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Z opłatkiem
Do siego roku życząc panu bratu
kiedy w rozłące pędzim dni ostatek,
choć dzień ten zwyczaj obojętny światu,
szlę Ci opłatek.
Dla nas on zawsze świętość wyobraża:
pamiątkę łaski udzielonej z nieba,
a oprócz skarbu branego z ołtarza,
własny kęs chleba.
Ojców to naszych obyczaj prastary
rodzinnej niwy maluje dostatek.
Symbol braterstwa, miłości i wiary
święty opłatek.
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L. Krzemieniecka

Wieczór wigilijny
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

SPIS TREŒCIBóg siê rodzi!
Za kilka dni obchodzić będziemy najpiękniejsze i najbar-

dziej rodzinne z polskich świąt – Boże Narodzenie, które jest
uobecnieniem radosnej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem i
przyszedł na ziemię, aby nas wyzwolić z niewoli szatana, grze-
chu i śmierci. I znów w Cudowną Noc Narodzenia Pańskiego
zabrzmią radośnie w naszych sercach słowa pięknej kolędy
„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie pasterze,
Bóg się wam rodzi...”. Przedtem jednak zgromadzimy się w
naszych domach na modlitwie i zasiądziemy do stołu, by
wspólnie z całą rodziną spożyć wigilijną wieczerzę. Pamiętaj-
my o radości przy wigilijnym stole, radości, którą daje nam
Chrystus, rodzący się w naszych sercach. Pozwólmy Mu naro-
dzić się w nas przez sakrament Pokuty i Eucharystii. Dzieląc
się opłatkiem, dzielmy się naszą miłością, życzliwością, po-
kojem i przebaczeniem.
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Po dłuższej przerwie oddajemy w
Państwa ręce 29-30 numer kwartalnika
Ziemia Bratkowicka. Jak to często w
życiu bywa, plany nie zawsze idą w pa-
rze z możliwościami. Uszczuplenie Ze-
społu Redakcyjnego spowodowało, że
nie byliśmy w stanie wydać na czas 29
wydania naszego kwartalnika. Zdawali-
śmy sobie sprawę z tego, że szkoda by
było zaprzepaścić 7 lat wspólnego reda-
gowania tego lokalnego czasopisma.
Wiemy, że gazeta trafiała m.in. do na-
szych rodaków Sopocie, Gdyni, Byd-
goszczy, Krakowie, Katowicach, Wro-
cławiu oraz poza jego granice. Jednak
pozytywne sygnały naszych Czytelni-
ków, które do nas docierały spowodo-
wały, że na nowo podjęliśmy pracę zwią-
zaną z jej tworzeniem. Jest to praca spo-
łeczna, która w przypadku tak wąskiego
grona wymaga od nas szczególnego za-
angażowania i dyscypliny. Dlatego z całą
odpowiedzialnością apelujemy do
wszystkich organizacji społecznych,
przedstawicieli lokalnej władzy, szkół i
placówek oświatowych, mieszkańców
Bratkowic oraz naszych Czytelników o
czynne włączenie się w redagowanie
kwartalnika Ziemia Bratkowicka.

Zapraszamy do przesyłania artyku-

łów i zdjęć (koniecznie z podpisem) z
uroczystości społecznych, kulturalnych,
religijnych i szkolnych. Zachęcamy do
opisywania tego, co nas zachwyca i za-
dziwia. Może to właśnie w naszym oto-
czeniu żyją ciekawi ludzi, o których war-
to napisać, może powstała nowa, pięk-
na, przydrożna kapliczka, jest ciekawy
zabytek, o którym nie wiemy. Dzielmy
się z Czytelnikami tym co przeżyliśmy
np. na wycieczce czy pielgrzymce. Tym
sposobem będziemy wspólnie doku-
mentować historię naszej miejscowości.

Dlatego liczymy na Państwa współ-
pracę i ciekawe pomysły.

Materiały do 31 numeru przyjmuje-
my do dnia 30 marca 2014 roku. Prosi-
my je wysyłać na adres redakcji lub do-
starczyć osobiście do osób wymienio-
nych w stopce redakcyjnej.

