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Aleksandra Biernacik 

Dnia 15 czerwca 1989 roku 

proboszczem parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie 

został ks. mgr Roman BULIŃSKI. 

 

 

25 czerwca, na Mszy św. ks. Buliński powiedział 

do licznie zgromadzonych swoich nowych parafian: 

„Nie przyszedłem tutaj, aby mi służono, lecz abym Wam służył”. 

Tak rozpoczął nowy etap swojego kapłańskiego życia. 

Był taki zwyczaj w Diecezji Chełmińskiej, że po zmianie proboszcza zmieniało się po roku wszyst-

kich wikariuszy. Ks. Stanisław Pozorski był bardzo związany z Fordonem, szczególnie z ośrodkiem 

akademickim, którym kierował. Trudno byłoby to wszystko tak zostawić, dlatego ks. Buliński za-

proponował kolejny podział parafii, a ks. Pozorskiego – jako nowego proboszcza parafii pod we-

zwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Kościół już był (ten akademicki, poewangelicki); było 

też mieszkanie, gdyż wykańczane było piętro domu katechetycznego. 

Ostatnie słowo powiedział ks. biskup. Pod koniec czerwca 1990 roku została utworzona nowa para-

fia, której proboszczem został ks. Stanisław Pozorski. 

W związku z tym, podzielone też zostały niektóre ulice; np. prawa strona ul. Cechowej – do parafii 

św. Jana Apostoła i Ewangelisty, a lewa strona – do parafii św. Mikołaja. 

3 grudnia 1989 roku ojciec Marek Kowalski przeprowadził odnowienie Misji św., zakończone od-

pustem św. Mikołaja. 
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Parafia św. Jana przejęła też stary cmentarz, jako miejsce pochówku swoich parafian. 

1 lipca 1990 r. odszedł do Lidzbarka Warmińskiego ks. Andrzej Szauer; do parafii św. Mikołaja 

jako wikariusze przyszli: ks. Janusz Sawicki i ks. Jarosław Bogacz. 

Po wakacjach, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, powróciła religia. Zmienił się wobec porzą-

dek odprawianych rano Mszy św. Zamiast trzech, odprawiana była jedna, o godz. 7.30, by księża 

mogli o godz. 8.00 pójść na lekcje religii. Pozostała wieczorna Msza św. o godz. 18.30. 

W niedzielę doszła Msza św. o 12:15. 

W związku z wprowadzeniem religii do szkół zmienił się też sposób przygotowywania dzieci klas 

II do I Komunii św., a klas VIII – do Sakramentu Bierzmowania. 

Ks. Buliński i pozostali księża przejęli wszystkie dotychczas ustalone w parafii obowiązki duszpa-

sterskie, także odwiedziny chorych. Utrzymany został zwyczaj procesji żałobnych w oktawie 

Wszystkich Świętych. 

Ponieważ w parafii wybudowano sporo nowych bloków, ks. Proboszcz zaczął wysyłać do każdej 

nowej rodziny list, w którym oprócz słów powitania, zamieszczona była szczegółowa informacja o 

nabożeństwach. 

W uznaniu swoich zasług ks. Roman Buliński został mianowany przez biskupa chełmińskiego Ma-

riana Przykuckiego 24 listopada 1991 r. Kanonikiem Honorowym Świetnej Kapituły Kolegiac-

kiej w Chełmży. 

 

28 kwietnia 1992 r. parafianin, ks. Sławomir Janowicz otrzymał święcenia kapłańskie i odprawił 

swoją pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym św. Mikołaja. 
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30 września 1992 r. ks. Proboszcz uroczyście obchodził 25-lecie swojego kapłaństwa. 

 

25-lecie kapłaństwa 

10 listopada 1992 r. do pracy w parafii przyszedł wikariusz ks. Grzegorz Bilecki na miejsce ks. 

Janusza Sawickiego, który został mianowany proboszczem nowej parafii w osiedlu Pałcz – pod 

wezwaniem św. Łukasza. 

1 kwietnia 1993 r. ks. arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, mianował ks. Bu-

lińskiego na okres trzech lat diecezjalnym Wizytatorem nauki religii w szkołach na terenie Archi-

diecezji. W tym samym roku 5 września ks. Arcybiskup mianował ks. Bulińskiego Kanonikiem 

Honorowym Kapituły Kolegiackiej przy Farze bydgoskiej pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej 

Miłości, Matki Kościoła. 

