Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020
- § 2730 (100 000 zł)
Lp.
1.

Beneficjent
Gmina Ośno Lubuskie

[2]

2.
Gmina Kożuchów
[16]

Zadanie
Zabezpieczenie i wzmocnienie kolejnego
odcinka murów miejskich w Ośnie Lubuskim:
wzmocnienie i renowacja kurtyny południowej
od baszty Zwinger do baszty Katowskiej,
dokończenie prac związanych z
odtworzeniem pierwotnej wysokości baszty
Zwinger – kontynuacja prac.

Kwota Dotacji

Kolejny etap prac konserwatorskich przy
barokowych płytach nagrobnych w lapidarium
w Kożuchowie.

19 000 zł

19 000 zł

Uwagi
Mury miejskie wznoszone etapami
od pocz. XIV w., obecnie poważnie
zagrożone uszkodzeniem ze względu
na bardzo zły stan zachowania
zabytku. Wnioskodawca uzyskał po
dotację Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na
zadanie, jednak bez dodatkowych
środków prace w zaplanowanym
zakresie nie zostaną wykonane.
Zespół pomników nagrobnych i
epitafiów (około 350)
przechowywanych na terenie
lapidarium rzeźby nagrobnej –
dawnym cmentarzu ewangelickim w
Kożuchowie należy do
najbogatszych na terenie Polski.
Większość barokowych płyt i
pomników znajduje się obecnie w
bardzo złym stanie zachowania
wymagającym pilnej interwencji
konserwatorskiej. Od lat
systematycznie prowadzone są
prace konserwatorskie przy
barokowych płytach najbardziej
narażonych na uszkodzenie, bądź
zniszczenie.

3.

Gmina Bytom Odrzański

prace konserwatorskie i konstrukcyjne przy
zabytkowym renesansowo-barokowym
stropie belkowym w ratuszu w Bytomiu
Odrzańskim - I etap - kontynuacja
kompleksowych prac konserwatorskich
ratusza rozpoczętych w 2019 r.

32 000 zł

Gmina Trzciel

prace konserwatorskie i restauratorskie przy
figurze św. Wawrzyńca w Łagowcu

18 000 zł

[21]

4.
[27]

Pierwotny ratusz, wzmiankowany w
1483, stał na placu rynkowym.
Obecny ratusz został wzniesiony w
latach 1602-1609 w zachodniej
pierzei rynku, w miejscu
wcześniejszej zabudowy. Z tego
czasu pochodzi kamienny portal
wejścia głównego. Na piętrze
zachowała się w pierwotnym
kształcie reprezentacyjna sala rady, z
drzwiami z 1698 r. W sali
usytuowanej na parterze budynku
od strony ul. Kożuchowskiej
renesansowo - barokowy strop
belkowy z datą remontu 1702 r. i,
zakrytą przez warstwy przemalowań,
inskrypcją. Z uwagi na zły stan
zachowania strop ten obecnie
wymaga prac konstrukcyjnych i
konserwatorskich, które przywrócą
mu wygląd zbliżony do
historycznego.
Figura została ufundowana w 1743 r.
przez Prokopa Sczanieckiego, co
upamiętnia inskrypcja. Obiekt
znajduje się w złym stanie
zachowania, jest ahistorycznie
przemalowany. Głowa postaci
została nieudolnie zrekonstruowana
około 30 lat temu. Zabytek wymaga
podjęcia prac konserwatorskich,
które poprawią jego stan techniczny
oraz przywrócą mu estetykę zbliżoną
do pierwotnej.

5.
[37]

Gmina Brzeźnica

Remont konstrukcji i pokrycia dachu
barokowej kaplicy pasyjnej w Jabłonowie.

12 000 zł

Barokowa kaplica wzniesiona w XVIII
w. usytuowana jest przy drodze w
kierunku do Żagania. Murowana, na
rzucie prostokąta, nakryta dachem
namiotowym. Wewnątrz znajdowała
się rzeźbiona grupa pasyjna
późnogotycka z XV wieku,
przeniesiona w 2 poł. XX w. do
kościoła. Dach kaplicy znajduje sie w
złym stanie zachowania,
wymagającym pilnego podjęcia prac
remontowych. Do naprawy dachu
zostanie użyta historyczna
dachówka.

- § 2720 (273 000 zł)
Lp.

