
 

   

  

Warszawa, 30 lipca 2007 r.  
 
 
 
PRZEŁOM W FINANSOWANIU ZABYTKÓW. 
KOLEJNE DECYZJE MKiDN DOFINANSOWUJĄCE OBIEKTY 
ZABYTKOWE  
 
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski podjął 
decyzję o dofinansowaniu prac remontowo – konserwatorskich w ponad 160 
obiektach zabytkowych w Polsce. Dofinansowanie odbyło się w ramach drugiego 
naboru wniosków do programu operacyjnego MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”.  
 
Konsekwentnie zrywamy z praktyką lekceważenia dziedzictwa narodowego – 
podkreślił minister Ujazdowski. Wypełniamy nasze zobowiązanie wobec kultury 
polskiej zawarte w Pakiecie dla Dziedzictwa Narodowego, dokonując przełomu w 
dofinansowaniu zabytków. W tym roku przeznaczamy na ten cel ponad 100 mln zł., co 
stanowi kwotę pięciokrotnie wyższą niż w okresie rządów SLD. – przypomniał 
minister. W czasie pierwszego naboru wniosków w 2007 r. dofinansowanie objęło 
ponad 190 obiektów.  
 
W obecnym naborze największe wsparcie otrzymały bezcenne zabytki sakralne i 
świeckie w województwach dolnośląskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim i wielkopolskim.    
 
Wsparcie finansowe otrzymały: 
 
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim na 
konserwację i renowację manierystycznego epitafium Jerzego Rudolfa von 
Czedtlitz z 1617 r.,  

 Rzymskokatolicka Parafia p.w. śś. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze na 
refundację remontu dachu kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. 
Miarki 24a 

 Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w 
Sokołowcu na remont pokrycia dachu kościoła filialnego w Rząśniku 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Łagoszowie 
Wielkim na remont wierzy kościoła filialnego Niepokalangeo Serca NMP w 
Radwanicach 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej  Górze na 
wymianę pokrycia ceramicznego dachu kościoła parafialnego śś. Erazma i 
Pankracego przy pl. Kościelnym 1-2, stwarzającego zagrożenie 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim na 
remont dachu kościoła filialnego św. Michała Archanioła z XIV w. w 
Kromolinie 



 

   

  

 Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Mikołaja w Bolesławcu na konserwację elementów wystroju kościoła 
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja 

 Miasto Jelenia Góra na remont dachu Baszty Grodzkiej z XV w. 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Ostrobramskiej w Rząsinach na 

konserwację elementów wyposażenia kościoła filialnego w Uboczu 
 Gmina Gaworzyce na remont dachu pałacu z XVII w. 
 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim na 

konserwację elewacji frontowej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie na 

konserwację techniczną i estetyczną polichromowanego stropu -I etap część 3 
w kościele św. Jadwigi Śląskiej 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mierczycach na 
remont drewnianego stropu, pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła  MB 
Różańcowej w Wądrożach Wielkich 

 Gmina Prochowice na remont elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz 
naprawę dachu Ratusza w Prochowicach 

 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na refundację remontu więźby dachowej 
wraz z pokryciem budynku przy ul. Kutuzowej 14 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. B. Chrobrego 14 w Kłodzku na refundację 
remontu dachu oraz remontu i rewaloryzacji elewacji frontowej kamienicy 
przy pl. Bolesława Chrobrego 14 

 Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu na 
konserwację ceglanego lica elewacji frontowej i wieży oraz kamiennych 
cokołów kościoła Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. 11 Listopada 9 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich na 
refundację  konserwacji i rekonstrukcji okien witrażowych w kościele św. 
Jadwigi 

 Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. B. Chrobrego 8-8a w Kłodzku na 
refundację remontu dachu oraz remontu i rewaloryzacji elewacji frontowej 
kamienicy przy pl. Bolesława Chrobrego 8 

 Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach na 
konserwację barokowego ołtarza wraz z gotycką Madonną z Dzieciątkiem w 
kościele św. Franciszka z Asyżu 

 Gmina Lądek Zdrój na odbudowę I etapu kościoła pomocniczego św. Rocha 
w Lądku Zdroju 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w 
Henrykowie na konserwację obrazów z ramami: "Obmywanie nóg 
Chrystusowi", "Chrystus uzdrawiający chorych i opętanych", "Pokłon trzech 
króli" w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela 