  

6 kwietnia 1994 r. parafia powitała relikwie św. Wojciecha: witały dzieci, ministranci, przedstawi-

ciele Żywego Różańca, Rada Osiedla, Oaza Rodzin oraz przedstawiciele rodzin całej parafii. Przy-

bycie relikwii zostało poprzedzone rekolekcjami. 

Przy okazji ks. Proboszcz przypomniał legendę, związaną z najstarszymi dziejami naszej parafii, 

mianowicie o pobycie św. Wojciecha w Wyszogrodzie. Wspomina o tym protokół z wizytacji ks. 

biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1560 roku oraz protokół z wizytacji ks. biskupa Hieronima 

Rozrażewskiego. 
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Legenda mówi, że biskup Wojciech w towarzystwie swojego przyrodniego brata Radzyma-

Gaudentego oraz kapłana Bogusza-Benedykta Wisłę przebywał w drodze na misję do Prus i za-

trzymał się w grodzisku Wyszogród. Wewnątrz grodu znajdował się kościół, który podczas swego 

pobytu miał poświęcić biskup Wojciech i nadać mu tytuł św. Marii Magdaleny. 

Witając relikwie św. Wojciecha w naszej parafii w 1994 r., można było powiedzieć, że witamy go 

po raz drugi! 

 

27 czerwca 1994 r. ks. Jarosław Bogacz został skierowany przez arcybiskupa ks. Henryka Muszyń-

skiego na studia specjalistyczne z zakresu historii sztuki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. 

Ks. Jarosław przebywał w Toruniu od poniedziałku do piątku. Pomagał w posługach duszpaster-

skich w sobotę i niedzielę – do 5 czerwca 1995 r. Na miejsce ks. Bogacza – przybył do naszej para-

fii ks. Jarosław Kulpiński. 

31 lipca 1994 r. sumę z okazji odpustu brackiego św. Anny odprawił ks. Sławomir Janowicz, że-

gnając się ze swoją parafią przed wyjazdem na misje do Brazylii. 

2 października 1994 r. artyści z Olsztyna: Maryla Dramińska i Zbigniew Kaczmarek wystawili w 

parafii „Misterium o Miłosierdziu Bożym”. 

9 października 1994 r. gościem parafii oraz uroczystości był arcybiskup ks. Henryk Muszyński. 

Parafia obchodziła 60-tą rocznicę konsekracji kościoła, której dokonał w 1934 r. Sługa Boży ks. 

biskup Konstantyn Dominik. Uroczystość ta była okazją do poświęcenia krzyża i figury patrona 

kościoła św. Mikołaja. Na tę okazje została odnowiona elewacja frontonu kościoła. 
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Życie każdej parafii toczy się swoim własnym rytmem. Nie inaczej też działo się i w parafii św. 

Mikołaja, dlatego nie są podane takie uroczystości, które mają miejsce co roku, np. odpust św. Mi-
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kołaja, czy Święta Bożego Narodzenia. Uwagę zwraca się na ważniejsze wydarzenia w życiu para-

fii. 

22 stycznia 1995 r. – wydarzenie artystyczne: występ o godz. 12:15 na Mszy św. chóru chłopięco-

męskiego prof. Stefana Stuligrosza „Poznańskie Słowiki”. Chór przyjął zaproszenie ks. Probosz-

cza, a inicjatywa wyszła od ks. Jarka Kulpińskiego, opiekuna scholki parafialnej. Było to wydarze-

nie niemałej wagi w życiu parafii, gdyż jest to chór klasy międzynarodowej, rzadko występuje w 

kraju i nie wszyscy mogą się pochwalić jego obecnością. 

   

 

 

2 marca 1995 r. zmarł w wieku 65 lat organista naszej parafii p. Edward Malczewski. 

5 czerwca 1995 r., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – swoją pierwszą 

Mszę prymicyjną odprawił ks. Wojciech Ciesielski. 

11 i 12 czerwca 1995 r. parafia przeżywała wizytację duszpasterską ks. biskupa Bogdana Wojtusia. 

