Realizacja projektu - Sądecki Park Etnograficzny
W lipcu 2017 r. wyłoniono wykonawców prac remontowo-konserwatorskich w Sądeckim Parku
Etnograficznym, zaplanowanych w projekcie SKANSENOVA. Wymianę pokryd dachowych, konserwację
i impregnację obiektów w sektorach pogórzaoskim, łemkowskim, dworskim i kolonistów niemieckich oraz
konserwację polichromii zlecono firmie Tatran Group Spółka z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu, natomiast
remont ogrodzenia skansenu powierzono sądeckiej Firmie Ogólnobudowlanej MOTYLEX.
W III kwartale rozpoczęto prace przy 7 zabytkowych obiektach - sześciu w sektorze pogórzaoskim i jednym
w sektorze kolonistów niemieckich - kościele ewangelickim. Roboty w tej świątyni obejmują impregnację
powierzchni drewnianych (prawie 1500 m2), impregnację dachu gontowego (prawie 400 m2) oraz
restaurację polichromii sufitowej, na fasetach (wklęsłych narożnikach) oraz na balustradzie empor.
Stan na dzieo 30 września - w sektorze kolonistów niemieckich wykonano impregnację znacznej części
powierzchni drewnianej i dachu. Trwają prace przy konserwacji polichromii. Przewidywany czas
zakooczenia - 15 października.
W sektorze pogórzaoskim pracami konserwatorskimi objęto Stodołę z Wojnarowej, chałupę i stajnię
z Mszalnicy, chałupę i stodołę z Niecwi oraz chałupę z Lipnicy. Wszystkie budynki poddano kompleksowym
zabiegom naprawczo-konserwatorskim, które miały na celu zarówno wymianę destruktów jaki
zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz bakterii,
glonów, porostów, grzybów. Na pięciu budynkach wymieniono słomiane pokrycia dachowe, przy niektórych
obiektach konieczne było uzupełnienie kamiennych fundamentów. 1 września odebrano 2 budynki stodołę z Niecwi i chałupę z Lipnicy. Na 30 września trwały odbiory 4 obiektów - stodoły z Wojnarowej,
chałupy i stajni z Mszalnicy oraz chałupy z Niecwi.
W sierpniu rozpoczęto remont ogrodzenia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Zgodnie z projektem, pracom
konserwatorskim i budowlano-remontowym poddano 2000 metrów bieżących ogrodzenia. Roboty polegały
na usunięciu pozostałości stóp, sfatygowanych słupków i siatki i zastąpieniu ich nowymi elementami ze stali
ocynkowanej. Częśd ogrodzenia poprowadzono nowowytyczoną granicą. Przeprojektowano także
ogrodzenie wraz z dwuskrzydłową bramą od strony Miasteczka Galicyjskiego. Ma ono obecnie postad
estetycznych murowanych słupków okładanych kamieniem łamanym i krytych dwuspadowymi daszkami
zrobionymi z impregnowanych gontów łupanych. Pomiędzy słupkami zamontowano masywne, drewniane
łaty. Na długości sektora kolonistów niemieckich zastosowano tzw. ogrodzenie systemowe. 5 września
2017r. dokonano odbioru koocowego remontu ogrodzenia. Zadanie zostało zakooczone.
Dział konserwacji Architektury i Inwestycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu informuje, że nie ma
opóźnienia czy zagrożenia wykonania zakresu rzeczowego przewidzianego w roku bieżącym.