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy na prace budowlano-
konserwatorskie, montaż instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru, 
włamania i napadu w dzwonnicy w zespole Kościoła Pokoju 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu 
na dokończenie wymiany posadzki w Bazylice p.w. św. Apostołów Piotra i 
Pawła 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu 
na roboty remontowe zabezpieczające w kościele św. Antoniego 



 

   

  

 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. w 
Świdnicy na konserwację polichromii ścian i sklepień zachodniego przęsła 
nawy głównej i empory organowej wraz z gurtami i maswerkami okna 
witrażowego w Katedrze w Świdnicy 

 Muzeum Gross-Rosen Rogoźnica – Wałbrzych na remont elewacji frontowej i 
stropu arkad budynku dawnego kasyna SS w byłym obozie koncentracyjnym 
Gross-Rosen 

 Muzeum w Wałbrzychu na remont elewacji pałacu Albertich - siedziby 
Muzeum 

 Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach na 
konserwację gotyckich malowideł w kościele św. Franciszka z Asyżu 

 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu na remont 
więźby dachowej z wymianą pokrycia w kościele św. Jadwigi i św. Klary przy 
klasztorze ss. Urszulanek 

 Fundacja Lubiąż na konserwację dekoracji stiukowej, kartuszy, płaskorzeźb i 
portalu i ścian kaplic św. Bernarda i św. Benedykta w kościele NMP 

 Diecezja Wrocławsko-Gdańska Obrządku Greckokatolickiego we Wrocławiu 
na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich w kaplicy Hochberga przy 
kościele św. Wincentego i św. Jakuba, pl. Nankiera 15a 

 Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie w 
Bagnie na remont dachu zamku w zespole pałacowym (Pałac Nowy Zamek 
oraz ogrodzenie i budynki pomocnicze) 

 Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny we Wrocławiu - Praczach 
Odrzańskich na zakończenie remontu generalnego, ściany zachodniej, nawy 
północnej, konstrukcji wsporcza stropu nawy głównej, przywrócenie 
pierwotnego wystroju elewacji, konserwację elementów stolarskich 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie na 
wykonanie prac remontowych i zabezpieczających w rotundzie św. Gotarda, 
gotyckim kościele parafialnym 

 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu 
na remont stolarki okiennej w kościele p.w. Najświętszego Imienia Jezus przy 
pl. Uniwersyteckim 

 
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE 
 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Gąsawie na prace 
konserwatorskie w kościele parafialnym 

 Jolanta i Waldemar Bartoszewicz na refundację wymiany stolarki okiennej i 
naprawę stolarki drzwiowej na parterze oraz wymianę drzwi na piętrze w 
dworze wraz z parkiem w Kruśliwcu 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Szewnie na remont elewacji 
zewnętrznej w kościele 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej MP w 
Inowrocławiu na prace remontowo budowlane w kościele parafialnym 

 Klasztor Ojców Bernardynów w Skępem na konserwację polichromii W. 
Zebrowskiego na sklepieniu kościoła klasztornego 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Zwycięskiej w Toruniu na wymianę 
pokrycia dachowego i naprawę więźby dachowej w kościele parafialnym 



 

   

  

 Kuria  Diecezjalna Toruńska Diecezjalne Centrum Kultury na adaptację 
kamienicy przy ul. Żeglarskiej 7 na cele Muzeum Diecezjalnego 

 
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
 

 Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na remont elewacji korpusu głównego 
oraz łączników (wniosek ponowiony) pałacu 

 Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska na remont dachu cerkwi w 
Dołhobyczowie 

 Gmina Janów Lubelski na pierwszy etap rewitalizacji (wniosek ponowiony) 
budynku starego więzienia (ob. Muzeum Regionalne) w Janowie Lubelskim 

 Parafia Rzymsko-Katolicka MB Królowej Polski w Zwierzyńcu na prace 
konserwatorskie polichromii, chóru muzycznego, wymianę okien w kaplicy i 
zakrystii (wniosek ponowiony) w kościele fil. p.w. św. Jana Nepomucena "Na 
wodzie" 

 Parafia Katedralna w Zamościu na prace konserwatorskie (wniosek 
ponowiony) ołtarza bocznego p.w. Zwiastowania NMP w katedrze 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie na 
remont murów strefy przyziemia 

 Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Starym Zamościu na prace konserwatorskie - tabernakulum i 4 rzeźby z ołtarz 
głównego kościoła parafialnego 

 
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku na remont 
elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w kościele parafialnym 

 Powiat Zielonogórski na prace konserwatorskie, restauratorskie, remontowe, 
budynku głównego dawnego sanatorium w Trzebiechowie 

