GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Dwór wraz z otaczającym drzewostanem

3. Miejscowość

LESZNOWOLA
II poł. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Dworkowa 6

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

Nr rejestru: 1055/399
Data wpisu: 19.03.1962
7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

orientacja północna
E. Mrozowska, 24.08.2017 r.

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

9/13
PGR Lesznowola
Gminy

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
nakryty dachem dwuspadowym, z
wystawka wyrastającą z ryzalitu
wejściowego z wtórnym przedsionkiem i
facjatką od strony wschodniej. Historia
obiektu nieznana, wiadomo jedynie, iż
obiekt przez 1939 r. należał do rodziny
Dmowskich.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Park

3. Miejscowość

LESZNOWOLA
poł. XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Dworkowa 6

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.

obręb ew.
własność

9/13, 8, część 5/8,
część 5/13, część 7/2,
część 51
PGR Lesznowola
Gminy (dz. 9/13)

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Położony przy skrzyzowaniu drogi
lokalnej z drogą Magdalenka - Stara
Iwiczna na planie zbliżonym do
prostokąta. Na terenie parku znajduje się
dwór wpisany do rejestru zabytków.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Cmentarz parafialny p.w. Zesłania Ducha Św. wraz ze starodrzewiem
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

3. Miejscowość

STARA IWICZNA
pocz. XIX w.
4. Adres

ul. Słoneczna 9

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

Nr rejestru: 1471
Data wpisu: 09.09.1992
7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

188
Stara Iwiczna
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Założony po połowie XIX w. jako
cmentarz ewangelicko - augsburski.
Najstarszy nagrobek, Wohlerta
Liemanna, pochodzi z 1851 r. Na terenie
cmentarza znajduje się kilkanaście
nagrobków potomków kolonistów.
Większość nagrobków pochodzi z
przełomu XIX i XX w. Są one wykonane
głównie z piaskowca, rzadko z granitu.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Kościół parafialny p.w. Zesłania Ducha Św. (dawny kościół
ewaneglicko - augsburski)
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

3. Miejscowość

STARA IWICZNA
1893 r.
4. Adres

ul. Słoneczna 7/9

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

187
Stara Iwiczna
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe
Kościół został wybudowany na miejscu starego kościoła
drewnianego w roku 1893 według projektu
Możdżeńskiego i pod kierownictwem robót Rudzińskiego.
Rok wcześniej rozpoczęto wypalać na miejscu cegły i
gromadzić drewno. Koszty budowy, zgodnie z
doniesieniami ówczesnej prasy, to 21 383 ruble. Kościół
wyświęcono najprawdopodobniej 31 września 1898 roku.
W roku 1944 większość ewangelików została
ewakuowana do Niemiec. Po zniszczeniach wojennych
kościół odbudowywał m.in. ks. Feliks Teodor Gloeh (1885
– 1960), dla którego parafia w Starej Iwicznej była
ostatnią placówką pracy. 22 czerwca 1979 roku zawarto
umowę kupna kościoła, plebanii, cmentarza i przyległych
gruntów przez Kościół rzymsko-katolicki. Kościół i
plebania popadły w znaczną ruinę, więc najważniejszym
zadaniem była odbudowa i kapitalny remont budynków.
Prace remontowe rozpoczęły się już 26 kwietnia 1979
roku. Poświęcenia kościoła dokonał 30 kwietnia 1980
roku ks. biskup Jerzy Modzelewski. Pięć dni wcześniej ks.
kardynał Stefan Wyszyński wydał dekret na mocy,
którego kościół uzyskał tytuł Zesłania Ducha Świętego.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Plebania

3. Miejscowość

STARA IWICZNA
przed 1939 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Słoneczna 7/9

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

187
Stara Iwiczna
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Plebania murowana, pochodząca sprzed
1939 r. Obecnie budynek poddany
termomodernizacji.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Park

ŁAZY
XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Łączności 158

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

część 362/31
Łazy
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Park leśny o powierzchni ok 12,7 ha.
Założony w XVIII w. Na jego terenie
znajdują się trzy dęby szypułkowe, które
są pomnikami przyrody.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Zakład wychowawczy Caritas

ŁAZY
przed 1939 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Łączności 158

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

362/31
Łazy
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Zakład jest prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Ośrodek znajduje się na
terenie parku leśniego z XVIII w. o pow.
12,7 ha.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Park

