Wykorzystując czas w którym nasi Parafianie nie mogli przychodzić do kościoła
i naszego ośrodka, postanowiliśmy wykonać prace, które w normalnych
warunkach bardzo by utrudniały poruszanie się i funkcjonowanie. Między
innymi było to wykonanie nowej nawierzchni na parkingu, remont i budowa
nowego garażu, instalacja systemu przeciwpożarowego i świateł
ewakuacyjnych w kościele, naprawa instalacji elektrycznej, remont sali św.
Brata Alberta, wykonanie dodatkowych drzwi i drogi ewakuacyjnej z kościoła,
odświeżenie pomieszczeń, częściowy remont POKu i wiele innych prac o
których wspomnimy na dalszych stronach

Kolejnymi inwestycjami były:
Wymiana dachu na garażu księdza asystenta, zburzenie garażu proboszcza,
przygotowanie bazy pod nowy garaż oraz wykonanie nowych stopni do
ogrodu.
Pracę wykonała
firma: Zacharko
Renovations
Koszt robocizny:
£1200
Materiały zakupiła
Parafia.

Nową nawierzchnię na parkingu wykonała firma: HED
Koszt całkowity: £4300

Wybudowanie nowego garażu wykonała firma: SECURE-GARAGES
Koszt całkowity: £2954
Ciekawostka
W tym czasie mimo lockdownu
zabrakło podstawowych
materiałów budowlanych, gipsu,
gładzi a nawet betonu. Do nas
beton przyjechał z Huddersfield
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Porządki
Lockdown był dobrym
momentem aby zwrócić
uwagę na teren wokół
kościoła oraz plebanii i
uporządkować go.
Zebraliśmy zalegające
śmieci.
Panie zajęły się
usuwaniem chwastów (Iza
Kszczot i Halina Kociecki)
a panowie przycięciem tui
i drzewek (Jacek Kszczot)
i umyciem zewnętrznych
okien kościoła oraz
wywózką śmieci
(Krzysztof Kociecki). W
pracach ogrodniczych
pomagał również Roman
Zacharko.
Kościół zyskał nowy
wygląd.

W czasie kiedy na parkingu
huczały maszyny w
kościele zorganizowano
generalne porządki. Panie
solidnie wyczyściły podłogi,
ławki w kościele i na
chórze, wykładziny oraz
okna. Wszystkie
pomieszczenia
gospodarcze oraz toalety.
Odświeżyły konfesjonał.
Uporządkowały szaty
liturgiczne i bieliznę
kielichową. Stare i
zniszczone rzeczy
wymieniono na nowe.
W porządkowaniu kościoła
brały udział: Iza Kszczot,
Halina Kociecki, Wanda
Musiał, Anna Cholewa i
Justyna Javed,
Dziękujemy !

Remont Sali św. Brata Alberta

Remont Sali św. br. Alberta

Sala św. br. Alberta od
dłuższego czasu
wymagała remontu.
Usunęliśmy starą szafę,
odnowiliśmy meble,
odświeżyliśmy ściany,
wymieniliśmy
oświetlenie. Pan Jacek
Kszczot zaprojektował
tablice pamiątkowe,
wykonał nowy obraz św.
br. Alberta oraz grafikę
portretów proboszczów,
oprawił w gablotę
historyczny ornat
sybiraków.
Zamontowaliśmy na
ścianie gablotę na
sztandar dla SPPW.

(gablotę ufundowało
SPPW). Wypraliśmy
wykładzinę. Usunęliśmy
zbędne przedmioty i
śmieci. Zakupiliśmy
nowe stoły i krzesła.
Sala stała się czysta,
świeża i funkcjonalna.
W pracach brali udział:
Jacek Kszczot,
Krzysztof Głośny, Iza
Kszczot, Natalia
Rzegocka (Głośna),
Roman Zacharko
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Prace w kościele

Od kilku lat nasz kościół nie
spełniał wymogów bezpieczeństwa.
W wyposażeniu kościoła brakowało
systemu alarmowego na wypadek
pożaru oraz świateł ewakuacyjnych.
Aby spełnić te wymogi i ustrzec się
zamknięcia kościoła musieliśmy
dostosować kościół do w/w wymogów
prawnych.
Konieczna była również naprawa
instalacji elektrycznej w kościele i
piwnicy kościoła, która nie zdała
testów bezpieczeństwa.
Naprawy również wymagała instalacja
oświetleniowa w kościele, która
również nie przeszła testów (Naprawa została wykonana w ramach
gwarancji przez p. Adama
Zborowskiego).
Na koniec prac został przeprowadzony
całkowity test instalacji i wystawione
zostały certyfikaty.
Wszystkie prace wykonała firma
POLOHM Ltd. Koszt całkowity £3950

