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1. CEL OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA
SKIERNIEWICE NA LATA 2018-2022
Głównym założeniem sporządzanego dokumentu jest zamierzone modelowanie indywidualnego, lokalnego
dziedzictwa kulturowego i eksponowanie jego zasobów, co przyczyni się do propagowania dorobku kultury
materialnej i niematerialnej, zacieśniania więzi lokalnych, podtrzymywania obyczajów i podniesienia
atrakcyjności Miasta Skierniewice.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z
2014 poz. 1446 z późn. zm.) prezydent jest zobligowany do założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Skierniewice i zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przyjęcia jej
decyzją Prezydenta Miasta Skierniewic oraz sporządzania na okres 4 lat Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta Skierniewice.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022 zakłada, że celem
nadrzędnym jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych, rewaloryzacyjnych, renowacyjnych i
remontowych zabytkowych obszarów i obiektów.
Tak sprecyzowany cel główny potrzebuje silnego analitycznego współdziałania i zaangażowania jednostek i
instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków, propagowanie kultury, edukację oraz poprawę stanu
zabytków.
Pozwoli to na:
 wznowienie zintegrowanych, kompleksowych działań zmierzających do zahamowania degradacji
dziedzictwa kulturowego,
 ujednolicenie systemowych działań renowacyjnych i rewaloryzacyjnych,
 poprawę walorów i wartości obszarów i obiektów zabytkowych oraz ich wykorzystanie dla rozwoju
turystyki i propagowanie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zasoby dziedzictwa regionalnego i lokalnego,
 wzmocnienie więzi społeczności lokalnych,
 właściwe zdyskontowanie środków finansowych z wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.
Podjęcie systemowych działań dotyczących wszystkich wymienionych elementów składających się na
dziedzictwo kulturowe pozytywnie wpłynie na rezultat docelowy, jakim jest podniesienie rangi zabytków.
Ochrona zabytków oznacza działania organów administracji publicznej mające na celu m.in. zapewnienie
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających zachowanie zabytków, właściwe
zagospodarowanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek ich wartości. Zadaniem
władz samorządowych jest również uwzględnianie zadań ochronnych we wszystkich dokumentach
planistycznych oraz przy kształtowaniu środowiska.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2014 poz. 1446. z
późn. zm.) wyróżnia ochronę obiektów i obszarów zabytkowych sprawowaną przez administrację publiczną i
opiekę nad zabytkami scedowaną na właścicieli lub posiadaczy zabytków. Zatem z mocy prawa udział w
działaniach ochronnych, pracach ratowniczych i zapobiegawczych został powierzony organom władzy
państwowej wszystkich jednostek, od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po wójta, właścicieli
oraz posiadaczy zabytków. Odpowiedzialność jednostek poszczególnych szczebli administracyjnych
dodatkowo regulują ustawy dotyczące jednostek samorządowych. Ustawa o samorządzie województwa z dnia
5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2016 poz. 486 z późn. zm.) w art. 14 pkt 1 ust. 3, odpowiedzialność za kulturę,
ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami ceduje na samorząd województwa. Z kolei ustawa o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) w art. 4 pkt 1 ust. 7 określa
odpowiedzialność powiatu za zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony zabytków. Zapisy art. 7 pkt 1 ust. 9
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446. z późn. zm.) zadania obejmujące
ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przypisują urzędowi gminy.
Zakładanym rezultatem wdrażania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata
2018-2022 będzie polepszanie stanu obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków przyjętej
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decyzją Prezydenta Miasta Skierniewice, podniesienie ich roli m. in. poprzez promocję najcenniejszych
obszarów gminy oraz kształtowanie produktów regionalnych i wzmocnienie tradycji etnograficznych, co
wpłynie na aktywizację mieszkańców w działaniach na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa
kulturowego.
Narzędziem zmierzającym do osiągnięcia założonych efektów jest ustalenie możliwości pozyskiwania
środków finansowych na działania związane z zachowaniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa
Miasta Skierniewice.
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2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD
ZABYTKAMI MIASTA SKIERNIEWICE
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 z późn.
zm.) jest głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ustawa
stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, określa politykę zarządzania zabytkami
oraz wyznacza główne zadnia państwa i obywateli (właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych).
Szczegółowe zapisy określają przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady
tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony
zabytków.
Ustawa nakłada na gminy obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami. Głównym
beneficjentem realizacji programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego
wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również
wszystkich mieszkańców.
Artykuł 87 ust. 1 w/w ustawy obliguje prezydenta do sporządzania na okres 4 lat gminnego programu
opieki nad zabytkami.
Ustawa określa, że program ma na celu w szczególności:








włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju;
uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i
edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
określenie warunków współpracy w właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe
związane z wykorzystaniem tych zabytków;
podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieki nad
zabytkami.

W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu
uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice, po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, zostaje przedstawiony Radzie Miasta w celu przyjęcia go uchwałą. Program został
opracowany na okres czterech lat i stanowi dokument uzupełniający w stosunku do innych dokumentów
planistycznych i aktów prawa miejscowego. Co dwa lata Prezydent sporządza sprawozdanie z realizacji zadań
Programu i przedstawia je Radzie Miasta. Kolejne sporządzane programy opieki powinny uwzględniać
pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki społeczne,
gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo
oceny efektów wdrażania obowiązującego programu.
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3. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego
województw, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022 pozostaje spójny w swoich
przesłankach z dokumentami na szczeblu europejskim, krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

3.1.Strategia Rozwoju Kraju 2020
W Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice wpisują się założenia obowiązujące w
dokumentach strategicznych takich jak Strategia Rozwoju Kraju 2020 przedstawiająca Wizję Polski 2020, jako:
aktywna narodowość, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo. Kluczowymi działaniami wymienionymi
w dokumencie jest spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna, dostępność usług publicznych, szeroka skala
szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna. Strategia podaje, iż zatrzymane zostaną
procesy marginalizacji na obszarach tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze i pobudzona
zostanie zdolność do rozwoju dzięki procesom rewitalizacyjnym.
Strategia wskazuje obszary interwencji, cele i priorytety rozwojowe. W jej ramach powstał obszar Spójność
społeczna i terytorialna oraz cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, a także
priorytetowy kierunek interwencji publicznej III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Zapisy Strategii
określają, że prowadzone będą m.in. działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych oraz najuboższych
obszarów.

3.2.Narodowy Plan Rewitalizacji 2022
Zapisy Strategii stanowią kwintesencję działań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu
Rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach programu rewitalizacji pozwolą m.in. na aktywizację
społeczności, wzmocnią tkankę ruralistyczną, uczynią ją atrakcyjną i bezpieczną, nadadzą obszarom nowe
funkcje, które ożywią i wyzwolą tkwiący w nich potencjał. Powstanie infrastruktury przyczyni się do
pobudzenia miejscowej działalności gospodarczej.
Głównym celem założeń Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 jest poprawa warunków rozwoju obszarów
zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Cele zawarte w
Programie Rewitalizacji służą realizacji celu głównego NPR. Program rewitalizacji i gminny program opieki nad
zabytkami są dokumentami spójnymi uwzględniającymi wskazania dokumentów wyższego rzędu. Programy
rewitalizacji i programy opieki nad zabytkami muszą mieć charakter zintegrowany, wieloaspektowy, oparty na
diagnozie obszarów wskazanych do rewitalizacji i rewaloryzacji. Procesy rewitalizacji i rewaloryzacji muszą
być określane przy założeniu precyzyjnego skoncentrowania na najbardziej zdegradowanych obszarach.

3.3.Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice jest zgodny z Krajowym Programem Ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami przyjętym Uchwałą Nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r.
Program krajowy przewiduje m.in. zwiększenie uspołecznienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
budowanie partnerskich relacji z obywatelami oraz propagowanie postaw współodpowiedzialności społecznej
za zachowanie zabytków poprzez współpracę z mediami, wykorzystywanie nośników elektronicznych,
propagowanie konkursów sprzyjających odnowie i rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego.
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Celem Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami jest zwiększenie zaangażowania
samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem miast i gmin, w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz
wzmocnienie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony zabytków, w tym propagowanie m.in. możliwości
tworzenia parków kulturowych zgodnie z kompetencją władz i rad miast – gmin, jako skutecznej wyższej formy
ochrony zabytków.

3.4.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Istotnym dokumentem warunkującym kształtowanie polityki przestrzennej jest Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju. Jej głównym celem jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów. W rozwinięciu celów dokumentu wskazano, iż działania polityki przestrzennej w
odniesieniu do zdegradowanych obszarów zurbanizowanych mają na celu przywrócenie ich funkcji
administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu
zagospodarowaniu dzięki interwencjom w sferze planowania przestrzennego, wsparciu zasobów ludzkich i
przedsiębiorczości. Działania restrukturyzacyjne i rewitalizacyjne doprowadzą do odzyskania atrakcyjności,
przywrócenia korzystnych warunków życia i podejmowania działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej z
wykorzystaniem istniejącego potencjału kulturowego i zachowania funkcji symbolicznych oraz walorów
przyrodniczych obszaru w procesie jego adaptacji do nowych funkcji.

3.5.Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na Lata
2016-2019
Nowym dokumentem strategicznym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie
wojewódzkim jest Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na Lata 2016-2019
przyjęty 21 czerwca 2016 roku Uchwałą Nr XXV/319/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego.
W programie tym wartości kulturowe Miasta Skierniewice zostały dostrzeżone i traktowane są jako
znaczące dla terenu województwa, głównie z zakresu rozwoju sieci miast przeznaczonych do rewitalizacji.
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Obiekty cenne w województwie. (źródło: Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2016-2019)

W zapisach wojewódzkiego programu wskazuje się konieczność prowadzenia kompleksowych prac
rewitalizacyjnych w obrębie ośrodków historycznych. Skierniewice plasują się w randze miast o znaczeniu
regionalnym podobnie jak Kutno, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Wolbórz,
Radomsko, Wieruszów, Wolbórz oraz Zgierz.
Zgodnie z zaleceniami WPOnZ celowe jest kształtowanie pasm kulturowych m.in. Pasma Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej i Doliny Bzury z Rawką obejmujących cenne obszary historyczne. WPOnZ wskazuje,
iż dziedzictwo kulturowe Miasta Skierniewice posiada walory ponadlokalne, stanowiąc strategiczne znaczenie
w kształtowaniu systemu ochrony dziedzictwa kulturowego województwa.
W zakresie poprawy stanu obiektów i obszarów zabytkowych wskazano na potrzebę prowadzenia prac
remontowych obiektów uznanych za reprezentatywne w województwie, do których zakwalifikowano 6
obiektów z terenu Miasta Skierniewice. Są nimi zespół dworca kolejowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
zespół lokomotywowni, zespół pałacowo-parkowy, kościół św. Jakuba, ratusz i cmentarz św. Stanisława.
Szczególną potrzebę zwrócono przede wszystkim na obiekty pozostające w złym stanie technicznym, do
których należy parowozownia w Skierniewicach.
Na terenie Skierniewic kontynuacji złożonych działań rewitalizacyjnych wymagają tereny powojskowe.
Przekształcenie terenu dawnych koszar carskich na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej uznane
zostało za wzór dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji. Dalszych etapów rewaloryzacji wymaga m. in. park
miejski stanowiący otoczenie Pałacu Prymasowskiego.
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W Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami wskazano potrzebę utworzenia Muzeum w
Skierniewicach. Wytypowano również obszary pretendujące do utworzenia szlaków kulturowych na kanwie
atrakcji kulturowych i turystycznych terenu Skierniewic.

3.6.Program Rozwoju Kultury w Województwie Łódzkim na Lata 2014-2020
Podstawę dla sformułowania gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi Program Rozwoju Kultury
w Województwie Łódzkim na Lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 25 czerwca
2014. Spójność opracowywanych dokumentów polega na wytyczeniu kierunków polityki kulturalnej na
poziomie województwa, miast i gmin. Samorządy przyjęły na siebie rolę inicjującą i koordynującą politykę
kulturalną regionu oraz kultury lokalnej.
Programowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim zostało oparte na czterech priorytetach
przypisanych do celu nadrzędnego: „Wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku Regionu poprzez
realizację kompleksowego zespołu działań organizacyjno-inwestycyjnych i promocyjnych”, które są zgodne z
wytycznymi wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zapisane w poszczególnych priorytetach cele i
działania odwołują się do wszystkich zidentyfikowanych obszarów problemowych, z czego jeden bezpośrednio
nawiązuje do opieki nad zabytkami.
Ich wdrożenie pozwoli na osiąganie celów turystycznych, przy jednoczesnej likwidacji negatywnych z
punktu widzenia turystyki zjawisk. Opieka nad zabytkami w ramach programu rozwoju turystyki zawiera się w
Priorytecie 4. Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego, a konkretnie jego celu
operacyjnym 4.2. „Kształtowanie i rozwój mikroprzestrzeni turystycznych – rozwój infrastruktury wspierającej
budowę produktów turystycznych”, działaniu 4.2.8. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych, założeń pałacowoprzemysłowych oraz zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych z uwzględnieniem potrzeb
turystyki”, które wchodzą w skład celu „Kształtowanie przestrzeni turystycznej województwa do pełnienia
funkcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury turystycznej.”
Działanie 4.2.8 ma na celu wsparcie projektów na rewitalizację oraz ochronę elementów dziedzictwa
materialnego z uwzględnieniem potrzeb ruchu turystycznego. Zachowanie elementów dziedzictwa kultury
materialnej powinno być prowadzone w taki sposób, aby przy uwzględnieniu wszystkich wymogów
konserwatorskich możliwe było wprowadzanie funkcji turystycznych. Dokładna inwentaryzacja zabytkowych
obiektów na terenie województwa, wraz z określeniem możliwych do zrealizowanych na ich bazie funkcji
turystycznych, powinna stać się podstawą do prowadzenia wszelkich prac konserwatorsko-budowlanych.
Zgodnie z programem, najpilniejszym zadaniem powinno być określenie priorytetów inwestycyjnych – w
pierwszej kolejności należy zająć się obiektami znajdującymi się w najgorszym stanie, a dającymi relatywnie
duże możliwości wykorzystania dla turystyki oraz obiektami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju oferty
kulturowej.

