INWESTYCJE PARAFIALNE W LATACH 2004 - 2016
AD. 2004:
- teren przykościelny i kościół:
§ odnowiono (wypiaskowano, uzupełniono brakujące elementy i pomalowano farbami
Hammerite) bramę główną do kościoła od strony północnej oraz bramę od strony
południowej,
§ odnowiono tablice informacyjne przed kościołem (piaskowanie i malowanie farbami
Hammerite),
§ odnowiono groby księży spoczywających przy kościele,
§ zmodernizowano oświetlenie kościoła,
§ wstawiono fragment okna witrażowego wybitego podczas włamania w 2002 roku,
§ zakupiono nagłośnienie procesyjne i do kościoła: trzy mikrofony bezprzewodowe,
dwa mikrofony pojemnościowe marki „Rduch”, wzmacniacz 150 w. marki „Rduch”,
system nagłośnienia pielgrzymkowy „Podróżnik”,
- podwórko plebanijne i plebania:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

wywieziono 11 przyczep różnego rodzaju gruzu i innych nieczystości,
nawieziono 6 przyczep ziemi,
odnowiono i zmodernizowano bramę wjazdu na posesję,
zasiano trawę na ok. 250 metrach,
posadzono 50 szt. tui,
przebudowano energetykę w budynku plebanii,
usunięto starą boazerię w holach plebanii i biurze parafialnym,
wymalowano wnętrze,
odnowiono wszystkie drzwi, założono nowe mosiężne okucia,
położono nową podłogę w biurze parafialnym,
zabudowano klatkę schodową płytami regipsowymi i odmalowano ją.

AD. 2005:
- teren przykościelny i kościół:
§ założono system alarmowy z monitoringiem kościoła i plebanii,
§ zakupiono dwa ornaty, kapę, 20 szt. kołnierzy ministranckich, albę kapłańską, oraz
cztery lichtarze i olejowe świece ołtarzowe,
§ dokonano poprawy prac malarskich we wnętrzu kościoła,
§ wmurowano we fronton kościoła tablicę granitową, upamiętniającą wizytę, którą
Ojciec Święty, będąc Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, złożył dnia 14 lipca
1966 roku ówczesnemu proboszczowi naszej parafii księdzu Józefowi Matuszakowi,
§ odnowiono figurę Pana Jezusa na skrzyżowaniu dróg krajowych w Mąkowarsku,
- podwórko plebanijne i plebania:
§ utwardzono asfaltem parking i wjazd przed bramą na posesję - 200 metrów
kwadratowych,
§ wywieziono 150 ton ziemi i gruzu,

§
§
§
§
§
§

nawieziono 150 ton piasku pod kostkę brukową,
położono 300 metrów kwadratowych starobruku,
posadzono 33 sztuk wysokiej tui /180 cm./,
posadzono 400 metrów kwadratowych trawy,
postawiono 9 latarni na podwórku plebanii,
postawiono altanę rekreacyjną z klejonej kantówki /3x5 m./ wraz z wyposażeniem
/stół oraz cztery ławki z litego drewna/.

AD. 2006:
- teren przykościelny i kościół:
§ założono oświetlenie metahalogenowe kościoła,
§ zakupiono dębowe krzesła dla celebransów,
- cmentarz:
§ wybudowano nowy śmietnik,
- plebania:
§ przebudowano i wyremontowano piętro plebanii (ok. 400 metrów kwadratowych
regipsu),
§ założono nowy sufit na piętrze plebanii,
AD. 2007:
- teren przykościelny i kościół:
§ zakupiono dachówkę na całościowe pokrycie więźby dachowej na kościele w
Mąkowarsku,
§ zakupiono rury spustowe, rynny, uchwyty łaty kalenicy, uchwyty do rur spustowych,
uchwyty do rynien dachowych, złączki rynien, gwoździe oraz materiały pomocnicze.
- cmentarz:
§ wybudowano 100 metrów płotu na cmentarzu parafialnym,
- plebania:
§
§
§
§
§
§

pobudowano nowe schody dębowe na piętro plebanii,
założono nową drewnianą podłogę na powierzchni 140 metrów kwadratowych,
wymalowano piętro plebani,
zakupiono cztery nowe drzwi na piętro w plebani (w tym jedne dębowe),
zamontowano kamery do monitoringu plebanii i kościoła,
zamontowano rejestrator do monitoringu oraz moduł eternetowy do monitoringu w
internecie.

W roku 2007 parafia gromadziła fundusze na blachę miedzianą, 20 m3 łat i kontrłat, folię
dachową z tworzywa sztucznego oraz robociznę.

AD. 2008:
- teren przykościelny i kościół:
§ zakupiono blachę miedzianą,
§ zakupiono 20 m3 drzewa wielkowymiarowego z Lasów Państwowych,
§ zakupiono usługę przetarcia drzewa na łaty i kontr-łaty oraz belki potrzebne do
wymiany pokrycia dachu,
§ zakupiono folię dachową,
§ dokonano całościowej wymiany pokrycia więźby dachowej kościoła,
§ założono nową instalację odgromową,
§ dokonano całościowej wymiany pokrycia więźby dachowej na budynku kostnicy
przykościelnej,
§ założono nowe przyłącze energetyczne kościoła,
- podwórko plebanijne i plebania:
§ wymieniono 60 metrów siatki ogrodzeniowej,
§ położono na altanie rekreacyjnej dach z blacho-dachówki
AD. 2009:
- teren przykościelny i kościół:
§ dokonano kompleksowego remontu wnętrz kostnicy: położono nową posadzkę
ceramiczną, wymieniono drzwi (aluminiowe – imitacja dębu) łączące zasadniczą
cześć kostnicy z chłodnią, zamontowano nowe, dębowe drzwi główne, odnowiono
krucyfiks, zamontowano oparcia dębowe do ławek, zmodernizowano katafalk,
zmodernizowano oświetlenie.
- podwórko plebanijne i plebania:
§ dokonano kompleksowego remontu dwóch garaży po byłej stajni: nowa posadzka,
tynki, podwieszane sufity, nowe automatyczne bramy wjazdowe, posadzka z kostki
brukowej,
§ położono 280 metrów kwadratowych kostki – stary bruk- w ogrodach plebańskich,
§ dokonano wymiany kutych krat w dziewięciu oknach plebanii.
AD. 2010:
- teren przykościelny i kościół:
§
§
§
§
§

