
SPRAWOZDANIE - Pozostałe informacje do ogłoszeń 

 Do tej pory zebraliśmy na dach kościoła prawie 12 000 zł. Temat dachu będzie 

realizowany pod koniec tego miesiąca, jak tylko przepisy dotyczące podróżowania się 

nie zmienią i fachowiec dotrze z zagranicy do nas.  

 Na ołtarz boczny zebraliśmy do tej pory prawie 6000 zł.  

 Kochani po ostatnich odwiedzinach panów od książki obiektu dotyczącej plebanii 

dostałem wytyczne, aby przeprowadzić całkowity remont kotłowni i instalacji 

centralnego ogrzewania wewnątrz budynku plebanii. Po pierwsze dlatego, że obecny 

piec i przewody odprowadzające zagrażają nie tylko naszemu zdrowiu, ale i życiu. Po 

drugie straty ciepła są duże, a to generuje większe koszty utrzymania plebanii, w 

której nie tylko my mieszkamy, ale też jest kancelaria, salka dla młodzieży i na 

spotkania, sanitariaty ogólnodostępne.  

 Idąc więc za wskazaniami panów od książki obiektu zdecydowałem się złożyć wniosek 

do WFOŚIGW w Rzeszowie w celu uzyskania koniecznych środków na 

termomodernizację budynku plebanii. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 110 000 zł. 

Te pieniądze mają posłużyć jako pewna część na zapłacenie nie tylko wymiany 

centralnego ogrzewania wraz z instalacją ale też na wykonanie elewacji, docieplenie 

stropu i wymianę drzwi i okien w budynku. Całość inwestycji to koszt około 170 000 

zł. dlatego pozostałą część pieniędzy będziemy chcieli jakoś uzbierać (trochę z 

pieniędzy ze składek inwestycyjnych na parafię, a trochę się zapożyczymy). 

Odkładanie remontu z roku na rok nie wpłynie pozytywnie na wydatki, jakie trzeba 

będzie coraz większe co roku ponosić w związku z plebanią.  My z księdzem 

Witosławem, aby nas nie posądzono, że mieszkamy, a się nie dokładamy dajemy od 

siebie 10 000 zł. na poczet remontów na plebanii.  

 Inwestycję musimy zakończyć do końca listopada tego roku, bo inaczej przepadnie 

dotacja. Mam nadzieję, że życzliwie podejdziecie do tematu. Przypomnę tylko, że 

pieniądze składane na kaplicę stanowią odrębną pulę, której nie ruszamy na żadne 

inne inwestycje w parafii.  

 Parafia Trzcinica serdecznie dziękuje za pomoc, jaką okazała i okazuje nasza parafia 

tamtejszym poszkodowanym mieszkańcom. Chodzi nie tylko o pomoc w uprzątnięciu 

szkód po powodzi, ale i o pomoc rzeczową i pieniężną. Caritas naszej parafii przekazał 

na tamtejszych powodzian kwotę 6000 zł., zaś mieszkańcy Kunowej i Harklowskich 

Pól dodatkowo kwotę 3415 zł.  

 Bardzo dziękuję tym, którzy bezinteresownie pomagają na rzecz parafii np. przy 

doraźnej naprawie ogrodzenia cmentarza, przy upiększaniu obejścia naszego 

kościoła, przy koszeniu trawy, itp.  


