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06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

    Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu.

Projekt polega na modernizacji wnętrza oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

zabytkowego domu kultury w Objezierzu. Obiekt wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej, 

wolnostojący, jednokondygnacyjny (z antresolą), w części podpiwniczony(pod sceną). Obiekt znajduje się 

w zabytkowej przestrzeni związanej z funkcjonującym Zespołem pałacowo-Parkowym, znanym z pobytów 

m.in. A.Mickiewicza,I.Kraszewskiego,-J.Ursyna-Niemcewicza,J.Malczewskiego,M.Rożka,L.Puszet. W 

ramach projektu przewiduje się jak najmniejszą ingerencję w zabytkową strukturę budowli oraz 

uwypuklenie zabytkowej, charakterystycznej treści obiektu poprzez przywrócenie form pierwotnych, ich 

odsłonięcie, przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza i naprawę zdegradowanych biologicznie i 

technicznie elementów. Obiekt oczyszczony zostanie całkowicie z elementów wystroju wykonanego w 

latach 70-tych.Wykonany zostanie nowy system wentylacji i ogrzewania (z likwidacją grzejników w sali). 

Wyremontowane zostanie pokrycie dachu w rejonach attyk wraz z korektą połączeń rynien i rur 

spustowych.Pod antresolą wykonane zostaną toalety dla publiczności.Obiekt zostanie wyposażony w 

nowe oświetlenie uwydatniające walory architektoniczne budynku. Poprzez realizację przedsięwzięcia 

obiektowi zostaną przywrócone funkcje kulturalne, a także służyć będzie on integracji społeczności 

lokalnej.
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