Sprzątanie piwnicy pod kościołem było
kolejną akcją porządkową. Segregacja
przedmiotów i usuwanie śmieci.
Porządkowanie szaf i układanie
przedmiotów. Wywóz śmieci W
pracach brali udział: Państwo
Kocieccy, Kszczot, Justyna Javed,
Krzysztof Głośny.
W ramach tych porządków odnowiono
toaletę gospodarczą w piwnicy oraz
odmalowano korytarz prowadzący do
kościoła i drzwi. Prace te wykonała
firma Zacharko Renovations koszt
robocizny to: Remont toalety £1000
Malowanie korytarza £400. Materiały
zakupiła Parafia.
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Zwiększając bezpieczeństwo Parafian
utworzyliśmy nowe wyjście ewakuacyjne
z kościoła. Znajduje się ono w
korytarzyku konfesjonału i prowadzi na
ogród z boku kościoła, gdzie dalej droga
prowadzi na parking kościelny.
Prace wykonały firmy:
Zacharko Renovations (ścieżka
ewakuacyjna) robocizna koszt £600
Materiały zakupiła Parafia.
Bogumił Zybała (nowe drzwi i futryna),
koszt całkowity £277 (praca jest w
trakcie reklamacji i będą wymienione
drzwi na nowe)

Między zleconymi pracami Pan
Roman Zacharko znalazł czas i
wolontaryjnie naprawił bramę
wjazdową do kościoła oraz furtkę na
plebanię. Bardzo dziękujemy !

Remont toalety w POK
na I piętrze
Toaleta na pierwszym piętrze w POKu nie
spełniała już podstawowych standardów
higieny i bezpieczeństwa. Uszkodzona
wentylacja doprowadziła do zniszczenia i
zagrzybienia pomieszczenia, czarne od
grzyba ściany stały się niebezpieczne dla
zdrowia. Trudno było oddychać w
pomieszczeniu. Zniszczone kabiny i
przestarzała armatura wymagały wymiany.
W związku z tym został przeprowadzony
gruntowny remont i przebudowa toalety.
Zainstalowano nowe kabiny, umywalki, krany,
grzejniki, oświetlenie i wentylację. Podłogę i
ściany pokryły płytki. Zrobione zostały
dodatkowe drzwi aby rozdzielić wejście do
toalety damskiej i męskiej. Poszerzony został
korytarz.
Poprowadzono nową instalację elektryczną i
zainstalowano suszarki elektryczne. Od teraz
osoby a w szczególności dzieci z polskiej
szkoły mogą czuć się bezpiecznie.
Pracę wykonała firma: Zacharko Renovations
Koszt robocizny £3500
Wszystkie materiały zakupiła Parafia
Od kilku lat uczestnicy
spotkań w sali głównej
POKu zwracali uwagę na
potrzebę remontu toalet
na parterze. Pojawiały
się różne kwotacje
sięgające kilkudziesięciu
tysięcy funtów. Niestety
te kwoty przewyższały
nasze możliwości. W
związku z tym
dokonaliśmy renowacji
istniejącego
wyposażenia we
wszystkich toaletach,
zainstalowano nowe
oświetlenie, wentylatory,
uchwyty na papier, nowe
zamki w kabinach.
Wyszorowano podłogi i
ceramikę, odświeżono
fugi w płytkach,
pomalowano wszystkie
ściany, kabiny, grzejniki i
drzwi.

Odświerzenie toalet w
POK na parterze

Remont Sali św. Brata Alberta

Prace dekoratorskie,
naprawę ścian i kabin
w 3 toaletach
wykonała firma Jana
Balaza za kwotę £650.
Wymianę oświetlenia,
instalację wentylatorów
i suszarek, instalację
pojemników na papier i
mydło oraz zamków w
drzwiach wykonał
bezpłatnie Pan Jacek
Kszczot.

