Wizna 20.05.2019r
INFORMACJA
Dotyczy: umowy o przyznanie pomocy nr 00414-6935-UM1010614/18 z dnia 11.06.2018r
„Zagospodarowanie terenów i renowacja obiektów położonych w obszarze zabytkowego
układu przestrzennego w miejscowości Wizna” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TYTUŁ PROJEKTU
Zagospodarowanie terenów i renowacja obiektów położonych w obszarze zabytkowego
układu przestrzennego w miejscowości Wizna
Projekt jest zgodny z celem szczegółowym 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na
obszarze LGD. Nowoutworzony obiekt infrastruktury kulturalno - turystycznej
(zagospodarowanie terenu przy Domu Parafialnym - utwardzenie terenu, zasadzenie zieleni)
oraz przebudowa istniejących obiektów infrastruktury kulturalno - turystycznej (wymiana
nawierzchni utwardzonej przed kaplica cmentarną i renowacja figury przed kościołem),
będące miejscem spotkań mieszkańców i turystów przyczynią się do zaspokojenia potrzeb
kulturalno – turystycznych; dadzą możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
zarówno dzieciom, młodzieży, jak też dorosłym mieszkańcom, tym samym wpłyną na
poprawę więzi międzyludzkich i rozwój form współdziałania i uczestnictwa mieszkańców LGD
w lokalnych działaniach oraz na poprawę atrakcyjności turystycznej miejscowości.
Utwardzony teren przy Domu Parafialnym w 2018r już służy mieszkańcom Wizny i całej
parafii i przeznaczony jest na miejsce imprez i wydarzeń lokalnych, parafialnych oraz
parkowania pojazdów parafian przyjeżdżających do naszego kościoła. Utwardzenie terenu
przed kaplicą cmentarną poprawiła dostępność do zabytku, którego renowacja jest
w dalszych planach parafii.
Renowacja figury Matki Bożej przed Kościołem Rzymskokatolickim w Wiźnie wpłynie na
ogólną estetykę otoczenia.
Celem operacji jest:
Rozwijanie infrastruktury kulturalno - turystycznej, poprawa poziomu atrakcyjności
miejscowości oraz urozmaicenie i poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez
stworzenie i przebudowę ogólnodostępnych, atrakcyjnych miejsc służących do organizacji
uroczystości, nowych pomysłów i zamierzeń oraz kultywowaniu tradycji regionu,
zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją prac restauratorskich przy figurze MB
Niepokalanej przed świątynią w Wiźnie.
Dokumentacja konserwatorska z przebiegu z komentarzem , że dzięki wsparciu z można
było poprawić wizerunek MB

FIGURA MATKI BOŻEJ PRZED KOŚCIOŁEM W WIŹNIE

Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia stoi przed kościołem ,na osi głównych drzwi
wejściowych. Figura wysokości 180 cm. wykonana została z piaskowca szydłowieckiego
w latach 80-tych XX w. Stoi ona na cokole z granitu. Postument uzupełnia ogrodzenie
z granitowych słupków łączonych metalową rurą.
Stan zachowania obiektu wymaga działań naprawczych, szczególnie dotyczy to głównie
samej figury.
Przy figurze widoczne są przemalowania i zabrudzenia ,szczególnie dotyczą one okolic
twarzy i włosów. Kamień tzw. Pińczak z którego wykonana jest figura charakteryzuje się
dużą porowatością i chłonnością co skutkuje wykwitami solnymi (w tej figurze w okolicy
twarzy).
PROGRAM PRAC RENOWACYJNYCH
Przy figurze :
-Ustawienie rusztowań
-Czyszczenie wstępne
-Umycie wodą z detergentami
-Doczyszczenie środkami mechanicznymi i chemicznymi
-Dezynfekcja
-Uzupełnienie (ewentualne) powierzchni
- Impregnacja preparatem Consil super Z
- Podcyzelowanie i uczytelnienie napisów
- Scalenie kolorystyczne preparatem Historic Lasur firmy Remmers .
- Rozebranie rusztowań

Przy cokole:
- Umycie powierzchni środkami z dodatkiem kwasów organicznych
- Doczyszczenie mechaniczne powierzchni
- Zabezpieczenie powierzchni mikrowoskami

PRZEBIEG PRAC PRZY FIGURZE
Prace rozpoczęto od ustawienia rusztowań ramowych na wysokość 3m. Kolejną
czynnością było oczyszczenie szczotkami ryżowymi i stalowymi z nagromadzonego brudu i
wykwitów solnych. Przy pomocy myjki ciśnieniowej i łagodnych detergentów umyto
powierzchnię kamienia. Po osuszeniu powierzchnię nasączono 4% roztworem bakterio i
grzybobójczym Biotin R rozpuszczonym w denaturacie. Dla lepszego działania preparatu
powierzchnię szczelnie zasłonięto folią i pozostawiono na ponad dwie doby. Kolejna
czynnością było usunięcie soli z powierzchni kamienia przez co przywrócono funkcję
oddychania i możliwość odparowania wilgoci. Zastosowano kompresy z wody
destylowanej/metoda migracji do rozszerzonego środowiska / czynność tę powtarzano
dwukrotnie
Kolejnym etapem była impregnacja powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi
preparatem
na bazie żywicy silikonowej Konsil Z super z Instytutu Chemii Przemysłowej. Czynność tę
powtarzano trzykrotnie metodą mokre na mokre.
Ostatnią czynnością była unifikacja kolorystyczna, która jest równocześnie dodatkowym
zabezpieczeniem przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych. Do unifikacji
użyliśmy Historic Lasur firmy Remmers farby laserunkowej na basie żywic silikonowych.
Równocześnie z pracami nad figurą przystąpiono do oczyszczenia powierzchni granitowej
cokołu Do miejsc szczególnie opornych na działanie wody, zastosowano pasty na bazie
kwasów organicznych (Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers). Po godzinie działania kwasu
dokładnie usunięto pastę przy pomocy wody pod ciśnieniem. Po oczyszczeniu kamienia
powierzchnię poddano działaniu pasty z mikrowoskami.
Końcowym etapem prac naprawczych było zdjęcie rusztowania i wykonanie dokumentacji
powykonawczej .

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Obiekt przed konserwacją

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Obiekt przed konserwacją

Obiekt przed i w trakcie konserwacji

Obiekt przed i w trakcie konserwacją

Obiekt po konserwacji

Serdecznie dziękujemy za wsparcie z programu PROW-u
dzięki któremu znacząco zmieniliśmy nasze otoczenie wokół świątyni i na cmentarzu.