Beneficjent

Zadanie

Kwota Dotacji

Uwagi

1.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela w
Chichach

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
późnogotyckim tryptyku bocznym - II etap

19 700 zł

Późnogotycki tryptyk został
wykonany w 1516 r. Po II wojnie
światowej ukradzione zostały figury
świętych dziewic ze skrzydeł
bocznych. W 2019 r.
przeprowadzono I etap prac
konserwatorskich. W 2020 r. Parafia
uzyskała dotację Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, jednak
bez dodatkowych środków prace w
zaplanowanym zakresie nie zostaną

[1]

wykonane.
2.
[4]

3.
[7]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego
Drągowinie

Remont muru kościelnego w Przybymierzu
– III etap

10 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Szprotawie

prace konserwatorskie i restauratorskie
przy ambonie w kościele farnym w
Szprotawie

20 000 zł

W 2018 r. rozpoczęto prace
ratunkowe przy XV-wiecznym murze
wzniesionym z kamienia polnego i
rudy darniowej, otaczającym
średniowieczny kościół filialny w
Przybymierzu. Prace były
kontynuowane w 2019 r.
Wnioskodawca uzyskał w 2020 r.
dotację MKiDN na prace jednak bez
dodatkowych środków prace w
zaplanowanym zakresie nie zostaną
wykonane.
Ostatni z głównych elementów
wyposażenia ołtarza, który, ze
względu na zły stan zachowania
wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich. Figury ambony
formą nawiązują do
monumentalnych, barokowych
rzeźb przedstawiających Ojców
Kościoła z ołtarza głównego w
kościele poaugustiańskim w
Żaganiu. Od 2005 r. wyposażenie i
wystrój fary w Szprotawie
poddawane są systematycznym
pracom konserwatorskim (corocznie
kilka zabytków), finansowanymi
głównie z datków parafian. Pracom
konserwatorskim poddano m.in.
wszystkie kilkanaście ołtarzy,
malowidło przedstawiające Golgotę
autorstwa J.J. Knechtla, kilka płyt

4.
[9]

5.
[11]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w
Słońsku

wykonanie tynków ścian i obudowa stropu
kościół filialnego pw. Przemienienia
Pańskiego w Chartowie - kolejny etap
remontu kapitalnego budowli

15 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Sulechowie

Wymiana pokrycia dachu nawy głównej
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sulechowie

30 000 zł

nagrobnych. Przeprowadzono
remont dachu po wichurze w 2007
r. oraz prace we wnętrzu i posadzce
wykonanej z piaskowca.
Kościół został zbudowany w 1828,
jako ewangelicki, na miejscu
starszej świątyni; powiększony
o kruchtę w 1909. Ze względu na zły
stan techniczny świątynia jest nie
jest użytkowana. Od lat Parafia
prowadzi prace zmierzające do
poprawy stanu technicznego
budowli, jednak ze względu na
niewystarczającą ilość środków są
one etapowane.
Fara została wzniesiona w XIII w.,
jako kamienna, jednonawowa
budowla, powiększona w XIV w.
o prezbiterium. W XV w. wzniesiony
został trójnawowy korpus
z wieżą od zachodu. Kościół
odbudowany po pożarze w 1557,
remontowany w XVII i XVIII w.
W latach 1831-1833 pod nadzorem
wybitnego architekta berlińskiego
Karla Friedricha Schinkla, a
częściowo również wg jego projektu
przeprowadzono regotycyzację
sulechowskiej fary. Od kilku lat w
świątyni prowadzone są prace
konserwatorskie przy zabytkowej
stolarce okiennej i drzwiowej oraz
witrażach. Obecnie, ze względu na

zły stan zachowania, konieczne jest
pilne przeprowadzenie remontu
dachu nad nawą główną.
6.
[14]

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w
Bledzewie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
barokowym obrazie Wizja św. Benedykta z
Clairvaux z kościoła w Starym Dworku
- II etap

15 000 zł

Barokowy obraz ołtarzowy z poł.
XVIII w. Obiekt znajduje się w
niezadowalającym stanie
zachowania pomimo wykonanych w
roku ubiegłym wstępnych prac
zabezpieczających.

7.

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Matki Bożej Różańcowej w
Długoszynie

Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy ławie proboszczowskiej w kościele w
Drogominie - II etap

2 300 zł

W latach poprzednich
przeprowadzono kompleksowe
prace konserwatorskie przy ołtarzu i
ambonie. W 2019 r.
przeprowadzono I etap prac przy
polichromowanej ławie
proboszczowskiej z 1 ćw. XVII w. Na
2020 r. zaplanowana jest ich
kontynuacja. Prace mają na celu
poprawę stanu zachowania oraz
przywrócenie pierwotnej dyspozycji
barokowego mebla.