 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
 

 Gmina Miasto Brzeziny na remont dachu budynku Muzeum Regionalnego w 
Brzezinach 

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na prace 
przy elewacji Pałacu Karola Izraela Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32 

 Uniwersytet Łódzki w Łodzi na prace remontowe i konserwatorskie 
budynków Muzeum Przyrodniczego przy ul. Kilińskiego 1 

 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie na 
remont arsenału i baszty opackiej d. Opactwa OO Cystersów 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Małgorzaty w Janisławicach na montaż 
systemu sygnalizacji p.poż oraz sygnalizacji włamania w kościele parafialnym 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława BM w Skierniewicach na 
wymianę pokrycia dachowego i malowanie wnętrza w kościele parafialnym 
p.w. św. Stanisława BM 

 Klasztor OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim na wymianę stolarki 
okiennej w świątyni OO. Bernardynów 



 

   

  

 Rzymskokatolicka Parafia św. Filipa i Jakuba Adp w Skomlinie na prace 
konserwatorskie w kościele parafialnym 

 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 
 

 Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej na remont więźby i 
pokrycia dachowego, etap II prezbiterium w Bazylice - kościele klasztornym 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Spytkowicach na remont 
dachu i wymianę pokrycia w kościele parafialnym św. Katarzyny przy ul. 
Jana Pawła II 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Erazma w Barwałdzie Dolnym na prace 
konserwatorsko-remontowe w kościele św. Erazma BM 

 Gmina Miasta Brzeszcze na rewaloryzację byłego podobozu KL Auschwitz-
Birkenau "Jawischowitz" na terenie parku miejskiego 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Regulicach na prace 
konserwatorsko-remontowe kościoła św. Wawrzyńca 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina w Krzeszowicach na 
konserwację kamiennej balustrady i fryzu arkadowego wieńczącego elewacje 
kościoła św. Marcina 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej na 
wymianę pokrycia z blachy na gont wraz z remontem konstrukcji dachu, 
impregnację ścian kościoła, dachu i ścian wieży 

 Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek w Staniątkach na konserwację 
techniczna i estetyczną ołtarzy św. Benedykta i św. Scholastyki, św. 
Wojciecha, św. Józefa, ambony, krucyfiksu oraz chóru i prospektu 
organowego kościoła ss. Benedyktynek p.w. NMP i św. Wojciecha 

 
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie na 
modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej w drewnianym kościele 
parafialnym 

 Gmina Czernice Borowe na renowację parku w Rostkowie 
 Powiat Węgrowski na remont fundamentów barokowego dworu - siedziby 

Muzeum Zbrojowni na Zamku 
 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" na osuszenie i wykonanie izolacji przy 

Moście Arkadowym - wejściu do Zamku w Pułtusku 
 Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym na 

konserwację wnętrza i wyposażenie kościoła parafialnego 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim na 

montaż instalacji odgromowej i alarmowej, osuszenie izolacji fundamentów, 
odgrzybienie murów, naprawa tynków, konserwację ołtarza bocznego w 
kościele parafialnym 

 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża "Dom Generalny" w 
Warszawie na prace przy elewacji kościoła św. Marcina i budynku klasztoru 
przy ul. Piwnej 9/11 

 MC DIAM Sp. z o.o. na zabezpieczenie (etap I) dworu obronnego z 1580 r. w 
Goli Dzierżoniowskiej 



 

   

  

 Powiat Piaseczyński na prace przy dachu i elewacji, wykonanie izolacji 
pionowej i poziomej w Pawilonie Nr 2 przy ul. Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii 

 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 

 Gmina Miasta Brzeg na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty 
budowlane Bramy Odrzańskiej w Brzegu 

 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
 

 Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku na konserwację ołtarza głównego i 
stalli w kościele OO Bernardynów p.w. św. Barbary 

 Rektorat przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu na prace przy 
fundamentach kościoła w opactwie pobenedyktyńskim w Jarosławiu 

 Parafia Rzymskokatolicka w Trzcinicy na pełną konserwację techniczna i 
estetyczną wyposażenia wnętrza kościoła w Trzcinicy 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina i MB Pocieszenia w Czermnej 
na remont dachu kościoła św. Marcina 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 
Chłopicach na zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele i w 
kaplicy w Chłopicach 

 Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu na konserwację Kaplic MB 
Różańcowej i św. Dominika w klasztorze 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Dukli na 
zabezpieczenie systemu bezpieczeństwa, odwodnienie elewacji, remont 
ogrodzenia kościoła 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bpa w Humniskach na 
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w kościele 

 Gmina Zarzecze na remont posadzki Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu 
 Gmina Miejska  Przemyśl na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Przemyślu 
 Fundacja Pro Academia Narolense w Narolu na wymianę i pokrycie dachu, 

wykonanie i zamocowanie stolarki okiennej Pałacu w Narolu 
 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego A Paulo w Przeworsku na 

konserwację zespołu kościelno-klasztornego w Przeworsku 
 Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej na kontynuację prac 

konserwatorskich w zespole klasztornym 
 Powiat Leżajski na rewaloryzację Dworu Starościńskiego w Leżajsku 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy na 

zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele św. Jakuba 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim na 

konserwacja ambony i barokowego ołtarza w kościele 
 Powiat Strzyżowski na remont dworu i oficyny w Wiśniowej 
 Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku na pełną konserwację dwóch sal 

reprezentacyjnych z XVII w. klasztoru OO. Bernardynów 
 
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
 



 

   

  

 Miasto Białystok na konserwację i restaurację 4 rzeźb figuralnych (Bachus, 
Diana, Akteon i Wenus) w Ogrodzie Branickich 

 Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Łomży na prace 
remontowo-konserwatorskie dachu (etap I) w  kościele Katedralnym św. 
Michała Archanioła z XVI w 

 Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia NMP w Gródku na remont 
i konserwację budynku (elewacja, cokół, izolacje i osuszenie, stolarka okienna 
i drzwiowa) cerkwi parafialnej 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach na remont 
dachu Klasztoru Podominikańskiego z XVII w 

 Parafia Rzymskokatolicka św. Teresy z Avila w Wiżajnach na remont więźby 
dachowej i zmianę pokrycia dachowego z blachy cynkowanej w kościele 
parafialnym 

 Muzeum Podlaskie w Białymstoku na wymianę stolarki okiennej w kamienicy 
przy ul. Warszawskiej 37, siedzibie Muzeum Historycznego 

 Gmina Korycin na budowę wiatraka drewnianego z przeznaczeniem na izbę 
regionalną (translokacja wiatraka z miejscowości Zagórze) 

 Zarząd Powiatu Zambrowskiego na wymianę pokrycia dachowego budynku 
pokoszarowego, siedziby Zespołu Szkół Nr 1 

 Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki na zainstalowanie stałego 
urządzenia gaśniczego mgłowego typu „FOG” w drewnianym meczecie 

 
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
 

 Parafia Polskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Gdańsku na ratunkową 
konserwację zespołu elewacji oraz fasady w kościele p.w. Bożego Ciała 

 Zakon OO Karmelitów w Krakowie, Klasztor w Gdańsku na wykonanie 
wstępnych zabiegów zabezpieczających i prac badawczych przy zespole 
obiektów z wyposażenia w kościele św. Katarzyny 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku na 
prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Ap. Piotra i 
Pawła 

 Klasztor Ojców Karmelitów w Gdańsku na wykonanie wstępnych zabiegów 
zabezpieczających i prac badawczych przy zespole obiektów z wyposażenia w 
kościele św. Katarzyny 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku na 
konserwację okien transeptu i prezbiterium w Bazylice Mariackiej 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Kartuzach na 
konserwację i restaurację ołtarzy południowych "Wszystkich świętych" oraz 
"Pokłon Trzech Króli" w kościele parafialnym 

 
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
 

 Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich na prace konserwatorskie 
ruin dworu w Górkach Wielkich 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Łące na zagospodarowanie 
obejścia kościoła parafialnego i dzwonnicy 



 

   

  

 Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna św. Rodziny w Częstochowie na 
prace przy elewacji transeptów wschodniego i zachodniego oraz remont 
pokrycia dachowego i systemu odprowadzenia wód opadowych kościoła 
parafialnego przy Pl. Jana Pawła II 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku na 
konserwację dekoracji malarskich i sztukatorskich oraz  ołtarza w kaplicy 
Matki Bożej w kościele parafialnym 

 Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze na kompleksową konserwację obrazu 
Polonia ze zbiorów Klasztoru 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Żernicy na 
konserwację polichromii ścian i stropu nawy kościoła oraz balustrady i stropu 
chóru w kościele parafialnym 

 Fundacja "Zamek Chudów" na konserwację gotyckiej wyprawy oraz 
gotyckich elementów drewnianych wewnątrz pierwszej i drugiej kondygnacji 
rycerskiej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach na 
prace konserwatorskie w kościele parafialnym 

