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Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Nieborowo, gm. Pyrzyce
•

DOFINANSOWANE PRACE:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ KOMPLEKSOWEGO
REMONTU KOŚCIOŁA

•

•

Kościół położony w centrum wsi,
w obrębie dawnego cmentarza,
otoczonego murem kamiennym
z trzema bramkami. Wzniesiony
z kamienia polnego w k. XV w. jest
gotycką budowlą salową, z wieżą
od zachodu. W elewacji bocznej
zachowany późnogotycki ostrołukowy
portal o uskokowych ościeżach
z profilowanych kształtek ceglanych.
Dofinansowane zadanie polega na
opracowaniu projektu remontu
kościoła wraz z odbudową wieży
kościelnej.

Pałac, ob. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Rzepczyno, gm. Brzeźno
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANA
POKRYCIA DACHU,
•

•

Pałac z pocz. XIX w., położony w otoczeniu
parku, jest przykładem pomorskiej siedziby
szlacheckiej. W późniejszym okresie
wielokrotnie przebudowywany, z docelowym
przeznaczeniem na funkcje sanatoryjne.
Rozczłonkowana bryła zdobiona jest
tynkarskim detalem architektonicznym.
Obecnie obiekt pełni ważną funkcję społeczną
(ośrodek opiekuńczy dla młodzieży).
Zadanie polega na wykonaniu niezbędnych dla
funkcjonowania placówki robót blacharskodekarskich, które zapobiec mają regularnemu
zalewaniu pomieszczeń ośrodka.

Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty
Szczecin, ul. Św. Ducha
•

DOFINANSOWANE PRACE:

RENOWACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA –
III ETAP
•

•

Kościół gotycki, z poł. XIV w. Jedna
z najcenniejszych świątyń
średniowiecznych na Pomorzu – drewno
więźby datowane jest
na 1368 r. i należy do najstarszych
konstrukcji tego rodzaju w Europie.
Zbudowany z cegły ceramicznej
z zastosowaniem wielu rodzajów
kształtek przy ościeżach, fryzach,
gzymsach.
W latach 2004-08 przeprowadzono
remont pokrycia dachowego i więźby,
w l. 2009-2010 osuszenie murów
i częściową renowację elewacji - przy
wykorzystaniu środków MKIDN, Miasta
Szczecin, Województwa
Zachodniopomorskiego. Obecnie
realizowany będzie kolejny etap prac
przy odnawianiu elewacji.

Pałac
Lubiechowo, gm. Karlino
•

DOFINANSOWANE PRACE:

ODBUDOWA RUIN PAŁACU WYKONANIE EKSPERTYZ
TECHNICZNYCH I
KONSERWATORSKICH ORAZ
PROJEKTU BUDOWLANEGO
•

•

Pałac wybudowano w 1835 r. w stylu
neoklasycystycznym.
Prostopadłościenną, symetrycznie
zakomponowaną bryłę wzbogacają
narożne wieże na rzucie ośmiobocznym.
Obiekt jest reprezentatywnym
przykładem XIX-wiecznej rezydencji
ziemiańskiej.
Zachowany w stanie ruiny, wymaga
podjęcia prac remontowych w celu
uratowania zabytku przed całkowitym
zniszczeniem.

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Laskowo, gm. Przelewice
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT DACHU KOŚCIOŁA
•

•

XIII – wieczny kościół
o ponadregionalnych walorach
zabytkowych. Należy do
charakterystycznego dla pomorskiego
krajobrazu kulturowego typu
wczesnych, granitowych świątyń
salowych, bez wydzielonego
prezbiterium.
Obecny zły stan więźby dachowej oraz
przekrycia grozi zawaleniem, brak
działań remontowych może
spowodować zamknięcie kościoła.

