Tytuł projektu:
„Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych
w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”

Projekt wpisuje się w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu IV. Kultura, Działania 4.1.
Infrastruktura kultury.

Lokalizacja projektu - nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego projektu położona jest
w parku należącym do Gminy Świerklaniec, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Rekreacji.
Projekt obejmuje remont zabytkowego amfiteatru oraz zlokalizowanych w jego otoczeniu
fontann: południowej, północnej i centralnej. W wyniku realizacji inwestycji zabytkowe
obiekty zostaną przywrócone do stanu umożliwiającego ich użytkowanie, a także będą
zachowane dla przyszłych pokoleń.
W ramach projektu wykonane zostaną:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

zmiana pokrycia dachowego;
adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia przeznaczone dna czasowy
pobyt aktorów scenicznych oraz ubikację ogólnodostępną dla widzów;
remont widowni;
instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna – szambo bezodpływowe, oraz
ogrzewania;
oświetlenie;
remont murów i elewacji amfiteatru;
remont mis basenów 3 zabytkowych fontann, umiejscowionych w otoczeniu
amfiteatru
i stanowiących przedłużenie jego widowni;
remont żeliwnych rzeźb, stanowiących elementy dekoracyjne ww. fontann;
zakup i montaż pływających fontann.
Tytuł projektu: „Konserwacja zabytkowych obiektów założeń pałacowo-parkowych
w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”

Cele ogólnymi projektu są:
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1.

Zabezpieczenie

obiektów

przed

nieodwracalną

degradacją,

umożliwiające

zachowanie
ich pełnej wartości artystycznej dla przyszłych pokoleń.
2.

Umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej z wykorzystaniem zabytkowych
obiektów – amfiteatru i fontann.

3.

Stworzenie komfortowych warunków do odbioru przedstawień artystycznych.

4.

Uruchomienie ogólnodostępnych toalet w budynku amfiteatru.
Wskaźniki produktu:

•

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji,
konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji - 4

•

Powierzchnia

obiektów

dziedzictwa

kulturowego

poddanych

procesom:

rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji –
167,18 m²

Wskaźniki rezultatu:
•

Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach dziedzictwa
kulturowego objętych wsparciem - 5

•

Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 900

Beneficjentem projektu jest Gmina Świerklaniec. Beneficjentami pośrednimi będą
mieszkańcy Gminy Świerklaniec a także osoby spoza Gminy, turyści, goście mieszkańców
Gminy pragnący zapoznać się z ofertą kulturalna Beneficjenta.
Całkowity koszt projektu: 2 565 617,77 zł brutto. W 76,26% kosztów
kwalifikowalnych projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – dotacja udzielona w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w wysokości
1 864 247.91zł. Natomiast 23,74% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne
w łącznej kwocie 701 369.86 zł zostanie sfinansowane ze środków Urzędu Gminy
w Świerklańcu zabezpieczonych Wieloletnim Planem Finansowym.
W ramach projektu wykonane zostaną:
1. Dla amfiteatru
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a) roboty budowlane:
 Wyburzenie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie nr 4 i pomieszczenie

nr 6;
 Zdemontowanie wylewki i płyty betonowej podłogi w pomieszczeniu nr 4;
 Wykonanie stropu betonowego na belkach stalowych w miejscu zdemontowanej

podłogi;
 Wykonanie suchej zabudowy wydzielającej pomieszczenia nr 4 z ubikacjami,

wykonanie suchej zabudowy wydzielające WC w szatniach, wykonanie ścianek
działowych wydzielających kabiny ustępowe;
 wykonanie kominów wentylacyjnych dla ubikacji i WC – system Schiedel;
 Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wewnętrznej;
 Wykonanie instalacji ogrzewania obiektu;
 Wykonanie sufitów podwieszanych;
 Wykonanie ocieplenia i nowego pokrycia dachu amfiteatru;
 Wykonanie konserwacji obiektu amfiteatru, odrestaurowanie elewacji;
 Wykonanie szamba bezodpływowego;
 Wykonanie pokrycia membranowego sceny;
 Przebudowa schodów z widowni na scenę;
 Remont płytek kamiennych sceny;
 Wykonanie oświetlenia sceny 6;
 Remont ławek na widowni;
 Wykonanie schodów z widowni na poziom wejścia do budynku;
 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.

b) roboty wykończeniowe:
 montaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz okratowania;
 wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń.

2.

Dla mis basenów fontann:
 izolacja pionowa zewnętrzna ścian niecki;
 izolacje płyty dennej;
 izolacja ścian niecki od wewnątrz;
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 renowacja elementów kamiennych korony fontanny oraz postumentów;
 roboty końcowe: opaska wokół fontanny z płyt z wapienia naturalnego,
plantowanie powierzchni, wykonanie trawników parkowych siewem.

3. Dla rzeźb przynależnych fontannom:
 demontaż rzeźb ( w miarę możliwości);
 pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb, tj. oczyszczenie powierzchni,
naprawa

uszkodzeń,

wzmacnianie

osłabionej

struktury,

zabezpieczenie

antykorozyjne;
 konserwacja elementów mosiężnych (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
 konserwacja granitowego trzonu (dotyczy rzeźb fontanny głównej);
 zamocowanie rzeźb na postumentach.
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