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Madonny na trasie rajdu motocyklowego cz. II

Redemptoris Mater - Matka Odkupiciela w 
Bobrówce.
Tegoroczny rajd ”Szlakiem Hymnu”, który startował z Gryfina i przebiegał przez kilka krajów Europy Wschodniej był wielkim wyda-
rzeniem nie tylko dla jego uczestników, ale także miejsc i osób, ktore odwiedzali motocykliści. Swoje wspomnienia i refleksje z rajdu 
przedstawia ks. Jan Zalewski, pochodzący z Gryfina duszpasterz, pracujący na co dzień w Danii, który był głowny koordynatorem 
rajdu. 

Mała wioska położona stosunko-
wo niedaleko Białegostoku, stała 
się jednym z wielu przystanków 4 
rajdu motocyklowego szlakiem 
hymnu „Przejdziem Wisłę, przej-
dziem Wartę” 14 maja 2012 r. Po 
krótkim nabożeństwie w kościele, 
rajdowcy zostali poinformowani, 
że ks. abp Sławoj Leszek Głódź, bę-
dzie oczekiwał na cały rajd w ko-
ściele pw. św. Ignacego na Starych 
Szkotach i w swojej rezydencji w 
Gdańsku. Jednak na zakończenie 
pobytu, wszyscy jeszcze zostali za-
proszeni przez mieszkańców wio-
ski na poczęstunek ze staropolską 
gościnnością i dobrym obyczajem.  

Kochać swoją małą 
ojczyznę

Do Archidiecezji Białostockiej i 
Parafii Brzozowa należy wieś Bo-
brówka, która położona jest w wo-
jewództwie podlaskim, w powiecie 
monieckim i w gminie Jaświły. 
Udokumentowana historia tej wio-
ski sięga czasów króla Zygmunta 

Starego, który wymienia wiś i już 
pomierzone na włóki jej grunty. 
Zapewne dzisiaj nikt by nie zwra-
cał większej uwagi na tę wioskę na 
Podlasiu, gdyby nie fakt, że urodził 
się tam 13.8 1945 r. obecny metro-
polita gdański ks. abp Sławoj Le-

szek Głódź. Jednak nie tylko fakt 
miejsca narodzin jest tutaj decydu-
jący, ale cała osobowość człowieka. 
Ks. abp Głodź lubi podkreślać, że ja 
się w Bobrówce nie tyle urodziłem, 
co się stałem! Można wyrażać 
przekonanie, że jest to może rów-

nież nawiązanie do 12 letniego Je-
zusa i jego powrotu do Nazaretu, 
który czynił postępy w mądrości 
(wzrastał), w latach i w łasce u 
Boga i u ludzi (por.Łk 2,52).Co to 
znaczy wzrastać w swoich stro-
nach? Wzrastać w swoim mieście, 
czy w swojej wiosce? Ksiądz Arcy-
biskup jest człowiekiem kochają-
cym swoją małą ojczyznę. 

Arcybiskup białostocki Edward 
Ozorowski zaznaczył, że ks. abp 
Sławoj Leszek Głódź „jako syn i 
mieszkaniec tej ziemi jest niejako 
jej wizytówką w Polsce i na świe-
cie”. Jako dziecko musiał on cho-
dzić pieszo 5 km do kościoła para-
fialnego w Brzozowej, ale jako 
ksiądz pracujący w latach 1981-
1991 w Kongregacji ds. Kościołów 
Wschodnich w Watykanie, posta-
nowił, że razem z mieszkańcami 
Bobrówki należy wznieść tam ko-
ściół.  Świątynię zbudowano w la-
tach 1989-1991 wg projektu arch. 
inż. Andrzeja Poraszko z Białego-
stoku. Kard. Fiorenzo Angelini kon-
sekrował kościół 25.8.1991 r. W oł-

tarzu głównym wykonanym z mar-
muru jest umieszczony obraz pt. 
”Matka Odkupiciela” namalowany 
przez włoską artystkę przez Paule 
Lattanzi. Wizerunek był inspirowa-
ny jubileuszowym Rokiem Odku-
pienia 1982/1983. Obraz jest oto-
czony pozłacaną ceramiką porcela-
nową i nawiązuje do wystroju Ka-
tedry Polowej WP w Warszawie. W 
kościele jest umieszczona tablica 
upamiętniająca urodzonego w Bo-
brówce Antoniego Łatacza, który 
został zamordowany w Katyniu w 
kwietniu 1940 r. Lekarz i kapitan 
WP odznaczony trzykrotnie Krzy-
żem Walecznych i pośmiertnie 
awansowany do stopnia majora. 
Rajd motocyklowy przywiózł zie-
mię pobraną 17 maja 2012 r.z Pol-
skiego Cmentarza Wojennego w 
Katyniu. Uroczystego odsłonięcia i 
poświecenia tablicy z ziemią ka-
tyńską w Bobrówce, dokonał ks. 
abp Sławoj Leszek Głodź 11.7.2012 
r. 

ks. Jan Zalewski

Ks. arcybiskupa Głódź (w środku) na motocyklu podczas rajdu w 
Gdańsku. Z prawej ks. Jan Zalewski 

Ulica Asnyka będzie 
dłuższa
Osiedle domków jednorodzinnych, które powstaje między ulicami Krasińskiego 
a Jana Pawła zaczyna coraz bardziej przypominać cywilizowaną część miasta. 
Właśnie trwają prace, które mają połączyć ulice Asnyka i Jana Pawła. A raczej 
wyremontować fragment tej pierwszej.