W niedalekiej przyszłości
pozostaje do wykonania
izolacja zewnętrznej ściany
od strony Jubliee House,
która notorycznie przemięka.
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Przy okazji prac remontowych w
POKu, przeprowadzono inspekcję
instalacji elektrycznej. Dokonano drobnych
napraw i wystawiono certyfikaty.
Dodatkowo aby dostosować budynek POK
do przepisów musieliśmy zainstalować
nowe światła ewakuacyjne na wszystkich
piętrach.
Nowością w budynku POK jest
zainstalowanie systemu kontroli dostępu
do budynku. Wielokrotnie spotykaliśmy się
z opinią, że dostęp do POK mają osoby
nieupoważnione. Teraz są wydawane
imiennie specjalne key foby, które
umożliwiają otwarcie drzwi tylko za ich
pomocą oraz rejestrację korzystania z
budynku. Teraz dzięki temu systemowi w
razie zaistniałych problemów jesteśmy w
stanie ustalić kto w danym czasie
przebywał w ośrodku. Osoby posiadające
key foby podpisują specjalne oświadczenia
i są w pełni odpowiedzialne za
bezpieczeństwo budynku.
Pracę wykonali:
Naprawy elektryczne i certyfikaty:
SPD Electrical Ltd £1800
Światła ewakuacyjne: BAK £1600
Instalacja systemu dostępu:
RS Property Services koszt £250

Remont kuchni w POK

Remont w Klubie
Parafialnym
Wykorzystując czas w którym
wynajmujący nasz Klub Parafialny
wyjechali do Polski, po wcześniejszym
ich poinformowaniu i otrzymaniu od nich
kluczy do budynku, przeprowadziliśmy
wymianę przestarzałej instalacji
elektrycznej na kompletnie nową w
całym budynku, począwszy od piwnicy a
skończywszy na strychu. Dodatkowo
zainstalowaliśmy światła ewakuacyjne
we wszystkich pomieszczeniach.
Ze względu na rozległość prac i
trudności w dostępie do wymaganych
miejsc, prace się przedłużyły i trwały
kilka tygodni. Po skończonych pracach
uzyskaliśmy wszystkie certyfikaty
elektryczne na Klub Parafialny.
Zlecenie wykonała firma:
SPD Electrical Ltd a koszt całkowity
wyniósł: £12 000

Warto również
wspomnieć, iż krótko
przed lockdown został
ukończony remont kuchni
w POK. Zainstalowano
nowe meble, wyłożono
płytki na ścianach i
podłodze. Zainstalowano
nowy system wentylacji.
Pracę wykonała firma
Zacharko Renovation a
koszt robocizny wyniósł:
£1000
Wszystkie materiały i
meble zakupiła Parafia.
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Przy okazji tego remontu
dokładnie wyszorowano
metalowe regały, umyto
zastawę i sztućce, Za tą
ciężką i wolontaryjną
pracę bardzo dziękujemy:
Paniom z Różańca
Rodziców oraz PTAK

Dodatkowe prace w POK
W 2019 roku po odejściu z budynku
POK poprzedniej polskiej szkoły,
pomieszczenia z których korzystała
szkoła wymagały odnowienia, przed
ponownym udostępnieniem ich dla
dzieci. Wymalowano ściany, drzwi, w
niektórych pomieszczeniach
wymieniono lampy a także odnowiono
parkiet w sali głównej POKu.
Wszystkie prace wykonał Pan R.
Laszkowski a całkowity koszt za nie
wyniósł: £7925.83

W tym samym roku wymieniono również
wykładzinę w sali głównej POK. Pracę
wykonała firma Tom Narey Flooring a koszt
całkowity wyniósł: £2350

Prace na Plebanii
Niestety czas, który upłynął nie
oszczędził również Plebanii.
Pozarywane podłogi, uszkodzone
wykładziny i niepewne schody
wymagały odnowienia.
Na poddaszu naprawioną zarwaną
podłogę. We wszystkich
pomieszczeniach, na poddaszu,
pierwszym piętrze i na schodach
wyłożono panele podłogowe.
Wszystkie prace wykonał Pan R.
Laszkowski a koszt całkowity wyniósł:
£5375.06
Wymiany wymagała również instalacja
alarmowa, która odmówiła
posłuszeństwa.
Wymiana instalacji została
przeprowadzona przez RS Property
Services a koszt całkowity to £450
W pokojach gościnnych została
wymieniona również pościel i ręczniki.
Odnowiono wyposażenie pokoju ks.
asystenta oraz naprawiono okno.
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Po remoncie podłogi na poddaszu
przeprowadzono generalne porządki i
zaadoptowano to pomieszczenie na
dodatkowy pokój gościnny oraz archiwum
parafialne połączone z drukarnią parafialną.
Zakupiono szafy metalowe na dokumenty,
gdzie teraz w bezpieczny sposób
przechowywane są archiwa parafialne. W
związku z tym była potrzeba przeniesienia
całej dokumentacji z kancelarii parafialnej na
poddasze.
Wszystkie te prace wykonali bezpłatnie
Państwo Kszczot. Jednakże szczególne
podziękowanie należy się Panu Romanowi
Zacharko za pomoc we wniesieniu
metalowych szaf na poddasze.