3.7.Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Programu opieki nad zabytkami wpisuje się w „Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” przyjętą
uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 roku., która ma m.in na
celu wykorzystanie obszarów i obiektów zabytkowych na cele związane z działalnością kulturalną – zabytki dla
kultury i turystyki.
Głównym celem strategicznym w perspektywie do roku 2020 jest umocnienie więzi i identyfikacji
pomiędzy województwem łódzkim a jego mieszkańcami. Cel ten został rozbity na cele szczegółowe:
 wspieranie oraz inicjowanie działań na rzecz przywracania, ochrony i kultywowania historycznych
wartości regionu,
 kształtowanie i wzmacnianie kulturotwórczej funkcji metropolii łódzkiej oraz ośrodków tożsamości
regionalnej,
 rozwój i promocja kultury i turystyki w regionie,
 pobudzanie, kształtowanie i wzmacnianie kulturotwórczej funkcji ośrodków osadniczych.
Realizacji powyższych mają służyć konkretne działania, tj.:
 opracowanie zasad i programów ochrony środowiska kulturowego,
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 rewaloryzacja historycznych układów urbanistycznych oraz obiektów zabytkowych wraz z ich
otoczeniem i ochroną ekspozycji w tym zagospodarowanie obiektów związanych z historią regionu na
cele kulturalne,
 wspieranie działalności instytucji pełniących funkcje kulturotwórcze,
 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie,
 wsparcie inwestycyjne infrastruktury kultury,
 wspieranie oraz inicjowanie działań w zakresie kreowania produktów regionalnych,
 wspieranie rozwoju różnorodnych przejawów życia kulturalnego oraz organizacji i ruchów
regionalistycznych promujących tożsamość kulturową regionu,
 wsparcie działalności instytucji nauki i kultury pełniących funkcje kulturotwórcze i edukacyjne
metropolii oraz ośrodków regionalnych na rzecz całego regionu oraz promowanie powiązań
międzyregionalnych i międzynarodowych.

3.8.Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020
Należy podkreślić, że wśród dokumentów programowych województwa łódzkiego znajduje się „Program
rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020” uwzględniający walory kulturowe Skierniewic
i tożsamość lokalną podregionów etnograficznych. Program wskazuje cenne zabytki Skierniewic jako kanwę
rozwoju turystyki ponadregionalnej.

3.9.Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice do roku 2020
Dokumentem lokalnym określającym kierunki kształtowania polityki miasta jest Strategia Rozwoju Miasta
Skierniewice do roku 2020 przyjęta uchwałą Nr XXIV/74/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 kwietnia
2016 roku, która zakłada Wizję Rozwoju Miasta Skierniewice jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, o
wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i inwestowania oferującego perspektywę dobrej jakości życia w
przyjaznym środowisku sprzyjającym rozwojowi turystyki. Wizji rozwojowej odpowiada misja: zbudowanie
nowoczesnego ośrodka miejskiego, wykorzystującego własny potencjał produkcyjno-usługowy oraz
turystyczny i rekreacyjny, dogodne położenie geograficzne i walory naturalne dla rozwoju i wzmocnienia
współpracy społeczno-gospodarczej, atrakcyjnego dla zamieszkania i pobytu. Celem głównym strategii jest:
rozwój nowoczesnego Miasta i zrównoważonej gospodarki o środowiskowych walorach technologicznych i
dynamicznej przedsiębiorczości z udziałem aktywnych zawodowo i społecznie mieszkańców.
Cel strategiczny V określony w dokumencie zakłada rewitalizację kulturową, przyrodniczą i społeczną ze
szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji obszaru miejskiego i terenów zdegradowanych, w tym o znaczeniu
historycznym dla Miasta Skierniewice (cel operacyjny 5.1). Strategia zakłada działania obejmujące rewitalizację
zabytkowych obiektów oraz przestrzeni miejskiej wynikającą z określonych wizji zagospodarowania
przestrzeni miejskiej, poprzez m.in.:
 podejmowanie działań rewaloryzacji zabytków w systemie dofinansowania gminy i prywatnych
środków, np. z wykorzystaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 rewitalizację określonych obiektów o znaczeniu historycznym oraz kulturowym dla miasta, m.in.:
ratusza, parowozowni, obiektów koszarowych.

3.10.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Skierniewice
Dokumentami odnoszącymi się do zagadnień dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym jest m.in.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice (II edycja)
przyjęte uchwałą Nr XXIII/42/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2016 r. Studium uwypukla fakt
ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, w
efekcie wielowiekowych procesów rozbudowy i przekształceń, począwszy od średniowiecza poprzez rozwój w
wiekach XVIII-XIX aż po czasy powojenne – z okresem, w którym miasto pełniło funkcję prężnie rozwijającego
się ośrodka wojewódzkiego oraz charakterystykę struktury w oparciu o obecność historycznego śródmieścia z
rynkiem i ratuszem, wypełnionego zabudową mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy,
objętego rygorami ochrony konserwatorskiej. Podkreślono szczególne znaczenie z punktu widzenia
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zagospodarowania przestrzeni Miasta, rewitalizacji terenów powojskowych przy ulicy Batorego i Wojska
Polskiego.
Studium zwraca uwagę na fakt, że stan techniczny obiektów zabytkowych jest zróżnicowany. W najlepszym
stanie znajdują się obiekty kościelne i obiekty użyteczności publicznej. W gorszej kondycji pozostają prywatne
budynki mieszkalne. Kontynuacji przywracania wartości i walorów przestrzennych wymagają tereny
powojskowe i pokolejowe o randze ponadregionalnej.
W obrębie historycznego układu przestrzennego miasta ustalone zostały strefy ochrony konserwatorskiej,
w których obowiązują ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się w nich zabytków,
historycznych podziałów geodezyjnych, rozplanowania tkanki miejskiej. Są nimi: strefa „A” ścisłej ochrony
konserwatorskiej wpisana do rejestru zabytków oraz strefa „B” podlegająca ochronie z mocy prawa
miejscowego.
Studium szczegółowo opisuje zakres powyższych stref.
Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – ochrony historycznego układu urbanistycznego
Na terenie miasta Skierniewice obejmuje obszar, na którym elementy historycznego układu przestrzennego
miasta zostały zachowane w wysokim stopniu.
Strefa „B” ochrony konserwatorskiej
Obejmuje obszar ochrony w zakresie zasadniczych elementów organizacji przestrzeni miejskiej - kilka
odrębnych fragmentów miasta, stycznych do granicy strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (strefa nie ma
charakteru ciągłego).
Strefa ochrony ekspozycji
Obejmuje obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania obiektów lub zespołów zabytkowych.
W Skierniewicach ochronie podlegają strefy ekspozycji wartościowych pod względem historycznym i
kulturowym obiektów, m.in. kościoła św. Jakuba, bramy parkowej i pałacu arcybiskupów gnieźnieńskich, parku
i Willi Aleksandria, budynku dworca kolejowego, kościoła garnizonowego, dawnego kompleksu koszarowego.
Istotnym problemem dla ochrony wartości kulturowych miasta jest obecność dawnej dzielnicy żydowskiej i
dzielnicy sukiennej. Są to obszary o dużym stopniu degradacji dziedzictwa kulturowego wymagające
przekształceń i rehabilitacji.

3.11.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zasady ochrony obszarów i obiektów zabytkowych określają ustalenia uchwalanych przez Radę Miasta
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowiących prawo lokalne. Palny formułują zakazy i
nakazy mające na celu ochronę zabytków zlokalizowanych na terenie miasta.

3.12.

Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022

Wartości i walory zabytkowe miasta Skierniewice mogą zyskać na atrakcyjności poprzez realizację zapisów
ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą numer
XXIX/148/2016 z dnia: 22 września 2016 r. i zmienionym uchwałą Nr XXXII/189/2016 Rady Miasta
Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 r. Program określa założone działania rewitalizacyjne, rewaloryzacyjne,
remontowe i ochronne krajobrazu kulturowego. Przewiduje działania z zakresu wzmacniania tożsamości
lokalnej oraz stworzenia marki lokalnej. Program zakłada realizację projektów istotnych dla rozwoju Miasta,
takich jak m.in.: remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach,
rewaloryzacja budynku Izby Historii Skierniewic wraz z otoczeniem, rewaloryzacja zabytkowego
neorenesansowego ratusza, rewitalizacja i adaptacja zabytkowej parowozowni do celów muzealnych i
realizacji projektów kulturalnych oraz rewaloryzacja tkanki mieszkaniowej w centrum miasta.
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje centrum miasta, które jednocześnie stanowi jego historyczny
trzon. Jednym z zakładanych kierunków działań jest przywrócenie historycznego wizerunku miasta (centrum
miasta), m.in. poprzez: rewitalizację tkanki mieszkaniowej, w tym remont nawierzchni, ciągów pieszych a także
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modernizację budynków; budowę i zaadaptowanie zniszczonych budynków na cele społeczne; odnowę
przestrzeni objętych rewitalizacją; wspieranie prorozwojowych inwestycji wprowadzających nowe lub
rozwijających istniejące funkcje turystyczne, kulturalne i społeczne, m.in. poprzez: adaptację budynków
służących aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparciu oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi; remont i
adaptację budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach; rewitalizację i adaptacją zabytkowej
Parowozowni Skierniewice do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych.
Program wprost sugeruje jako
projekty rewitalizacyjne Remont i
adaptację budynku na potrzeby Muzeum
Historycznego w Skierniewicach oraz
Rewitalizację i adaptację zabytkowej
Parowozowni Skierniewice do celów
muzealnych oraz realizacji projektów
kulturalnych.
Rewitalizacja
tkanki
mieszkaniowej uwzględnia zabytkowe
kamienice leżące w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej oraz uwzględnione w
Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Skierniewice.