Ołtarz w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela

Kamień Pomorski, gm. loco
•

DOFINANSOWANE PRACE:
KONSERWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO –
II ETAP

•

Tryptyk z końca XV w. jest cennym
przykładem późnogotyckiej rzeźby ,
związanej z kręgiem sztuki lubeckiej.
Wykonany z drewna dębowego
i lipowego, polichromowany i złocony,
zdobiony misterną snycerką. Zawiera
rzeźbione i malowane sceny
z życia Marii i Świętych. Zabytek
stanowi ołtarz główny najstarszej
świątyni pomorskiej, katedry romańskogotyckiej, w 2005 r. uznanej
rozporządzeniem Prezydenta RP
za Pomnik Historii.
Dofinansowane zadanie dotyczy
realizacji końcowego etapu prac
konserwatorskich przy szafie środkowej
tryptyku.

•

Krucyfiks z kościoła paraf. p.w. Św. Jana Chrzciciela
Sarbia, gm. Kołobrzeg
•

DOFINANSOWANE PRACE:

KONSERWACJA GOTYCKIEJ RZEŹBY Z
GRUPY „UKRZYŻOWANIA”
•

•

Krucyfiks wraz z rzeźbami Matki Boskiej
i św. Jana to interesujące przykłady
późnogotyckiej rzeźby pomorskiej z 2 poł.
XV w. Wykonany w drewnie dębowym,
z płaskorzeźbionymi medalionami
przedstawiającymi symbole czterech
ewangelistów.
Prace konserwatorskie mają na celu
przywrócenie w pełni wartości
ekspozycyjnej oraz dawnej świetności
obiektu.

Cerkiew p.w. Św. Mikołaja
Dolice, gm. Dobrzany
•

DOFINANSOWANE PRACE:
REMONT CERKWI – WYKONANIE
KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI
KONSERWATORSKO – TECHNICZNEJ

•

•

Świątynia wybudowana w 1896 r.,
stanowi dominantę układu
przestrzennego wsi. Bryła o
neogotyckiej formie, salowa z absydą,
przekryta dachem dwuspadowym.
Od strony południowej usytuowana
czworoboczna wieża.
Kościół cerkwi prawosławnej, obecnie
nieużytkowany, zdewastowany
(m.in. zniszczone witraże, nieszczelne
pokrycie, rozpadające się mury).
Zły stan techniczny obiektu wymaga
pilnych działań konserwatorskich.

Strop z kościoła filialnego p.w. Zwiastowania NMP
Przywodzie, gm. Przelewice
•

DOFINANSOWANE PRACE:

PRACE RESTAURATORSKIE STROPU
•

•

Kościół średniowieczny z XV w., jeden
z cenniejszych zabytków sakralnych
Pomorza Zachodniego. Wymurowany
z nieregularnego kamienia łamanego.
Budowla salowa, z wysokimi szczytami
ze sterczynami, z uskokowymi portalami.
We wnętrzu pod warstwą pobiały
zachowane są zapewne średniowieczne
polichromie, drewniany strop belkowy
pokryty jest polichromiami, zachowane
epitafium rodziny Wedlów.
Od 2008 r. prowadzone są prace
wzmacniające konstrukcję więźby i stropu,
przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.
Dzięki dofinansowaniu wykonane zostaną
prace przy polichromowanych belkach
stropu.

Kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Żółte, gm. Drawsko Pomorskie
•

DOFINANSOWANIE PRACE:

REMONT DACHU WIEŻY I KONSTRUKCJI
NOŚNEJ DZWONU, WYKONANIE
INSTALACJI ODGROMOWEJ
•

•

Kościół wybudowany w 1710 r. na
miejscu starszej budowli, przebudowany
w XIX w. Wzniesiony z cegły,
otynkowany, od zachodu posiada
dobudowaną wieżę
w konstrukcji szkieletowej drewnianej.
Jest przykładem zabytkowego
murowanego budownictwa sakralnego
wsi. We wnętrzu zachowana jest
średniowieczna chrzcielnica
i dzwon z XVII w.
Ze względu na zły stan techniczny,
zwłaszcza pokrycia dachowego, obiekt
jest zawilgocony, zagrzybiony, awarii
ulega instalacja elektryczna. Podjęcie
prac remontowych jest zadaniem pilnym.

