
KOSZTORYS OFERTOWY MALOWANIA  
 

BUDYNKÓW KOŚCIELNYCH FIRMY POLOCZEK  
 

Z ŁOWKOWIC k. Kluczborka /wycena bezpłatna!/ 
 
 

1. KOŚCIÓŁ:            66 658,17 zł 
/cena obejmuje: folię zabezp. okna, drzwi, poręcze, rusztowanie, czyszczenie i mycie elewacji, grunto-

wanie podłoży zewn., naprawę rys poziomych i ukośnych masą ekspansywną, kotwienie spiralne ze stali 
nierdzewnej spinające pęknięcia pionowe, tynk natryskowy ścian sposobem maszynowym, dwukrotne 

malowanie tynków farbą silikonową, taka sama technologia w budynku gospodarczym/   
 

2. BUD. GOSPODARCZY:          5 681,11  zł 
 

        WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT:               72 339,28  zł 

                 PODATEK VAT: /23%/                16 638,03  zł 

         WARTOŚĆ brutto:                                     88 977,31 zł 

3a/PLEBANIA/czyszczenie, malowanie/: 15 328,56  zł  

                 PODATEK VAT: /8%/                     1 226,28  zł 
 

            WARTOŚĆ brutto:                                                16 554,84  zł   
                

3b/PLEBANIA/ocieplenie, tynk/:     40 148,16  zł 
                 PODATEK VAT: /8%/                                 3 211,85  zł 

 

                 WARTOŚĆ brutto:                                   43 360,01 zł 
          

                /opał w sezonie grzewczym: 8 ton ekogroszku, czyli ok. 8 tys. zł/ 
 

        WARTOŚĆ brutto /malowanie: 3 obiekty/         105 532,15 zł 
               

        WARTOŚĆ brutto /malowanie: kościół i bud. gosp., ocieplenie, tynk: plebania/     

 132 337,32 zł 
 

Firma Remontowo-Budowlana Poloczek, to rodzinna firma założona w 1986 r. przez Wiktora 

Poloczek. Na początku swojej działalności zajmowała się robotami malarskimi w budownictwie 

mieszkaniowym. Od 20 lat zajmuje się remontami oraz termomodernizacją budynków mieszkal-

nych i zabytkowych /malowali kościoły w Wysokiej i Chudobie/. W tym tygodniu wpłynie też 

drugi kosztorys firmy KOWALIK z Kosorowic k. Opola /malowali wnętrze kościoła w Sierakowie Ślą-

skim w 2019 r./. 
 

 

Strony internetowe firm:   poloczek.frb.pl      kowalik.info.pl     firma-piontek.pl 
 
 
 

 
 

        
 
    
 
 
 
 
 
 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 8/453                          VI   NIEDZIELA   ZWYKŁA                       14.02.2021 

Gazetka   do   użytku   wewnętrznego   członków   parafii 
 

 

DRODZY  PARAFIANIE, ludzie dobrej woli! 
Patrząc z perspektywy 40 lat samodzielnego funkcjonowania parafii Św. Urbana w Wędzinie, któ-

rej jesteśmy członkami /nie tylko w kartotece i na Kolędzie!/ i 20 lat od wybudowania nowego ko-

ścioła w Wędzinie, widząc bardziej to co dobre i pożyteczne w naszej Wspólnocie, znaleźliśmy się 

w wyjątkowym czasie historii, czego nie możemy teraz zmarnować. Żywotność każdej parafii bu-

dują na pierwszym miejscu ludzie, którzy do niej przynależą mocą Sakramentu Chrztu Św., dalej 

ich zaangażowanie w budowanie dobra, okazywaną pomoc, szczególnie starszym i chorym, do-

strzeganie bardziej dobra niż zła w ludziach i wydarzeniach społeczno-gospodarczych. Na życie 

parafialne składają się 2 elementy: duszpasterski i ekonomiczny /gospodarczy/. Nie można nigdy 

skupiać swojej uwagi tylko na jednym elemencie pomijając drugi, bo wtedy będziemy mieli niepeł-

ny obraz funkcjonowania parafii. Program duszpasterski w każdej parafii wyznacza kalendarz litu-

rgiczny na cały rok, czyli święta, uroczystości, tradycje i zwyczaje parafialne oraz uroczystości die-

cezjalne itp. Zwróćmy jednak uwagę na ten 2 wymiar – ekonomiczny, który w każdej parafii 

wygląda inaczej. Inwestycje zrealizowane w parafii w latach 2017-2020 /ok. 180 tys. zł, ostatni 

rok w pandemii!/ pozytywnie pokazały, że jesteśmy także w stanie sfinansować jedną dużą inwe-

stycję zewnętrznego malowania 3 obiektów parafialnych: kościoła, budynku gosp./wc i plebanii. 

Wasza ofiarność jak dotąd nie budzi zastrzeżeń m.in. w Kurii Diecezjalnej w Opolu i pozwala prawi-

dłowo ekonomicznie funkcjonować /istnieć/ parafii i proboszczowi, który nie umiera z głodu.  