Mapa poglądowa: granice obszaru rewitalizacji w mieście Skierniewice (źródło:
Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022)
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4. HISTORIA MIASTA SKIERNIEWICE
Pierwsza wzmianka dotycząca Skierniewic pochodzi z 17 maja 1359 r. i dotyczy spotkania w pałacu
arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik, znajdującym się we wsi Skierniewice, na którym to gościł on władcę
Mazowsza – księcia Siemowita III. Wynika z niej, że miejscowość powstała przed 1359 rokiem i należała do
dóbr łowickiego arcybiskupa gnieźnieńskiego w kasztelanii łowickiej, księstwie mazowieckim. Dobra te były
jego własnością już w 1136r., więc ziemie skierniewickie już wówczas wchodziły w skład dóbr kościelnych.
Rozwój wsi spowodowany korzystnymi warunkami sprawił, że prymas Wincenty Kot z Dębna herbu
Doliwa, nadał w roku 1443 Skierniewicom prawo miejskie. Była to jednak lokacja nieudana, a Skierniewice na
dalszych 14 lat pozostały wsią. Dopiero 19 lutego 1457 r. arcybiskup Jan Odrowąż ze Sprowy podpisał w
Uniejowie akt lokacyjny podnosząc po raz drugi Skierniewice do rangi miasta. Tym samym miasto zostało
lokowane na prawie niemieckim (w odmianie średzkiej). Do nowo powstałego miasta została włączona wieś
Dęba. Wraz z nadaniem praw miejskich arcybiskup Jan Odrowąż wystawił kościół, oznaczył granice parafii,
zachęcił przywilejami przybyszów do osiedlania się oraz wyznaczył coroczny jarmark. Jednym z ważniejszych
postanowień było utworzenie wokół Skierniewic strefy ochronnej, wewnątrz której nie wolno było uprawiać
na wsiach rzemiosła, a tamtejsi rzemieślnicy zostali zobowiązani do przeniesienia się do Skierniewic. W strefie
tej wszyscy karczmarze mogli szynkować tylko piwo zakupione w mieście od tamtejszych piwowarów. Prawo
warzenia piwa otrzymali wszyscy bez wyjątku mieszczanie.
W 1462 roku ziemia rawska, do której administracyjne należały Skierniewice, po śmierci ostatnich książąt
zachodniego Mazowsza: Ziemowita VI i Władysława II, została włączona do Królestwa Polskiego. Z
przyłączonych do Korony ziem utworzono województwo rawskie, w składzie którego Skierniewice pozostały
do II rozbioru Polski. W 1463 r. właściciel Skierniewic – arcybiskup Jan ze Sprowy, na Sejmie Koronnym w
Piotrkowie uzyskał od króla Kazimierza Jagiellończyka potwierdzenie lokalizacji miasta, a dla mieszczan
skierniewickich wyjednał u króla zwolnienie od opłat celnych przy przewozie towarów na terenie całego kraju.
Arcybiskupi gnieźnieńscy bardzo dbali o miasto. Położyli duże zasługi dla jego rozkwitu przez liczne fundacje,
nadania i przywileje. Prymasi Jakub z Sienna i następujący po nim Zbigniew z Oleśnicy uposażali i ozdobili
miasto wzorem Jana ze Sprowy. W 1531 r. Skierniewice liczyły już 124 domy, a w 1549r. liczba domów wzrosła
do 165. Prymas Jan Przerębski założył w 1560 r. szkołę kierowaną przez profesora Akademii Krakowskiej,
doktora nauk filozoficznych Benedykta Herbsta. Absolwenci szkoły skierniewickiej studiowali w Akademii
Jagiellońskiej, gdzie nazywano ich popularnie „skierniewitami”. Po śmierci Zygmunta Augusta, w roku 1573
bawił przymusowo w Skierniewicach u prymasa Jakuba Uchańskiego nuncjusz papieski kardynał Commendoni,
zmuszony do tego przepisem konstytucji sejmowej zabraniającym posłom państw obcych przebywania w
stolicy w czasie elekcji. W roku 1610 prymas Wojciech Baranowski rozpoczął budowę murowanego pałacu,
którą ukończył prymas Wawrzyniec Gembicki w 1619 r.
Od strony gospodarczej, największe znaczenie dla Skierniewic miało w tym okresie rolnictwo, gdyż do
miasta należało 29 łanów gruntu (ok. 490-510 ha). Głównymi filarami gospodarki miasta były jednak:
rzemiosło – nastawione na obsługę niezbyt wymagającego wiejskiego rynku lokalnego oraz handel. Wśród
rzemieślników (najwięcej, bo aż 215 odnotowano ich w 1620 r.) najliczniejsi byli szewcy, krawcy i sukiennicy.
Organizowali się oni w cechu, z których najstarszym jest prawdopodobnie cech szewców posiadający przywilej
nadany mu w 1500 r. przez arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka. Kupcy skierniewiccy prowadzili handel
zbożem, które spławiali do Gdańska, znani byli z handlu śledziami, które przewozili z Gdańska do Małopolski,
handlowali również wołami, które kupowali na Podolu i pędzili do Niemiec. Targ skierniewicki obsługiwał
lokalny rynek, a miasto posiadało prawo organizowania jarmarków rocznych, z których pierwszy nadał w 1457
r. założyciel miasta wraz z przywilejem lokacyjnym, a potwierdził król Kazimierz Jagiellończyk w 1463 r. Drugi
nadał w 1527 r. król Zygmunt I, a dwa następne nadał Sejm Koronny w 1641 r.
W tamtym czasie zabudowa Skierniewic składała się przede wszystkim z drewnianej architektury
mieszkalnej skupionej wokół miejskiego ratusza, na mapie której wyróżniał się kościół parafialny św. Jakuba
oraz położony tuż poza granicami miasta dwór biskupi. Jedyną instytucją społeczną był szpital – przytułek dla
starców i kalek, ufundowany wraz z kościołem szpitalnym św. Stanisława, tuż za miastem przy drodze do
Rawy. Przy kościele parafialnym funkcjonowała szkółka, której najzdolniejsi uczniowie kontynuowali naukę w
Akademii Krakowskiej. Przez okres kilku lat istniała również przy dworze arcybiskupim kolonia akademicka,
do której arcybiskup Jan Przerębski w latach 1559-1560 sprowadził z Krakowa Benedykta Herbesta.
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Pierwsza połowa XVII wieku przyniosła pierwsze oznaki kryzysu rozwojowego miast. Stopniowy upadek
rzemiosła i handlu zaczął powoli pogrążać Skierniewice w złej sytuacji, a wojna ze Szwecją w latach 1655-57
oraz późniejsze epidemie doprowadziły miasto do ruiny. W 168 5r. Skierniewice liczyły tylko około 600
mieszkańców. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. liczba ludności nieco wzrosła do około 1000 mieszkańców.
Do czasu utraty niepodległości przez Polskę w 1795 r. Skierniewice nie osiągnęły liczby ludności z pierwszych
dwóch dziesięcioleci XVII w. W porównaniu jednak do innych miast województwa rawskiego, w 1777 r.
Skierniewice ustępowały wielkością tylko Łowiczowi, Rawie i Sochaczewowi.
W latach 1655-1793 z powodu upadku handlu i silnego kryzysu rzemiosła, dużego znaczenia nabrało w
Skierniewicach rolnictwo, a co za tym idzie – mieszczanie dysponujący większym areałem ziemi mieli
decydujący głos we władzach miasta. Z czasem rzemiosło zaczęło się powoli odradzać, jednak jeszcze w 1782 r.
w Skierniewicach istniało zaledwie 91 warsztatów rzemieślniczych, a więc ponad dwukrotnie mniej niż w 1620
r. Rzemiosło było zorganizowane w siedmiu cechach, z których najliczniejsze były cechy krawców i szewców.
Handel głównie lokalny związany był z targami odbywanymi co tydzień na miejscowym targowisku. Odbywało
się również 7 jarmarków rocznie, jednak jak wynika z ówczesnych przekazów, nie były one zbyt liczne
uczęszczane. Do końca XVII wieku nie odrodził się jednak w Skierniewicach handel daleki.
W połowie lat osiemdziesiątych XVIII w. arcybiskup Michał Poniatowski zorganizował w Skierniewicach
manufakturę sukienniczą, która funkcjonowała do 1794 r. Był to zakład o częściowo scentralizowanej
produkcji, do którego zwerbowano sukienników z Krakowa i Wielkopolski. W 1879 r. zakład zatrudniał 70
robotników. W końcowych latach istnienia Rzeczypospolitej nastąpił rozwój infrastruktury miejskiej.
Wzniesiono pierwsze domy murowane, wybrukowano rynek i kilka ważniejszych ulic, arcybiskup Antoni
Ostrowski ufundował nowy kościół parafialny, którego konsekracja odbyła się w 1781 r., pośrodku rynku
wzniesiono natomiast murowany ratusz.
Miasto znacznie ożywiła aktywność licznego dworu arcybiskupiego. Płynęły stamtąd nie tylko zamówienia
dla rzemieślników na wykonanie rozlicznych prac, ale również wzorce do określonego postępowania.
Arcybiskupi przenieśli swój dwór do Skierniewic nie tylko z powodu zrujnowania zamku łowickiego w czasie
wojny ze Szwecją, ale również z powodu zmiany zwyczajów preferujących wygodne otwarte rezydencje,
zamiast starych i ciasnych zamków obronnych. Pałac został przebudowany w drugiej połowie XVIII w., a całość
inwestycji zakończył w 1780 r. arcybiskup Antoni Ostrowski. Zasadniczą zmianę w położeniu Skierniewic
spowodowało przejście pod zabór pruski w czasie drugiego rozbioru Polski. W 1793 r. dobra kościelne zostały
przejęte przez króla Prus. Ostatni arcybiskup gnieźnieński Ignacy Krasicki przebywał jeszcze w pałacu
skierniewickim, ale po jego śmierci w 1801 r., również pałac przeszedł na własność króla pruskiego. Okres
trzynastu lat rządów pruskich był trudny dla Skierniewic. Władze pruskie nałożyły na miasto wysokie podatki,
które były bezwzględnie ściągane. Powodowało to zubożenie ludności oraz ograniczało inwestycje i rozwój
gospodarki. Mimo to wzrosła liczba ludności miejskiej z 887 mieszkańców w 1794 r. do 1365 osób w 1800 r.
W czasach Księstwa Warszawskiego, w latach 1806-1815, Skierniewice wraz z całym księstwem łowickim
przeszły w ręce Napoleona I, który potraktował je jako zdobycz wojenną i nadał marszałkowi Ludwikowi
Davout. Nowy właściciel zarządzał donacją przez swego rezydenta Grerarda Gley'a, który przebywał w
Skierniewicach. Ciągłe wojny, przemarsze wojsk własnych i obcych, rekwizycje wojskowe w połączeniu z
dużymi podatkami, powodowały ruinę gospodarczą miasta. Wyjątkowo niekorzystny dla Skierniewic był okres
okupacji przez wojska austriackie w kwietniu i maju 1809 r. Bezwzględne rekwizycje i wymuszenia kontrybucji
zmusiły władze miejskie do zaciągnięcia pożyczek, które potem przez kilka lat kasa miejska spłacała kosztem
zaniedbań w utrzymaniu infrastruktury miejskiej. Mimo tego wciąż wzrastała liczba ludności miejskiej,
osiągając w 1810 r. 1649 mieszkańców. Wzrosła liczba rzemieślników – do 148 w 1809 r., ożywił się nieco
handel, a w 1809 r. ponownie uruchomiono manufakturę sukienniczą, która produkowała sukno dla wojska.
Po klęsce Napoleona I na mocy układów wiedeńskich z większości ziem Księstwa Warszawskiego
utworzono Królestwo Polskie, które zajął car rosyjski. Od 1815 r. przez blisko wiek Skierniewice znalazły się
pod panowaniem rosyjskim. Skierniewice jako miasto narodowe nie były zaliczone do dóbr księstwa
łowickiego, do carów należał jednak folwark skierniewicki, pałac wraz z parkiem i okoliczne wsie.
Do roku 1863 miasto rozwijało się bardzo powoli. Liczba ludności wzrosła do 3000, wśród których działało
m.in. 238 rzemieślników, handlem zajmowało się zaś około 120 osób. Dzięki uruchomieniu Kolei WarszawskoWiedeńskiej uzyskano w 1845 r. połączenie z Warszawą.
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Wygląd miasta w połowie XIX w. niewiele się zmienił. Wybudowano nowy ratusz, wybrukowano kilka ulic,
podjęto próbę regulacji miasta, jednak prace zostały przerwane po wybuchu powstania listopadowego.
Większość domów pozostała nadal drewniana.
Wielu mieszkańców Skierniewic wzięło udział w powstaniu styczniowym, jednak do bezpośrednich walk w
mieście nie doszło z uwagi na stacjonujący tutaj liczny garnizon wojsk carskich. Z tego powodu też Skierniewice
uniknęły większych represji z ich strony, co zaprocentowało już w momencie, gdy w mieście ustanowiono
siedzibę powiatu. Tym samym Skierniewice po raz pierwszy w swej historii stały się siedzibą władz
administracji państwowej. W drugiej połowie XIX w. szybko wzrosła liczba ludności miasta osiągając 5700
mieszkańców w 1885 r. i 10500 mieszkańców w 1910 r. Pod względem liczby ludności Skierniewice były
trzecim miastem zachodniego Mazowsza ustępując tylko takim ośrodkom jak Łowicz i Kutno.
Od początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. nastąpił szybszy rozwój przemysłu. W 1910 r. w Skierniewicach
czynne były dwie cegielnie, browar, tartak mechaniczny, fabryka kafli, fabryka grzebieni i duży młyn. Z pracy w
przemyśle utrzymywało się ponad 100 rodzin. Systematycznie natomiast spadała liczba osób utrzymujących
się z rolnictwa. W ślad za rozwojem gospodarczym następował również wzrost infrastruktury miejskiej. W
1872 r. powstał pierwszy nowoczesny szpital, który w końcu lat dziewięćdziesiątych przeniósł się do
dedykowanego budynku. W końcu XIX w. powstały pierwsze prywatne szkoły średnie, z których jedna (męska)
przed wybuchem I wojny światowej uzyskała status szkoły realnej.
Bez wątpienia duże znaczenie miał dla Skierniewic tutejszy węzeł kolejowy. Znaczna liczba kolejarzy
osiedlała się tutaj, zajmując tereny położone pomiędzy miastem a linią kolejową. Drugim czynnikiem
wpływającym na ożywienie gospodarki miejskiej był duży garnizon wojskowy. Koszary wojskowe
rozbudowano i powiększono w latach dziewięćdziesiątych XIX i w połowie XX w. Ożywiał również miasto pałac
carski, do którego car z dworem przyjeżdżał corocznie na polowania w okolicznych lasach. W Skierniewicach
miał również siedzibę Zarząd Księstwa Łowickiego. Najbardziej znanym wydarzeniem związanym z dworem
carskim, był zjazd cesarzy Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, który odbył się w 1884 r.
Do ważnych wydarzeń społecznych należało założenie w Skierniewicach w 1880 r. Straży Ogniowej, która
położyła później duże zasługi w rozwoju kultury w mieście. W okresie rewolucji 1905-06r. doszło w
Skierniewicach do wystąpień patriotycznych. W szkołach miał miejsce strajk młodzieży domagającej się
nauczania w języku polskim. Strajkowali robotnicy i urzędnicy pocztowi. W dniu 5 listopada 1905 r. doszło do
manifestacyjnego pochodu przez miasto kilku tysięcy ludzi, w czasie którego śpiewano patriotyczne pieśni i
wygłaszano przemówienia.
Pierwsza wojna światowa przyniosła upadek Skierniewic. Miasto dwukrotnie przechodziło z rąk do rąk
walczących stron. W czasie walk spalonych zostało wiele domów, a w końcu października 1914 r. wojska
niemieckie, wycofując się ze Skierniewic, wysadziły w powietrze budynek dworca kolejowego i urządzenia
kolejowe. Ostatecznie front ustabilizował się w połowie grudnia 1914 r. na rzekach Rawce i Bzurze.
Skierniewice znalazły się w strefie przyfrontowej, nękane ogniem artylerii rosyjskiej zza Rawki.
Prawie czteroletni okres okupacji przyniósł ruinę gospodarki miejskiej, a bezwzględne rekwizycje płodów
rolnych i wszelkich surowców spowodowały powszechny głód, upadek przemysłu i rzemiosła. Jedynym
pozytywnym faktem w tym okresie było uruchomienie elektrowni miejskiej, dzięki czemu większość
mieszkańców mogła korzystać z oświetlenia elektrycznego. W styczniu 1916 r. rozpoczęła działalność pierwsza
rada miejska, którą mianowały władze okupacyjne. Pierwsze wybory do rady odbyły się w lutym 1917 r. W
dziedzinie oświaty i kultury odnotowano ważne wydarzenia: ponowne uruchomienie szkoły realnej, która
wkrótce uzyskała status gimnazjum oraz reaktywowanie czytelni miejskiej.
11 listopada 1918 r. członkowie Straży Ogniowej i POW rozbroili znajdujących się w mieście żołnierzy
niemieckich, wyzwalając Skierniewice. W niepodległej Polsce nastąpił dalszy znaczny wzrost liczby
mieszkańców: od 15265 osób w 1921 r. do 20143 osób w 1931 r. i około 22000 w 1939 r. W 1922 r.
powiększono obszar miasta z 1434 do 2217 ha poprzez włączenie terenu wsi Skierniewka Lewa, Skierniewka
Prawa i Skierniewka Poduchowa oraz osiedla Szwaby. Na zachodnim Mazowszu Skierniewice nadal były
trzecim co do wielkości miastem po Kutnie i Żyrardowie, wyprzedzając Łowicz, w którego cieniu zawsze się
znajdowały.
Podstawą utrzymania się mieszkańców był przemysł i rzemiosło, praca na węźle kolejowym, a w
mniejszym stopniu handel i rolnictwo. W latach 1919-1939 nie założono w Skierniewicach większych zakładów
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przemysłowych. W latach dwudziestych uruchomiono fabrykę sklejki i hutę szkła. Obok tych zakładów
funkcjonowały jeszcze dwie cegielnie i browar. W 1937 r. we wszystkich zakładach przemysłowych pracowało
około 450 robotników.
Rozwijała się infrastruktura miejska. Budowano coraz więcej dużych kamienic czynszowych, odbudowano
ze zniszczeń dworzec kolejowy, wzniesiono budynek sejmiku powiatowego, rozbudowano szpital powiatowy.
W końcu lat trzydziestych oddano do użytku gimnazjum męskie i pierwszy własny budynek szkoły
powszechnej. Opracowano plan regulacji miasta i wytyczono nowe ulice. Usprawniono ruch uliczny, oddając do
użytku nowy most na rzece Łupi. Nie zdołano natomiast rozwiązać problemu budowy wodociągów i kanalizacji
miejskiej.
Ważnym wydarzeniem, które miało mieć przyszłości duże znaczenie dla miasta, było przekazanie w 1919 r.
dawnego pałacu carskiego i folwarku skierniewickiego Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
która ulokowała tutaj Wydział Ogrodniczy. Do 1939 r. kilku tutaj pracujących naukowców, mając do dyspozycji
skąpe środki, stworzyło solidne fundamenty pod ośrodek naukowy. II wojna światowa rozpoczęła się dla
Skierniewic wizytą Adolfa Hitlera (11-12.09.1939 r.), zaniepokojonego przebiegiem bitwy nad Bzurą.
Skierniewickie podziemie Armii Krajowej czynnie włączyło się w akcję "Burza" mającą na celu wspomaganie
walczącej Warszawy w powstaniu, jak również objęło opieką rannych przywożonych do Skierniewic po upadku
Powstania Warszawskiego. Na terenie miasta najsilniejszą i największą organizacją konspiracyjną był Związek
Walki Zbrojnej, w którym działał obwód AK "Sroka", grupujący około 3 tys. zaprzysiężonych i przeszkolonych
żołnierzy. Przeprowadzano liczne akcje dywersyjne; w jednej z nich zginął inż. Schneider, niemiecki specjalista
od rakiet V2, akcja "N" – w 1941 r. z rozkazu komendanta okręgu "Sroka" utworzone zostały kilkuosobowe
komórki przeznaczone wyłącznie dla prowadzenia destrukcyjnej propagandy wśród Niemców. Akcja miała na
celu demoralizację Niemców, zniechęcenie ich do walki i szerzenie zwątpienia w ostateczne zwycięstwo.
Starano się poróżnić Wermacht (armię) z aparatem hitlerowskiej policji i SS. W Skierniewicach mieścił się duży
garnizon wojska niemieckiego. Sporządzono wykaz Niemców pracujących i zamieszkałych w mieście, ustalono
ich adresy. Pocztą przesyłane były ulotki w języku niemieckim o treści, która miała wprowadzić zamęt i
zwątpienie w słuszność postępowania Hitlera. Cała akcja "N" skończyła się na terenie Skierniewic tragedią dla
wielu rodzin.
Wkrótce po wybuchu II wojny światowej Skierniewice zostały kilka razy zbombardowane, a 10 września
zajęte przez wojska niemieckie. W czasie bombardowań zniszczono około 100 domów, co stanowiło ok. 10%
zabudowy. Zginęło wówczas ponad 150 osób, a około 200 zostało rannych. Okupacyjne władze niemieckie
podporządkowały gospodarkę miejską pod potrzeby administracyjne i wojenne. Do grudnia 1939 r. w
koszarach wojskowych funkcjonował przejściowy areszt dla jeńców wywożonych w głąb Rzeszy Niemieckiej.
Na południe od rynku w październiku 1940 r. założono zamknięte getto dla ludności żydowskiej. W
ekstremalnych warunkach zgromadzono tam ponad 6000 osób z miasta i powiatu skierniewickiego, których
następnie w początkach 1941 r. wywieziono do getta warszawskiego, następnie do obozu zagłady w Treblince.
Eksterminacji podlegała również ludność Polska. Ogółem w kilkunastu egzekucjach na terenie Skierniewic
rozstrzelano ponad 200 osób.
Patriotycznie nastawione społeczeństwo miasta czynnie walczyło z okupantem biorąc udział w
organizacjach konspiracyjnych i walcząc z bronią w ręku oraz biernie, sabotując zarządzenia władz
okupacyjnych. Duże rozmiary przybrało w Skierniewicach konspiracyjne nauczanie na poziomie szkoły
średniej.
17 stycznia 1945 r. w czasie wielkiej ofensywy zimowej Skierniewice prawie bez walki zostały zajęte przez
wojska radzieckie. W latach 1945-97 nastąpił znaczny rozwój miasta. Dwukrotnie powiększyło swój obszar,
który obecnie obejmuje około 3290 ha. Liczba mieszkańców szybko rosła z 17524 w 1946 r. do 25590 w 1970
r. oraz 47188 w 1992 r.
Od roku 1957 nastąpił szybki rozwój przemysłu. W 1957 r. uruchomiono Zakłady Transformatorów
Radiowych "ZATRA". W 1958 r. rozpoczęto rozbudowę zakładów mechanicznych (późniejsze zakłady FUMOS),
a w 1975 r. w pięciu największych zakładów przemysłowych Skierniewic pracowało ponad 5000 osób. W 1951
r. w Skierniewicach powstał Instytut Sadownictwa, a w 1964 r. uchwałą Prezydium Rady Ministrów powołany
został Instytut Warzywnictwa. Obydwa instytuty znacząco wpływały na rozwój miasta.
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Ważnym wydarzeniem dla Skierniewic było utworzenie w 1975 r. województwa skierniewickiego. W
konsekwencji uruchomiono szereg instytucji szczebla wojewódzkiego, co wymusiło znaczne przyśpieszenie
rozwoju infrastruktury miejskiej. Po reformie administracyjnej, przeprowadzonej w 1999 r. Skierniewicom
nadano status powiatu grodzkiego.