Strop z kościoła paraf. p.w. Narodzenia NMP
Brzesko, gm. Pyrzyce
• DOFINANSOWANE PRACE:
PRACE RESTAURATORSKIE PRZY
POLICHROMOWANYCH DESKACH STROPU –
I ETAP

•

•

Wykonane w 1697 r. przez cieślę Michaela
Pahla pozorne, drewniane sklepienie
krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego
to zabytek unikatowy w skali kraju
i zagranicy, o wybitnych wartościach
artystycznych i historycznych. Zdobiony
bogatą ornamentacją snycerską oraz
barokową kompozycją malarską
przedstawiającą muzykujące chóry anielskie.
Kościół w Brzesku jest słynnym na Pomorzu
Sanktuarium Maryjnym, licznie odwiedzanym
przez pielgrzymów. Ze względu na budowę
technologiczną strop świątyni wymaga
skomplikowanych prac konserwatorskich.

Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła
Szczecin, ul. Św. Jakuba
•

DOFINANSOWANE PRACE:

KONSERWACJA FASAD
•

•

Katedra szczecińska (XIII/XIV w.) należy do
najcenniejszych zabytków architektury
gotyckiej w Polsce, o wybitnych
wartościach artystycznych, kulturalnych
i historycznych. Prezbiterium halowe
z obejściem i 2-kondygnacyjnymi kaplicami
– stało się wzorem formalnym dla wielu
kościołów późnogotyckich regionu Pobrzeża
Bałtyku. Południowa elewacja korpusu jest
dziełem Henryka Brunsberga – jednego
z najsłynniejszych architektów
średniowiecznej Europy.
Ceglane mury z licznymi uszkodzeniami,
zabrudzeniami lica, zasoleniem dolnej partii
wymagają pilnych prac renowacyjnych.

Średniowieczne mury miejskie
Stargard Szczeciński, gm. loco
• DOFINANSOWANE PRACE:
WYKONANIE DOKUMENTACJI – wykonanie
programu prac konserwatorskich,
dokumentacji prac zabezpieczających mur
oraz projektu budowlanego dla odcinka
muru obronnego na ulicy Strażniczej

•

•

Mury obronne, datowane na XIII w. i pocz.
XIV w. , wzmocnione w następnych wiekach
bramami miejskimi (Młyńska, Pyrzycka i
Wałowa) o szczególnie dekoracyjnie
opracowanych elewacjach od strony
zewnętrznej miasta. Stargard położony jest
na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego,
zachowane fragmenty dawnych fortyfikacji
miejskich są wizytówką i znakiem
rozpoznawczym miasta. W 2010 r. zostały
(wraz z kościołem Mariackim) wpisane
przez Prezydenta na listę Pomników
Historii RP.
Stwierdzony alarmujący stan zachowania
zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia
prac zabezpieczających przed dalszą
degradacją.

Willa, ob. Ośrodek Edukacyjny IPN
Szczecin, ul. Ks. Piotra Skargi
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT BUDYNKU – UZUPEŁNIENIE
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ORAZ
OBRÓBKI BLACHARSKIE
•

Modernistyczna willa z elementami
neobaroku, otoczona ogrodem, zbudowana
w l. 1927-1929, dla znanego armatora
H. Otto Ippena, wg. projektu szczecińskiego
architekta Gustava Gaussa. Bryła rezydencji
bogato rozczłonkowana, przekryta dachem
mansardowym z lukarnami. Elewacje
dekorowane detalem ceramicznym o
motywach marynistycznych. Budynek jest
centrum edukacji historycznej. Odbywają się
tutaj szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria
i konferencje naukowe, wystawy, działają
kluby dyskusyjne.

•

Część pomieszczeń jest zawilgocona i silnie
zagrzybiona, uzupełnieni rynien, rur spustowych
oraz obróbek blacharskich powstrzyma dalszą
degradację murów.

•

Kościół filialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego
Warszyn,
gm.
Dolice
DOFINANSOWANE PRACE:
REMONT KOŚCIOŁA – WYKONANIE
DOKUMENTACJI KONSERWATORSKO –
BUDOWLANEJ

•

•

Kościół powstał na przełomie XIII/XIV w.,
jest cennym przykładem najstarszej na
Pomorzu architektury kościołów
z granitowych kwadr. Salowa bryła świątyni
od wschodu zamknięta ceglanym szczytem
sterczynowym, zdobionym blendami. Od
zachodu posadowiona drewniana wieża
z 1769 r.
Ze względu na zagrożenie katastrofą
budowlaną, w 2011 r. wyłączony
z użytkowania. Opracowanie niezbędnej
dokumentacji remontowej pozwoli na
podjęcie skutecznych działań ratowniczych
i konserwatorskich obiektu.