Drodzy Czytelnicy! Na kilka dni
przed kończącym się 2013 rokiem sta-
jemy zawsze przed zasadniczym pyta-
niem, które zadajemy sobie od pokoleń.
Jaki on był dla mnie, mojej rodziny, lo-
kalnej społeczności i Ojczyzny? Czy zre-
alizowaliśmy wszystkie plany i zamie-
rzenia, które postawiliśmy sobie na po-
czątku roku? W mijającym roku byli-
śmy zapewne świadkami i uczestnika-

mi wielu wydarzeń, które pozostaną na
długo w naszej pamięci. I tak początek
roku w naszej „małej Ojczyźnie” przy-
niósł smutną wiadomość o śmierci Jó-
zefa Chmaja byłego prezes TMZB, wie-
loletniego nauczyciela i działacza spo-
łecznego. 1 marca odbyły się gminne
obchody rocznicy śmierci Żołnierzy
Wyklętych. W miesiącu maju przeżywa-
liśmy prymicje naszego rodaka ks. Ra-
fała Kłosa, który dołączył do grona ka-
płanów pochodzących z naszej miejsco-
wości. 24 czerwca w dzień odpustu pa-
rafialnego św. Jana Chrzciciela uczest-
niczyliśmy w pięknym jubileuszu 25-le-
cia kapłaństwa proboszcza parafii Brat-
kowice ks. Józefa Książka. W kolejnych
miesiącach w Bratkowicach odbywały
się powiatowe zawody straży pożarnych,
kolejna rocznica Akcji Burza, święta
placówek oświatowych, pikniki rodzin-
ne, dożynki gminne, gminne obchody
święta 3 maja i 11 listopada oraz inne
rocznice. Ogromne słowa podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich tych, któ-
rzy włączali się w organizację życia spo-
łecznego, kulturalnego i religijno-patrio-
tycznego i składamy im za to serdeczne
podziękowania.

Zespół Redakcyjny

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Bratkowic, Rodakom rozsianym po całym świecie
i Czytelnikom kwartalnika Ziemia Bratkowicka składam najserdeczniejsze życzenia – wyjątkowego czasu, w którym
narodzi się Syn Boży w betlejemskiej szopce. Zdrowych, spokojnych i radosnych chwil w gronie rodziny i najbliższych,
ciepła maleńkiej miłości, która rodzi się w betlejemskim żłobie.

Nowy 2014 rok niech będzie czasem spełniania marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanych obowiązków,
życzliwości i serdeczności ze strony innych ludzi.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej Tadeusz Pięta

„Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,
a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość”
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Ods³oniêcie pomnika £ukasza Ciepliñskiego

i ¿o³nierzy IV Zarz¹du WiN w Rzeszowie
W dniu 17 listopada 2013 r. w Rze-

szowie odbyła się patriotyczna uroczy-
stość o charakterze religijno-państwo-
wym – odsłonięcie pomnika pułkowni-
ka Łukasza Cieplińskiego oraz popier-
si sześciu jego podkomendnych – żoł-
nierzy IV Zarządu WiN, którzy po
aresztowaniu na przełomie 1947 i 1948
roku i długim procesie zostali zamor-
dowani przez oprawców urzędu bezpie-
czeństwa strzałem w tył głowy 1 marca
1951 roku w mokotowskim więzieniu
w Warszawie. Wśród nich byli: Mieczy-
sław Kawalec, Franciszek Błażej, Jó-
zef Batory, Adam Lazarowicz, Karol
Chmiel i nasz rodak Józef Rzepka. Uro-
czystość odsłonięcia pomnika poprze-
dziła Msza św. w Bazylice Wniebowzię-
cia NMP Ojców Bernardynów w Rze-
szowie, której przewodniczył Ordyna-
riusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Biskup
Jan Wątroba z udziałem licznych kapła-
nów, wśród których był proboszcz brat-
kowickiej parafii ks. Józef Książek. Ho-
milię wygłosił ks. Infułat Józef Sondej
były kapelan Armii Krajowej, kolega
szkolny Józefa Rzepki i Mieczysława
Kawalca z czasów liceum. Kaznodzieja
w homilii wspominał wszystkich żołnie-
rzy IV Zarządu WiN oraz lata ich kon-
spiracyjnej działalności. Jako naoczny
świadek tamtych czasów, zwrócił uwa-

gę, że przy każdej okazji należy mówić
prawdę o jakże okrutnych czasach znie-
wolenia i prześladowania narodu pol-
skiego, a zarazem przypominać o for-
mach walki o niepodległość Ojczyzny.

