
PLAN KOLĘDY STYCZEŃ 2023 

 

  

Data 

 

Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 
 

02 stycznia 

poniedziałek 

 

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste  

od 5 do 43 oraz ul. Wieniecka 

2 ksiądz ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66A 

1 ksiądz 
 

03 stycznia 

wtorek 

 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51  

oraz ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa 

2 ksiądz 
ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88  

i numery nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna 

1 ksiądz 

04 stycznia 

środa 

ul. Wypoczynkowa – lewa strona oraz ul. Janowska  

i Tryszczyńska 

2 ksiądz 

ul. Wypoczynkowa – prawa strona, ul. Kasperowicza, 

Boronia, ul. Opławiec - lewa i prawa strona  

do ul. Meysnera oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego  

i przyległe 

1 ksiądz 
05 stycznia 

czwartek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 195  

i numery parzyste od 142 do 158 

2 ksiądz 

 
ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233A 

1 ksiądz 
07 stycznia 

sobota 

ul. Opławiec – numery  parzyste od 164 do 180  

i numery nieparzyste od 237 do 277 

2 ksiądz 

 

ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do końca  

i numery nieparzyste od 281 do końca 

1 ksiądz 
09 stycznia 

poniedziałek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32,  

ul. Szczawnicka i ul. Wycieczkowa – numery parzyste 

2 ksiądz 
ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43  

i ul. Wycieczkowa – numery nieparzyste 

1 ksiądz  

10 stycznia 

wtorek 

ul. Letniskowa, Turystyczna i Rajdowa 

2 ksiądz 
ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A  

i numery nieparzyste od 47 do 73 

1 ksiądz 
11 stycznia 

środa 

ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery 

nieparzyste od 77 do 83 i numery parzyste od 58  

do końca 

2 ksiądz ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 87 do końca 



1 ksiądz 

12 stycznia 

czwartek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 173 

i numery parzyste od 62 do 88 oraz ul. Rajska 

2 ksiądz 

 

ul. Palmowa – numery nieparzyste oraz ul. Smukalska – 

numery nieparzyste od 179A do 187 i numery parzyste  

od 92 do 96 

1 ksiądz 
13 stycznia 

piątek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 102 do 128  

i numery nieparzyste od 193A do 223 oraz  

ul. Berberysowa i Azaliowa 

2 ksiądz 
ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa 

strona oraz ul. Palmowa – numery parzyste 

1 ksiądz 
14 stycznia 

sobota 

ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa 

strona 

2 ksiądz 

 

ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa 

strona oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

1 ksiądz 
16 stycznia 

poniedziałek 

ul. Agrestowa 

2 ksiądz ul. Bananowa, Magnoliowa od końca i Kaktusowa 

1 ksiądz 
17 stycznia 

wtorek 

Sanatorium 

2 ksiądz 
Janowo – chętnych prosimy o zgłoszenia przyjęcia kolędy 

przy ul. Relaksowej 449 u Państwa Kabacińskich 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00 

 

 