Strop z kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej

Krępcewo, gm. Dolice
• DOFINANSOWANE PRACE:
PRACE RESTAURATORSKIE PRZY
ORNAMENTALNEJ DEKORACJI
SNYCERSKIEJ - I ETAP

•

•

Strop z ornamentalną dekoracją
snycerską jest elementem
barokowego, jednorodnego
stylistycznie, wystroju świątyni,
ufundowanego w XVIII w. przez
znany pomorski ród von Wedel.
Wskutek intensywnego żeru owadów
nastąpiła degradacja drewna,
konserwacja zachowawcza ma na
celu powstrzymanie procesu
niszczenia, zabezpieczenie przed
grożącą całkowitą destrukcją
zabytku.

Ambona z kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej
Krępcewo, gm. Dolice
• DOFINANSOWANE PRACE:
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY
KORPUSIE I PODPORZE AMBONY

•

•

Ambona przyścienna z baldachimem,
datowana na 1607 r. , uzupełniona
bogatą dekoracją snycerską w pocz.
XVIII w. Forma plastyczna jest
kompilacją cech stylowych
renesansu i baroku. Stanowi istotny
element oryginalnego, sakralnego
wystroju świątyni.
Zadanie jest drugim etapem prac
konserwatorskich i restauratorskich
przy korpusie i podporze ambony,
dekoracji snycerskiej i elementach
intarsjowanych.

Ambona z kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP
Rarwino, gm. Białogard
•

DOFINANSOWANE PRACE:

PRACE KONSERWATORSKO ZABEZPIECZAJACE PRZY
OBIEKCIE
•

•

Ambona powstała po 1735 r.,
pierwotnie stanowiła część ołtarza
ambonowego, formy
charakterystycznej dla nowożytnej
sztuki Pomorza, obecnie
zachowanej reliktowo. Opracowana
rzeźbiarsko i snycersko, z figurami
czterech Ewangelistów w korpusie.
Dofinansowane prace są
dokończeniem konserwacji obiektu,
rozpoczętej w 2009 r.

Kościół filialny p.w. Narodzenia NMP
Rarwino, gm. Białogard
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT KOŚCIOŁA – WYKONANIE
DOKUMENTACJI KONSERWATORSKO –
BUDOWLANEJ
•

•

Wybudowany w 1 poł. XVI w. z fundacji rodu
von Podewils. Przebudowany w XVIII w.,
później także w XIX w. i pocz. XX w.
Murowany z cegły, otynkowany, salowa bryła
przekryta jest dachem trójpołaciowym.
O wysokiej wartości artystycznej kościoła
stanowi zachowane wyposażenie wnętrza:
barokowe, rokokowe, wczesnoklasycystyczne
i neogotyckie (ołtarz, chrzcielnica, empory,
epitafia rodów v. Platen i v. Podewils).
Świątynia znajduje się w złym stanie , prac
renowacyjnych wymaga architektura jak
i cenne wyposażenie, silnie porażone przez
owady. Wykonanie dokumentacji
konserwatorsko-budowlanej jest niezbędne.

Epitafium z kościoła paraf. p.w. Zwiastowania NMP
Marianowo, gm. loco
•

DOFINANSOWANE PRACE:

PRACE KONSERWATORSKIE I
RESTAURATORSKIE PRZY OBIEKCIE –
I ETAP
•

•

Barokowe epitafium z 1683 r., zdobione
rzeźbami figuralnymi, w części środkowej
umieszczony wielopostaciowy portret
rodziny von Thun na tle pejzażu
z widokiem miasta. Wysokiej klasy
artystycznej element XVII – wiecznego
wyposażenia kościoła, dawnego
średniowiecznego klasztoru cysterek.
Obiekt w złym stanie, częściowo
zdemontowany, drewno osłabione
strukturalnie - zadanie obejmuje
konserwację zachowawczą obiektu .

