
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY PARAFIALNEJ W DNIU 12.02.2017 r. 

  W dniu 12 lutego 2017 roku odbyła się Rada Parafialna, na której została podsumowana 

wizyta duszpasterska w parafii, prace remontowe i ustalenie planu działań na nowy rok 

kalendarzowy.                                                                                                

Ojciec Proboszcz podsumowując wizytę kolędową w poszczególnych miejscowościach 

podkreślił, iż wysuwa bardzo pozytywne wnioski. Parafianie są zadowoleni między innymi z 

powstania scholii dziecięcej ubogacającej swoim śpiewem Msze Św. Usłyszane uwagi i porady 

weźmie pod konsultacje jak i również pod realizacje w swojej pracy duszpasterskiej w parafii. 

Nowe propozycje to:                                                                          

1. Wykonanie w przedsionku Kościoła grawerowanej tablicy z listą Proboszczów pracujących w 

tej Parafii. 

2. Odmalowanie ogrodzenia na cmentarzu i kaplicy pogrzebowej.  

3. Tablice rezerwujące miejsca parkingowe na nowym parkingu przy Kościele dla osób starszych 

i chorych. 

4. Wykonanie chodnika wzdłuż nowego parkingu oraz bramki w ogrodzeniu i chodnika do 

bocznych drzwi wejściowych Kościoła. 

5. Odnowienie feretronów i wstawienie ich do bocznej kaplicy, aby mogły służyć w czasie 

procesji. 

Propozycje o. Proboszcza: 

1. Wykonanie siedmiu witrażowych stacji Św. Wojciecha. 

2. Wykonanie chodnika przy sali parafialnej. 

3. Remont schodów i zadaszenie głównego wejścia na plebanię. 

4. Ocieplenie szczytowej ściany plebani i wykonanie izolacji fundamentu. 

W tym roku czekają parafię następujące wydarzenia i uroczystości: 

- Rekolekcje wielkopostne, które wygłosi O. Zdzisław Szymczycha sscc od 19 do 22 marca.                                                                          

Msze św. z naukami dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osieku będą odprawiana 20 i 22 marca 

w Wiejskim Domu Kultury o godz. 11.00,                                                                                              

- Droga Krzyżowa od krzyża na kol. Osiek obok państwa Mazur do krzyża obok Pani Polak w 

Osieku - 7 kwietnia godz. 18.30, 

- Odpust ku czci św. Wojciecha odbędzie się 23 kwietnia o godz. 12.00, połączony będzie z 

jubileuszem 50-lecia kapłaństwa o. Mieczysława oraz poświeceniem I stacji św. Wojciecha,              



– Rozpoczęcie rocznego przygotowania do Bierzmowania planowanego na 29.04,                          

- Pielgrzymka do Polanicy Zdroju 6 maja na inaugurację Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej,                                                                       

- I Komunia - 21 maja godz. 11.00,                                                                         

- Pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  

w Polanicy Zdroju - 27 maja,  

- Rocznica I Komunii - 28 maja godz. 10.15,                                                           

- Pielgrzymka dzieci rocznicowych do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu – 3 czerwca,                                                                                                                                                           

- Boże Ciało 15 czerwca,                                                                                   

- Dożynki Parafialne - przygotowuje Osowa - 10 września,                                                                           

- Rowerowa pielgrzymka na górę św. Anny - 16 - 17 września,                                                                                         

- Ubieranie Kościoła - Osowa.  

Ojciec Proboszcz przedstawił sprawozdanie z kosztów prac przeprowadzonych w 2016 r: 

Prace w Parafii      

1. Odnowienie i wstawienie zabytkowych mebli do zakrystii.                                             

2. Wykonanie figury św. Wojciecha wraz z podświetlaną szklaną osłoną.                                                                                             

3. Wykonanie postumentu dla figury Najświętszych Serc wraz z alejką na Plebanię.                         

4. Wykonanie parkingów przy plebanii i przy Kościele.                                                                       

5. Likwidacja oczka wodnego przed plebanią.                                                              

6. Wymiana okien na plebani i założenie żaluzji (sfinansowane z kasy zakonnej).                                         

7. Położenie paneli i odmalowanie plebani (sfinansowane z kasy zakonnej).                                         

8. Założenie monitoringu w Kościele i przed Kościołem .                                                  

9. Zadaszenie głównego wejścia do Kościoła.                                                           

10. Wykonanie szamba ekologicznego przy Sali Parafialnej i plebanii.                                                

11. Konserwacja alarmu przeciwpożarowego.                                                          

12. Wiele innych drobnych prac konserwacyjno - remontowych. 

Razem koszt remontowo-konserwacyjny w Parafii w roku 2016 wyniósł 40.500 zł. 

Dziękujemy za wszystkie prace wykonane społecznie i ofiary pieniężne złożone na 

sfinansowanie figur św. Wojciecha i Najświętszych Serc. 

Wpływy ze składek wyniosły 31280 zł. Ofiarodawcy przekazali 9500 zł. 

Prace na cmentarzu:                                                                                                   

- wycinka drzew, odmalowanie bram, doprowadzenie prądu.   

Suma wpłat z opłaty cmentarnej 12000 zł, Rozchody 8000 zł,                                         

Saldo 4000 zł – Przeznaczone na dalsze prace remontowe na cmentarzu: Poprowadzenie 

prądu do ołtarza, wykonanie brakujących alejek, odmalowanie ogrodzenia.  