Na Mszy św. oprócz członków rodzin
działaczy Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość z całego kraju, kombatantów z
terenu województwa podkarpackiego, z
kraju i zagranicy, ofiarodawców budo-
wy pomnika, parlamentarzystów, woj-
ska, przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych, organizacji społecz-

nych, stowarzyszeń, szkół i licznej rze-
szy wiernych obecne były również pocz-
ty sztandarowe.

W uroczystości tej wzięło również
udział Towarzystwo Miłośników Ziemi

Bratkowickiej z pocztem sztandaro-
wym, przedstawiciele rodziny mjr Józe-
fa Rzepki, przedstawiciele szkół z pocz-
tami sztandarowymi oraz organizacji
społecznych z Bratkowic. Po zakończe-
niu Mszy św. odbył się przemarsz spod
Bazyliki pod pomnik na skwerze u zbie-
gu al. Łukasza Cieplińskiego i Stanisła-
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Urodził się 26 listopada 1913 roku
w miejscowości Kwilcz w Poznańskim.
Był jednym z ośmiorga dzieci Francisz-
ka i Marii z domu Kaczmarek. Wycho-
wywał się w rodzinie niezwykle patrio-
tycznej. Jego starsi bracia walczyli w
Powstaniu Wielkopolskim.

Po ukończeniu szkoły powszechnej
wstąpił do Korpusu Kadetów nr 2 w
Rawiczu, a po zdaniu matury w 1934
roku kontynuował edukację wojskową
w Szkole Podchorążych Piechoty w Ko-
morowie.

W 1936 roku został skierowany do
służby w 62 pułku piechoty w Bydgosz-
czy. Brał udział w kampanii wrześnio-
wej w 1939 roku. Walczył jako dowód-
ca plutonu działek przeciwpancernych
nad Bzurą, gdzie wyróżnił się szczegól-
nym bohaterstwem. Broniąc przepra-

wa Moniuszki, gdzie miało miejsce uro-
czyste poświęcenie i odsłonięcie pomni-
ka Żołnierzy Wyklętych. Pomnik w for-
mie przestrzennej składa się z siedmiu
wykonanych z brązu postaci umieszczo-
nych na granitowych postumentach.
Wykonawcą pomnika był artysta rzeź-
biarz Karol Badyna z Krakowa.

Odsłonięcia pomnika dokonał ks.
Infułat Józef Sondej wraz z członkami
rodzin pomordowanych. Pomnik po-
święcił Ordynariusz Diecezji Rzeszow-
skiej ks. Biskup Jan Wątroba.

Popiersie mjra Józefa Rzepki odsło-
nili – córka Anna Nowakowska, brata-
nek Zdzisław Rzepka oraz Wójt Gminy
Świlcza Wojciech Wdowik. Zgodnie z
wolą córki część szarfy z odsłonięcia
popiersia została przekazała Zdzisławo-
wi Rzepce, Wójtowi Gminy Świlcza
Wojciechowi Wdowikowi oraz Prezeso-
wi Towarzystwa Miłośników Ziemi Brat-
kowickiej Tadeuszowi Pięcie. Nato-
miast popiersie płk Mieczysława Kawal-
ca odsłonili – syn Andrzej Kawalec,
Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik
oraz Starosta Powiatu Rzeszowskiego
Józef Jodłowski.

