
PONIEDZIAŁEK (2 stycznia)  

 Od 14.30 - Ks. Witosław – rozpoczęcie - Harklowa nr 445, następnie tylko lewa 

strona drogi w stronę Centrum - do nr 74.  

 Od 13.00 - Ks. Proboszcz – tylko prawa strona – Głęboka – rozpoczęcie od numeru 

112, dalej domy w stronę krzyżówki, nr 103 a następnie w górę w stronę Belnej – obie 

strony drogi do nr 131. Potem od góry od strony Belnej - od strony kapliczki do 

numeru 78.  

 

WTOREK (3 stycznia)  

 Od 14.30 - Ks. Witosław – Harklowa od nr 431- przy starej szkole, dalej w stronę 

Osiedla do drogi w stronę cmentarza, następnie drogą w stronę cmentarza – tylko lewa 

strona do nr 492A.   

 Od 8.30 - Ks. Proboszcz– Głęboka – rozpoczęcie od numeru 79 i w dół w stronę 

drogi głównej, następnie domy przy OSP Głęboka i te będące nieco dalej od drogi 

głównej. Następnie domy tylko po prawej stronie drogi w kierunku krzyżówki na 

Wójtową. Zakończenie nr 43. 

  ŚRODA (4 stycznia)  

 Od 14.30 - Ks. Witosław – rozpoczęcie od nr 338, następnie domy po lewej stronie 

drogi w kierunku Osiedla, od krzyżówki domy po lewej stronie w drodze na 

Skołyszyn. Zakończenie nr 407. 

 Od 12.30 - Ks. Proboszcz – Głęboka - rozpoczęcie od nr 126 i domy sąsiednie, dalej 

w kierunku Harklowej – prawa strona drogi, także nr 110 i nr 111. Zakończenie 

Harklowa nr 508. 

 

CZWARTEK (5 stycznia)   

 Od 8.30 - Ks. Witosław – Harklowa - rozpoczęcie od nr 291, następnie domy tylko 

po lewej stronie drogi w kierunku szkoły w Kunowej. Zakończenie u pana Sołtysa 

Kunowej nr 79. 

 Od 12.30 - Ks. Proboszcz – Harklowa - rozpoczęcie od nr 149, następnie prawa 

strona drogi w stronę Centrum, następnie droga w prawo jak na kapliczkę Matki Bożej 

i domy po obu stronach drogi. Następnie domy tylko po prawej stronie drogi - od 

krzyżówki stronę Pagorzyny. Zakończenie nr 437. 

 

SOBOTA (7 stycznia)  

 Od 12.30 - Ks. Proboszcz – Harklowa - rozpoczęcie od nr 187, następnie domy 

powyżej, następnie domy tylko po prawej stronie drogi w kierunku od krzyżówki na 

Osobnicę, także te domy głębiej. Po numerze 202 powrót w stronę Centrum i dom nr 

191, dalej 4 domy po prawej stronie przed krzyżówką. Zakończenie u pana Sołtysa nr 

274. 

 