3. Miejscowość

JASTRZĘBIEC
poł. XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Postępu

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

część 17/1, część 28
PAN Jastrzębiec
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1965
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Pozostałosci parku o powierzchni 5,99 ha
o nieczytelnym już układzie pierwotnym.
W użytkowaniu Instytutu Genetyki
Hodowli Zwierząt PAN.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Dwór

3. Miejscowość

JASTRZĘBIEC
kon. XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Postępu

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

28
PAN Jastrzębiec
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1965
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Dwór murowany z końca XVIII wieku. W
użytkowaniu Instytut Genetyki Hodowli
Zwierząt PAN.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Obora - zabudowania gospodarcze zespołu dworskiego

3. Miejscowość

JASTRZĘBIEC
pocz. XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Postępu

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

17/1
PAN Jastrzębiec
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1965
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Murowany budynek obory z początku XIX
wieku, wchodzący w skład zabudowań
gospodarczych dworu. W użytkowaniu
Instytut Genetyki Hodowli Zwierząt PAN.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Stajnia - zabudowania gospodarcze zespołu dworskiego
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

3. Miejscowość

JASTRZĘBIEC
pocz. XIX w.
4. Adres

ul. Postępu

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

17/1
PAN Jastrzębiec
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1965
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Murowany budynek stajni z początku XIX
wieku, wchodzący w skład zabudowań
gospodarczych dworu. W użytkowaniu
Instytut Genetyki Hodowli Zwierząt PAN.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Spichlerz - zabudowania gospodarcze zespołu dworskiego
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

3. Miejscowość

JASTRZĘBIEC
pocz. XIX w.
4. Adres

ul. Postępu

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

17/1
PAN Jastrzębiec
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1965
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Murowany budynek spichlerza z
początku XIX wieku, wchodzący w skład
zabudowań gospodarczych dworu. W
użytkowaniu Instytut Genetyki Hodowli
Zwierząt PAN.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Cmentarz

ŁAZY
1934 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. ks. H. Słojewskiego

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

107, 539
Łazy
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Na cmentarzu spoczywają ciała ofia ofiar
zamordowanych w Magdalence, które
zostały tu przeniesione po ekshumacji w
1946 r.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Miejsce pamięci narodowej

3. Miejscowość

MAGDALENKA
1946 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

W lesie, na południe, na
przedłużeniu ul. Jarzębinowej
5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

2103
Magdalenka
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Mogiła zbiorowa i pomnik w miejscu
egzekucji upamiętniający rozstrzelanie
223 więźniów (208 Pawiaka i 15
Ravensbrück) 28 maja 1942 r.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Dwór

MROKÓW
XVIII w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Marii Świątkiewicz 35

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

125
Mroków
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Drewniany dwór z końca XVIII w.
otoczony pozostałościami parku.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Park

MROKÓW
XVII/XVIII w. i XIX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Marii Świątkiewicz 35

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własnośc

142/1, 127, część 126,
143, część 125
Mroków
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Pozostałosci parku otaczającego dwór z
końca XVIII w. W znacznej mierze
nieczytelne.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

3. Miejscowość

2. Czas powstania

Cmentarz epidemiczny

ZGORZAŁA
ok. 1830 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Postępu/Raszyńska

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

227/1
Zgorzała
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Pozostałosci cmentarza założonego na
planie trójkąta. Zachował się tylko krzyż
drewniany z 1896 r. i kasztanowiec. Brak
pozostałości nagrobków.Wymieniony w
Słowniku Geograficznym Królestwa
Polskiego, Tom XIV, str. 504, Warszawa
1895.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Cmentarz wojenny

3. Miejscowość

JANCZEWICE
1915 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Bruzdowa/Jaśminowa

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

14
Janczewice
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Miejsce po cmentarzu wojennym z 1915
roku. Układ nieczytelny, cmentarz
zdewastowany i nierozpoznawalny.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Figura św. Jana Niepomucena

3. Miejscowość

LESZNOWOLA
1776 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Szkolna 3

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

218
Lesznowola
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Figura została ufundowana w 1776 r.
przez ówczesnych właścicieli majątku
lesznowolskiego – Wojciecha i Salomeę
Jakubowskich. Obecnie znajduje się przy
kaplicy rzymsko-katolickiej, dawniej
znajdowała się na łące nieopodal dworu.