W trakcie uroczystości aktor Prze-
mysław Tejkowski odczytał grypsy puł-
kownika, które pisał do żony i syna sie-
dząc w celi śmierci mokotowskiego wię-
zienia. Słowa w nich zawarte były testa-
mentem dla tych, którym przyjdzie żyć
w tych trudnych czasach. Pisał wtedy do
syna Andrzeja:

„Odbiorą mi tylko życie.
Ale to nie najważniejsze...
Będę zamordowany jako katolik
za wiarę świętą.
Jako Polak za Polskę niepodległą
i szczęśliwą.
Jako człowiek za prawdę
i sprawiedliwość”

Tak mógł napisać człowiek kochają-
cy Boga, ludzi i Ojczyznę. Odważny,
mężny i świadomy do końca swojego
losu w ogromnej godności osobistej.

Z kolei prezes IPN dr Łukasz Ka-
miński powiedział: „Wraz z odsłonię-
ciem pomnika nie kończą się jednak
nasze zobowiązania. Nie możemy po-
godzić się z tym, że wciąż tysiące żoł-
nierzy Polski Podziemnej nie mają swo-
ich grobów. W imieniu Instytutu Pamię-
ci Narodowej (...) zapewniam, że uczy-
nimy wszystko, aby szczątki naszych
bohaterów zostały wydobyte z bezi-
miennych dołów śmierci, zidentyfiko-
wane i godnie pochowane. Pozostaje
przed nami wykonanie testamentu po-
kolenia Polski Walczącej. Odczytujemy
go z kart programowych Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, Armii Krajowej,
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ze
stron podziemnych gazetek i ulotek, a
przede wszystkim ze świadectwa życia i
śmierci naszych bohaterów. Testament
ten nie został wypełniony wraz odzyska-
niem niepodległości”.

Na zakończenie uroczystości pod
odsłoniętym pomnikiem Płk Łukasza

Cieplińskiego i popiersiach pozostałych
żołnierzy IV Zarządu WiN zostały zło-
żone wieńce i wiązanki kwiatów. Po
południu w Filharmonii Rzeszowskiej
odbyła się dalsza część tej pięknej uro-
czystości. Przedstawiciele rodzin otrzy-
mali z rąk przedstawiciela Ministra
Obrony Narodowej listy nominacyjne na
wyższe stopnie wojskowe, m.in. kpt. Jó-
zefa Rzepki na stopień majora. Nato-
miast przedstawiciele samorządów, z
których pochodzili Żołnierze Wyklęci,
którzy fundowali popiersia otrzymali
pamiątkowe ryngrafy z podziękowaniem
za finansowe wsparcie budowy pomni-
ka. Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdo-
wik odebrał to podziękowanie za ufun-
dowanie popiersia mjra Józefa Rzepki i
płka Mieczysława Kawalca ze Trzciany.

Ostatnim akordem tej uroczystości
był koncert poświęcony Żołnierzom
Wyklętym „Niewygodne prawdy”.

Dzień 17 listopada 2013 roku jest
więc oddaniem hołdu Żołnierzom Wy-
klętym po 62 latach ich męczeńskiej
śmierci. Jest też miejscem, gdzie może-
my przyjść, złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze. Ogromne podziękowania i słowa
wdzięczności należą się Prezesowi Sto-
warzyszenia Komitetu Społecznego
Budowy Pomnika płka Łukasza Ciepliń-
skiego w Rzeszowie Wojciechowi Bu-
czakowi. Dzięki jego zaangażowaniu i
determinacji mogliśmy uczestniczyć w
tak wyjątkowej uroczystości.

Tadeusz Pięta

Pu³kownik £ukasz Ciepliñski
wy przez rzekę wysunął się z działkiem
do przodu i własnoręcznie zestrzelił 6
czołgów niemieckich. Obserwujący
walkę dowódca armii „Poznań”, gen.
Tadeusz Kutrzeba za ten czyn awanso-
wał na polu walki ppor. Cieplińskiego
do stopnia porucznika i udekorował go
Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem
Walecznych.

