
Raport Ks. Proboszcza 

Wykonane Inwestycje w Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie w okresie 1 
roku od objęcia Parafii VII 2018- VIII 2019 

I.  Budynek Kościoła 

Malowanie  zniszczonych ścian wewnętrznych i zewnętrznych  kościoła górnego i 
dolnego 

Oczyszczenie alpinistyczne kościoła wewnątrz z zanieczyszczeń 

Remont drzwi wejściowych  

Remont górnych  schodów 

Wykonanie nowych szaf do przechowywania szat i sprzętu liturgicznego w zakrystii 
górnej 

Przycinka  drzew i krzewów wokół kościoła 

Wykonanie parkingu z automatyczną brama wjazdową  

Wykonanie nowego śmietnika wraz z poszerzeniem parkingu 

Oczyszczenie dzwonów i wieży i dachu z zanieczyszczeń wraz z osłonami przeciw 
gołębiom  

Oczyszczenie dolnego kościoła  

Oświetlenie terenu kościoła nowoczesnymi lampami LED 

Oświetlenie wewnątrz kościoła na energooszczędne wraz z nowym podświetleniem 
ołtarzy 

Wymiana instalacji grzewczych i starych grzejników na  nowoczesne                             
i oszczędne 

Zakup profesjonalnych urządzeń : szorowarki Hako  i odkurzacza 

Wykonanie gabloty z prezentacją relikwii świętych 

Bieżące naprawy dachu, rynien itp. 

II. Dom Parafialny i plebania 

Wymiana oświetlenia wewnątrz na energooszczędne  

Wymiana instalacji grzewczych i starych grzejników na  nowoczesne i oszczędne 

Wykonanie remontu instalacji wod-kan-gaz-prąd 



Wykonanie remontu kuchni wraz z meblami sprzętem agd  

Wykonanie remontu  3 łazienek do użytku publicznego na plebanii 

Zakup mebli do kancelarii parafialnej  

Zakup programu komputerowego do obsługi parafii 

    III. Charytatywne dzieła 

*Uruchomienie systematycznego wsparcia osób ubogich w postaci reaktywacji 
Parafialnej Caritas  

*Wartość codziennie wydawanej żywności przez Parafialny Zespół Caritas za 12 
miesięcy wyniosła ok.  260 tys zł. Tę żywność pozyskaliśmy bezpłatnie z darowizn, 
programów wsparcia i świątecznych akcji wiernych parafian; 

*Pozyskanie samochodu dostawczego do przewozu żywności 

* Parafia umożliwiała tez prowadzenie kwest do puszek na dzieła religijne i 
pomocy- wartość zbiórek ok. 150 tys. zł 

IV. Oszczędności 

*Zmiany taryf prądu oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych 
przyniosły ok. 50% oszczędności 

*Zmiany w taryfach telefonicznych parafii 

V. W trakcie prac: 

*Akustyka  kościoła  

*Zmiana tablic elektrycznych w kościele  

*Zmiana ogrzewania wody z prądu na dostawę ciepła Mpec 

*Wykonanie nowych głównych schodów do kościoła  w dolnej części  od ul 
Słonecznej 

Bóg zapłać Parafianom i Dobroczyńcom za wsparcie finansowe, materialne i 
duchowe, bo wszystkie nasze inwestycje wykonujemy z ofiar na tacę i 

darowizn na konto parafialne: Bank Spółdzielczy Skawina nr 05 86000002 
0000 0000 1502 0001 

Ks. proboszcz Bogdan Kordula 