Naprawy poszycia
dachowego na POK i
Klubie Parafialnym
Na przełomie stycznia i lutego 2020 r. z powodu przechodzących silnych wichur
uszkodzeniu uległy dachy na budynkach POK i Klubu Parafialnego.
Od lat również pojawiał się duży problem z cieknącym dachem, który zalewał budynek i
przez to niszczone były ściany i sufity budynku.
Naprawy dachów na obu budynkach (POK i Klub Parafialny), wykonała firma Masters
Builders Yorkshire a koszt całkowity wyniósł £11340

Organizacja pracy
Lockdown był nie tylko czasem
Również w celu uporządkowania i ułatwienia
zamknięcia w domach ale także
posługi w kościele uporządkowaliśmy
czasem naszej odpowiedzialności za
klucze, do niektórych pomieszczeń zostały
powierzone mienie. Rzeczą
wymienione lub założone nowe zamki.
wiadomą jest, że opuszczone
Zakupiono skrzynkę na klucze gdzie w
budynki, nie wietrzone, nie
jednym miejscu są opisane i
ogrzewane, nie sprzątane, bardzo
posegregowane. Dostęp do kluczy
szybko, mimo ich nie używania
posiadają tylko duszpasterze i tylko za ich
niszczeją, grzybieją.
zgodą można te klucze pobierać.
Często w takich przypadkach po
Kolejny przepis jaki nas obowiązywał a nie
zaniedbaniach, budynki trzeba
był do tej pory spełniony to zamontowanie
remontować i odnawiać.
Remont
Sali św. Brata Alberta
sejfu w kościele na naczynia liturgiczne i
I właśnie w tym trudnym czasie
monstrancje. Zakupiliśmy sejf przeznaczony
budynek POK wymagał ciągłej
na przechowywanie broni, który świetnie
obsługi, wietrzenia, podgrzewania i
sprawdził się do naszych potrzeb.
doglądania.
Szczególne podziękowania należą
Porządkowaniem kluczy, instalacją skrzynki
się Panu Krzysztofowi Głośnemu,
oraz instalacją sejfu zajął się Prezes Parafii.
który przez cały ten okres za darmo,
Usługa została wykonana bezpłatnie.
doglądał budynku i dbał aby nic nie
uległo zniszczeniu. W między czasie
Aby dostosować się do nowoczesnych
dokonywał drobnych prac i napraw.
rozwiązań A/V zamontowaliśmy w kościele
Zakupiliśmy również zdalnie
nowy telewizor, który ma służyć pomocą
sterowany termostat aby móc
organiście, grupom modlitewnym,
zdalnie kontrolować temperaturę w
rekolekcjom itp.
budynku. Dziękujemy również Pani
Instalacją zajęli się bezpłatnie Pan Roman
Magdzie Bobowskiej, która
Zacharko jako Zacharko Renovations i
zorganizowała firmę zajmującą się
Prezes Parafii
instalacją drzwi ewakuacyjnych,
która to firma bezpłatnie wymieniła
mechanizm zamykający drzwi
ewakuacyjne z budynku POK.
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Dodatkowe prace w kościele
i plany na przyszłość
Wystrój kościoła jest jednym z ważniejszych elementów w dbaniu o wizerunek budynku
kościelnego. W czasie lockdown, mimo tego, że wierni nie przychodzili na Msze św. ołtarz
był zawsze przystrojony świeżymi kwiatami, były wymieniane obrusy i kolory stosownie do
okresu w jakim były odprawiane Msze św. Ołtarz był utrzymywany regularnie w czystości.
W to zadanie zaangażowali się bezpłatnie, Państwo Halina i Krzysztof Kociecki.
Do nowego wystroju należy również zaliczyć nowy obraz św. Maksymiliana Marii Kolbe,
który zawisnął nad zakrystią. Projekt i grafikę obrazu opracował bezpłatnie Pan Jacek
Kszczot.
W tylnej części kościoła zawisła
tablica upamiętniająca wydarzenia
wywózki Polaków na Sybir. Tablicę
ufundowało SPPW.
Początkowo tablica miała zawisnąć na
zewnątrz kościoła, jednak Prezes
Parafii P. Jacek Kszczot
zaproponował, aby ze względu na
wartość historyczną i materialną
zawisła w kościele, ks. Proboszcz
przychylił się do jego prośby. Zakup
tablicy oraz koszty montażu pokryło z
własnych funduszy SPPW.