19

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022

5. DIAGNOZA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
5.1.Układ urbanistyczny miasta
W Skierniewicach historyczny układ urbanistyczny stanowi Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej
wpisanej do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 18 maja 1987 r. pod numerem 775.
Strefa jest miejscem szczególnej realizacji rygorów prawnej ochrony obszarów i obiektów zabytkowych.
Granica strefy przebiega:
- na północy: wzdłuż granicy terenów
PKP, z włączeniem części parku przy
willi Aleksandria;
- na wschodzie: wzdłuż osi ulicy
Sienkiewicza,
dodatkowo
z
włączeniem kompleksu zabudowy
dworca oraz niewielkiego fragmentu
zabudowy przy ulicy Mickiewicza,
dalej
na
tyłach
domów
wyznaczających pierzeję wschodnią
ulicy Jagiellońskiej, na tyłach działek
wschodniego
bloku
zabudowy
przyrynkowej oraz tyłami domów
wyznaczających pierzeję wschodnią
ulicy Rawskiej;
- na południu: na tyłach zabudowy
ulicy Mireckiego i fragmentu ulicy
Okrzei, wzdłuż ulicy Strykowskiej (z
włączeniem zabudowy przyulicznej)
do wysokości skrzyżowania z ulicą
Słoneczną;
- na zachodzie: wzdłuż osi ulicy
Słonecznej do ulicy Czystej (z
włączeniem działki narożnej przy tych
ulicach), osią ulicy Czystej, na tyłach
zabudowy zachodniej pierzei ulicy
Floriana, wzdłuż koryta rzeki Łupi,
ulicą Kościuszki i dalej wzdłuż
zachodniej granicy parku miejskiego
do linii kolejowej.

Granice stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej
(źródło: Urząd Miasta Skierniewice)

W studium historyczno-urbanistycznym, wykonanym w 1985 r. przez Pracownię Badań Urbanistyki i
Architektury PPPKZ w Warszawie pod kierunkiem Jacka Serafinowicza, sformułowano następujące wytyczne i
zalecenia dla ochrony i kształtowania przestrzeni w strefie:



utrzymanie założenia parkowego przy ul. Sienkiewicza (parku pałacowego) i przywrócenie
historycznych jego granic poprzez usunięcie istniejącego od strony w/wym. ulicy pawilonu handlowogastronomicznego,
utrzymanie bez zabudowy terenu między kościołem św. Jakuba a rzeką Łupią,
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utrzymanie istniejącego układu sieci ulic i placów, skwerów, z ograniczeniem do niezbędnego minimum
ewentualnych poszerzeń pasów drogowych i jezdni,
rozszerzenie zakresu ochrony konserwatorskiej obowiązującej dla zabudowy zabytkowej na obiekty
nie wpisane do rejestru zabytków, ale o wyróżniających się wartościach kulturowych; chronione winny
być bryła, plan i wystrój tych budynków,
przy wprowadzaniu nowej zabudowy (ale przy wykluczeniu możliwości nadmiernego intensyfikowania
zabudowy śródmiejskiej) przestrzeganie warunku dostosowania jej charakteru i gabarytów do
otoczenia oraz przestrzeganie zasady odtwarzania historycznych linii zabudowy,
ukierunkowanie przekształceń istniejącej zabudowy nie nawiązującej do zabudowy historycznej lub
wręcz z nią dysharmonizującej, na dostosowanie budynków w zakresie bryły, ilości kondygnacji i
wysokości, formy i rodzaju pokrycia dachu, wystroju elewacji).

Zapisy te są zyskują moc prawną poprzez ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego Miasta Skierniewice.

5.2.Zabytki o największym znaczeniu dla miasta
Obszary i obiekty reprezentatywne
Specyfika zabytkowej zabudowy Skierniewic jest ściśle powiązana z rysem historycznym miasta.
Najbardziej okazałym obiektem objętym ochroną jest
kompleks pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzi
m.in. Pałac Prymasowski, wybudowany w stylu
renesansowym w latach 1609-1619, dzięki staraniom
prymasa Wojciecha Baranowskiego, odbudowany i
rozbudowany w latach 1761-1766 po katastrofalnym
pożarze, wg projektu architekta Efraima Schroegera.
Pałac pełnił bardzo istotną funkcję w życiu politycznym
Skierniewic – rozstrzygano tu wiele spraw
państwowych, przyjmowano posłów, możnowładców,
szlachtę i innych dostojników państwowych. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. decyzją władz
państwowych pałac wraz z folwarkiem został oddany
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która utworzyła tu ośrodek naukowy, stanowiący
teren badań i praktyk studenckich. Podczas II wojny światowej pałac był siedzibą władz okupacyjnych. Po
wojnie wrócił do swojego poprzedniego właściciela – SGGW. W lipcu 1964 r. powstała tu samodzielna
placówka naukowa – Instytut Warzywnictwa, który w 2011 roku został połączony z Instytutem Sadownictwa i
Kwiaciarstwa tworząc znany na całym świecie ośrodek naukowy – Instytut Ogrodnictwa.
Obiektem reprezentującym architekturę sakralną, jest
znajdujący się na ul. Senatorskiej kościół rzymsko-katolicki
pw. św. Jakuba. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się
drewniany kościół gotycki wybudowany w XV w., który
jednak spłonął w 1773 roku. Osiem lat później zakończono
budowę obecnej świątyni, ufundowanej przez prymasa
Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. Budynek wraz z
wnętrzem został zaprojektowany przez architekta Efraima
Schroegera. Murowany, zwrócony prezbiterium na zachód,
posiada nawę na rzucie koła, prezbiterium zamknięte
półkoliście. Przy prezbiterium znajduje się kwadratowa,
czterokondygnacyjna wieża. Prezbiterium nakryte jest
spłaszczoną półkopułą z okrągłym plafonem, na którym umieszczona jest płasko rzeźbiona półpostać anioła. Za
odsuniętym od ściany ołtarzem głównym znajduje się oparty na kolumnach chór muzyczny z organami
ufundowanymi przez prymasa Antoniego Ostrowskiego. Nawa przykryta jest spłaszczoną kopułą, a w niej
iluzjonistycznie namalowane rozety z centralnie umieszczonym plafonem przedstawiającym Eklezję. W nawie
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nad wejściem znajduje się loża przekształcona w drugiej połowie XX w. na drugi chór muzyczny. Fasada jest
dwukondygnacyjna, podzielona pilastrami podtrzymującymi tympanon. Elewacje częściowo boniowane. Nawa
nakryta jest niską kopułą a pozostałe dachy przykryte dwuspadowe. W wieży nakrytej namiotowym dachem z
obeliskiem i zwieńczonej krzyżem widać ślady architektury gotyckiej. W czasie II wojny światowej, 3 września
1939 r. świątynia została zbombardowana. Kościół odbudowano w latach 1939-1940 i 1947-1948, a następnie
w latach osiemdziesiątych.
Kościół św. Stanisława to najstarsza świątynia w mieście (1720 r.), fundacja arcybiskupa Stanisława
Szembeka, stojąca na miejscu drewnianego kościoła przy szpitalu dla ubogich wystawionego przez arcybiskupa
Jana Łaskiego. Obok budowli znajduje się cmentarz, którego początki sięgają 1530 r., gdzie achowało się wiele
ciekawych nagrobków nie tylko mieszkańców miasta, ale i cudzoziemców związanych ze Skierniewicami, m.in.
Rosjan, Niemców i Francuzów.
Innym, atrakcyjnym turystycznie obiektem jest
skierniewicki
zespół
dworca
kolejowego
z
parowozownią. Pierwotnie wybudowany w stylu
mauretańskim, oddany do użytku w 1845 r., zlokalizowany
był na terenie parku. Obecną bryłę postawiono trzydzieści
lat później. Budowa rozpoczęła się w 1873 roku.
Przestronny budynek swoją architekturą nawiązywał do
modnych wówczas form neogotyku. Połączenie motywów
gotyku angielskiego z formami nawiązującymi do
ceglanego gotyku północnych rejonów Europy było cenną
właściwością skierniewickiego dworca. W czasie I wojny
światowej dworzec uległ zniszczeniu. Współczesny dworzec skierniewicki, choć już stracił nieco na znaczeniu,
w dalszym ciągu stanowi piękny przykład modnego w XIX w. stylu ceglanego i jest uznawany za jeden z
najpiękniejszych dworców kolejowych w Polsce.
Parowozownia została zbudowana w 1845 roku
wraz z linią kolejową z Warszawy. W 1861 roku w
parowozowni zamontowana została obrotnica, w
kolejnych latach prowadzona była przebudowa obiektu.
W 1879 roku lokomotywownia została rozbudowana do
24 stanowisk. Dnia 31 października 1991 roku
lokomotywownia została zlikwidowana. Na jej miejsce
utworzono
zabytkowy
zespół
parowozowni.
Zgromadzono w nim wiele cennych przedmiotów,
urządzeń technicznych takich jak: wyposażenie
warsztatu, kuźni, jedyna w kraju ręczna kolejowa centrala
telefoniczna, obrotnica o średnicy 23 m i nośności 250 t, a
przede wszystkim ponad setka wagonów, lokomotyw i
pojazdów utrzymania ruchu. Niektóre liczą sobie ponad
120 lat, co najmniej kilka jest unikatami na skalę europejską – jak choćby samobieżny wagon akumulatorowy
„Wittfeld” z 1913 roku, wyremontowany i uruchomiony, którym odbywają się wycieczki podczas większych
imprez w parowozowni. Duża część urządzeń jest sprawna technicznie i służy turystom oraz pasjonatom
zabytków kolejnictwa.. Parowozownia funkcjonuje dzięki staraniom działającego od 1987 roku Polskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei skupiającego fascynatów piękna dawnej kolei z całej Polski.
Ratusz w Skierniewicach powstał w 1847 roku według projektu Henryka Marconiego. Stanowi
budowlę w stylu neorenesansowym. Ratusz wbudowany jest w ciągu pierzei kamienic. Na początku XX wieku
został częściowo przebudowany. Podczas II wojny światowej pełnił funkcję więzienia.
Wśród obiektów objętych ochroną konserwatorską znajduje się m.in. kompleks budynków
koszarowych przy ul. Batorego – zostały one wpisane do rejestru zabytków w dniu 3 lutego 1992 roku pod
pozycjami od 862 do 866 – łącznie 5 budynków. Projekt i plany koszar opracował w obecnym ich
zagospodarowaniu architekt Aleksander Woyde. Koszary w pierwszym etapie były małe i w 1883 r.
obejmowały jeden duży budynek mieszkalny, stajnię i dwa budynki gospodarcze. W roku 1897 koszary
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składały się już z ośmiu dużych budynków gospodarczych. Garnizon miał wpływ na życie gospodarcze i
polityczne miasta. Dysponował własnymi warsztatami sprzętu i odzieży, także własną piekarnią. Do rejestru
zabytków w dniu 1992.02.03 pod pozycjami od 862 do 866 wpisane zostały następujące budynki koszarowe:







budynek usytuowany w pierzei ul. Batorego, wybudowany w latach 1885-1895, trzykondygnacyjny,
kryty dachem dwuspadowym, z ryzalitami na osi i na skrajach budynku;
budynek usytuowany w kompleksie koszar, również wybudowany
w latach 1885-1895, trzykondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, z ryzalitami na osi i na skrajach
budynku;
budynek położony jest w kompleksie koszar; czas budowy i charakter bryły budynku (generalnie), jak
wyżej;
budynek usytuowany wewnątrz koszar; czas budowy i bryła budynku, jak wyżej;
budynek przeznaczony na izbę chorych, parterowy, usytuowany na planie litery T; na osi elewacji
frontowej oraz na jej skrajach ryzality, dach wielospadowy, czas budowy 1988-95.