ufundowano, nowy, 8-metrowy krzyż misyjny przy kościele,
pobudowano zadaszenie nad wejściem do domu pogrzebowego,
położono granitową posadzkę w prezbiterium kościoła,
zbudowano granitowy ołtarz posoborowy,
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi usunięto boazerię, uzupełniono tynki i
pomalowano prezbiterium,
§ zakupiono kolejne, dwa mikrofony firmy Rduh,
§ zakupiono dębowe lektorium oraz zaplecze sedili,

§ zakupiono dwa ornaty koloru białego oraz dwie alby,
- plebania:
§ wymieniono kocioł grzewczy pieca olejowego,
§ zakupiono pompę do usuwania wody z piwnic plebanii.
AD. 2011:
- teren przykościelny i kościół:
zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła
parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku”, którego koszt całkowity wyniósł ponad
127 tys. zł, a który objął swoim zakresem następujące rodzaje robot:
§ naprawa tynków zewnętrznych kościoła - (technologia i materiały firmy “KEIM”);
§ malowanie elewacji farbą krzemianową - (technologia i materiały firmy “KEIM”);
§ wymiana pokrycia półkopuły nad kruchtą od strony zachodniej z gontu bitumicznego
na blachę miedzianą;
§ rozbiórka drewnianej boazerii ze ścian wewnętrznych kościoła;
§ odbicie tynków pod boazerią;
§ izolacja fundamentów - skucie betonów dla izolacji fundamentów.
AD. 2012:
- teren przykościelny i kościół:
zrealizowano zadanie pn. „Wymiana i odtworzenie posadzki granitowej w kościele
p.w. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – etap I”, którego koszt całkowity wyniósł 114.284,64
zł., a który objął swoim zakresem następujące rodzaje robot:
§ rozbiórka zużytej technicznie posadzki kościoła,
§ wymiana podsypki piaskowej i podkładu pod nową posadzkę w kościele,
§ odtworzenie – wykonanie nowej posadzki granitowej w kościele wraz z jej
konserwacją,
AD. 2013:
- teren przykościelny i kościół:
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego
pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP III – odwodnienie, drenaż oraz izolacja
fundamentów”, którego koszt całkowity wyniósł 126.361,07 zł.,
- plebania:
§ dokonano kompleksowego remontu parteru plebanii, którego koszt wyniósł
42.155,59 zł.,

AD. 2014:
- teren przykościelny i kościół:
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza
Głównego pw. Trójcy Świętej kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku –
Etap I – zwieńczenie barokowego ołtarza głównego oraz z figur Świętych stojących
w retabulum pomiędzy kolumnami i głowy anioła znajdująca się powyżej obrazu
głównego”, którego koszt całkowity wyniósł 42.087,73 zł.,
- plebania:
§ zakupiono nowy kocioł grzewczy na ekogroszek, którego koszt wyniósł 14.500,00 zł.
§ prowadzono kolejne prace w ogrodach plebańskich,
§ wymieniono główne drzwi wejściowe do plebani, których koszt wyniósł 4.900,00 zł.,
AD. 2015:
- teren przykościelny i kościół:
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego
pw. Świętej Trójcy z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku - Etap IIkonserwacja obrazu Świętej Trójcy wraz ze złoconą, rzeźbioną wnęką, dwóch
złoconych uszaków oraz wszystkich złoconych ornamentów z fryzu pod belkowaniem
ołtarza”, którego koszt całkowity wyniósł 28.571,43 zł.,
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła
parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP IV - odtworzenie i
renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem
podłoża – ETAP II”, którego koszt całkowity wyniósł 28.571,43 zł.,
§ wymieniono dach z blachy miedzianej oraz odbudowano część ściany zabytkowego
grobowca na terenie przykościelnym, których koszt wyniósł 7.000,00 zł.,
AD. 2016:
- teren przykościelny i kościół:
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza
Głównego pw. Trójcy Świętej z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku –
Etap III – konserwacja retabulum ołtarza wraz z kolumnami z wyłączeniem rzeźb,
ornamentów, obrazu Św. Trójcy i uszaków”, którego koszt całkowity wyniósł
28.571,43 zł.,
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza
Głównego pw. Trójcy Świętej z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku –
dodatkowy etap - konserwacja relikwiarzy, tabernakulum oraz antepedium”, którego
koszt całkowity wyniósł 13.200,00 zł.,
§ zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła
parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – ETAP V – renowacja i
odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem
podłoża – ETAP III”, którego koszt całkowity wyniósł 14.285,71 zł.,

§ zrealizowano zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kościoła
parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowarsku – dodatkowy etap – renowacja i
odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem
podłoża”, którego koszt całkowity wyniósł 13.100,00 zł.,