Przybył do nas z Gniezna, gdyż cały Fordon jako dzielnica Bydgoszczy, w ramach reformy admini-

stracyjnej z dnia 25 marca 1993 r. przeszedł do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
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Ks. Biskup obejrzał nasz kościół parafialny, cmentarz i plebanię; spotkał się z dziećmi, młodzieżą, 

Radą Duszpasterską, Oazą Rodzin, Żywym Różańcem. Odwiedził także, jako pierwszy biskup po 

wojnie, Zakład Karny, schronisko dla bezdomnych, Szkołę Podstawową nr 27 i Zespół Szkół 

Odzieżowych. 

  

Z ważniejszych wydarzeń lat 1995-1997: 

oprócz ks. Proboszcza w parafii pracują księża wikariusze: ks. Waldemar Krawczak i ks. Jaro-

sław Kulpiński oraz 6 katechetów, 

na terenie parafii znajduje się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo, 

organistą jest p. Tomasz Paluszkiewicz, 

dozorcą cmentarza parafialnego jest p. Romuald Mikler, 

oddzielne Msze św. – dla dzieci o godz. 11.00 i dla młodzieży o 9.30, 

ministrantami opiekuje się ks. Waldemar; scholka, młodzieżowy zespół muzyczny oraz lektorzy są 

pod opieką ks. Jarka, 

parafia liczy 8.400 mieszkańców; z tego kolędy nie przyjmuje średnio 700 rodzin. 
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Sakramenty: 

            Chrzest Bierzmowanie Ślub 

1996       118           178           34 

1997       120           163           42 

  

 Nabożeństwa: – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (środy) 

 majowe i różańcowe 

 koronka do Miłosierdzia Bożego (piątki) 

 nowenna do św. Antoniego (wtorki) 

 Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (nabożeństwa Wielkopostne) 

 Apel Jasnogórski w intencji Ojca Świętego – 16-go każdego miesiąca 

 Nabożeństwo Fatimskie – każdego 13-go, w rocznicę objawień Matki Bożej 

 Pielgrzymki piesze, prowadzone przez ks. Waldemara: do Częstochowy (przełom lip-

ca/sierpnia) każdego roku oraz Chełmno n/Wisłą 2 lipca 

 Pielgrzymki autokarowe: Częstochowa, Licheń, Klasztorna Górka, Kcynia, Gniezno, Pel-

plin, Piaseczno, Wilno – ks. Proboszcz 

 Grupy Apostolskie: Żywy Różaniec (kobiet i mężczyzn) 

 Koło Przyjaciół „Radia Maryja” 

 Oaza Rodzin – Kościół Domowy 

 

Remonty i inwestycje w parafii w latach 1989-1997. 

Przez osiem lata duszpasterzowania ks. Roman Buliński włożył sporo sił i pieniędzy, zebranych w 

parafii w różne potrzebne remonty i inwestycje, bez których nie może obejść się żadna parafia. Po-

niżej zostały przedstawione wszystkie dokonania na przestrzeni lat 1989-1995. Dla lepszego obrazu 

tych prac – podzielono je na pewne całości. 

 

KOŚCIÓŁ I JEGO OBEJŚCIE 

Do kościoła został zakupiony Obraz Miłosierdzia Bożego, figura Pana Jezusa do Grobu, figura 

Zmartwychwstałego i figurki do żłóbka. Zakupiono też nowy wzmacniacz z mikserem, przeprowa-

dzając jednocześnie remont nagłośnienia. Przy głównym wejściu zostały zamontowane kraty – ko-

ściół, na skutek licznych kradzieży, musi być zamknięty; jedynie poprzez kratę można nawiedzić 

Najświętszy Sakrament. 

W trzech oknach wieży zamontowano również kraty, gdyż przez nie wchodzili złodzieje i kradli 

miedziane pokrycie wieży. 

Wokół kościoła został zerwany zniszczony chodnik, na jego miejsce założone zostały płytki. 
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Przy murach świątyni, zamiast betonu, ułożono kamień na całej długości kościoła; wykonano też 

pas zieleni, chodnik i trawniki (uprzednio – cały teren został uporządkowany, nawieziono sporo 

ziemi, zasiano trawę), posadzono żywopłot. Zostało tez z jednej strony kościoła wykonane ogro-

dzenie. 
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Po prawej stronie Kościoła – została zrobiona mała kapliczka z zadaszeniem, pod którym umiesz-

czono figurę patrona kościoła św. Mikołaja. 