Obecnie trwają prace zmierzające do utworzenia Muzeum Historycznego w Skierniewicach, które ma
powstać w dawnej Izbie Chorych z 1890 r. przy ulicy Batorego. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu na terenie
dawnych koszar carskich ma na celu przywrócenie niezwykłych walorów architektonicznych budynku i
otaczającego obszaru. Muzeum ma być bardzo nowoczesne, wyposażone w interaktywne wystawy.
Prezentować będzie obrazy, meble, eksponaty archeologiczne, reprodukcje fotograficzne oraz pamiątki
historyczne. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego.
Na terenie Skierniewic funkcjonuje
Izba Historii Skierniewic mająca siedzibę w
najstarszym budynku drewnianym w mieście
– dworku należącym niegdyś do Konstancji
Gładkowskiej, młodzieńczej muzy Fryderyka
Chopina. Zajmująca się upowszechnianiem i
ochroną
dziedzictwa
kulturowego
i
historycznego, gromadzeniem pamiątek,
organizacją wystaw historycznych oraz
promocją lokalnych twórców Izba prowadzi
sprzedaż wydawnictw o tematyce związanej
z miastem i jego historią. Na miejscu można
skorzystać ze zbiorów bibliotecznych
obejmujących wydawnictwa z zakresu
historii miasta, prasę lokalną wydawaną w
okresie międzywojennym oraz archiwalne
numery lokalnych gazet – Głosu Skierniewic i Okolicy oraz Informatora Tygodniowego Skierniewic. Izba
Historii Skierniewic funkcjonuje głównie dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic powstałego w
1977 r. , które jest kontynuatorem istniejącego w latach 1936-1938 Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic i
Okolic.
Innym interesującym obiektem zabytkowym na mapie Skierniewic jest tzw. Dom Sejmikowy projektu
architekta Konrada Kłosa, wybudowany w latach 1922-1926 jako siedziba ówczesnego sejmiku powiatowego,
który został powołany na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego. W otwarciu Sejmiku brał udział Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki oraz przedstawiciele władz centralnych.
Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Skierniewice została utworzona decyzją Prezydenta Miasta
Skierniewice z dnia 1 grudnia 2006 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 74/2017 dokonano w
niej zmian. Ewidencja obejmuje:
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Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków:
1. Zespół koszarowy, ul. Batorego 64:
 Budynek koszarowy I, Nr 862A z dnia 3 lutego 1992 r.
 Budynek koszarowy II, Nr 863A z dnia 3 lutego1992 r.
 Budynek koszarowy III, Nr 864A z dnia 3 lutego 1992 r.
 Budynek koszarowy przy izbie Chorych, Nr 865 z dnia 3 lutego 1992 r.
 Budynek izby chorych, Nr 866 z dnia 3 lutego 1992 r.
2. Żydowski dom modlitwy, ul. Batorego 19, Nr 797 z dn.7 marca 1991 r.
3. Dworzec kolejowy, ul. Dworcowa, Nr 907/275 z dnia 29 grudnia 1967 r.
4. Cmentarz żydowski (kirkut), ul. Graniczna 14, Nr 874 z dnia 20 marca 1992 r.
5. Kościół garnizonowy pw. NMP, pl. Jana Pawła II, Nr 861 z dnia 30 stycznia 1992 r.
6. Zespół Pałacu Arcybiskupiego, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3:
 Pałac prymasowski, Nr 896/264 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Oficyna pałacowa I, Nr 900/269 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Oficyna pałacowa II, Nr 901/269 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Oficyna pałacowa III, Nr 902/270 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Dawna obora pałacowa– wozownia, Nr 903/271 z dnia 20 grudnia 1967 r.
 Dawna kuchnia pałacowa – oranżeria, Nr 897/265 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Brama pałacowa z kordegardami, Nr 284/212 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Park pałacowy, Nr 904/272 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Pałacyk myśliwski „Sebadiany” (willa Aleksandria), Nr 899/267 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Dawna holendernia, Nr 898/266 z dnia 29 grudnia 1967 r.
7. Budynek Sejmiku, ul. Konstytucji 3 Maja, Nr 468 z dnia 11 października 1977 r.
8. Cmentarz rzymsko-katolicki św. Józefa, ul. Kozietulskiego Nr 867A z dnia 18 lutego 1992 r.
9. Dom, ul. Lelewela 1, Nr 798 z dnia 29 marca 1991 r.
10. Dom, ul. Lelewela 2 Nr 965 z dnia 11 maja 1994 r.
11. Zespół Lokomotywowni, ul. Łowicka 1, Nr 964 z dnia 11 maja 1994 r.:
 Hala wachlarzowa;
 Pompownia;
 Stacja wodna – łaźnia;
 Budynek warsztatowo-socjalny (warsztat);
 Budynek warsztatowo-socjalny (budynek biurowy);
 Budynek magazynowo-biurowy (magazyn);
 Budynek obrządzania parowozów;
 Zasieki węglowe;
 Magazyn smarów;
 Suszarnia piasku;
12. Dom, ul. Mszczonowska 24/2,6 Nr 456 z dnia 29 marca 1977 r.
13. Willa, ul. Piłsudskiego 1, Nr 440 z dnia 30 października 1976 r.
14. Willa Kozłowskich, ul. Piłsudskiego 2, Nr 432 z dnia 30 września 1976 r.
15. Dom, ul. Piłsudskiego 23, Nr 442 z dnia 30 października 1976 r.
16. Dworek, ul. Piłsudskiego 24, Nr 443 z dnia 30 października 1976 r.
17. Willa, ul. Piłsudskiego 38, Nr 4443 z dnia 30 września 1976 r.
18. Dom, ul. Piłsudskiego 7/9, Nr 441 z dnia 30 października 1976 r.
19. Dom, ul. Rawska 6, Nr 1001 z dnia 7 listopada 1997 r.
20. Ratusz, ul. Rynek 1, Nr 777 z dnia 28 grudnia 1987 r.
21. Dom, ul. Rynek 2/3, Nr 434 z dnia 30 października 1976 r.
22. Dom, ul. Rynek 23, Nr 974 z dnia 19 lipca 1994 r.
23. Dom, ul. Rynek 24, Nr 435 z dnia 30 października 1976 r.
24. Dom, ul. Rynek 32, Nr 437 z dnia 30 października 1976 r.
25. Dom, ul. Rynek 33, Nr 436 z dnia 30 października 1976 r.
26. Dom, ul. Rynek 34, Nr 438 z dnia 30 października 1976 r.
27. Dom, ul. Rynek 35, Nr 439 z dnia 30 października 1976 r.
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28. Dom, ul. Rynek 4, Nr 908/276 z dnia 29 grudnia 1967 r.
29. Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła, ul. Senatorska:
 Kościół parafialny pw. Św. Jakuba, Nr 12/5 z dnia 12 maja 1946 r. i 282/210 z dnia 29 grudnia 1967
r.
 Dzwonnica kościoła, Nr 12/5 z dnia 12 maja 1946 r. i 282/210 z dnia 29 grudnia 1967 r.
 Cmentarz przykościelny, Nr 993A z dnia 8 marca 1995 r.
 Ogrodzenie kościoła wraz z bramkami, Nr 993A z dnia 8 marca 1995 r.
30. Dom z oficyną, ul. Senatorska 1, Nr 1004 z dnia 7 kwietnia 1998 r.
31. Dawna plebania – organistówka, ul. Senatorska 14, Nr 905/273 z dnia 29 grudnia 1967 r.
32. Plebania, ul. Senatorska 16, Nr 778 z dnia 28 grudnia 1987 r.
33. Kancelaria, ul. Senatorska 18, Nr 906/274 z dnia 29 grudnia 1967 r.
34. Dom z oficyną, ul. Senatorska 4, Nr 932 z dnia 16 kwietnia 1993 r.
35. Dom , ul. Senatorska 5, Nr 909/277 z dnia 29 grudnia 1967 r.
36. Dom, ul. Senatorska 7, Nr 910/278 z dnia 29 grudnia 1967 r.
37. Dom (dawny szpital) ul. Sienkiewicza 1, Nr 780 z dnia 28 grudnia 1987 r.
38. Willa, ul. Sienkiewicza 14, Nr 760 z dnia 10stycznia 1985 r.
39. Dom i oficyna, ul. Sienkiewicza 16, Nr 985 z dnia 16 grudnia 1995 r.
40. Dom (d. hotel), ul. Sienkiewicza 26, Nr 975 z dnia 20 września 1994 r.
41. Dom, ul. Sienkiewicza 4, Nr 995 z dnia 28 lipca 1995 r.
42. Układ urbanistyczny Miasta Skierniewice – strefa A, Nr 775 z dnia 18 maja 1987 r.
43. Cmentarz żydowski, ul. Strobowska 36, Nr 873 z dnia 20 marca 1992 r.
44. Willa „Wanda”, ul. Strobowska 2, Nr 771 z dnia 25 sierpnia 1987 r.
45. Dom – dworek modrzewiowy, ul. Floriana 4, Nr 431 z dnia 30 września 1976 r.
46. Zespół kościoła rzymsko-katolickiego św. Stanisława, ul. św. Stanisława 1-3:
 Cmentarz przykościelny św. Stanisława przy Kościele, Nr 812 z dnia 22 listopada 1991 r.
 Kościół św. Stanisława, Nr 245-XII-6 z dnia 29 kwietnia 1950 r. i 283/211 z dnia 29 grudnia 1967r.
 Budynek przykościelny (dawny szpital) ul. św. Stanisława, Nr 779 z dnia 28 grudnia 1987 r.
 Kaplica grobowa Braulińskich
Pozostałe obszary i obiekty zabytkowe:
1. Zespół koszarowy, ul. Batorego 64:
 Budynek Straży Pożarnej;
 Budynek Sztabu Głównego;
 Budynek kwatermistrzowski;
 Magazyn I (dawny wojskowy)
 Magazyn II (dawny wojskowy)
 Budynek koszarowy
2. Kamienica, ul. Batorego 48
3. Dom, ul. Batorego 53
4. Kapliczka, ul. Bielańska
5. Dom, ul. Bielańska 33 (d.27)
6. Dom, ul. Bielańska 35
7. Dom, ul. Czysta 10
8. Dom, ul. Czysta 26/28
9. Dom, ul. Czysta 6
10. Kapliczka, pl. Dąbrowskiego
11. Hydrofornia, ul. Dworcowa
12. Nastawnia SkB, ul. Dworcowa
13. Wiata peronowa, ul. Dworcowa
14. Dom, ul. Gałeckiego 12
15. Dom – d. pensja naukowo-wychowawcza, ul.
Gałeckiego 15
16. Dom, ul. Gałeckiego 8
17. Dom, ul. Jagiellońska 26
25

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Willa, ul. Jagiellońska 32
Dom, ul. Jagiellońska 7
Dom, ul. Jasna 23
Wieża w osadzie pałacowej, ul. Konstytucji 3
Maja
Kapliczka, ul. Kościuszki
Dom, ul. Kościuszki 2
Dom Hutnika, ul. Kościuszki 6
Dom, ul. Kozietulskiego 12
Dom, ul. Kozietulskiego 24
Dom, ul. Kozietulskiego 3
Szkoła, ul. Lelewela 16
Dom, ul. Lelewela 3
Dom, ul. Lelewela 9
Dom, ul. Łowicka 48
Wodociągowa wieża ciśnień, ul. Mickiewicza 9
Kapliczka, ul. Mszczonowska
Kapliczka, ul. Nowomiejska
Dom, ul. Nowomiejska 105
Dom, ul. Nowomiejska 28
Dom, ul. Nowomiejska 34
Dom, ul. Nowomiejska 73
Dom, ul. Ogrodowa 14
Dom, ul. Ogrodowa 15

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata 2018-2022
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Dom, ul. Ogrodowa 6
Dom, ul. Okrzei 8
Dom dróżnika, ul. Piłsudskiego
Dom, ul. Piłsudskiego 16
Dom, ul. Piłsudskiego 6
Kapliczka św. Rocha, ul. Rawska
Kapliczka, ul. Rawska
Dom, ul. Rawska 15 dom
Dom, ul. Rawska 43 dom
Dom, ul. Rynek 10/11
Dom, ul. Rynek 15
Dom, ul. Rynek 31
Dom, ul. Rynek 5
Dom, ul. Rynek 6
Dom, ul. Rynek 7
Budynek szkolny, ul. Senatorska 10
Dom, ul. Senatorska 27
Dom, ul. Senatorska 3
Dom i oficyna, ul. Senatorska 8
Dom, ul. Sienkiewicza 12
Dom, ul. Sienkiewicza 24
Dom, ul. Sienkiewicza 28/ ul. Dworcowa 7
Dom, ul. Słoneczna 2 dom
Budynek mieszkalno-biurowy, ul. Sobieskiego
10
65. Spichlerz, ul. Sobieskiego 10
66. Kapliczka przydrożna, Rondo Solidarności
67. Układ urbanistyczny Miasta Skierniewice –
strefa B

