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Sprawozdanie z realiacji programu opieki nad zabytkami dla powiatu miriskiego na lata 2014-2018
przyjętego uchrvĄ Nr )C(MII/321114 Rady Powianr Mińskiego zdoIa25 czerwca2014 f.

za okres od 26 czemca 2014 r. do 25 czerwca 20lB r.

|' Wstęp

' 'Program opieki nad zabYtkami d|a powiatu mińskiego na |ah 2a14 - 2018,', został przYjęty Wdniu
25 czerwca 2014 r' na podstawie ustawy z dnia 23 l ipca 2003 r' o ochronie zabytków iopiece
nad zabytkami. okreś|ił on kierunki działań ifadania do reaIizacji w fakresie opieki nad zabytkami
na terenie powiatu mińskie8o w Iatach 2014.2018. Zgodnie z art. 87 pkt 5 ustawy z dnia 23 |ipca 2003 r'
o ochronie fabytków i opiece nad fabytkami spraWofdanie z reaIizacji programu składane je5t co 2 |ata.

Priorytetowym ce|em Programu opieki nad zabytkamj w powiecie mińskim jest utrwaIanie dziedzictwa
ku|turowego W ceIu budowania tożsamości regionaInej, rozwoju gospodarcze8o oraz promocji
turystycznej poWiatu mińskiego'

Dzjatania podejmowane w ramach Wymienionych ce|ów służq zaróWno bezpośredniej poprawie
rnateria|nego stanu zabytków, położonych na terenie powiatu mińskiego (prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budow|ane W obiektach będących własnościq powiatu Iub prfyznawanie dotacji
na takie prace w obiektach, które nie sq wtasnością powiatu), jak również pośredniemu wzmocnieniu
potencjału obiektów zabytkowych (np' konkursy i Wydawnictwa stymuIujące ruch turystyczny
Iub popularyfujqce Wiedfę o Wartości ku|turowej danego obiektu).

l|. ReaIizacia zadań zawartYch w ,,Programie...,,

W okresie od 26 czerwca 2074 |. do 25 czerwca 2018 r' W ramach celów i fadań Wvmienionvch
W programie f reaIizowano następujące działania:

1. zachoWaniemateria|ńei5puściznvhistorvcznei poWiatu

1) działania na rzecz zabezpiecf€nia stanu fabytków, których właścicie|em jest Powiat Miński
oraz podejmowanie dfiałań wc€|u pozyskiwania środków zewnętr'nvch na remonty
i rewa|oryza.ję ty.h obiektów

TABELA NR 1. Wydatki na remontY ir€wa|oryzację obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
będącYch własnością Powiaiu Mińskiego

Nazwa obiektu Wysokość środków WydatkowanYch na remonty i rewa|oryzację
obiektów W Iatach 2014-2018

W tym fe źródeł zewnętrznych

Zabytkowy pałacyk w Domu
Pomocy społecfnej w Kątach

118.670,19 zt 2 500,00
(Fundusz Prewencyjny PZLJ)

Zabytkowy budynek dawnego
szpitala r 1809 roku w Domu
Pomocy społecznej śW' Józefa
w Mieni

492.905,45 rt.
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Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabnkami clla powiatu mińskiego na lata 20] 4'2018

przyjętego uchwĄ NL XXMII/321l14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czemca 20l4 r'

za okres od 26 oemca 2014 r. do 25 czerwca 20lB r'

W czerwcu 2015 roku dobiegło końca postępowanie 5ądowe, związane fe zwrotem przez Powiat Miński
zabytkowego pałacu f 1910 roku W Janowie, wszczęte na wniosek wtaściciela - spadkobiercy rodfiny
ceg|ińskich' obiekt został ostatecznie przekazany właścicie]owi We wrześniu 2015 roku.