 

Przed kościołem został wymieniony krzyż (na dębowy). Wykonano też remont dachu kościoła i 

wymieniono blachę. Przed wizytacja ks. biskupa Wojtusia – został przeprowadzony remont zabyt-

kowej zakrystii. 
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W 1995 r. została odnowiona elewacja wieży i zamontowany zegar, sterowany falą radiową. 

 

23 sierpnia 1996 r. parafia odzyskała (103 ha), zabranych po wojnie gruntów (są obecnie w dzier-

żawie Rolniczej Spółdzielni „Promień”, z której parafia otrzymuje czynsz). 

 

DOM KATECHETYCZNY 

Wykończone zostało drugie piętro domu: podłogi na korytarzu i w pięciu pokojach, jedenaście 

drzwi; założono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę i wykonano oświetlenie. Wykopane 

zostało pięć studzienek do kanalizacji, do których podłączono kuchnię i łazienki. 

Przez kilka lat na drugim piętrze mieściła się plebania parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, do-

póki nie odzyskano pastorówki poewangelickiej. 

Zanim religii można było uczyć w szkole – nauka odbywała się w domu katechetycznym. Wobec 

tego zakupione zostało: 34 stoliki, 68 krzesełek do salek dla dzieci i 50 krzesełek dla studentów. 

Rozpoczęto budowę drugiej części domu; wstawiono okna i drzwi, wykonano betonowy podjazd do 

garaży. Zakupione zostały dwa piece do centralnego ogrzewania – do ogrzania plebani i domu kate-

chetycznego. 

Zostały rozebrane stare garaże; teren utwardzono kostką „Polbruk” i postawiono ogrodzenie od 

strony ul. Pielęgniarskiej. 

 

CMENTARZ 

W kaplicy cmentarnej zostało zainstalowane nowe nagłośnienie, łącznie z przygotowaniem nagło-

śnienia cmentarza na Wszystkich Świętych (przywiezione z Niemiec przez ks. Proboszcza nagło-

śnienie z mikrofonem bezprzewodowym). Przeprowadzono remont kapitalny pompy. Wybudowano 

też nowy śmietnik z cegły. 
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Główny ganek cmentarza został wyłożony kostką „Polbruk”. Przeprowadzono też gruntowny re-

mont pompy. 

Przed wizytacją ks. biskupa – kaplica została odnowiona: uzupełniono ubytki w tynku, został poło-

żony baranek, pomalowano drzwi i okna, odnowiono filary. 

 

PLEBANIA I JEJ OBEJŚCIE 

Przeprowadzony został konieczny remont łazienki ks. wikariuszy: wymiana podłogi, położenie pły-

tek, wyposażenie łazienki. Przeprowadzono też remont kuchni, przyległych pomieszczeń i pokoi 

wikariuszy. Podłączono osobny telefon dla wikariuszy. W nowo pobudowanej łazience przy plebani 

trzeba było doprowadzić wodę i centralne ogrzewanie. Następny etap – to remont pokoi w plebani: 

wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków, odnowienie podłóg. 

Z trzech stron plebani został położony nowy płot (150 metrów). 

Od strony ul. Wyzwolenia: uporządkowano teren przed plebanią, wykonano podjazd do plebani z 

kostki „Polbruk” oraz dwa parkingi, utwardzone kamieniem. 

  

  

Przed sama plebanią zainstalowanych zostało 8 lamp, zasadzono ozdobne krzewy i żywopłot. Stara 

zabytkowa weranda została oczyszczona, uzupełniono braki w drewnie i zakonserwowano drewno 

„Sadolinem”; wykonano też nowe zadaszenie i blacharkę. 
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Z uwagi na zły stan techniczny instalacji grzewczej – unowocześniono ogrzewanie, przechodząc na 

olejowe, co spowodowało wymianę grzejników i całej instalacji. 