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

1. Nazwa

2. Czas powstania

Kapliczka z krzyżem

3. Miejscowość

PODOLSZYN
1910 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Polna/Olszynowa

5. Przynależność administracyjna

województwo – mazowieckie
powiat – piaseczyński
gmina – Lesznowola
6. Formy ochrony

7. Opracowanie karty adresowej
(autor, data i podpis)

E. Mrozowska, 24.08.2017 r.
orientacja północna

9. Lokalizacja

10. Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

numer dz. ew.
obręb ew.
własność

19
Podolszyn
prywatna

podkład: mapa topograficzna w skali 1: 5 000, układ współrzędnych 1992
11. Dodatkowe fotografie

12. Informacje opisowe

Kapliczka murowana z początku XX w.
znajdująca się u zbiegu dróg Polnej i
Raszyńskiej.

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

Zamienie

2. Czas powstania

Aleja d. majątku w Zamieniu

Przełom XIX i XX w.

7. . Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów tub stron świata albo mapa z zamieszczonym stanowiskiem

archeologicznym

4. Adres

ul. Zakładowa
(działka ew. nr 22/7, część dz.
ew. nr 21, 22/9, 22/11, 22/12,
22/19, 22/20 obręb Zakłady
Zamienie)
5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Lesznowola
Widok alei w kierunku wschodnim
6. Formy ochrony

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
8.

8. Historia, opis i wartości

Aleja dawnego majątku w Zamieniu powstała w drugiej połowie XIX w.
Wytyczona została w centralnej części majątku, na osi wschód – zachód.
Aleja została wytyczona na cz. dz. ew. nr 22/7, jej granica przebiega od strony
zachodniej od granicy z dz. ew. nr 22/2, wzdłuż północnej granicy dz. ew. 22/7
i na przedłużeniu jej granicy w poprzek dz. ew. nr 21, następnie wzdłuż granicy
dz. ew. nr 5/7 oraz w linii prostej, równoległej do północnej granicy alei,
w odległości 6 m od granicy jezdni na dz. ew. nr 22/11, 22/12, 22/19, 22/20.
Wzdłuż drogi, głównie po północnej jej stronie znajdują się historyczne
nasadzenia pochodzące z końca XIX i początku XX w. a także drzewa z pierwszej
i drugiej połowy XX w. Proces tworzenia szpaleru drzew świadczy o świadomym
kształtowaniu
terenu.
Do
najcenniejszych
drzew
należą
lipy
– najprawdopodobniej z drugiej połowy XIX w. oraz okazy robinii akacjowych
z pierwszej połowy XX w.
Po przejęciu terenu przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek, w latach
50-tych. XX w. nastąpiło uporządkowanie zieleni. Wzdłuż ul. Zakładowej
wytyczono chodnik i wykonano ogrodzenie z siatki wspartej na betonowych
słupach.
Istniejąca aleja stanowi pozostałość historycznego ciągu komunikacyjnego,
zaakcentowanego przez starodrzew i stanowi istotny komponent krajobrazu
kulturowego, który ma ważne znaczenie dla podtrzymywania i pielęgnowania
dziejów rozwoju Zamienia

Większość drzew znajduje się w dobrej kondycji. Jezdnia wyłożona jest trylinką.
Chodnik wytyczony po północnej stronie drogi nie zachował się.
Postuluje się odsunięcie zabudowy od istniejącej alei drzew, zmniejszenie natężenia
ruchu np. poprzez przekierowanie na ul. Waniliową i Arakową. Należy dokonać cięć
pielęgnacyjnych drzew tworzących aleję, a ewentualny remont ul. Zakładowej
przeprowadzić w taki sposób aby nie naruszyć istniejących nasadzeń (lip, robinii
akacjowych)

10.

Wykonanie karty (autor, data i podpis)

28 października 2021 r.
Maria Grabałowska -Pędraś

11.

Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytk6w)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

Zamienie

2. Czas powstania

Budynek mieszkalny d. majątku w Zamieniu

Przełom XIX i XX w.

7. . Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów tub stron świata albo mapa z zamieszczonym stanowiskiem

archeologicznym

4. Adres

ul. Zakładowa 16A
(działka ew. nr 5/31, obręb
Zakłady Zamienie)

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Lesznowola

Widok od strony północno - zachodniej

6. Formy ochrony

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
8.