2) umiesz.zanie na fabytka.h nieru.homych wpisanych do rejestru zabytków znaków informujqcych
o tYm, że zabytek pod|e8a ochronie

Przepisy ustawy o ochronie fabytków iopiece nad fabytkami stanowią, że starosta, w ufgodnieniu
z Wojewódzkim konserwatorem zabytkóW, może umieszczać na zabytku nieruchomym wpisanym
do rejestru znak informujący o tym, iż fabytek ten pod|ega ochronie. Przepisy nie zobowiązują
Właśc;cie|a zabytku do umieszcfenia tego znaku na obiekcie. W 2018 r. opracowana została karta uslug
ułatwjająca zainteresowanym wtaścicieIom pozyskanje znaku. W okresie obowiązywania pro8ramu
prowadzona była 1sprawa fwiązana f oznakowaniem.

3) udzie|anie wspalcia finansowe8o wlaścicie|om zabytków na podstawie uchwały Rady Powiatu
Mińskiego w sprawie zasad udzie|ania dota.ji na prace konserwatorski€, |estauratorskie Iub roboty
budow|ane przv fabytku wpisanym do rejestru rabytków

Dotacje p.zyznawane sQ na podstawie ,,Zasad udzie|ania i roz|iczanja dotacji Z budżetu Powiatu
lr l ińskjego na prace konserwatorskie, restauratorskie ]ub roboty budow|ane przy zabYtkach Wpisanych
do .ejestru zabYtkóW,,, stanowiqcych załącfnik nr 1 do uchwały Nr X|||/150/12 Rady PoWiatu Mińskiego
z dnia 23 maja 2012 roku ze zm. (Dz.Urz. Woj. Maz.22073 t. por.7595).

TABELA NR 2. Wykaz dotacji przyznanych i rozli.zonych w latach 2014-2017:

Nazwa obiektu

Numer idata wpisu
do rejestru
zabytków

Numer  i da ta
uchwały

sprawie udzielenia
dotacji

Koszt
całkowity

prac
dotacj i zakres prac

Kościół
Paraf i iRzymsko

katoIickiej pW. śW-
stanisława Kostki

A 1A7O/14a
z dnia 08.12.1958 r.

\xw316/14
z dnia 23.04 2014 r .

20'000,00 zł 20'000,00 zł
Renowacja zabytkowego

obrazL] o|ejnego śW' Trójca
z 1,691r.

Kościół Parafii
Rzymskokatollckiej

Chrzcic ie la

A 22/'t21
z dnia 06.06. 1958 r.

uchwała Nr
xxvt /31,6/1,4

z dria 23.44 2O!4 |

90.000,00 zi 20.000,00 rl osuszeniefundamentów
wraz z wykonaniern izolacii

przy budynku p ebani i
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SPrawozdanie z realizacji programu opieki flad aĘtkami dla powiatu mińskiego na lata 20l4'2018
przyjęrego uchwałą Nr )CXV I l32l l14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czegca 2014 r.

za okres od 26 czerwca 2014 r' do 25 częmca 2018 r.

Kościół

NajśWiętszejMari i

a-23/12a
z dnia 09.06.1958 r.

xxv|v328114
25.46.2014 r .

492.557,41 zl 40.000,00 zi
rernont zewnętrfnYch

sakralnym Paraf i l
Rzymsko - kato ickiej

śW' Marcina
i Mikołaja W

B U4lzAts
z dnia 25.02.2015

Uchwała Nr V|/49/15
z dnia f2-O4.2O15 r.

49.3/0,62 zl 10'000,00 zł KonserWacja rzeźby
św. ]ana Neponrucena

(postument)

Kościói

-katollckiej

A tolo/148
z dnia 08.12.19s8 r.

Uchwała Nr V|l/73l15
r dnia 25.06.2015 r.