Średniowieczne mury miejskie
Maszewo, gm. loco
• DOFINANSOWANE PRACE:
WYKONANIE INWENTARYZACJI,
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ,
OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH
•

•

Średniowieczne mury obronne Maszewa
z XIII i XIV w., wzniesione
z kamienia polnego i cegły. Do dziś
zachowany pełen obwód murów
o długości 1260 m, obejmujący
historyczny układ urbanistyczny miasta.
Wykonanie inwentaryzacji pozwoli
zdiagnozować aktualny stan zachowania
zabytku. W przyszłości odrestaurowane
mury będą elementem ścieżki
historycznej „Śladami historii Maszewa”.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Sarbinowo, gm. Mielno
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT KOŚCIOŁA – WYKONANIE
DOKUMENTACJI BUDOWLANO –
KONSERWATORSKIEJ
•

•

Wzniesiony w poł. XIX w., w stylu
określanym jako neogotyk strukturalny.
Do nawy przylega 5-kondygnacyjna wieża.
Kościół usytuowany w bezpośrednim
sąsiedztwie brzegu morskiego, obok
funkcji sakralnej, pełnił także rolę latarni
sygnalizacyjnej.
Ceglane mury stale narażone na działanie
agresywnych wiatrów i wody morskiej
znajdują się w złym stanie technicznym.
Dofinansowana dokumentacja budowlanokonserwatorska umożliwi rozpoczęcie prac
remontowych oraz pozyskanie środków
z funduszy pomocowych.

Kaplica templariuszy, ob. kościół fil. pw. św. St. Kostki

Chwarszczany, gm. Boleszkowice
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
ZAKRYSTII KOŚCIOŁA
•

•

Dawna kaplica zakonna templariuszy
i joannitów, unikalny zabytek
wczesnogotyckiej architektury europejskiej
z 2 poł. XIII w. We wnętrzach znakomite
freski z XIV/XV w. Wybudowany
z cegły, ma cechy budowli obronnej.
W 2001 r. umieszczony na liście 100
najważniejszych zabytków architektury
w Polsce przez NID w Warszawie.
Przy obiekcie realizowane są festyny
i warsztaty. Stan obiektu jest zły zawilgocenie murów i zagrożenie malowideł
ściennych. Dotychczas wykonano część
ekspertyz oraz prace archeologiczne.
Dofinansowanie pozwoli na wykonanie
remontu więźby i wymianę pokrycia
dachowego.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Żydowo, gm. Polanów
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT KAPITALNY KOŚCIOŁA
•

•

Kościół wzniesiony w XVII w.,
przebudowany w XVIII w. Należy
do charakterystycznej dla regionu
Pomorza Zachodniego grupy
świątyń, wzniesionych
w tradycyjnej, drewnianej
konstrukcji szkieletowej, z wieżą
w obrębie nawy.
Zły stan konstrukcji ciesielskiej,
destrukcja belek podwalinowych,
naruszenie stabilności ścian i więźby
wymaga przeprowadzenia pilnego
remontu kapitalnego.

Organy z kościoła paraf. p.w. Wniebowzięcia NMP

Bobolice , gm. loco
•

DOFINANSOWANE PRACE:
PRACE KONSERWATORSKIE
I REKONSTRUKCYJNE PRZY
ZABYTKOWYCH ORGANACH, III ETAP

•

Organy neogotyckie z 1886 r.,
wykonane przez firmę B. Grüneberga
ze Szczecina. Instrument o cechach
romantyzmu niemieckiego, 21 głosowy,
o dwóch klawiaturach ręcznych i jednej
nożnej. Prospekt dwukondygnacyjny,
grający, zwieńczony bogato zdobionymi
koronami.
Ogólny stan organów jest zagrożony,
ale zachowane elementy umożliwiają
pełną restaurację. W l. 2009 -2010
przeprowadzono dwa etapy prac
konserwatorskich. Dzięki
dofinansowaniu ukończona zostanie
rekonstrukcja piszczałek drewnianych i
metalowych, wykonany zostanie
montaż oraz strojenie instrumentu.