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Kapliczka, ul. Strobowska
Cmentarz grzebalny „Strzelba”, ul. Strobowska
Dawny cmentarz komunalny, ul. Strobowska
Dom, ul. Strykowska 13
Dom, ul. Strykowska 2
Dom, ul. Strykowska 23
Willa, ul. Strykowska 4
Dom, ul. Stwosza 1
Kaplicxka, ul. św. Floriana
Brama wjazdowa przy Kolonii Tkaczy, ul. św.
Floriana 14
78. Dom, ul. św. Floriana 15
79. Dom, katechetyczny ul. św. Floriana 2
80. Dawne Jatki Piekarsko-Rzeźnicze, ul. św.
Floriana 9
81. Zespół kościoła rzymsko-katolickiego św.
Stanisława, ul. św. Stanisława 1-3:
 Ogrodzenie z bramą;
 Fragment
dawnego cmentarza
św.
Stanisława
82. Dom, ul. Waryńskiego 21a
83. Dom, ul. Waryńskiego 6
84. Dom, ul. Waryńskiego 8
85. Dom, ul. Zadębie 10
86. Dom, ul. Zadębie 13
87. Dom, ul. Zadębie 23
88. Dom, ul. Zadębie 24

Zabytki archeologiczne
Na terenie Miasta Skierniewice w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski zewidencjonowano 35
stanowisk archeologicznych. Najstarsze stanowisko datowane na 8000 lat p.n.e. zlokalizowane jest w dolinie
rzeki Łupi, w rejonie ulicy Gajowej. W Skierniewicach występują również stanowiska z epoki kamienia, kultury
trzcinieckiej, łużyckiej, przeworskiej, stanowiska średniowieczne i nowożytne. Rozmieszczone są one głównie
w południowej części miasta, w rejonie dawnych wsi: Feliksów, Halinów i Balcerów. Dwa stanowiska
usytuowane są w centrum miasta – jedno z nich obejmuje teren wokół kościoła św. Jakuba, drugie – teren
położony za kościołem św. Jakuba, w dolinie rzeki Łupi. Pozostałe stanowiska znajdują się w północnej i
północno-wschodniej części miasta – trzy z nich znajdują się w rejonie ulicy Grabina, jedno w dolinie rzeki
Rawki. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi realizacja inwestycji
wymagająca prac ziemnych na obszarach stanowisk winna być poprzedzona ratowniczymi badaniami
wykopaliskowymi.
Na terenie stanowisk archeologicznych podczas prowadzonych inwestycji wymagane jest
przeprowadzanie ratowniczych badań wykopaliskowych. Od w/w stanowisk wyznaczone są strefy ochrony
archeologicznej. Strefy obejmują tereny o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych. Wyznaczono je
wokół zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Zasięg stref jest uzależniony od chronologii oraz
funkcji stanowiska. Innego rodzaju obszarem ochrony archeologicznej jest teren historycznej zabudowy
miejskiej w obrębie strefy „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej (obszaru wpisanego do rejestru zabytków),
gdzie istnieje obowiązek sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
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5.3.Dziedzictwo kultury niematerialnej
Jednym z elementów niematerialnego dziedzictwa Miasta są lokalne legendy, w tym ta najbardziej
rozpowszechniona, dotycząca powstania nazwy:
„Przed setkami lat w miejscu, gdzie dziś są Skierniewice, była maleńka osada, licząca kilkanaście osób.
Wokół rozciągały się przepastne bory pełne dzikiego zwierza. Książę często urządzał tu trwające kilka dni
polowania i właśnie w osadzie zatrzymywał się na odpoczynek. Wieści o pobycie książęcego orszaku w okolicy
docierały wcześniej do mieszkańców. Mieli oni w nocy rozpalać ogniska, by książęcy orszak mógł bez przeszkód
trafić do osady. Pewnego razu książę zapędził się na niedźwiedzia. Pościg trwał bardzo długo. Kiedy wreszcie
udało się dopaść groźnego zwierza, książę i jego towarzysze postanowili udać się do osady. Błądzili całą noc, ale
nie mogli dojrzeć blasku ognia. Gdy rankiem dotarli na miejsce, mieszkańcy osady spali. Rozgniewany książę
krzyknął:
- Skier nie widzę!
Tak powstała nazwa miasta Skierniewice, która pozwala przypomnieć mieszkańcom osady o
zobowiązaniach wobec książęcego dworu”.
Wśród wielu innych przekazów ustnych wyróżniają się także legendy o świecących szkieletach w
oknach Sejmiku, nieszczęsnej brance Aleksandra III – Sabedianie oraz Dorotce, faworycie cara Aleksandra II.
Symbole miasta
Herbem Miasta Skierniewice jest: "w polu błękitnym krzyż złoty nad belką srebrną, po bokach dwie
lilie srebrne, w dole lilia takaż jedna.”

Flaga Miasta Skierniewice

Gminny Program Opieki nad Zabytkam
Zabytkamii Miasta Skierniewice na lata 2018-2022
2018
Hejnał Miasta Skierniewice

Dziedzictwo niematerialne
Najważniejszym
ym wydarzeniem kulturalnych Skierniewic, uznanym za część własnego dziedzictwa
mieszkańców, jest odbywające się od 1977 r. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Warzyw Święto
jest największą w regionie dwudniową imprezą o charakterze naukowo
naukowo-kulturalno
kulturalno-handlowym. Miasto
odwiedza wówczas ok. 300 tys. gości z kraju i z zagranicy. Przez dwa dni każdy może zapoznać się z dorobkiem
naukowym skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa oraz skorzystać z szerokiej oferty programowej Święta:
licznych wystaw, fachowego poradnictwa oraz imprez kulturalnych i sportowych. W 2011 r. Święto zostało
nagrodzone w konkursie na „Najlepszy produkt turystyczny województwa łódzkiego” i otrzymało na okres 2 lat
certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Jednym z elementów Święta jest degustacja „Skierlotki” – skierniewickiej szarlotki. Pomysł na
skierniewickie ciasto, które przez cały roku można byłoby kupić w cukierniach i sklepach na terenie miasta i
okolicznych gmin zrodził się w 2002 roku. W sierpniu 2007 roku Urząd Miasta Skierniewice wystąpił do
Urzędu Patentowego z pismem o objęcie ochroną znaku słownego „Skierlotka
„Skierlotka”.
”. Na początku 2009 r. nazwa
„Skierlotka”
ierlotka” została zarejestrowana i objęta ochroną Urzędu Patentowego. Ciasto jednoznacznie odzwierciedla
najbardziej charakterystyczne skojarzenia ze Skierniewicami – jabłko oraz osobę prof. Szczepana Pieniążka,
„ojca” McIntosha, odmiany jabłek.

5.4.Bilans walorów dziedzictwa kulturowego
W wyniku przeprowadzonej analizy zasobów i walorów dziedzictwa kulturoweg
kulturowego Skierniewic można
wskazać następujące elementy bilansu – analizy SWOT.
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Mocne strony






















występowanie zachowanego cennego zabytkowego układu przestrzennego wpisanego do rejestru
zabytków i zamieszczonego w sieci miast województwa łódzkiego;
intensywne działania rewitalizacyjne w obrębie dawnych koszar carskich;
bogata historia obszaru;
wysoka kultura niematerialna;
prowadzenie dalszej rewaloryzacji zabytkowego rynku z powstaniem m.in. kapsuły czasu;
atrakcyjny krajobraz kulturowy;
zabytki wysokiej rangi m.in. zespół pałacowo-parkowy, kościół św. Jakuba, cmentarz św. Stanisława, ratusz,
dawne koszary carskie, dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, parowozownia;
duża liczba obiektów zabytkowych na terenie Miasta;
uwzględnianie w budżecie Miasta Skierniewice dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
bogata gama imprez o charakterze kulturalnym – w tym Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw uznane za
symbol Miasta;
funkcjonowanie Izby Historii Skierniewic;
dynamiczna i operatywna działalność Centrum Kultury i Sztuki;
stymulacja działań ochronnych prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic,
prężne działania Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i innych organizacji pozarządowych
zajmujących się propagowaniem dziedzictwa kulturowego regionu: Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic,
Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i
innych;
propagowanie kultury za granicą poprzez partnerstwo z miastami: Łubny (Ukraina), Gera (Niemcy),
Chatelaillon-Plage (Francja), Szentes (Węgry) i Levice (Słowacja);
rozpoznawalne postacie ważne dla kształtowania tożsamości Miasta, np. prof. Szczepan Pieniążek;
tradycje kulinarne – skierlotka zarejestrowana i objęta ochroną Urzędu Patentowego;
kultywowanie tradycji regionalnych;
członkostwo Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego;
prowadzona edukacja regionalna, m.in. przez instytucje kultury.

Słabe strony









zły stan techniczny obiektów zabytkowych będących własnością osób prywatnych;
brak możliwości ustalenia właścicieli obiektów zabytkowych ze względu na licznych spadkobierców;
brak użytkowania niektórych obiektów zabytkowych;
utrudniony dostęp do zwiedzania obiektów zabytkowych – niewykorzystana funkcja turystyczna obiektów
np. osady pałacowej;
niewystarczające wykorzystanie potencjału środowiska kulturowego i przyrodniczego dla celów
społecznych, gospodarczych i turystycznych;
konkurencyjność sąsiednich gmin w zakresie stanu i dostępności obiektów zabytkowych (pomnik historii
Nieborów, Arkadia);
brak rewaloryzacji cmentarzy;
brak strategicznych inwestorów zewnętrznych.

Szanse






realizacja przedsięwzięć wskazanych w Programie Rewitalizacji Miasta Skierniewice;
rewitalizacja kwartału historycznej tkanki urbanistycznej Miasta Skierniewice w obrębie dawnych koszar
carskich;
zachowanie i rewitalizacja obszarów i obiektów powojskowych z nadaniem im nowych funkcji;
utworzenie Muzeum Historycznego w Skierniewicach;
prowadzenie prac rewaloryzacyjnych w kwartale zabudowy związanej z ratuszem;
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kontynuacja rewaloryzacji reprezentatywnego parku z tworzeniem nowych atrakcji kulturowych i
edukacyjnych m.in. aktualizacja przebiegu szlaku turystycznego Ptaki okolic Skierniewic;
kreowanie przestrzeni przyjaznej młodym aktywnym i kreatywnym mieszkańcom w tym m.in. Bulwar
Przyjaźni nad rzeką Łupią,
realizacja zadań w ramach rewaloryzacji zabytkowych obiektów i obszarów w nowej odsłonie m.in. piwnica
starego browaru Strakacza,
zachowanie wartościowego układu przestrzennego dawnej dzielnicy willowej;
zachowanie obiektów świadczących o wielokulturowości obszaru: synagoga, dawna cerkiew w obrębie
obecnego gmachu kościoła garnizonowego, cmentarze żydowskie;
sukcesywne prowadzenie remontów obiektów zabytkowych;
kontynuacja dofinansowania modernizacji zabytkowych obiektów;
tworzenie nowych szlaków turystycznych pokazujących najważniejsze turystycznie atrakcje Skierniewic;
podniesienie atrakcyjności turystycznej z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego – zagospodarowanie
szlaków turystycznych istniejących i nowych przy wyeksponowaniu obiektów zabytkowych;
wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych m.in. doliny rzeki Łupi i zalewu Zadębie;
wykorzystanie obiektów zabytkowych na cele komercyjne;
promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Skierniewice;
ochrona, rewaloryzacja i rozwój turystyki kulturowej i pielgrzymkowej w oparciu o cenne obiekty sakralne;
intensywne działania organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, Polskiego
Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty, Koła
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i innych;
intensywne działania instytucji kultury: Centrum Kultury i Sztuki i Izby Historii Skierniewic;
podniesienie atrakcyjności obszaru poprzez kreowanie produktów i imprez o charakterze kulturowym w
tym m. in. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw;
edukacja regionalna mieszkańców;
promowanie bogatej historii pokolejowej i powojskowej;
wykorzystanie możliwości finansowania ochrony zabytków z różnych źródeł – środków unijnych, budżetu
państwa i samorządu województwa;
wypracowanie form współpracy jednostek działających na rzecz ochrony zabytków – organów rządowych,
samorządowych i organizacji społecznych.

Zagrożenia








brak użytkowania części obiektów powojskowych m.in. poligonu, części obszaru po jednostce wojskowej;
brak kompleksowych remontów obiektów parowozowni;
brak rewaloryzacji części parku przy willi Aleksandria;
brak rewaloryzacji cmentarzy m.in. „Strzelba”, żydowskiego;
niedostosowanie sposobu użytkowania obiektów zabytkowych do ich charakteru;
utrudnienia w pozyskiwaniu środków na ochronę i zachowanie zabytków;
niewystarczające środki finansowe w stosunku do potrzeb na ochronę i rewaloryzację obiektów i obszarów
zabytkowych.

Obszar Miasta Skierniewice w zakresie walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego i tożsamości
regionalnej posiada bardzo duży potencjał. Ma to związek z wysokimi walorami krajobrazu kulturowego,
unikatowymi strukturami przestrzennymi historycznego centrum miasta, unikatowym dziedzictwem
pokolejowym i powojskowym, zachowanym układem dawnej dzielnicy wojskowej, bogatą historią,
funkcjonowaniem wielu kultur, dużą ilością obiektów zabytkowych. Istnienie wielu obiektów po dawnych
koszarach carskich i Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej nadal stanowi silny potencjał terenu. Prowadzone prace
rewitalizacyjne i nadawane nowe funkcje zdegradowanym obszarom zmieniają odbiór miasta przez
społeczność lokalną i przyjezdnych. Powstające nowe przestrzenie w zrewitalizowanych obszarach wpływają
na integrację mieszkańców i kształtowanie poczucia dumy.
Problem stanowi skala zniszczonych obiektów zabytkowych związanych z kolejowymi tradycjami
miasta będących ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Wiele obiektów jest w złym stanie
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technicznym. Podejmowane działania są niewystarczające w odniesieniu do olbrzymich potrzeb ratowania
obiektów pokolejowych.
Istotnym problemem jest również brak działań rewaloryzacyjnych części parku przy willi Aleksandria
oraz cmentarza „Strzelba” położonego w dolinie rzeki Łupi nad zalewem Zadębie.