25.457,1,9 zl 14.750,OA zl Rernont schodów
weWnęt|znych w fabytkowym

budynku koścjota

Kościół paraf iaIny
śW' ApostolóW P]otra

i Pawl. w Dębem

B 144
z dria L2.1,0.2007

xw/rcg/B
r dnia 27 .04.2016 |

49.930,24 zl
20-000,00 t Konserwacja o|ganów

Kośció1

katolickiej
pw' św' stanisława

A]0lO/Ma
z dnia

08.12.1958 r.

av/768/16
z dnla 27 .O4.20t6 |

55'900,00 zł 20-000,00 zł
Konse|wacja dwóch

barokowych ołtarzy bocf nych

Kościół
Starokatolickiego

Marjawitów
w cegłowie

A 304
z dnia

29.12.1,943 t.

xw/168/16
z dnla 27 .04.2A16 r

1,O3.285,42 20.000,00
t€mont hełmu Wieży kościoła

Kośció|
Rzymskokatolick;

obraz Nawiedzenie
NajśWięt5zej
Mafi iPanny
pod nr B 33

Uchwała nr Xx/251/17
I dnia 29.03.2077

f2 oo0'oo zł 20.000,00 Konserwacja obrazu
NajśWiętszej lV]arii P.nny

4



Sprawozdanie z realizacji prograrrru opieLi nad zab1tkami dla powianr mińsLiego na lata 20] 4.2018

przyjętego uchwĄ Nr )C{\ĄII/J2 ] / l4 Rady Powiatu Mińskiegozdnia 25 czerwca20]4 r'

za okes od 26 czcmca 2014 r. do 25 aemca 2018 r'

Kośc]ót

katol ickiej

Kostk!w okuniewie

a rcla/ua
z dnia

08.12.1958 r.
ołtarz głÓWny

Uchwala nr XX/251l17
z drla 29.43.24L1 56.400,00 10.000,00 zr KonserWacja ołtarza glÓWnego

2. okreś|ani €  i utrwa|ani bóW dziedzictwa ku mości mieszkańców

1) u.tanawianiespołecznych opiekunówzabYtków:

Z8odnie z ustawą o ochronie fabytków iopiece nad zabytkarni, Wnjosek o poWolan|e społecznego

opiekuna zabytkóW, wraf z uzasadnieniem, składa wojewódzki konserwator zabytkóW do starosty

Właściwe8o ze Wfg|ędu na miejsce zamieszkania kandYdata' W okresie objętym sprawozdaWczosc|ą
nie Wpłynql żaden wniosek o ustanowienie społeczneBo opiekuna fabytkóW'

2) pub|ikacja materiałów popu|aryzujących ochronę zabytków, organizacja konkursóW wystaw
prezentacji promujących dziedzictwo ku|turowe powiatu mińskiego:

W okresie objętym sprawofdawczością opracowano iWydano pakiet materiałów promujqcych obiekty

zabvtkowe w powiecie mińskim. Pakiet sktada sięf kataIogu obiektów Wpisanych do rejestru zabytków

nieruchomYch - fbioru A pt. ,,MateriaIne dziedzictwo kultLrrowe powiatu mińskiego,, (Wg stanu na dzień

15.12.2071 |') oraz cvk|u 14 ,,f isfek,, poświęconych obiektom z terenu powiatu W poszczegó|nych

gminach, f uwzg|ędnieniem zaróWno obiektóW rejestrowych, jak itych wpisanych do eWidencji
gminnych wraz r orientacyjnymi mapkami ich lokal iracj i

Promocia zabvtkóW uwfg|ędniana jest jako temat w wYdawanych przeŻ powiat miński materiałach
promocyjnych pośWięconych turystyce, W okresie objętym sprawozdawczością były toI

u|otka ,,Powiat Miński. Właściwy kjerunek,, - promocja obiektóW zabytkowYch fwiqzanych

z propozycjami szlakóW turYstycfnych łqczących się Ze sf1akiem WieIki Gościniec Litewski,

uIotka ,,Ś|adami Konstantego Laszczki,,- promocja obiektóW fabytkowych związanych z biosrafią

artysty - rzeźbiarza z terenu powiatU mińskiego'
od 2o12 roku na stronie internetoWej Powiatu Mińskiego dostępna jest e|ektroniczna bafa obiektów

WpisanYch do rejestru zabytków iobjętych ochroną na podstawie ewidencji 8rninnYch, a także

bogata bafa rnateriałów mu|timediaInych: teksty, fdjęcia, f iImy, panoramy 360 stopni czy|i tzw'

wirtuaIne spacery oraz WizuaIizacje 3D obiektów. Materiały dostępne sq pod adresamiI

www.rwied ra nie. powiatminski. pi oraz www.wirua l izacla powiatmlnski.pl.