 

Rok 1998 

„Parafia jest komórką życiową Kościoła Powszechnego, jest w niej to samo życie Boże, co w Ko-

ściele Powszechnym. Dzieje się w niej to wszystko, co dzieje się w Kościele. Widzimy więc, jak 

doniosłą jest dla nas rzeczą utrzymać łączność z parafią, z jej duszpasterstwem, z biskupem na-

szym, który posyła nam kapłanów i jest łącznikiem z głową widzialną na ziemi i głową niewidzial-

ną – Chrystusem.” 

 

Takimi słowami Prymasa Tysiąclecia, skierowanymi do wiernych parafii św. Mikołaja powitał ks. 

proboszcz Roman Buliński pierwszy numer pisma parafialnego „Głos Świętego Mikołaja”. Numer 

ten ukazał się 1 września. Będzie w nim zawarte: trochę historii parafii, ogólne wiadomości z życia 

parafialnego oraz bieżące informacje parafialne. Całemu Zespołowi Redakcyjnemu życzył ks. Pro-

boszcz Bożego wsparcia i błogosławieństwa, a parafianom – życzliwego przyjęcia gazetki parafial-

nej. 

We wrześniu odbyły się spotkania z rodzicami dzieci klas II (szkoły: nr 4, 27, 29, 65), na których 

zostały podane warunki odpowiedniego przygotowania dziecka do I Komunii św. oraz daty kolej-

nych spotkań. 
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Każdego, 16-go dnia miesiąca jest obchodzony w parafii Dzień Papieski na pamiątkę wyboru Ka-

rola Wojtyły na Ojca Świętego, by wesprzeć modlitwą Papieża i Ojczyznę. 

W niedzielę, 27 września rozpoczął po rodzinach swoją pielgrzymkę Obraz św. Rodziny. 

W każdej rodzinie obraz jest 24 godziny. 

Miesiąc październik. Nabożeństwo Różańcowe: dla dzieci – poniedziałek, wtorek i środa o godz. 

17:00, a dorośli – przed wieczorną Mszą św. 

1 października ks. Arcybiskup Henryk Muszyński mianował naszego parafianina i członka Akcji 

Katolickiej przy parafii św. Mikołaja – prezesem Zarządu Archidiecezjalnego Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest to dla naszej parafii dużym wyróżnieniem i uznaniem pracy Ak-

cji Katolickiej. Akcja Katolicka – zespół ludzi dobrej woli, działa na rzecz ożywienia wewnątrzpa-

rafialnego życia, współpracuje z ks. Proboszczem w realizacji apostolskiej misji kościoła czynem i 

słowem. Zebrania Akcji Katolickiej – 16-go, każdego miesiąca. 

2 października uroczyście uczczono 59 rocznicę rozstrzelania pod murem kościoła księży i oby-

wateli Fordonu. W nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. proboszcz R. Buliński, udział wzięły 

liczne delegacje i poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy AK Okręgu Bydgoszczy, Związku 

Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związku Solidarności Polskich Kombatantów, 

Związku Inwalidów Wojennych, Rodziny Katyńskiej przy Klubie POW, Związku Represjonowa-

nych Żołnierzy Górników i Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pod 

tablicą pamiątkową pod murem kościoła złożono wieńce i kwiaty oraz odśpiewano „Boże coś Pol-

skę” i „Rotę”. 

Rada Osiedla Stary Fordon podziękowała ks. Proboszczowi za możliwość umieszczania informacji, 

dotyczących dzielnicy na łamach „Głosu Świętego Mikołaja”. 

 

„Świętą i pobożną jest myśl – modlić się za zmarłych. 

Jeśli ty zapomnisz o swoich zmarłych, kto o tobie kiedyś pamiętać będzie?” 

 

1 listopada – Święto Wszystkich Świętych. Msz św. i procesja żałobna na cmentarzu za dusze 

wszystkich zmarłych. A w ciągu oktawy – też procesje żałobne. Co miesiąc, w I sobotę miesiąca, o 

godz. 18:00 – odmawia się różaniec za zmarłych i odczytuje nazwiska zmarłych, zgłoszonych do 

wymieniania przez cały rok. Oprawiana jest tez Msza św. w ich intencji. 

11 listopada – w Narodowe Święto Niepodległości – odprawione zostały Msze św. w intencji Oj-

czyzny. 