Inwestycja malowania kościoła wymaga jednak zawsze większych nakładów finansowych niż po-

jedyncze i „drobniejsze” remonty, które po zsumowaniu dają przecież niemałe kwoty. Dlatego 

zwracam się do WAS z wielką prośbą, abyście w miarę swoich możliwości dalej wspierali mate-

rialnie to przedsięwzięcie, przywołując w pamięci czasy budowy kościoła, ducha ofiarności i mobi-

lizacji tamtych czasów. Jednocześnie nie chcę wprowadzać  żadnych kwot obowiązkowych np. od 

każdej rodziny, choć taką formę finansowania dużych inwestycji stosują niektóre parafie. Ufam 

jednak, że nasz kościół po malowaniu z zewnątrz odzyska znowu swój pierwotny urok i piękno, na 

chwałę Pana Boga i naszej radości, że będzie dostojną wizytówką parafii i perełką całej okolicy na 

kolejne lata. Bóg Zapłać za dotychczasową ofiarność, licząc na zrozumienie i pozytywny odbiór 

mojej prośby. Jeśli uznacie za stosowne, to zawsze można ofiarować WIĘCEJ swojej parafii  

/np. KOLEKTY inwestycyjne zwiększone z 1 tys. do 2 tys. zł/, ale to zależy już tylko od WAS.           
 

ks. Adam Jankowski, proboszcz i Parafialna Rada Duszpasterska 
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VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02. – Adoracja Najśw. Sakramentu /kolekta na OPAŁ/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie oraz za ++ z rodziny – od. M. Leschik. 
 

10.00 – Za ++ męża i ojca Marka Korczowskiego w 30 rocz. śm. oraz z rodziny i pokr. 
 

 

11.30 – Za ++ Lidię Kuzaj i Edmunda Kuzaj– od rodziny P. i A. Huć. 
 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu – godziny adoracyjne. 
 

12.30 – Marce, Grucki   13.00 – Kowie    

 13.30 – Październia   14.00 – Kierocie, Domy Celne   

 15.00 – Nabożeństwo eucharystyczne.  14.30 – Wędzina Centrum 
 
        

PONIEDZIAŁEK – 15.02. – Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN o błog. i ducha pobożności eucharystycznej – ADORACJA. 
 

17.00 – Za ++ matkę Magdalenę Huć, brata Alfreda Huć, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 
– od U. Kuzaj.  

 

WTOREK – 16.02. – Dni Eucharystyczne 
  8.00 – Za PARAFIAN o błog. B. i ducha pobożności eucharystycznej – ADORACJA. 
 

17.00 – Za ++ ojca Pawła Kaczmarzyk oraz z rodzin Lesik, Kaczmarzyk i Gruca. 
 

ŚRODA POPIELCOWA – 17.02. – I Dzień Rekolekcji, post ścisły /kolekta na OPAŁ/ 
  7.00 – Do Cierp. Chrystusa i MB Bol. za ++ męża Ryszarda, rodziców Osyra i Wien-

dlocha, rodzeństwo, zięcia Benedykta, Małgorzatę i Franciszka Jonek, Franciszkę 
Zug z rodzicami i rodzeństwem oraz dusze w czyśćcu cierpiące – nauka ogólna.   

  9.00 – Za PARAFIAN, o błog. B. i chrześc. przeżycie Rekolekcji i W. Postu – nauka ogólna.  
 

18.00 – Do B. Op. i MB Szenszt. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdro-
wie dla GABRIELI KOWALSKIEJ z ok. rocz. urodzin – nauka ogólna.  

 

CZWARTEK PO POPIELCU – 18.02. – II Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Za ++ rodziców z obu stron, braci oraz ++ z rodzin Wilkosz, Lelonek i Giza – na-

uka ogólna. 
 

17.00 – Nauka rekol. dla dzieci szkolnych kl. 1, 2, 3, 4 i 5. 
 

18.00 – Za + Jerzego Gaida w 30 dzień po śm. – nauka ogólna. Nauka rekol. dla MĘŻCZYZN. 
 
 

PIĄTEK PO POPIELCU – 19.02. – III Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Za ++ syna Józefa, córkę Bernadetę, męża, zięcia, brata z żoną, rodziców z obu 

stron i ++ z tego miejsca – nauka ogólna. 
 
 

17.30 – Droga Krzyżowa z wypominkami – Spowiedź św. 
 

18.00 – /Szk/ 1/ Za + O. Kapistrana Martzalla, który rok temu głosił rekolekcje w naszej 
parafii, + ks. A. Muszalika, ++ kapłanów, osoby zakonne i dusze czyśćcowe.    

 2/ Za Zmarłych polecanych w WYPOMINKACH-ZALECKACH i dusze w czyś-
ćcu cierpiące – nauka ogólna. Nauka rekol. dla KOBIET. 