Sprawozdanic z relizacj] programu opieki nad zabitk: m i dla powiatu mińskiego na lata 20 ] 4 20 1 8

przyjętego uchwĄ NL lxvlll/32]/14 Rady Poliatu Mińskiego z dnia 25 cf€rwca20]4f.
za okres od 26 czemca 2014 r. do 25 czeNca 2018 r'

W ramach otwartych konkursów ofert d|a organizacji pozarzqdowych dofinansowano następu].ące
publikacje:

. folder i pocztóWki okoIicznościowe z okazji obchodów 500 |ecia Parafi i  Kuf|ew w 2015 r'
pubIikacja '.Hej, ko|edzy, czas prfemija'.. 150 |at histori i  siennickiejsfkoły' ' W 2016 r'
aIbum promujĘcy dorobek ku|turaIny i historię powiatu mińskiego pt.,,Uroki powiatu
mjńskiego,,w 2017 r',
opracowanie materia|óW archiwaInych W 2017 r' oraz W 2018 r. Wydanie płytY
f działaIności muzycznej stanistawa Ptasińskiego f Wie|goIasu (twórca Iudowy)'
wydanie płyty zespołów |udowych f terenu powiatu mińskie8o pt' ,, ' ' 'Muzyka piękna
7aws7e poTostaje w 2017

3) organizacja konkursów, wystaw i preŹenta.ji, np' otwarte konkursy ofeń d|a organizacji
poza|ządowych i innv.h podmiotów na podstawie ustawy o działa|ności poźytku pub|icznego
i o wolontariacie

Dfiałania W tym zakresie obejmowały zarówno propa8owanie dziedzictwa materiaInego,
jak i niemateriaIne8o (obrfędy, fwyczaje itp'):

organizacja Konkursu Ekologicznego ,,Piękno eko ogicfnych krajobrazóW PoWiatu
l l ińskiego,,W 2014 r.
dofinansowanie Festiwalu Chleba w 2016 oraz Mivena Etno _ Kabaret w 2016 r'
dofinansowanie cykIu ' 'Miasteczka Dwóch Ku|tur. Dni Ku|tury Żydowskiej W Katuszynie,
w 2014,2015, 2076, ZA77 i fAlA r,
dofinansowanie Integracyjnego Konkursu P|astycfnego iGawędY..Ziemia Mińska
pedz|em, słowem i śWiatłem ma|owana', W 2014, foLs,2076,2017 i 2a1a |.
dofinansowanie inscenjzacji historyczne] Mińsk 1920 w 2014 |'
koncert mufyki Iudowej towarzyszący Wydaniu płytY ,, ' ' 'Muzyka piękną zawsze
pozostaje" w 2017 r.
projekt,,Adwent na Gościńcu,,, pośWięcony m'in' instrL]mentorn Iudowym W 2018 r.

. konkur5 fotograficfny ,,Ma8iczne mie].sca ziemj Mińskiej W ma8icfnym wyrniarze
fotografii" w 2017 r.

4) t,wz8|ędnienie prob|ematyki ochrony i popu|aryzacji fabytków podczas ko|ejnych edy.ji
Powiatowego Forum Kultury

W 2015 roku Powiatowemu Forum Ku|tury towarfyszył, tMal.ący od kwietnia do Wrfeśnia,
konkurs, którego przedmiotem było Wykonanie fotografi i  ukazujących m.in' zabytki oraz inne
cenne ku|turowo ]ub turYstycznie miejsca na terenie powiatu mińskiego' Plonem konkursu jest

kata|og prac uczestnikóW pt' ,,Dfiedfictwo ku|turowe powiatu W oczach mieszkańcóW,,,
przygotowany na Forum w 2017 r.