6 grudnia – odpust św. Mikołaja oraz 65 rocznica konsekracji kościoła. Poświęcenie odnowio-

nego i oświetlonego kościoła. Uroczystość odpustową i rocznicową zaszczycił swoją obecnością ks. 

abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński. 
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Oczywiście nie zabrakło też ks. dziekana Zygmunta Trybowskiego i wielu księży z dekanatu. Mszy 

św. przewodniczył ks. Arcybiskup. Spotkał się też z Parafialną Rada Duszpasterską i Akcją Kato-

licką. 

 

Po Mszy św. goście i parafianie przeszli na zewnątrz kościoła, gdzie odbyło się poświęcenie odno-

wionej świątyni. 
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W 1933 r. Biskup Konstantyn Dominik, który dokonał konsekracji kościoła św. Mikołaja, powie-

dział: 

„Niech kościół ten jednoczy was, waszą parafię, ufajcie swemu Panu.” 
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Słowa te, jakby prorocze, sprawdzają się w działaniu parafii i kolejnych jej duchowych przewodni-

ków. Niewątpliwą zasługą ks. proboszcza Bulińskiego jest odnowiona na zewnątrz świątynia i 

przepiękne oświetlenie kościoła. 

 

Adwent – to oczywiście czas przygotowania na przyjście Chrystusa. Msze św. Roratnie: dla dzieci 

– poniedziałek, wtorek i środa – o godz. 17:00, dla dorosłych – codziennie o godz. 18:30. W każdy 

I piątek miesiąca – spowiedź dla dzieci, Msza św. i Komunia pierwszopiątkowa. W I sobotę mie-

siąca – odwiedziny chorych. Trwają także spotkania przygotowujące klasy VIII do Sakramentu 

Bierzmowania. 

 

Boże Narodzenie stało się kolejną okazją do złożenia życzeń parafianom przez ks. Proboszcza na 

łamach gazetki i oczywiście w kościele. 

19 grudnia Akcja Katolicka zorganizowała spotkanie opłatkowe dla dzieci z parafii. Były życzenia, 

upominki, wręczane przez św. Mikołaja dzielenie się opłatkiem, konkursy ciasto i słodycze. Był tez 

oczywiście ks. Proboszcz. Sponsorami spotkania byli m.in. 

Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka”, Fabryka Wyrobów Czekoladowych „EDBOL”, Zakład 

Piekarniczy – Danuty Rzadkosz i Wody Mineralne „Ostromecko”. 

 

20 grudnia Akcja Katolicka zorganizowała wyjazd na koncert kolęd do Wojewódzkiego Ośrodka 

Kultury w Bydgoszczy dla 30 dzieci. 

 

Koniec roku kalendarzowego jest okazją do podsumowania życia parafii i jej dokonań. Informacje, 

zamieszczane kolejno – dowiodły, że życie to jest prężne, ciekawe i owocne. 

A oto, co zostało dokonane w kościele i jego otoczeniu na przestrzeni roku 1998: 

 remont domu katechetycznego (pomalowanie korytarza i salki KSM; zamontowanie hydran-

tów i gaśnic), 

 uporządkowanie części terenu przed plebanią (położenie kostki ”polbruku”), 

 postawienie kolejnych 10 m ogrodzenia, 

 przygotowane zostało pomieszczenie dla Akcji Katolickiej (zakupiono wykładzinę, kinkiety 

na oświetlenie, stoliki), 

 wykonano zewnętrzne oświetlenie kościoła, 

 na frontonie położona został blacharka, a zabrudzone fragmenty elewacji frontonu – zostały 

w ramach gwarancji, przemalowane, cokół wokół kościoła został obłożony brązowym ge-

malitem, 

 na cmentarzu wokół kaplicy został położony „polbruk”, 

 dla ministrantów zakupiony został stół do tenisa, a jedna z parafianek zakupiła ministrantom 

grę „Piłka nożna”, 
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 „prezent od św. Mikołaja” – podarowanie parafii przez jednego z parafian – dwóch kolumn 

głośnikowych i procesora do gitary (2.500 zł). 

Przedstawione wyżej dokonania w parafii nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie starania jej proboszcza, 

ks. Romana Bulińskiego. 


