
Przybranie trasy przejazdu Matki Boskiej przez parafię Lwówek  

         w dniach 15-16 kwietnia 2020 roku 

 

1. Od zjazdu z trasy 92 w kierunku Posadowa do mostku – ubiera                               

Rada Duszpasterska. 

  

2. Wieś Posadowo (domy przy trasie i miejsca pomiędzy posesjami) od mostku 

do straży pożarnej - przybierają mieszkańcy Posadowa –:  odpowiedzialni – 

strażacy   

 

 

3. Drogę z Posadowa (od straży pożarnej) do Lwówka (do skrzyżowania z ul. 

Posadowską) – ubiera Rada Duszpasterska   

 

4. Ulica Opalenicka, cała (przejazd Matki Boskiej) oraz sąsiadujące z nią 

posesje narożnikowe przy ul. E. Sczanieckiej i Wiśniowej - mieszkańcy 

ubierają swoje domy i miejsca pomiędzy posesjami. 

 

5. Ulica Pniewska od Restauracji „Lwowianka” do ul. Świętojańskiej  (przejazd 

Matki Boskiej) - mieszkańcy ubierają swoje domy i miejsca pomiędzy 

posesjami lub naprzeciwko swoich posesji. 

 

6. Rynek, cały (przejazd Matki Boskiej) - mieszkańcy ubierają swoje domy i  – 

wjazd na ulicę Powstańców Wlkp. i cała ul. Powstańców Wlkp. do drogi 92 

ubierają mieszkańcy [przejazd Matki Boskiej] 

 

7. Ulica 3 Stycznia, cała (przejazd Matki Boskiej) - mieszkańcy ubierają swoje 

domy i miejsca pomiędzy posesjami lub naprzeciwko swoich posesji (proszę 

zadbać o teren przy Pomniku Wdzięczności). 

 

8. Ulica Stefana Wittmanna od BS do skrzyżowania  do poczty i ul. 

Nowotomyska do wjazdu na ul. Al. E. Sczanieckiej  (przejazd Matki Boskiej) 

- mieszkańcy ubierają swoje domy i miejsca pomiędzy posesjami lub 

naprzeciwko swoich posesji. 

 



9. Bloki Jagiełły – mieszkańcy ubierają odcinek ulicy Powstańców Wlkp. lewa 

strona od parku  do obwodnicy, czyli do  drogi nr 92 (przejazd Matki Boskiej) 

– odpowiedzialna p. Daniela Kołdyk. 

 

10.   Ulice: Kasztanowa, Nowotomyska bez numerów 1-20, Św. Barbary – 

mieszkańcy ubierają 500 metrów trasy od obwodnicy, czyli od drogi nr 92               

w stronę Komorowa (przejazd Matki Boskiej) – odpowiedzialni:                                    

pp. Jerzy Skrzypek, Marek Liszkowski, Maria Woźna.  

 

11.  Ulice: Rynek, Polna, Świętojańska, Grobla – mieszkańcy ubierają 

kolejne 500 metrów trasy od obwodnicy, czyli od drogi nr 92 w stronę 

Komorowa (przejazd Matki Boskiej) – odpowiedzialni: pp. Krzysztof 

Pacholak, Michał Ginter, Jan Bąbelek. 

 

12.   Ulice: Kamionki, Zamkowa, Zielona, Pawłówek – mieszkańcy ubierają 

kolejne 500 metrów trasy od obwodnicy, czyli od drogi nr 92 w stronę 

Komorowa (przejazd Matki Boskiej) – odpowiedzialni:                                                      

pp. Tadeusz Ledworowski, Sławomir Kowalczyk, Ewa Faberska. 

 

13.   Ulice: Szkolna, Źródlana, Długa, Posadowo objazdy, Posadowska, 

Gołębia – mieszkańcy ubierają kolejne 500 metrów trasy od obwodnicy, czyli 

od drogi nr 92 w stronę Komorowa (przejazd Matki Boskiej) – 

odpowiedzialne: pp. Renata Baranowska, Barbara Lisek, Beata Krzyżańska. 

 

14.   Ulice: Magazynowa, Sadowa, Wiśniowa, 3 Maja, Parkowa, Pniewska 

od cmentarza do p. Długoszów – mieszkańcy ubierają kolejne 500 metrów 

trasy od obwodnicy, czyli od drogi nr 92 w stronę Komorowa (przejazd Matki 

Boskiej) – odpowiedzialni:                                                                                               

pp. Aurelia Nawrocka, Norbert Bryłka, Bernadeta Loba. 

 

15.   Grońsko - mieszkańcy ubierają ostatnie  600 metrów  w stronę 

Komorowa  do krzyża (przejazd Matki Boskiej) – odpowiedzialna                                 

p. Elżbieta Kaczmarek. 

 



16.   Komorowo –mieszkańcy ubierają trasę przejazdu Matki Boskiej od 

krzyża do drogi prowadzącej do pp. Fornalik – odpowiedzialne:                                     

pp. Barbara Starosta, Maria Frelich p.  Karol Gałganek  

 

17.   Ulica Nowotomyska od budynku „starej poczty” do bloków włącznie, 

czyli nr 1-20 oraz domy nr 1 i 2 przy ul. E. Sczanieckiej (przejazd Matki 

Boskiej) - mieszkańcy ubierają swoje domy i miejsca pomiędzy posesjami lub 

naprzeciwko swoich posesji (proszę zadbać o plac między blokami) – 

odpowiedzialni:                                                                                                         

pp. Magdalena Kozłowska, Małgorzata Brych, Leon Formaniak. 

 

18.   Ulica Młyńska, cała, do rozjazdu na Józefowo oraz posesje 

narożnikowe przy ulicy Słonecznej i Świtalskiego (przejazd Matki Boskiej) - 

mieszkańcy ubierają swoje domy i miejsca pomiędzy posesjami lub 

naprzeciwko swoich posesji – odpowiedzialny p. Marcin Ginter. 

 

19.   Ulice: E. Sczanieckiej (bez nr 1, 2), Ogrodowa, Ratuszowa - 

mieszkańcy ubierają 0,5 km drogi do Chmielinka od końca ul. Młyńskiej, 

czyli od rozjazdu na Józefowo (przejazd Matki Boskiej) – odpowiedzialni:    

pp. Aneta Liszkowska, Maria Kozak, Cecylia Szajba. 

 

20.   Ulice: Świtalskiego, Słoneczna (bez posesji narożnikowych 

sąsiadujących z ul. Młyńską), Południowa, Modrakowa i Józefowo - 

mieszkańcy ubierają kolejne 0,5 km drogi do Chmielinka (przejazd Matki 

Boskiej) – odpowiedzialni:                                                                                            

pp. Monika Hybiak, Krzysztof Minge, Dariusz Kapłon. 

 

21.   Rada Duszpasterska – ubiera pozostałe 2 km drogi do 

Chmielinka.[przenosząc  dekoracje z wjazdu na  Posadowo] 

 

22.   Chmielinko – (przejazd Matki Boskiej) - mieszkańcy ubierają swoje 

domy i miejsca pomiędzy posesjami lub naprzeciwko posesji oraz drogę w 

kierunku Wytomyśla do granicy parafii Lwówek – odpowiedzialni:                             

pp. Ireneusz Witkowski, Robert Stępiński,  Strażacy  

Bardzo proszę osoby na co dzień dbające o krzyże i figury na terenie parafii 

Lwówek, o zadbanie o nie także na okoliczność przyjazdu Matki Boskie 