•

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
Myślibórz, gm. loco
•

DOFINANSOWANE PRACE:

REMONT KOŚCIOŁA – WYKONANIE
IZOLACJI PIONOWEJ
•

•

Kościół gotycki, wznoszony od 2 poł.
XIII w. Jeden z najstarszych
i najcenniejszych zabytków sakralnych
województwa zachodniopomorskiego,
w średniowieczu najważniejszy kościół
Nowej Marchii. Architektura
wzorowana na kościołach Westfalii.
W 1298 margrabia Albrecht III
ustanowił tutaj Kapitułę Kolegiacką.
Wykonanie izolacji pionowej kościoła
pozwoli na powstrzymanie niszczącego
działania wilgoci na zabytkowe
elewacje świątyni.

Pałac w zespole pałacowo-parkowym
Krąpiel, gm. Stargard Szcz.
• DOFINANSOWANE PRACE:
RENOWACJA CZĘŚCI ELEWACJI
BUDYNKU
•

•

Pałac z poł. XIX w., dawna własność
rodziny von Bonin. Stanowi przykład
niewielkiej rezydencji ziemiańskiej,
o zachowanej bryle, układzie
kompozycji elewacji, wystroju
architektonicznym, położonej
w otoczeniu zabytkowego parku.
Prywatny właściciel prowadzi
stopniowo szereg prac remontowych –
przy stropach, wieży, stolarce okiennej.
Planowane prace są kolejnym etapem
robót, obejmującym odtworzenie
tynków i okładzin architektonicznych.

Balustrada empory z kościoła fil. p.w. Św. Wojciecha B.M.

Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór
• DOFINANSOWANE PRACE:
PRACE RESTAURATORSKIE I
REKONSTRUKCYJNE PRZY BALUSTRADZIE
EMPORY ORGANOWEJ Z BAROKOWYMI
OBRAZAMI

•

•

Empora organowa wraz
z umieszczonymi na niej obrazami
barokowymi z przełomu XVII/XVIII,
wykonanymi w technice olejnej na
drewnie są jednymi
z najcenniejszych zachowanych
elementów zabytkowego
wyposażenia kościoła. Stanowią
rzadko spotykane na naszym terenie
przykłady realistycznego malarstwa
alegorycznego.
Zły stan zachowania dzieł sztuki
wymaga natychmiastowej
interwencji konserwatorskiej.
stan sprzed
1945 r.

Średniowieczne mury miejskie
Pyrzyce, gm. loco
• DOFINANSOWANE PRACE:
RENOWACJA MURÓW OBRONNYCH
PRZY UL. MŁYŃSKIEJ
•

•

Mury obronne Pyrzyc o łącznej długości
ok. 2000 m, powstały w XIV w.
W następnym stuleciu zostały
podwyższone oraz rozbudowane
o przedbramia, baszty (Sowią, Lodową,
Prochownię i Więzienną) oraz czatownie.
Stanowią jedną z największych atrakcji
wizerunkowych miasta.
Zadanie obejmuje renowację murów przy
ul. Młyńskiej, z licznymi ubytkami cegieł
i spoinowania, odsłonięta i zniszczona
korona powoduje stałe zamakanie
i destrukcję tego odcinka murów.

Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki

Korytowo, gm. Choszczno
• DOFINANSOWANE PRACE:
•

•

REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA – WYMIANA
POSZYCIA DACHU – II ETAP
Kościół z poł. XVI w., wybudowany z kamienia
narzutowego, tynkowany. Od zachodu wieża
kamienno-ceglana z tego samego okresu,
szczyt wschodni uskokowy z blendami
arkadowymi i sterczynami. Otwory okienne i
drzwiowe przemurowane w stylu
neogotyckim. Wieża czworoboczna,
zwieńczona hełmem z latarnią i ostrosłupową
iglicą. We wnętrzu cenny neorenesansowy
ołtarz drewniany, polichromowany.
Parafia prowadziła wiele prac przy obiekcie,
pozyskiwała zewnętrze środki. Dotychczas
wykonano I etap remontu wieży – w obrębie
latarni , więźby hełmu i pokrycia. Trzon wieży
wymaga pilnej pracy konserwatorskiej
kończącej rozpoczęte działania.