 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sandomierzu na remont 
szczytów fasadowych dachu z remontem połaci dachowej i pomalowaniem w 
kościele św. Józefa 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w 
Pińczowie na konserwację dwóch ołtarzy i ambony 

 Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. na remont elewacji, więźby dachowej oraz 
częściową wymianę pokrycia dachowego w sanatorium "Marconi" 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach na remont 
dachu nad nawą główną katedry 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Beszowej na 
remont dachu, ścian i sklepień nad prezbiterium gotyckiego kościoła 

 Gmina Nagłowice na  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa 
zadaszenia nad wejściem do pokoi gościnnych w dworze w Nagłowicach 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku na 
remont i przebudowę organów w kościele parafialnym 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Strzegomiu na 
konserwację i restaurację wnętrza w drewnianym kościele 

 Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na konserwację i 
zabezpieczenie nagrzewnic Cowpera oraz rurociągów wraz z podporami w 
hucie żelaza w Starachowicach 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bpa M. w Świniarach na 
remont drewnianego kościoła 

 Gmina Iwaniska na zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepień trwałej 
ruiny zamku "Krzyżtopór" w Ujazdowie 

 Parafia Nawrócenia św. Pawła Ap. w Sandomierzu na odprowadzenie wód 
deszczowych, renowację cokołu i tynków zewnętrznych w obrębie cokołu 
kościoła św. Pawła Ap 

 Gmina Wodzisław na zabezpieczenie ruin synagogi 



 

   

  

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy na 
prace konserwatorskie barokowego portalu kamiennego w kościele 
parafialnym 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach na 
remont elementów kamiennych, tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich 
w kaplicy MB Loretańskiej kościoła parafialnego 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława B.M w Ruszkowie na prace 
remontowe w kościele parafialnym 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Niekrasowie na 
konserwację polichromii nawy głównej i nawy bocznej, dekorację rzeźbiarską 
sufitu - kontynuacja prac w kościele parafialnym 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy na prace 
remontowe w dzwonnicy 

 
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE 
 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bażynach na pełną 
konserwację stropu polichromowanego w kościele parafialnym 

 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej na remont budynku 
Seminarium 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzyża w Szestnie na renowację 
wyposażenia wnętrza kościoła 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Węgoju na roboty 
budowlane we wnętrzu kościoła 

 Gmina Dobre Miasto na prace remontowe dachu baszty bocianiej 
 Parafia Rzymskokatolicka p.w.  św. Anny w Barczewie na remont dachu 

kościoła 
 
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Lesznie na prace 
konserwatorskie polichromii oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele św. 
Mikołaja 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marcina w Jarocinie na remont elewacji i 
dachu oraz krużganków kościoła 

 Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie na 
remont dachu klasztoru SS. Nazaretanek 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa w Żerkowie na 
konserwację ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych wraz z 
wyposażeniem w kościele 

 Księża Jezuici w Kaliszu na prace konserwatorskie ołtarza głównego w 
kościele Jezuitów 

 Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim na 
zakup i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele 
cmentarnym 

 Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich na 
zakup i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele 



 

   

  

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach 
Kościelnych na zakup i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i 
napadu w kościele 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie na prace 
remontowo-konserwatorskie w kościele fil. śś. Fabiana i Sebastiana 

 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie na 
system sygnalizacji pożaru system b. wczesnej detekcji VESDA w kościele 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim 
na zakup i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w 
kościele 

 Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile na prace 
konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w Sali Opackiej w 
klasztorze pocysterskim w Lądzie n/Wartą 

 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie na 
remont dachu nad absydą, konserwację ceglanych gotyckich ścian 
prezbiterium, zakrystii oraz północnej elewacji korpusu nawowego w kościele 
p.w. św. Michała Archanioła 

 
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO – POMORSKIE 
 

 Gmina Darłowo na wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. św. 
Franciszka z Asyżu 

 P.H.U. Barbara Leska refundacja wymiany pokrycia dachu oraz remont 
więźby Bramy Wysokiej zw. Kamienną w Darłowie 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej w Lipiu na remont 
więźby dachowej i wymianę pokrycia kościoła 

 Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie na remont elewacji, 
dachów, klatki schodowej, wymianę okien w Zamku Książąt Pomorskich w 
Darłowie 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie na II etap 
remontu dachu kościoła 

 
 
 