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w Leśniowie
Wielkim

Remont instalacji elektrycznej w kościele w
Trzebulach

30 000 zł

Wzniesiony w 1670 r., jako
ewangelicki, był remontowany w
XVIII i XIX w. oraz w 1972 r. i 1978 r.
Jest budowlą drewnianą konstrukcji
zrębowej, założoną na planie
ośmioboku z kruchtą do strony
południowej, nakryty dachem

[19]

8.
[22]

wielospadowym zwieńczonym
tamburem nakrytym kopułą. Z
uwagi na zagrożenie pożarowe,
obiekt wymaga pilnej wymiany
instalacji elektrycznej
9.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Józefa w Dobiegniewie

Prace konserwatorski i restauratorskie przy
witrażach kościoła filialnego pw. św.
Chrystusa Króla w Dobiegniewie - II etap

15 000 zł

Gospodarstwo Rolne Krzysztof
Galik

Remont i wzmocnienie konstrukcji dachu i
szachulcowych ścian wozowni
przypałacowej w Iłowej, uszkodzonych w
wyniku katastrofy budowlanej

50 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. św
Wojciecha Biskupa i Męczennika w
Maszewie

Remont instalacji elektrycznej w kościele
filialnym w Lubogoszczy w ramach poprawy
zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie
ze wskazaniami PSP

15 000 zł

[33]

10.
[36]

11.
[39]

Istniejącą świątynię wzniesiono
po pożarze w 1417 r. w miejscu
wcześniejszego kościoła z pocz. XIV
w. Ornamentalne i figuralnoornamentalne witraże zostały
wykonane w XIX w. W 2019 r., z
uwagi na zły stan zachowania,
przeprowadzono I etap prac
konserwatorskich przy witrażach
prezbiterium.
Secesyjne zabudowania folwarczne
zostały wzniesione ok. 1900 r. w
konstrukcji szachulcowej. W wyniku
katastrofy budowlanej uszkodzony
został dach oraz ściany i podłogi
poddasza.
Świątynia wzniesiona w k. XIX w. w
miejscu wcześniejszej, której
istnienie poświadczone jest
źródłowo w 1334 r. Nad nawą
więźba częściowo otwarta z
drewnianym pułapem
dwuspadowym. Planowany remont
instalacji jest związany z
koniecznością realizacji wskazań PSP
dot. poprawy zabezpieczenia
przeciwpożarowego.

12.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Stanisława Biskupa w Łęgowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
polichromowanych fryzach sztukatorskich na
belce tęczowej i na ścianie zachodniej
kościoła w Klępsku - II etap

25 000 zł

Wg wyników badań
dendrochronologicznych wschodnia
i zachodnia ściany kościoła
zbudowane są z drewna ściętego w
1329, 1340 i 1357 r. W 2 poł. XVI w.
wprowadzone zostały empory i okna
w dwu poziomach, zmieniono
konstrukcję bocznych ścian
z wieńcowej na szkieletową. W 1588
r. dostawiono zakrystię z lożą
kolatorską, a w 1657 wieżę. W
wnętrzu zachowało się bogate
wyposażenie i wystrój pochodzące z
okresu od XIV do XX w. Obiekt jest
uznany za Pomnik Historii. Na 2020
r. zaplanowano kontynuację prac
konserwatorskich restauratorskie
przy polichromowanych fryzach
sztukatorskich na belce tęczowej i
na ścianie zachodniej

Fundacja Ochrony Zabytków
Monumenta Poloniae

Wymiana i uzupełnienie rynien i rur
spustowych, częściowa naprawa stolarki
okiennej w pałacu w Bieczu - IV etap prac
ratunkowych

11 000 zł

Posiadłość w Bieczu należała do
rodu von Wiedebach od XIV w. do
1945. W dobie renesansu
wznieśli oni obronną siedzibę, która
w 2. poł. XVII w. została
rozbudowana w kierunku
zachodnim, a ok. 1800 powiększona
od frontu o skrzydła boczne.
Zagrożony poważnym uszkodzeniem
obiekt został zabezpieczony w 2018
r. dzięki zaangażowaniu członków
fundacji Monumenta Poloniae.

[41]

13.
[50]

Kolejne prace przeprowadzono w
2019 r. Na 2020 r. zaplanowano
kontynuację prac ratunkowych w
zakresie dotyczącym odprowadzenia
wód opadowych oraz naprawy
części stolarki okiennej.
14.
[52]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rzepinie

prace konserwatorskie i restauratorskie przy
elewacjach kościoła wzniesionego w
konstrukcji ryglowej kościoła filialnego w
Lubiechni Małej

15 000 zł

Kościół w tej miejscowości istniał
zapewne już w XIV w. Nową
budowlę wzniesiono w roku 1669, z
fundacji właścicieli wsi rodziny von
Ludwig. Powstałą wówczas budowlę
wzniesiono w konstrukcji
szkieletowej z wypełnieniem gliną z
sieczką na drewnianym ruszcie.
Ludwigowie ufundowali także
barokowe wyposażenie świątyni –
ołtarz i ambonę. W latach 18131818 przeprowadzono prace
budowlane wzbogacając bryłę
drewnianą wieżą dostawioną od
strony zachodniej. Obecnie, z uwagi
na zły stan zachowania, konieczne
jest pilne przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy ryglowych
elewacjach świątyni.