5.5.Założenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice
W wyniku przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że Miasto Skierniewice posiada bardzo bogate
walory dziedzictwa kulturowego o wysokiej randze, które należy chronić, odpowiednio wykorzystywać,
udostępniać społeczeństwu i promować. Biorąc pod uwagę wymogi płynące z ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.) oraz uwzględniając zbilansowane zasoby i wartości
należy stwierdzić, iż Gminy Program Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice musi uwzględniać:
•

ochronę postindustrialnej przestrzeni związanej z bogatą historią miasta

W tym celu należy prowadzić działania zmierzające przede wszystkim do:









rewitalizacji historycznych struktur urbanistycznych z jednoczesnym wykorzystaniem ich jako
przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom;
rewaloryzacji cennych terenów powojskowych i pokolejowych;
kontynuacji rewaloryzacji parku i cmentarzy;
zachowania wielokulturowego dziedzictwa;
adaptacji obiektów i obszarów zabytkowych na cele edukacyjne, kulturalne, społeczne i turystyczne;
tworzenie nowych atrakcji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego Miasta Skierniewice;
wzrostu identyfikacji mieszkańców z kulturą regionu i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;
poprawy społecznej akceptacji do konieczności ochrony zabytków i dziedzictwa;
•

promocję zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego Miasta Skierniewice

W tym celu należy podjąć działania prowadzące do upowszechniania wyjątkowego dziedzictwa
kulturowego Miasta Skierniewice poprzez:






promocję wielokulturowego dziedzictwa;
edukację regionalną mieszkańców;
wydawnictwa i programy edukacyjne;
digitalizację walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego,
organizację imprez o charakterze kulturalnym.

5.6.Najważniejsze aspekty ochrony wartości kulturowych Miasta Skierniewice
Miasto Skierniewice dysponuje niezwykle cennym dziedzictwem kulturowym związanym z fabryczną
historią oraz nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi, co predysponuje do aktywizacji mieszkańców w
sferze zachowania zabytków. Realizacja takiego zamierzenia wymaga podejmowania przez samorząd Miasta
Skierniewice działań w następujących zakresach strategicznych:





•
zachowanie tożsamości regionalnej poprzez:
kształtowanie lokalnej dumy;
kreowanie lokalnych produktów regionalnych;
integrację kulturalną mieszkańców;
edukację mieszkańców o bogactwie lokalnego dziedzictwa;




wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego Miasta Skierniewice
powinno być prowadzona poprzez:
rewitalizację i rewaloryzację obszarów;
ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego;
•
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promocję obiektów o wysokiej randze, do których należą: zespół pałacowo-parkowy, kościół św.
Jakuba, cmentarz św. Stanisława, ratusz, dawne koszary carskie, dworzec Kolei WarszawskoWiedeńskiej, parowozownia;
kształtowanie wizerunku Miasta Skierniewice jako obszaru o unikatowym dziedzictwie kulturowym;
wspieranie posiadaczy obiektów zabytkowych w działaniach mających na celu poprawę stanu obiektów
z ich wykorzystaniem na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne;
kreowanie produktów turystyki kulturowej.

Wszelkie przewidywane działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego należy rozpatrywać w
następujących ujęciach:










Studia badawcze – wspieranie przeprowadzania prac studialnych w celu poprawy stanu obiektów i
obszarów zabytkowych;
Ochrona i zachowanie obiektów i obszarów zabytkowych – przygotowanie dokumentacji i
przeprowadzenie prac w zakresie rewitalizacji układu urbanistycznego Skierniewic, prowadzenie prac
w zakresie rewaloryzacji założeń zieleni, przeprowadzenie prac nad obiektami zabytkowymi z
adaptacją na cele turystyczne, kulturalne, edukacyjne i społeczne;
Edukacja – regionalna mieszkańców prowadzona przez Muzeum poprzez organizację imprez
kulturalnych, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie regionu w lokalnych mediach, cykliczne artykuły,
organizowanie wystaw, programy edukacji regionalnej w szkołach;
Aktywizacja – pobudzanie aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego, włączenie w działania organizacji pozarządowych;
Rozwój turystyki – wykorzystanie walorów dziedzictwa sakralnego i poprzemysłowego dla rozwoju
produktów turystycznych,
Digitalizacja zasobów i walorów kulturowych - cyfrowe upowszechnienie dziedzictwa kulturowego
miasta;
Promocja – wzrost aktywności w zakresie promocji i popularyzacji walorów kulturowych, wydanie
folderów z informacją o zabytkach regionu, upowszechnianie regionalnych produktów, kreowanie
pamiątek z wizerunkiem miasta;
Współpraca z samorządem województwa, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i sąsiednimi
gminami w zakresie ochrony i zachowania obiektów i obszarów zabytkowych oraz tożsamości
regionalnej.
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6. CELE, KIERUNKI, DZIAŁANIA
Cel strategiczny
Efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego Skierniewic

Cel operacyjny
Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego
Zasoby unikatowego dziedzictwa kulturowego w dobie gospodarki rynkowej posiadają nie tylko
wartość historyczną, ale także wymierną wartość ekonomiczną, decydującą o potencjale rozwojowym Miasta
Skierniewice. Zamierzone gospodarowanie tymi zasobami i ich skuteczne eksploatowanie w połączeniu z
promocją może przyczynić się do rozkwitu Skierniewic.
Dziedzictwo kulturowe materialne (zabytki, szlaki kulturowe) i niematerialne (tożsamość, twórczość,
historia) w dużej mierze kształtują świadomość społeczności oraz współczesną kulturę. Dlatego też należy
je zachować, chronić i pielęgnować ze szczególnym uwzględnieniem elementów decydujących o tożsamości
i specyfice lokalnego dziedzictwa.

6.1.Działanie I – Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego
W celu utrwalenia cennego postindustrialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Skierniewice powinny
zostać stworzone odpowiednie warunki i tryb postępowania wspierające prowadzenie dalszych prac
rewitalizacyjnych, rewaloryzacyjnych i remontowych obszarów i obiektów zabytkowych. Celowe jest
podejmowanie działań w celu dalszego pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych.
Zadania:
Rewitalizacja historycznego centrum Miasta Skierniewice
Należy podjąć wszelkie działania w celu kontynuacji prowadzonych złożonych prac zmierzających do
dalszej odnowy historycznego układu urbanistycznego Skierniewic. Prace nadal należy prowadzić
kompleksowo z uwzględnieniem elementów społecznych procesu rewitalizacji. Nowo powstała przestrzeń
publiczna powinna być udostępniona lokalnej społeczności i wykorzystywana na funkcje kulturalne,
turystyczne i społeczne.

Przewidywane prace rewitalizacyjne obejmują m.in. remont zabytkowego ratusza i przebudowę
kwartału zabudowy historycznej w centrum, będącej kontynuacją działań w obrębie rynku, obejmujących m.in.
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odnowę obiektów w pierzejach, uzupełnienie zabudowy wnętrz kwartałów niezabudowanych, rewaloryzację
dawnej dzielnicy tkaczy przy placu św. Floriana, rewaloryzację drewnianego budynki obecnej Izby Historii
Skierniewic. Prowadzone prace z zakresu rewitalizacji skupione powinny być wokół rynku obejmując
jednocześnie pl. Św. Floriana i nabrzeża rzeki Łupi. Procesom rewitalizacji powinny zostać poddane kwartały
historycznej zabudowy, z uwzględnieniem działań rewaloryzacyjnych i remontowych mających na celu
funkcjonalne przekształcenie przestrzeni publicznych służących integracji mieszkańców. Zrewitalizowana
przestrzeń historyczna Skierniewic potencjalnie będzie skupiała nowe funkcje przyciągające mieszkańców i
przyjezdnych turystów. Bardzo istotne w procesie prowadzonych działań rewitalizacyjnych jest angażowanie
mieszkańców. Tworzone przestrzenie mieszkalno-usługowe powinny wpływać na rozwój lokalnej
przedsiębiorczości.
Rewitalizacja obszarów powojskowych
Rewitalizacja
historycznej
przestrzeni
Skierniewic
zgodnie
z
procesem
działań
rewitalizacyjnych powinna być powiązana ze
zmianami funkcjonalnymi, poszerzeniem zakresu
usług dla społeczności lokalnej. Prowadzony przez
Miasto Skierniewice program realizacji działań
rewitalizacyjnych pozwolił m.in. utworzyć na terenach
dawnych koszar carskich Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową, ośrodek dla osób niepełnosprawnych wraz
z ogrodem sensorycznym w ramach działalności
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych
„Wspólna
Troska”.
Na
rewitalizowanym terenie obecnie powstaje muzeum.
W planach jest również utworzenie Europejskiego
Centrum Ortopedii Dziecięcej. Prowadzone działania
rewitalizacyjne są wzorcowe w skali regionu, województwa i kraju. Są wzorem dobrych praktyk z zakresu
rewitalizacji zdegradowanych terenów powojskowych.
Rewitalizacja terenów pokolejowych
Należy podjąć działania w celu odnowy terenów pokolejowych posiadających cenną strukturę
zabytkowego układu rozplanowania zespołu dworca i parowozowni. Aplikowane zostały środki finansowe
pochodzące m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu Dziedzictwo Kulturowe,
priorytetu 1 Ochrona Zabytków, pozwalające
uzyskać dotacje na prace konserwatorskie w
obrębie zabytkowej parowozowni. Jednakże z
uwagi
na
olbrzymią
skalę
potrzeb
remontowych,
uzyskiwane
dotacje
nie
wystarczają na przeprowadzenie złożonych
prac rewaloryzacyjnych. Prężnie działające
Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
utworzyło
muzeum
dawnej
kolei
w
Parowozowni Skierniewice.
Promocja zrewitalizowanych obszarów
Miasta
Należy
kontynuować
działania
promocyjne Miasta Skierniewice w celu
zwiększenia rozpoznawalności ośrodka historycznego. Powinna nastąpić intensyfikacja przepływu informacji z
zakresu dziedzictwa kulturowego mająca na celu zwiększenie poczucia wartości przekształconych terenów.
Prowadzone działania promocyjne powinny powodować wzmacnianie kontaktów z poszczególnymi
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beneficjentami rewitalizowanych obszarów, a także nawiązywanie współpracy i partnerstwa w realizacji
zamierzonych celów, działań i zadań.
Ożywianie zrewitalizowanych obszarów Miasta
Należy kontynuować podejmowane działania w celu ożywiania zrewitalizowanych obszarów Miasta
Skierniewice, co jest ważnym celem złożonego procesu rewitalizacji w kierunku nadania terenom nowych
funkcji tworzenia przestrzeni integrujących mieszkańców. Efektem podejmowanych działań będzie wzrost
poczucia tożsamości lokalnej. Prowadzone działania w kierunku ożywiania obszarów powodują zwiększenie
więzi społecznych i poczucia wartości terenu, co podnosi jednocześnie prestiż obszaru. Zwiększa to
atrakcyjność terenu, co powoduje przypływ odwiedzających, umożliwiając rozwój turystki.
Poprawa stanu i promocja obszarów i obiektów uznawanych za reprezentatywne
Na etapie sporządzania Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla Województwa Łódzkiego
wytypowano obiekty uznane za reprezentatywne. Wśród nich są: zespół dworca kolejowego Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej, parowozownia, zespół pałacowo-parkowy, kościół św. Jakuba, ratusz i cmentarz św.
Stanisława.
Należy dokonać starań, by kolejne obiekty znalazły się na liście obiektów i obszarów
reprezentatywnych województwa łódzkiego aktualizowanej na etapie sporządzania programu opieki nad
zabytkami. Obiekty i obszary zamieszczone na liście obiektów reprezentatywnych są brane pod uwagę przy
ocenianiu wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ubieganiu się o środki przyznawane
na rewitalizację i rewaloryzację zabytków. Działania promocyjne powinny przede wszystkim lokować
Skierniewice wśród cennych zespołów przestrzennych o znaczeniu krajowym.
Poprawa stanu obiektów zamieszczonych w gminnej ewidencji zabytków
Obiekty zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Skierniewice świadczą o specyfice
obszaru. Należy poddać je pracom konserwatorskim, w przeciwnym razie bezpowrotnie znikną z krajobrazu
miasta. W ostatnim czasie w wyniku prowadzonych inwestycji dostrzeżono potrzebę ich eksponowania i w
prowadzonych działaniach stworzono możliwość ich wyeksponowania. Poprawa stanu obiektów jest bardzo
widoczna, co można stwierdzić, porównując obiekty zamieszczone w ewidencji z dokumentacja opracowaną
kilka lat wcześniej.
Rewaloryzacja zabytkowych układów zieleni
Na obszary zieleni z terenu miasta, Skierniewice mogą ubiegać się o środki finansowe m.in. z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na rewaloryzacje
zabytkowych układów zieleni w ramach konkursu
„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego”. Ze
środków finansowych pochodzących z dotacji
rewaloryzowano park i zieleniec przed dworcem,
oraz bulwar przyjaźni. Planowana jest również
dalsza rewaloryzacja terenów nad rzeką Łupią i
zalewu Zadębie.
Planowana jest również rewaloryzacja
zieleńca przy kościele św. Stanisława. Pracom
rewaloryzacyjnym powinny być poddane również
cmentarze „Strzelba” i cmentarz żydowski,
świadczące o wielokulturowości obszaru.
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Zapobieganie degradacji obiektów powojskowych i pokolejowych
Należy podjąć działania zapobiegające dalszej degradacji zabytkowych obiektów powojskowych i
pokolejowych. Konieczne jest podjęcie nowych prac naprawczych i kontynuowanie prowadzonych remontów
cennych zabytków dawnych koszar carskich i zespołu dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z parowozownią.
Prestiżowym działaniem w zakresie ratowania zabytków powojskowych jest prowadzona rewaloryzacja
dawnej izby chorych z przekształceniem w kierunku utworzenia Muzeum Historycznego. Wzmożonych prac
remontowych wymagają obiekty parowozowni.
Stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym
W celu stworzenia mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym należy
nawiązać kontakty z innymi miejscowościami leżącymi na szlakach kulturowych Kolei WarszawskoWiedeńskiej, zespołów pałacowo-parkowych województwa łódzkiego. Do inicjatywy powinni być włączeni
społeczni opiekunowie zabytków i organizacje pozarządowe. Wspólne działania przyniosą pozytywne efekty
wzmacniające prestiż m.in. zrewaloryzowanego dworca, modernizowanej parowozowni i zrewitalizowanego
zabytkowego parku.
Wyeksponowanie obiektów rozwoju turystyki i oznakowanie zabytków znajdujących się w rejestrze
Należy dokonać wszelkich starań, by doprowadzić do poprawy stanu obiektów mających wpływ na
rozwój turystyki. Istnieje bariera natury prawnej na drodze pozyskiwania środków finansowych na
przeprowadzenie remontów, ponieważ ustawa stanowi, że finansowane są prace remontowe obiektów
wpisanych do rejestru. Obiekty nie objęte prawną formą ochrony, tzw. ewidencjonowane, mogą uzyskać
dofinansowanie jedynie w przypadku opracowania projektów kompleksowej odnowy ze środków
dysponowanych przez Urząd Marszałkowski np. zagospodarowanie turystyczne, powrót do tradycji przemysłu
huty szkła, ochrona tradycyjnego browarnictwa, których celem jest wzmocnienie więzi i tożsamości lokalnej
poprzez wykorzystanie walorów turystycznych i kulturowych Skierniewic. Miasto Skierniewice powinno
systematycznie znakować cenne obiekty zabytkowe.
Kontynuacja konkursu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy obiektach zabytkowych
W celu poprawy wizerunku Miasta Skierniewice należy kontynuować konkurs finansujący prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Przewidywana inicjatywa
pozwoli właścicielom i posiadaczom zabytkowych kamienic uzyskać środki pieniężne niezbędne do
przeprowadzenia remontów.
Kontynuacja opracowania wirtualnej informacji o atrakcjach Skierniewic
W celu upowszechniania dziedzictwa kulturowego Miasta Skierniewice należy kontynuować
opracowywanie wirtualnej informacji o zabytkach i wydarzeniach kulturalnych na stronie internetowej Miasta.
Sprzyja to poszerzaniu wiedzy o zabytkach i edukacji kulturowej mieszkańców.
Promocja zabytków Miasta Skierniewice
Zabytkowe obiekty Miasta Skierniewice wymagają kontynuacji promocji, by stały się obiektami
cennymi w poczuciu społeczności lokalnej. Sprzyjają temu przeprowadzane prace remontowe, organizowane
konkursy wiedzy o tożsamości lokalnej i fotografii obiektów i obszarów zabytkowych.
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6.2.Działanie II– Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej
Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej z całą pewnością wpłynie na zacieśnianie więzi
społeczności lokalnej i poczucia własnej wartości. Miasto Skierniewice na kanwie bogatej historii i tradycji
może kultywować swoje walory niematerialne i wartości materialne.
Zadania:
Kształtowanie tożsamości miejsca
Miasto Skierniewice powinno kreować przestrzeń przyjazną mieszkańcom w oparciu o cenne
dziedzictwo kulturowe. W tym celu należy zrewaloryzować miejsca związane z dziedzictwem kulturowym w
obrębie historycznego rynku, powojskowym, związanym z kolejnictwem i bogactwem krajobrazu rzeki Łupi.
Promocja wielokulturowości – kreowanie obszaru wielu kultur
Należy kontynuować wydawanie publikacji mających na celu ożywienie pamięci o dynamicznym życiu
kulturalnym Skierniewic i zróżnicowaniach etnicznych mieszkańców. Kreowanie szlaku wielu kultur ma
stanowić impuls do działań edukacyjnych będących formą dialogu między pokoleniami i kulturami oraz
między przeszłością a obecnym obliczem kulturalnym miasta.
Kontynuacja cyklicznej organizacji Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw
Powinna być kontynuowana cenna inicjatywa organizacji cyklicznego Święta Kwiatów, Owoców i
Warzyw. Coroczna impreza kulturalna ma bardzo duży wpływ na wzmacnianie więzi społecznych i
kultywowanie tożsamości. Prowadzona inicjatywa rozsławia Skierniewice jako Stolicę Nauk Ogrodniczych w
kraju i za granicą.
Promocja imprez kulturalnych opartych na dziedzictwie kulturowym
W celu identyfikacji mieszkańców z kulturą regionu należy prowadzić działania promocyjne
organizowanych imprez kulturowo-folklorystycznych, takich jak: m.in. noc muzeów, dni otwarte w
parowozowni, śniadania na trawie w parku. Promocją należy objąć również udział twórców i artystów z terenu
Miasta Skierniewice i regionu sprzyjający wzmocnieniu podregionu etnograficznego. Należy przedstawiać
również informacje o tradycyjnych potrawach serwowanych przez lokalnych praktyków kulinarnych
uczestnikom imprez kulturalnych. Odbywające się imprezy powinny być promowane na terenie Miasta
Skierniewice, województwa łódzkiego, w kraju i za granicą m.in. w miastach partnerskich.
Kreowanie pamiątek regionalnych
Miasto Skierniewice powinno stale zwiększać ofertę gadżetów promocyjnych. Nadal należy poszukiwać
kolejnych inspiracji tworzenia lokalnych pamiątek np. kartek i akwareli z pejzażami Miasta Skierniewice.
Inspiracją do tworzenia pamiątek powinny być również postacie związane z miastem.
Wpisywanie specjałów lokalnych na ministerialną listę krajowych produktów regionalnych i promocja
produktów regionalnych
Dania regionalne powinny być wpisywane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal należy kreować regionalne specjały np. skierlotkę, która została
objęta ochroną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty zamieszczane na liści specjałów
lokalnych powinny stanowić o kolorycie, bogactwie, odrębności i specyfice kultury kulinarnej Miasta
Skierniewice. Wpisane na krajową listę specjały kulinarne powinny być serwowane podczas imprez
kulturalnych m. in. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Edukacja regionalna mieszkańców
Zachowanie i propagowanie dziedzictwa odbywa się przy współudziale społeczności lokalnej. Dlatego
nadal powinny być kontynuowane działania w celu propagowania wiedzy o zabytkach i zasadach ochrony.
Umacnia to w mieszkańcach poczucie tożsamości poprzez identyfikowanie się ze specyfiką i odrębności
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lokalnej. Szczególną uwagę zwraca się na edukację w zakresie dziedzictwa kulturowego począwszy od szkół,
gdzie dzieci i młodzież zachęca się do poznawania historii swojego najbliższego miejsca zamieszkania.
Kontynuowane są działania edukacyjne prowadzone m.in. przez Izbę Historii Skierniewic, Towarzystwo
Przyjaciół Skierniewic, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Urząd Miasta organizuje wystawy
poświęcone kulturze. Prace artystów i laureatów są prezentowane w plenerze i instytucjach kultury, działania
te sprzyjają identyfikacji mieszkańców z regionem, podnoszą świadomość o zabytkach regionu i doskonale je
promują.