Po przegranej bitwie udał się z czę-
ścią oddziału do Warszawy aby bronić
stolicy. Z kolei po przegranej kampa-
nii wrześniowej nie zaakceptował pój-
ścia do oflagu, chciał za wszelką cenę
walczyć dalej. Działał aktywnie w struk-
turach SZP. Pod koniec 1939 roku prze-
dostał się do Węgier, gdzie przeszedł
szkolenie konspiracyjne i został nomi-
nowany do tworzenia konspiracji na te-
renie Rzeszowszczyzny. W drodze po-Płk. Łukasz Ciepliński.
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wrotnej do Polski na początku 1940 r.
został przypadkowo, pod przybranym
nazwiskiem aresztowany i następnie
osadzony w więzieniu w Sanoku, skąd
wkrótce w brawurowy sposób uciekł.
W sierpniu 1940 roku został Inspekto-
rem Inspektoratu Rejonowego ZWZ-
AK w Rzeszowie i funkcję te pełnił do
lutego 1945 roku.

Miał wybitne zdolności organiza-
cyjne. Silna wola, roztropność, wy-
obraźnia oraz krańcowa determinacja,
którą narzucał swoim podwładnym w
przestrzeganiu zasad konspiracji, po-
zwoliły na uniknięcie większych wsyp
w okresie całej okupacji. Jego pod-
władni, wspominając swojego dowód-
cę mówili „Ciepliński pomimo mło-
dego wieku i praktycznie niewielkie-
go stażu w dowodzeniu okazał się wy-
bitną jednostką. Potrafił się dosko-
nale kamuflować i z tą samą żelazną
dyscypliną wymagał tego od innych.
Z całą bezwzględnością ścigał kola-
borantów i zdrajców Ojczyzny, cho-
ciaż z drugiej strony, był jednocześnie
człowiekiem ciepłym i głęboko wie-
rzącym, bowiem często można go było
spotkać na porannych Mszach Świę-
tych w kościele Bernardynów w Rze-
szowie”.

„Rozmawiał zawsze krótko i zasad-
niczo, a pomimo miłego obejścia, czu-
ło się wobec niego respekt”.

Dzięki pracy Cieplińskiego i jego
podwładnych Inspektorat Rzeszowski
AK przekazał na Zachód cenne infor-
macje wywiadowcze, m.in. na temat pla-
nowanego w czerwcu 1941 r. przez
Niemcy ataku na Związek Sowiecki oraz
raporty o próbach z bronią V-1 i V-2 na
poligonie w Bliźnie i tajnej kwaterze
Adolfa Hitlera w tunelu w Stępinie koło
Wiśniowej.

Po wkroczeniu na Ziemie Polskie
Armii Czerwonej nie zgodził się na zło-
żenie broni przez AK, zdecydował o
przejściu do konspiracji. Był przeciwny
ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępo-
waniu do Ludowego Wojska Polskiego.

W nocy z 7 na 8 października 1944
r. podjął nieudaną próbę odbicia AK-
owców więzionych przez NKWD na rze-
szowskim zamku. W czasie tej akcji zgi-
nęli nasi rodacy: Tadeusz Lis ps. „Uk-
leja” i Franciszek Lachcik ps. „Sawa”.

W 1945 roku został przeniesiony do
sztabu Okręgu Krakowskiego AK, gdzie
współorganizował organizację NIE. Na-
stępnie związał się ze Zrzeszeniem
„Wolność i Niezawisłość”, którego za-
daniem było prowadzenie walki cywil-

nej o wolność obywateli i suwerenność
narodu. Po aresztowaniach kolejnych I,
II III Zarządu Zrzeszenia WiN został
jego ostatnim czwartym prezesem. Do
grona swoich najbliższych współpra-
cowników włączył swoich przyjaciół i
podwładnych ze sprawdzonej rzeszow-
skiej konspiracji. W skład IV Zarządu
wchodzili:

Łukasz Ciepliński – prezes
Józef Batory z Weryni koło Kolbuszo-
wej
Franciszek Błażej z Nosówki
Karol Chmiel z Zagorzyc k. Sędziszowa
Mieczysław Kawalec ze Trzciany
Adam Lazarowicz z Dębicy
Józef Rzepka z Bratkowic

Wszyscy zostali aresztowani koń-
cem 1947 lub na początku 1948 roku.