Jak się dowiedzieliśmy w urzę-
dzie miasta, do niedawna piasko-
wa droga prowadząca od ulicy 
Asnyka w stronę ulicy Jana Pawła 
od wielu lat jest oficjalnie przedłu-
żeniem tej pierwszej. Tę sprawę 
wyjaśnialiśmy na wiosnę tego 
roku, kiedy staraliśmy się dowie-
dzieć o oficjalną nazwę tego odcin-
ka tuż przy garażach na Górnym 
Tarasie. Po długich naszych poszu-
kiwaniach ostatecznie odkryliśmy, 
że wiele lat temu podjęto uchwałę, 
która potwierdza ten fakt. Tajem-
niczy fragment w rzeczywistości 
jest częścią ulicy Asnyka. Teraz i ta 
część drogi zaczyna przypominać 
tę, którą dobrze już znamy.

Do końca listopada 
gotowe

Na odcinku prowadzącym do ul. 
Jana Pawła od blisko 1.5 miesiąca 
trwają prace remontowe i w ich ra-
mach zostanie położona nowa ka-
nalizacja, doprowadzona do do-
mów, nowa nawierzchnia, a także 
pojawi się oświetlenie. - Wykonaw-
cą prac jest firma Müsing, która re-
montowała ulicę Jana Pawła. Prace 
powinny zakończyć się do końca li-
stopada tego roku – powiedział 
nam Mariusz Andrusewicz, kie-
rownik referatu inwestycji gryfiń-
skiego urzędu miasta. Prace przy 

tej części przy ul. Asnyka to roboty 
kompensacyjne do niedawnej 
przebudowy ul. Jana Pawła, stąd 
też ten sam wykonawca, na co we-
dług przepisów nie był potrzebny 
przetarg. Jak podkreślają mieszka-
jący lub jeszcze budujące się osoby 
na tamtym terenie, wyremontowa-

ne połączenie ulic Asnyka i Jana 
Pawła bardzo pomoże im w co-
dziennym funkcjonowaniu. A samo 
osiedle jednorodzinnych domków 
coraz bardziej będzie przypomina-
ło normalne osiedle.

Wbl

Połączenie ulic Asnyka i Jana Pawła ma być gotowe do 
końca listopada.       

Szóstka poszła do 
remontu
Blok numer 6 w elektrowni Dolna Odra został 
wyłączony na remont, który potrwa do 21 wrze-
śnia. Prowadzone są na nim prace przy turbinie 
i kotle. 

Na stronie internetowej 
elektrowni Dolna Odra zna-
leźliśmy informację o zakoń-
czonych procedurach przetar-
gowych związanych z remon-
tem kapitalnym bloku nr 6. 
Przetarg wygrała firma Tur-
boCare Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Jak się dowiedzieliśmy w 
elektrowni, remont tego bloku 
rozpoczął się już 14 lipca i ma 
trwać do 21.09.2012. Sylwia 
Korczak z PGE GiEK poinfor-
mowała naszą redakcję, że 
podstawowy zakres remontu 
obejmuje prace zarówno po 
stronie turbiny jak po stronie 
kotła. 

Co chcą osiągnąć?
W trakcie remontu przepro-

wadzona będzie również mo-
dernizacja pod kątem obniże-
nia emisji związków azotu 
(NOx).  Zakłada się obniżenie 
emisji NOx z obecnie uzyski-
wanego poziomu 500 mg/
m3u, do poziomu 200 mg/
m3u. Bo wtedy kocioł nr 6 
spełniać będzie wymagania 
dyrektywy IED, które obowią-
zywać będą od 1 stycznia 
2016r. Planowany termin 

przekazania tej instalacji do 
eksploatacji to czerwiec 
2013r.

Wymagania środowiskowe
Chodzi o przystosowanie 

kotła do nowych wymagań 
środowiskowych. Wynikają 
one z Traktatu Akcesyjnego, 
Dyrektywy z listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysło-
wych - tzw. Dyrektywy IED 
oraz rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 20.12.2005r. w 
sprawie standardów emisyj-
nych z instalacji w zakresie 
emisji NOx w spalinach.
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