 

SOBOTA PO POPIELCU – 20.02. – IV Dzień Rekolekcji 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MB Lurdzkiej, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie dla Cho-

rych i Seniorów oraz Zespołu Caritas – nauka ogólna. Naboż. i błogosławieństwo 
lurdzkie Najświętszym Sakramentem. 

 

10.00 – Odwiedziny Chorych /Sakrament Chorych na prośbę/ 
 

 

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Spowiedź św. 
 

18.00 – Za ++ Franciszka Kuliberda, 2 siostry i brata – od szwagra W. Zajkowskiego – nauka 
ogólna. Nauka rekol. dla kandydatów do bierzmowania i młodzieży szkół ponadpodst. 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02. – Zakoń. Rekolekcji  /kolekta rekolekcyjna/ 
  8.00 – Za ++  rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego Józefa Huć, dzia-

dków z obu stron, rodziców Marię i Józefa Gryga. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie  dla rocznego dziecka 
JANA KOWALCZYK, jego rodziców i chrzestnych – błog. rocznego dziecka. 

 

11.30 – 1/ Za + Henryka Gruca – od pracodawców, współpracowników, kolegów, koleżanek i znajomych.   

 2/ Do B. Op. i Św. Rocha za PARAFIAN, o dobre i błogosławione owoce Rekolekcji, 
zdrowie, ustanie pandemii oraz zamętu i niepokoju na całym świecie. 

   

14.30 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne /ks. D. Domerecki/. 
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1. STOSUJMY SIĘ DO ZASAD SANITARNYCH: dezynfekcja rąk, maski/przyłbice  na twarzy oraz 
dystans w miejscach publ. od 1,5 do 2 m. W kościele też zachowujmy odstępy! 

2. Wolne intencje: 13.03. g.8.00, niedziela 14.03. g.11.30, 16.03. g.17.00, 17.03. g.17.00, 18.03. 
g.17.00, 30.03. g.18.00, niedziela 4.04. g.11.30, poniedziałek 5.04. g.10.00 i 11.30, 10.04. g.7.00, 
12.04. g.18.00, 13.04. g.18.00, 15.04. g.18.00, 21.04. g.18.00, 26.04. g.18.00, 27.04. g.18.00, 28.04. 
g.18.00, 30.04. g.18.00. Proszę zamawiać w zakrystii. 

 

3. Dzisiaj od godz. 12.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem.  
4. W poniedziałek i we wtorek Dni Eucharystyczne. Rozpoczęcie adoracji po Mszach św. poran-

nych wg ramowego planu:   

  9.00 – Róże Różańcowe żeńskie 10.00 – Październia, Centrum  
 

11.00 – Marce, Grucki    12.00 – Kowie 
 

13.00 – Kierocie, Domy Celne            14.00 – Róże Różańcowe męskie    
 

15.00 – Rodziny Szensztackie, Apostolat Margaretka 
 

16.00 – Adoracja dowolna – błog. i Msza św. o g. 17.00 

Zachęcam  PARAFIAN  na  CHWILE  MODLITWY! 
 

5. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę dzisiejszą i w Środę Popielcową na OPAŁ, za tydzień ofiary przeka-
żemy na potrzeby O. Rekolekcjonisty za trud głoszenia rekolekcji. W piecu na plebanii zosta-
ło wymienione wypalone tzw. kolano, w którym pali się żar. Zakupiłem do naszego kościoła 
bezdotykową kropielnicę, aby był jednak stały dostęp do wody święconej. W 2020 r. wywóz 
śmieci /2 kontenery 1100 l na cmentarzu/ mies. 210 zł, od stycznia br. już 300 zł. 

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła /R. Kucharczyk i N. Gbur/ oraz za odśnieżanie terenu kościel-
nego i parkingu na cmentarzu. 

7. W minionym tygodniu powstała w naszej parafii 3 grupa siedmiu kobiet w Apostolacie Marga-
retka – modlitwa w int. ks. proboszcza i kapłanów, Bóg Zapłać za modlitwy. 

8. Środą Popielcową rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu – obrzęd posypania głów popiołem  
na każdej Mszy św. Obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy oraz wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. W naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje, które wygłosi franciszkanin 
O. IGNACY SZCZYTOWSKI, proboszcz parafii Św. Paschalisa w Raciborzu-Płonia.  

 

9. Okazja do spowiedzi św. przed Mszami św. O godz. 7.30 modlitwa różańcowa. 
10. W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa z wypominkami, które składamy w zakrystii, o godz. 

18.00 Msza św. szkolna rekolekcyjna obowiązkowa dla dzieci I-kom. i bierzmowańców. 
11. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. dla Chorych i Starszych, od godz. 10.00 rekolekcyjne odwie-

dziny chorych, o godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji ustania pandemii, o zdro-
wie, miłość, zgodę i cierpliwość w małżeństwach i rodzinach parafii. 

 

12. W niedziele wielkopostne o godz. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi  
KS. DARIUSZ DOMERECKI, wikary z Olesna. 

 

13. Do nabycia Gość Niedzielny, m.in. artykuł o wchodzeniu Islamu do krajów afrykańskich. 


