Inwestycje w obszarze kultury
W 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 39 mln zł na dotacje celowe dla
jednostek kultury na dofinansowanie lub współfinansowanie zadań inwestycyjnych. Planuje też
zakończyć kilka wieloletnich inwestycji, do których należą:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza – Budowa Oranżerii z funkcją
konferencyjno-kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze – II etap
Wartość projektu: 11 863 312 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 2 294 742 zł
Projekt umożliwił odbudowę zabytkowej Oranżerii, składającej się z budynku głównego oraz dwóch
skrzydeł bocznych. W ramach zadania zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne. Zakupiono
też niezbędne wyposażenie, które pomoże we właściwym użytkowaniu obiektu. Poza tym wykonano
nasadzenia roślin ozdobnych i okrywowych.
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
Wartość projektu/dofinansowanie ze środków SWM: 22 289 409 zł
W ramach zadania, które miało zwiększyć dostępność i poszerzyć ofertę kulturalną województwa
mazowieckiego, wykonywana była adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby Mazowieckiego
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Prace przy projekcie obejmowały modernizację starego
budynku elektrowni, jego adaptację oraz budowę nowej części. Dzięki temu obiekt zwiększył swoją
powierzchnię do około 6,5 mkw. W budynku jest osiem sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia,
księgarnia, pracownie specjalistyczne, biblioteka, magazyny na dzieła sztuki (jest ich około 5 tys.) oraz
pomieszczenia dla administracji. Zostało już zakupione pierwsze wyposażenie, m.in. meblowe oraz
infrastruktura IT.
Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem dla
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (od maja 2014 r. nowa nazwa instytucji:
Mazowiecki Instytut Kultury)
Wartość projektu/dofinansowanie ze środków SWM: 7 777 291 zł
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum
Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Wartość projektu: 20 792 398 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 3 696 972 zł
W ramach zadania odrestaurowano Zespół Parkowy i wykonano obiekty sportowe (boiska, kort
tenisowy). Udało się też zrewitalizować Pałac i odbudować Oranżerię. Ponadto zakupiono
wyposażenie obiektów i instrumentów muzycznych.
Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wartość projektu/dofinansowanie ze środków SWM: 2 607 714 zł
Dzięki przedsięwzięciu wykonano m.in. modernizację w zakresie instalacji niskoprądowych
(infrastruktury teletechnicznej) oraz układu zasilania budynku PME w energię elektryczną. Budynek
wyposażono w dźwiękowy system ostrzegania, a system SAP SSWiN rozbudowano.
Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
Wartość projektu: 888 082 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 391 058 zł
W ramach zadania zaadaptowano na potrzeby muzealne budynek po dawnym przedszkolu. Po
wykonaniu prac budowlanych w obiekcie powstały trzy sale ekspozycyjne o powierzchni powyżej 260
mkw oraz sala multimedialno-konferencyjna wraz z zapleczem gastronomicznym, naukowym i
pomieszczeniami technicznymi. Udało się także ocieplić ściany zewnętrzne i naprawić pokrycie
dachowe.

Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego umożliwiły także zakupienie wielu ważnych
eksponatów dla instytucji. Wśród nich można wymienić m.in. takie przedsięwzięcia, jak:
„Rozbudowa kolekcji radomskiej” dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w
Radomiu
Wartość projektu: 269 790 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 119 210 zł
Umożliwił pozyskanie dzieł autorstwa: Marka Szczęsnego, Włodzimierza Pawlaka, Andrzeja
Dłużniewskiego oraz Krzysztofa Bednarskiego.
Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Wartość projektu: 244 160 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 192 160 zł (w tym wydatki bieżące
7660 zł)
Zakup obrazu Johanna Bredta. Portret kobiety w czarnej sukni (1820) na potrzeby ekspozycji stałych
dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Wartość projektu: 49 028 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 14 686 zł
Zakup obiektów artystycznych z kolekcji Marii Dąbrowskiej dla Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie
Wartość projektu: 99 796 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 54 796 zł (w tym wydatki bieżące 19
700 zł)
Zakupiono 366 obiektów artystycznych, w tym prace własne pisarki tj. 5 szkicowników, 82 rysunki, 85
akwareli, 70 pasteli, 19 obrazów olejnych oraz zielnik. W skład kolekcji wchodzą również 32 obiekty
artystyczne – pamiątki po pisarce np. biurko, pióro wieczne oraz 72 dzieła różnych twórców m.in.
Czapskiego, Waliszewskiego, Dargiewicza, fotografie Dorysa, rysunki Jasińskiej-Nowickiej,
Ślesińskiej, Westwalewicza.
Zakup rękopisów XIX i XX w. (listy i utwory): J.I.Kraszewski, J.Brzękowski, J.Andrzejewski, F.Goetel i
K.Brandys dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Wartość projektu: 211 984 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 81 984 zł (w tym wydatki bieżące 19
000 zł)
Przedsięwzięcie umożliwiło pozyskanie m.in. 25 listów Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1836–
1883, 122 listów Jana i Suzanne Brzękowskich z lat 1960–1981 do Jana Alfreda i Marii
Szczepańskich, rękopis wiersza Jana Brzękowskiego pt. „Kolory”, 55 listów do Tadeusza Kłaka z lat
1963–1989, rękopis i maszynopis powieści Jerzego Andrzejewskiego „Miazga”, w tym: oprawny
rękopis części wersji pierwszej utworu, pięć tek maszynopisu, całość z licznymi odręcznymi
poprawkami autora, materiały dotyczące genezy utworu oraz rysunki i akwarele pisarza, a także
fragment archiwum Ferdynanda Goetla (np. sztuka „Odmłodzony Mr Gill”, powieść „Anakonda”, 93
listy do żony, notatnik adresowy).
Ponadto, w ramach doposażenia jednostek, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał
dofinansowanie na kilka innych przedsięwzięć:
Zakup profesjonalnego projektora dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Wartość zadania: 255 840 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 108 000 zł,
Zakup systemu ERP Enova dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Wartość zadania/dofinansowanie ze środków SWM: 76 000 zł,
Zakup traktora z wyposażeniem dla Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince / Muzeum Regionalne w
Siedlcach
Wartość zadania/dofinansowanie ze środków SWM: 169 900 zł

Zakup serwera i komputerów na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego, Działu Kadr oraz Działu
Organizacyjnego Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wartość zadania/dofinansowanie ze środków SWM: 67 030 zł
Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Wartość zadania: 255 840 zł, dofinansowanie ze środków SWM: 108 000 zł
W ramach projektu został zakupiony m.in. sprzęt do archiwizacji danych cyfrowych, oprogramowanie
do tworzenia plików prezentacyjnych na platformę NBC, program do optycznego rozpoznawania
tekstów oraz serwer do rozbudowy posiadanego przez instytucję klastra.