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest w centralnej części dawnego majątku ziemskiego przy
rozwidleniu dróg dojazdowych – obecnie zachowana jedynie główna aleja.
Powstał na przełomie XIX i XX w. Stanowi pozostałość majątku Zamienie.
Budynek określany potocznie mianem „dworu” być może pełnił funkcję domu
mieszkalnego dla zarządcy majątku (rządcówki).
Styl budynku nawiązuje do architektury dworkowej z terenu Mazowsza. Pomimo
współczesnych przekształceń cechy te są widoczne. Nieruchomość jest jedną
z pozostałości założenia przestrzennego dawnego majątku Zamienie. Świadczą
o tym także zachowane materiały kartograficzne. Budynek stanowi ważny element
krajobrazu kulturowego Zamienia.
Budynek założony został na rzucie zbliżonym do prostokąta. Jest murowany,
o rozbudowanej bryle. Skrzydło południowe dwukondygnacyjne z wielobocznym
ryzalitem zwieńczonym wieżyczką, z balkonem nad gankiem. Skrzydło północne
jednokondygnacyjne. Budynek przykryty jest dachem dwu i wielospadowym.
Elewacje są tynkowane, w skrzydle południowym ocieplone. Stropy drewniane.
Dach z blachy. Stolarka okienna i drzwiowa współczesna, okna PCV,
dwuskrzydłowe, powtarzające zasadniczo układ stolarki pierwotnej. W skrzydle
południowym okna połaciowe.

Pomimo dokonanych przekształceń historyczna bryła budynku jest, zróżnicowana
wysokością poszczególnych członów budynku, jest w dalszym ciągu czytelna.
W skrzydle północnym czytelne pozostałości skromnego wystroju
architektonicznego (lizyny, strefa cokołowa).
Remont skrzydła północnego i ujednolicenie elewacji.
Zachowanie czytelnej bryły budynku poprzez zakaz nadbudowy, rozbudowy, zmian
kąta nachylenia dachu.

,

10.

Wykonanie karty (autor, data i podpis)

28 października 2021 r.
Maria Grabałowska - Pędraś

11.

Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytk6w)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

GEZ

1. Nazwa

Zamienie

2. Czas powstania

Budynek techniczny (hydrofornia)

Lata 50. XX w.

7. . Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów tub stron świata albo mapa z zamieszczonym stanowiskiem

archeologicznym

4. Adres

ul. Zakładowa
(działka ew. nr 5/13, obręb
Zakłady Zamienie)

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Lesznowola

Widokk od strony wschodniej

Widok od strony południowej
6. Formy ochrony

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
8.

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest w drugiej linii zabudowy, w pobliżu głównej alei,
znajdującej się przy ul. Zakładowej. Powstał jako część zabudowy technicznej
przy Wytwórni Surowic i Szczepionek ok. 1957 roku. Swoim stylem łączy
estetykę socrealizmu z zabudową wiejską, podobnie jak zabudowa zakładowa
wznoszona w latach 50 - tych XX w., tworząc zespół zabudowy wpisanej
w zastany krajobraz kulturowy.
Budynek ten jest jednym z ostatnich zachowanych przykładów wspomnianego
charakteru zabudowy na terenie Zamienia.
Założony został na rzucie prostokąta.
Budynek murowany, jednokondygnacyjny, przykryty 4 spadowym dachem
wykonanym z dachówki ceramicznej. Elewacje tynkowane z profilowanym
gzymsem wieńczącym.
Wejście od strony wschodniej – drzwi. W ścianie południowej cztery niewielkie
okna. Dach doświetlony oknami typu wole oko.

Obecnie budek jest nieużytkowany, częściowo zabezpieczony. Uszkodzone poszycie
dachowe, zniszczone obróbki blacharskie. Uszkodzenie elewacji w narożniku
południowo – zachodnim. Budynek narażony na szkodliwe działanie czynników
atmosferycznych.
Postuluje się remont z zachowaniem gabarytów.

10.

Wykonanie karty (autor, data i podpis)

28 października 2021 r.
Maria Grabałowska - Pędraś

11.

Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytk6w)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

Zamienie

2. Czas powstania

Budynek tzw. „Spichlerz”

I połowa XX w.

7. . Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów tub stron świata albo mapa z zamieszczonym stanowiskiem

archeologicznym

4. Adres

ul. Zakładowa 22
(działka ew. nr 22/3, obręb
Zakłady Zamienie)

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Lesznowola

6. Formy ochrony

Widok od strony północnej

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
8.

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest w pobliżu dwóch sztucznych stawów. Powstał na początku
lub w pierwszej połowie XX w. być może na potrzeby Centrum Wyszkolenia
i Badań Weterynaryjnych (wcześniej Wojskowe Centrum Wyszkolenia
Weterynarii), które od 1946 r. mieściło się na terenie dawnego majątku Zamienie.

Obecnie budek jest nieużytkowany, niezabezpieczony, pozbawiony stolarki.
Budynek narażony jest na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.
Postuluje się remont z zachowaniem gabarytów.

Budynek założony został na rzucie prostokąta. Jest murowany, podpiwniczony,
dwukondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym wykonanym z falistego
eternitu, z ryzalitem na osi elewacji frontowej. Elewacje z cegły ceramicznej
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, pozostawione zostały w surowej cegle.
Schody zewnętrzne na wysoki parter – murowane, jednobiegowe z podestem
o funkcji rampy wyładunkowej. Stolarka okienna i drzwiowa nie zachowała się.
Relikty wskazują na stolarkę ościeżnicową, skrzydła pojedyncze, jedno
i dwudzielne. Stolarka drzwiowa – drewniana, drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe.
Wystrój wnętrz – niezachowany. Stropy żelbetowe (piwnica), drewniane (wyższe
kondygnacje). Na kondygnacjach drewniany słup wsporczy. Drewniane schody.
Zachowana drewniana więźba dachowa.

10.

Wykonanie karty (autor, data i podpis)

26 października 2021 r.
Maria Grabałowska - Pędraś

11.

Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytk6w)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

3. Miejscowość

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

GEZ

1. Nazwa

Zamienie

2. Czas powstania

Budynek techniczny (stacja trafo)

Lata 50. XX w.

7. . Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów tub stron świata albo mapa z zamieszczonym stanowiskiem

archeologicznym

4. Adres

ul. Zakładowa
(działka ew. nr 5/13, obręb
Zakłady Zamienie)

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie
Powiat piaseczyński
Gmina Lesznowola

Widok frontu

Widok elewacji tylnej (północnej)

6. Formy ochrony

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
8.

8. Historia, opis i wartości

Budynek położony jest w pobliżu głównej alei, znajdującej się przy ul. Zakładowej
Powstał jako część zabudowy technicznej przy Wytwórni Surowic i Szczepionek
ok. 1957 roku. Jego charakter łączy estetykę socrealizmu z zabudową wiejską,
podobnie jak zabudowa zakładowa wznoszona w latach 50 tych XX w., tworząc
zespół spójnej estetycznie zabudowy wpisanej w zastany krajobraz kulturowy.
Budynek ten jest jednym z ostatnich zachowanych przykładów wspomnianej
stylistyki na terenie dawnego Zakładu Zamienie.
Założony został na rzucie prostokąta.
Budynek murowany, jednokondygnacyjny, przykryty 4 spadowym dachem
wykonanym z płytek eternitu układanych w karo. Elewacje tynkowane
z profilowanym gzymsem wieńczącym
W elewacji południowej sklepiony krzyżowo podcień arkadowy. Trzony filarów
podcienia płycinowe, analogiczne arkadowanie i płycinowe lizeny na licu
elewacji. Wejścia od strony wschodniej – drzwi jednoskrzydłowe i od strony
północnej – drzwi techniczne dwuskrzydłowe. Dach doświetlony oknami typu
wole oko.

Obecnie budek jest nieużytkowany, częściowo zabezpieczony. Uszkodzone poszycie
dachowe, zniszczone obróbki blacharskie. Budynek narażony na szkodliwe działanie
czynników atmosferycznych.
Postuluje się remont z zachowaniem gabarytów.

10.

Wykonanie karty (autor, data i podpis)

28 października 2021 r.
Maria Grabałowska - Pędraś

11.

Zatwierdzenie karty (podpis
wojewódzkiego konserwatora
zabytk6w)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do
wojewódzkiej ewidencji zabytków

