CENTRUM
DIALOGU
KULTUR

w Węgrowie

Każdy z nas może zostać

Dobrogostem
Stowarzyszenie Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur
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Kościół i klasztor w Rawie Ruskiej. Fot. ks. Wiesław Dorosz.

„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska
- wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego
zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia
społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Funduszy Transgranicznych obejmuje:
utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie
utworzenie Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej
utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla osieroconych
dzieci ze wschodniej Ukrainy
utworzenie produktu turystyczno-kulturalnego
„Szlakiem Klasztorów Poreformackich”
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Projekt architektoniczno-budowlany – Architektoniczna Pracownia Projektowa Renata Jaszczur-Dębiec
– opracowanie wizualizacji M-Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Miałkowski w Węgrowie.
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Prace rewitalizacyjne
w Węgrowie
Prace budowlane obejmą:
wymianę poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym
remont elewacji wraz z wymianą stolarki
w
 ykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
grzewczej i wentylacyjnej
przystosowanie poddasza klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca,
zadaszenie wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną
p
 rzystosowanie pomieszczenia w budynku klasztornym do funkcji
kuchennych

wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montaż
windy osobowej

Wyposażenie
Centrum Dialogu Kultur
pełno wyposażonych 11 turystycznych pokoi noclegowych
wyposażenie sali wielofunkcyjnej w wirydarzu
(stoły, krzesła, szafy, system audiowizualny i nagłośnieniowy)
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Odrestaurowane freski. Fot. Roman Postek

Szlak Klasztorów
Poreformackich
badania archiwalne
konferencje popularno-naukowe
foldery i publikacje
utworzenie nowego produktu turystyczno-kulturalnego

W 2017 roku parafia przeprowadziła następujące prace
konserwatorsko-restauracyjne:
balustrady przy wejściu do kościoła - 20 000 zł
przygotowanie podziemi pod klasztorem do utworzenia nowoczesnego,
multimedialnego muzeum o historii Węgrowa - 94 000 zł;
Urząd Miasta - 40 000 zł
prace przy posadzce w kościele - 63 800 zł; dofinansowanie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 35 000 zł
malowanie świątyni wewnątrz - 349 000 zł; dofinansowanie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 250 000 zł;
50 000 zł z 1% z podatku za 2016 r.
prace konserwatorsko-restauracyjne przy 4 freskach - 298 000 zł;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 140 000 zł;
Fundacja „Orlen - Dar Serca” - 40 000 zł
zacheuszki - 19 000 zł
W sumie prace kosztowały 883 800 zł
z czego dofinansowanie wyniosło 574 000 zł
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Odrestaurowane freski. Fot. Roman Postek

W ubiegłym roku z 1% na konto Stowarzyszenia
Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur
wpłynęło 54 000,00 zł. Kwota 50 000,00 zł została
przeznaczona na prace przy malowani wnętrza
kościoła. Natomiast 4 000 zł zostało przekazane
na dofinansowanie półkolonii prowadzonych
w wakacje przez parafię oraz wakacyjny wyjazd
dzieci i młodzieży w Bieszczady.

W 2018 roku parafia planuje
przeprowadzić następujące
prace remontowe:
dalszy etap prac remontowych

przygotowujących podziemia pod klasztorem
do utworzenia nowoczesnego, multimedialnego
muzeum o historii Węgrowa

prace konserwatorskie przy freskach
w krużgankach klasztoru

Serdecznie zachęcamy
do podzielenia się 1%
z podatku
z deklaracji rocznej
podatku PIT za 2017 roku.
Uzyskane pieniądze zostaną
przeznaczone na wkład własny
do projektu „Bliźniacze
klasztory: Węgrów i Rawa
Ruska - wykorzystanie
potencjału dziedzictwa
historycznego zakonu
Reformatów dla rozwoju
turystyki i życia
społeczno-kulturalnego
w Polsce i Ukrainie”.

prace remontowe związane z realizacją projektu
zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju
w ramach Funduszy Transgranicznych programu
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Kwota dofinansowania: 1 622 543.20 Euro
Wkład własny: 180 450.79 Euro

Dane:
Stowarzyszenie Klasztor Węgrów
– Centrum Dialogu Kultur

KRS 0000462082

Serdecznie dziękujemy za podzielenie się 1% z podatku dochodowego
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OPRACOWANIE: dr Marek Sobisz

www.klasztorwegrow.pl
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