Kolejnym większym projektem w naszej Parafii będzie zmodernizowanie systemu
ogrzewania w naszym kościele. System który obecnie funkcjonuje jest już mocno
przestarzały, generuje duże koszty utrzymania i jest mało efektywny.
Chcemy aby prace były zakończone jeszcze przed zimą tego roku. Osoby, które
chciałyby wesprzeć finansowo tą inwestycję, mogą dokonywać wpłat u dyżurnych w sali
św. br. Alberta lub na konto z dopiskiem "Ogrzewanie".
Za wszystkie ofiary gorące Bóg Zapłać !

Już w tym miesiącu zostanie uruchomiona
kawiarenka parafialna w sali głównej
POK. Całkowity dochód z kawiarenki
będzie przeznaczany na bieżące potrzeby
i inwestycje parafialne. Osoby, które
chciałyby wesprzeć działalność
kawiarenki, poprzez pieczenie ciast czy
obsługę gości prosimy o kontakt z ks.
Proboszczem
Kawiarenka będzie czynna w niedziele w
godzinach od 10:30 do 14:30
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W niedalekiej przyszłości wzbogacimy
również, asortyment w naszym sklepiku
parafialnym a być może zmienimy jego
lokalizację.
Planujemy wprowadzić do sprzedaży
więcej książek religijnych,
dewocjonaliów i pamiątek
Osoby, które mają doświadczenie i
chciałyby pomóc w organizacji i
prowadzeniu sklepiku, prosimy o kontakt
z Parafią.

Podziękowania
Bardzo, bardzo serdeczne podziękowania należą się naszym wszystkim członkom Rady
Parafialnej, którzy przez cały okres ograniczeń w dostępie do kościoła pełnili rolę
stewardów. Czasami była to wyczerpująca praca, czasami niewdzięczna ale to dzięki nim
przetrwaliśmy ten trudny czas i nasz kościół mógł funkcjonować bez problemów.
Dziękujemy Wam, Wando i Andrzeju Musiał, Natalio i Krzysztofie Głośny, Halino i
Krzysztofie Kociecki, Krystyno i Robercie Kisielewski, Matyldo i Edwardzie Kączkowski,
Jadwigo i Januszu Nosal, Adriano i Ewo Szkodzińskie, Anno Moczydlak i Anno Weber,
Emilio Dudzińska i Krystyno Davidson, Agnieszko Andryszewski i Pawle Drużba
Małgorzato Kociołek i Romanie Zacharko, Izabelo i Jacku Kszczot. Bądźcie świadomi, że
Wasza praca miała i ma wciąż ogromną wartość !

Sekcje parafialne
Zapraszamy wszystkich Parafian, a w szczególności tych, którzy nie są jeszcze w nic
zaangażowani w naszej Parafii a chcieliby dołożyć swoją cegiełkę w jej działalność do
włączenia się do jednej z utworzonych sekcji. Szczegóły i sposób zgłoszenia do
poszczególnych znajdziecie na naszej stronie parafialnej w zakładce "sekcje parafialne".
www.parafiabradford.co.uk
SPONSORING
Dziękujemy za wsparcie poniższych firm, dzięki którym pozyskaliśmy pieniądze na wydanie
tego informatora. Dzięki reklamom zebraliśmy £190, wystarczyło to na bieżące koszty i
pozostanie na przyszłe wydania informatora. Dziękujemy

Remont Sali św. Brata Alberta
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STORES IN BRADFORD &
BRIGHOUSE NOW OPEN!

EVERYTHING FOR

HOME, GARDEN & DIY
Website
Unit 3a and 3b
Wharfedale Road
Euroway Trading Estate
Bradford, BD4 6SG

Unit 1 George Street,
Brighouse Trade Park,
Brighouse,
HD6 1PU

Phone

Phone

01274 689838

Email

info@priceco.co.uk

Open 7 Days a Week

Mon to Sat - 10am - 6pm
Sun - 10am to 4pm

01484 713041

Email
info@priceco.co.uk

Open 6 Days a Week

Mon to Fri - 8am - 5:30pm
Sat - 8am - 12pm

www.priceco.co.uk
LIFETIME
MEMBERSHIP
ONLY

£1

