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           Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                   w Gołkowicach  
      BIULETYN PARAFIALNY Nr 7 (88) 10.07.2011  
                              WYDANIE SPECJALNE FESTYNOWE 

Egzemplarz bezpłatny                        JUBILEUSZ 735 - LECIA GOŁKOWIC
 

 

VI FESTYN PARAFIALNY 
zorganizowany przy 

współudziale 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 

 

10 lipca 2011 roku 
 

PLAC OBOK „ORLIKA”  
w GOŁKOWICACH GÓRNYCH 
Zaczynamy o godzinie 1500 !!! 

 
PROGRAM 
1500 - 1600 Otwarcie Festynu i 
występy: 

�Dziecięcej Scholi  Parafialnej 
�Grupy artystycznej Tamburmajorek 
�Dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek    
   Dzieciątka Jezus 
1600 - 1700 Aukcja 
Występy zespołów tanecznych i 
wokalnych z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym 
Sączu  

  1700 – 1810 Kabaret  
          „Moherowe berety” 
1810 Losowanie cegiełek 
1900- 2130 Zabawa taneczna  
2130 Pokaz Ogni Sztucznych „KOMETA” 
2145 - 2400 c.d. zabawy tanecznej  

 

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY ATRAKCJE 
   

   
 
 

Plac zabaw dla 
najmłodszych 
PrzejaŜdŜka konna 

Artystyczne malowanie twarzy 
Loteria – los 5 złotych – główna nagroda   
 

 
Quad czyli wszędołaz  
Cegiełki – 20 złotych  
główna nagroda samochód osobowy:  
Fiat Marea Weekend Kombi 

Na smaczne przekąski, napoje 
ciepłe i zimne zapraszają 
lokalne firmy gastronomiczne:  
Firma KLAG i Firma RAJ  
 

 

 

Na lody zaprasza pani Teresa Słowik 
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Nabywając cegiełki 
możesz wygrać także: 

 

zestawy mebli, pufy, talony na tonę węgla, 
kupony na 25 l paliwa, zakwaterowanie na 7 
dni nad morzem w Jarosławcu,  
ubezpieczenie samochodu osobowego, 
rower, kino domowe, walizki, leŜak, 
czyszczenie i polerowanie samochodu 
osobowego, frytkownice, odkurzacz, robot 
kuchenny, meble ogrodowe, hamaki, 
radiomagnetofon z CD SONY, wieŜa hi-fi, 
odtwarzacz DVD, komplet garnków, pompę 
wodną, ekspres do kawy, nawigację 
samochodową GPS, drukarkę HP, kosze 
biwakowe, ksiąŜki, aparat cyfrowy, świece, 
pościel…  
 

 

LOTERIA FANTOWA 

KAśDY LOS 

WYGRYWA!!! 
 

 

Do wygrania: 

rower, odtwarzacz DVD, robot kuchenny, mikser, 

inne sprzęty AGD, komplet talerzy, parasol 

ogrodowy, drobna porcelana kuchenna, 

drewniane rzeźby ludowe, świece, zabawki, 

bibeloty, przybory biurowe, prace plastyczne – 

„origami”, gadŜety reklamowe i wiele, wiele 

innych. 

 

AUKCJA ‘2011 
                Tegoroczna festyTegoroczna festyTegoroczna festyTegoroczna festynowa nowa nowa nowa 
aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do 

nabycia nabycia nabycia nabycia ikonikonikonikon,    obrazówobrazówobrazówobrazów olejnych olejnych olejnych olejnych,    
pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „”origorigorigorigamiamiamiami” 

oraz oraz oraz oraz świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej 
ręcznieręcznieręcznieręcznie    . . .  
Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego 
nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła                 
budowy świątyni parafialnej 
  

 

Akt lokacyjny Gołkowic 
 
    Z okazji 735-lecia załoŜenia wsi Gołkowice, 
przypadającego w tym roku, został wydany niewielki folder 
prezentujący akt lokacyjny naszej miejscowości z dnia 30 
marca 1276 roku, odnaleziony przez dra Przemysława 

Stanko. Dokument ten jest 
unikatowy, poniewaŜ jest jednym 
z zaledwie dwóch zachowanych 
w naszym regionie (ten drugi 
dotyczy lokacji miejscowości 
Rdziostów). Powstała publikacja 
streszcza pokrótce historię  
początków naszej wsi istotną dla 
nas i naszego regionu. Wszyscy 
mieszkańcy powinni zakupić tę 
krótką broszurę, by wiedza o 
Gołkowicach przetrwała w 
pamięci przyszłych pokoleń. 

Folder, wydany nakładem parafii, moŜe stać się równieŜ 
pamiątką wakacyjną dla turystów i gości, przebywających 
w okresie letnim na Sądecczyźnie. Nabywając go, zasilamy 
fundusz budowy nowej świątyni. Koszt folderu wynosi 5 
złotych, a dzięki tej niewielkiej kwocie moŜemy wesprzeć 
szczytny cel. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, 
Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska, 

Agata Szlęk, Mariusz Łomnicki. 
e-mail: echo.parabiulet@interia.pl 

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Gołkowice Górne 41, 
33 – 388 Gołkowice Dolne 

e-mail: kkoszyk@tarnow.opoka.org.pl  
 Strona internetowa parafii: www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl 

 

 