6.3.Działanie III– Rozwój turystyki w oparciu o walory krajobrazowe i historię
obszaru
Rozwój turystyki w oparciu o zabytki pozwoli na ożywienie obszaru Miasta Skierniewice, zwiększy
liczbę miejsc pracy i wpłynie na rozwój gospodarczy Miasta. W obecnych procedurach wykorzystanie zabytków
na potrzeby turystyczne, edukacyjne i społeczne jest wymogiem w staraniu się o unijne dotacje.
Zadania:
Wykreowanie markowego produktu „Skierniewice wizytówką regionu”
„Skierniewickie spotkanie z historią i kulturą” to produkt turystyczny będący podstawą rozwoju,
ożywienia i odnowy obiektów zabytkowych i ich wykorzystania na cele turystyczne. Funkcjonujące
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic postawiło sobie za cel działanie na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego Skierniewic, gdzie funkcjonowały różne kultury: rosyjska, żydowska i polska. Sposobem na
obcowanie z wielokulturową tradycją są m.in. organizowane warsztaty pozwalające na poznawanie zwyczajów
dawnych mieszkańców miasta, historię dawnych świąt i kulturowego zróżnicowania urbanistycznego struktury
miejskiej. W celu upowszechniania bogatej historii i tradycji powstaną nowoczesne i atrakcyjne audioprzewodniki po atrakcyjnych Skierniewicach. Niezwykle ciekawą historiografię można śledzić, biorąc czynny
udział w atrakcyjnych projektach edukacyjno-kulturalnych.
Ochrona obiektów kolejnictwa i ich wykorzystanie na cele turystyczne poprzez utworzenie szlaku
zabytków kulturowych
W ramach działań naprawczych, ochronnych i promocyjnych zabytków kolejnictwa przeprowadzane są
remonty obiektów, organizowane są wystawy przedstawiające historię regionu. Opracowanie dotyczące
promocji zabytków kolejnictwa aktywne jest na stronach Archiwum Państwowego. Prowadzona inicjatywa
znacznie podnosi edukację regionalną i znajomość historii kolejnictwa.
Współpraca z organizacjami dająca szansę odnowy zabytków na szlakach kulturowych
Miasto Skierniewice prowadzi współpracę z instytucjami kultury, Towarzystwem Przyjaciół
Skierniewic oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie promocji szlaków kulturowych i turystycznych.
Podjęcie współpracy daje nowe możliwości ożywienia obszarów i podniesienia ich prestiżu. Prowadzona
wymiana doświadczeń będzie sprzyjać podejmowaniu wspólnych starań w wykorzystaniu sprawnych
rozwiązań i w pozyskiwaniu środków finansowych.
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7. WSKAZANIA DO DOKUMENTÓW WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH
Rekomendacje do dokumentów strategicznych wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Skierniewice na lata 2018-2022.
Wnioskuje się o uwzględnienie w opracowywanych dokumentach:
 kontynuacji procesów rewitalizacyjnych struktur urbanistycznych powojskowych i pokolejowych;
 dobrych praktyk z dziedziny rewitalizacji terenów powojskowych z przekształceniem na Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową;
 obszarów i obiektów reprezentatywnych: zespołu dworca kolejowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
parowozowni, zespołu pałacowo-parkowego, kościoła św. Jakuba, ratusza;
 parku przeznaczonego do dalszej rewitalizacji, cmentarzy Św. Stanisława i „Strzelba” przeznaczonych do
rewaloryzacji;
 imprez kulturalnych o charakterze europejskim i krajowym – Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i
Warzyw;
 „skierlotki” zarejestrowanej i objętej ochroną Urzędu Patentowego,
 tworzonego Muzeum Historycznego w Skierniewicach,
 ochrony zabytków pokolejowych i powojskowych.

8. MOŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAŁOŻEŃ GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI
NAD ZABYTKAMI MIASTA SKIERNIEWICE
Środki na realizację zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami mogą być
pozyskiwane m.in. z następujących źródeł:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wśród ogłaszanych rokrocznie przez Ministra programów znajduje się m.in. program „Ochrona
Zabytków”.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z
zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu
ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków
ruchomych i ich digitalizacji w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W rodzajach przedsięwzięć wymieniono m.in. „działania związane z utrzymaniem i zachowaniem
parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020
Dofinansowane projekty są to kluczowe dla regionu inwestycje o charakterze wielkoskalowym.
Inwestycje muszą być ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji i wykazywać wpływ na rozwój regionu oraz
ożywienie społeczno-gospodarcze terenów zdegradowanych.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020
W ramach programu istnieje możliwość pozyskania środków m.in. na digitalizację ewidencji zabytków.
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Program Kreatywna Europa 2014-2020
Program zawiera komponenty: MEDIA i KULTURA adresowane na realizację projektów „miękkich” nieinwestycyjnych.
Program Europa dla Obywateli 2014–2020
Celem program jest zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc
w lepszym zrozumieniu polityki Unii Europejskiej i jej wpływu na życie obywateli państw członkowskich.
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dysponuje programami mającymi na celu społeczne zaangażowanie w poznanie własnego dziedzictwa i
opiekę nad zabytkami.
Narodowe Centrum Nauki
Wspiera działalność naukową poprzez projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże.
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Podjął działania w celu ratowania zabytków, uruchamiając od 2008 roku środki na rewaloryzację
obiektów i obszarów zabytkowych.
Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 12 stycznia 2010 r. uchwałą nr L/1463/10 przyjął Regulamin
określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa. W myśl § 2 w/w uchwały
dotację celową można uzyskać w celu wykonania opracowań projektowych i badawczych, przeprowadzenia
prac konserwatorskich zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznym zdefiniowanych w art., 6 ust. ł
pkt. 1, 2, 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Ponadto obiekt lub obszar zgodnie z
w/w ustawą musi być wpisany do rejestru zabytków, posiadać duże znaczenie dla dziedzictwa, znajdować się
w granicach administracyjnych województwa łódzkiego i być udostępniany społeczeństwu.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z art. 74 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z 2003 roku udziela dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru WKZ.
Regulamin przyznawania dotacji stanowi, że mogą być dotowane prace mające na celu zachowanie i ochronę
materialnego dziedzictwa. Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznaje środki na prace rewitalizacyjne i
zabezpieczeniowe zabytków przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnymi wywozami za
granicę. Dotowane zabytki powinny pełnić funkcje publiczną.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Ze środków WFOŚ przyznawane są dotacje na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa. Środki
przeznaczane są na przeprowadzanie rewaloryzacji terenów zieleni, wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych
drzew w zabytkowych alejach oraz starodrzewów na terenach gmin.
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9. PODSUMOWANIE
Rekomendacje wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skierniewice na lata
2018-2022 powinny zostać wprowadzone w zapisy wszystkich dokumentów strategicznych i planistycznych
Miasta Skierniewice.
Zakłada się, że cele zakreślone w programie będą osiągane w wyniku współpracy Miasta z Łódzkim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i
związkami, których działania obejmują np. ochronę dziedzictwa kulturowego.
W dokumentach określających politykę zachowania dziedzictwa kulturowego na szczeblu krajowym
proponuje się uwzględnienie Skierniewic jako ośrodka o randze krajowej wymagającego prowadzenia działań
rewitalizacyjnych. W nowej edycji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
proponuje się uwzględnić wszystkie wskazania zawarte w rozdziale dotyczącym rekomendacji do dokumentów
krajowych i wojewódzkich.
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