Sprawozdanie z realizacji Programu oPieki nad fabytkami dla powiatu nińskiego na lata 20] 4'2018

przyjętego uchwĄ Nr XXV]IV321/14 Rady Powiaru Mińskiego z dnia25 czerwca20]4 r'

za okres od 26 czerwa 2014 r' do 25 czerwca 2018 r'

Promocia d2iedzictwa ku|turowego powiatu MińskieĘo

1} udfiał starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz pod|egłych mu jednostek w tar8a.h

iwYstawa.h fewnętrznych, dystrybucja pub|ika.ii na temat dziedzi.twa ku|turowe8o

DYstrybucja materiałóW promocyjnych, którYch zakres treści związany bYł z promowaniem zabytków i

dziedziciwa ku|turowego Powjatu m'in' podczas corocfnych Dnj Powiatu Mińskiego, Festynu 'sójka

Mazowiecka,,, a także podczas Pikniku Lotniczego W lanowie. stoiska były odwiedzane średnio przez

kiIka tysięcy o5ób' Materiały udostępniane sq także podczas wydarzeń krajowych i międzynarodowvch,

W których uczestniczą powiatowe jednostki organizacyjne (głównie szkoły) oraz organifacje

pozarządowe z terenu powiatu, np' Lokalna organizacja TurystYczna ziemi Mińskiej, Loka|na Grupa

Działania Ziemi Mińskiej.

PodeimoWanie wspótpracy z właścicieIami zabwkóW

1) Promocja ak.ji fnakowania Źabytków

lnformacje o moż|iwościach pozyskania znaku informującego, że zabytek pod|ega ochronie dostępne są

na bieżaco W postaci aktualnej.karty usług na stronie inlernetowej powiatu oraz W BiuIetynie Informacji

Publicrnej.

2) Kampanie edukacyjne, dystrybu.ja informa.ji i aktua|ności dotyczą.ych ochrony zabYtków

za pomocq odpowiedniego działu na stronie internetowej Powiatu Mińskiego

Na stronie powiatu mińskiego w zakładce,,ku|tura,,funkcjonuje dziat,,ochrona zabytkóW,, w którym

dostępny jest aktuaIny program opieki nad zabYtkami, informacje o zasadach przyznaWania dotacji Wraz

formuIarzem Wniosku o przYznanie dotacji, l ink do Iisty zabYtków na stronie Mazowieckiego

Wojewódzkiego (onserwatora ZabytkóW, jak równieŹ do dwóch, wymienjonYch w pkt 2 sprawofdania
jnternetowych baf materiałów mu|timediaInych dotyczących obiektów z terenu naszego powiatu'

Prowadlona JesI rownieŻ dystrybucia inlolmacj' o konkursach zewnętrzny(h np.:

konkursie fotograficznym samorzqdu Województwa Mazowieckie8o,,zabytek na pierwszym

planie,,, objętym honorowYm patronatem Mazowjeckiego WojewódzkieBo Konserwatora

ZabytkóW,
konkursie Ministra Ku]tury i Dziedzictwa Narodowego oraz GeneraInego Konserwatora zabytkóW
pt. "Zabvtek radbany'.

4 .

l||. zakończenie

Rejestr zabytków jest zbiorem otwartym i podIe8a nieustannym lmianom' W okresie obowiązywania
pro8ramu do rejestru A (zabytkóW nieruchomych) wpisano 10 obiektóW (stacja PKP Dębe Wie|kie,

kościół mariawicki w Długiej Kościelnej, kościół mariawicki W wiśniewie, kap|ica mariawicka w

Kamionce, gorze|nia w lanowie, kościół rzymskokato|icki W |8nacowie, organistóWka w Kuf|ewie,

ce8ie|nia W Grzebowilku, dawnY dworzec ko|ejowy w su|ejówku oraz Wi|la Dewajtis - obecny Urzqd

Miasta W sulejówku). W okresie objętym programem Mazowiecki Konserwator Zabytków wpisał i skreś|ił

z rejestru budynek aptekiw Latowicfu.