Po okrutnym, trwającym prawie 3 lata
śledztwie i przesłuchaniach, pod ko-
niec 1950 roku odbył się proces wyre-
żyserowany przez komunistyczne wła-
dze, na którym oskarżono ich o zdra-
dę, współpracę z Niemcami, szpiego-
stwo na rzecz Zachodu, dywersję i ska-
zano ich na karę śmierci. Wyrok został
wykonany 1 marca 1951 roku między

godz. 20.00 a 20.45. W Warsza-
wie w mokotowskim więzieniu
zostali rozstrzelani.

Miejsce ich pochówku nie jest
znane do dzisiaj. Być może zosta-
li pogrzebani na Służewcu.

Tadeusz Porayski więzień Mo-
kotowa tak napisał o tamtych w
tajemnicy urządzanych pochów-
kach:
„Przechodniu, pochyl czoło,
wstrzymaj krok na chwilę
Tu każda grudka ziemi krwią mę-
czeńską broczy
Tu jest Służewiec, nasze Termo-
pile
Tu leżą ci, którzy chcieli bój do
końca toczyć
Nie odprowadzał nas tu kondukt
pogrzebowy
Nikt nie miał honorowej salwy
ani wieńca
W mokotowskim więzieniu krót-

ki strzał w tył głowy
A potem mały kucyk wiózł nas do Słu-
żewca”.

We wrześniu 2001 roku na cmenta-
rzu Wilkowyja w Rzeszowie odsłonięto
symboliczną mogiłę członków IV Za-
rządu WiN.

Łukasz Ciepliński nie zdążył przed
aresztowaniem nacieszyć się jedynym
synem Andrzejem. Z więzienia pisał

Defilada 62. Pułku Piechoty. Pluton prowadzi ppor. Łukasz Ciepliński.

Łukasz Ciepliński z żoną Jadwigą w 1946 r.
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grypsy adresowane do żony i synka. Są
one świadectwem życia i testamentem
patrioty do końca wierzącego w warto-
ści, o które walczył oraz w których obro-
nie składał najwyższą ofiarę. Oto nie-
które z nich:

„Widzisz Synku – z Mamusią mo-
dliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku
chwale idei Chrystusowej, na pożytek
Ojczyźnie i nam na pociechę. Chcia-
łem służyć Tobie swoim doświadcze-
niem. Niestety to może moje ostatnie
do Ciebie słowa. W tych dniach mam
zostać zamordowany przez komuni-
stów za realizowanie ideałów, które
Tobie w testamencie przekazuję. O
moim życiu powie Tobie Mamusia,
która zna mnie najlepiej.

W tej ciężkiej dla mnie godzinie
życia, świadomość, że ofiara moja nie
pójdzie na marne, że niespełnione sny
i marzenia nie zamknie nieznana mo-
giła, ale że będziesz je realizował Ty,
jest dla mnie wielkim szczęściem. Będę

umierał w wierze, że nie zawiedziesz
nadziei w Tobie pokładanych. Do ser-
ca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą”.

„Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją
tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i
Matka”.

W kolejnym grypsie dopowiadał:
„Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w

czyn wprowadzać idee ojca. – Andrzej-
ku: celami Twego życia to:

a) służba dobru, prawdzie i spra-
wiedliwości oraz walka ze złem,

b) dążenie do rozwiązywania bie-
żących problemów – na zasadach idei
Chrystusowej. W tym celu realizować
je w życiu i wprowadzać w czyn,

c) służba Ojczyźnie i Narodowi
Polskiemu”.

„Andrzejku! W trakcie okupacji nie-
mieckiej dowodziłem inspektoratem
rzeszowskim. Podlegało mi około
20000 ludzi. Wielu z nich zginęło w
walce o Polskę i o duszę Narodu Pol-

skiego, wielu jest mordowanych obec-
nie. W pracy i walce widziałem tak wiel-
kie umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo
i bezgraniczne poświęcenie i oddanie
Sprawie, że ze wzruszeniem myślę o
nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowo-
dzić mi synami bohaterskiej ziemi Rze-
szowskiej. Chciałem opisać ich sylwet-
ki i czyny, by nie poszły w zapomnienie
i przekazać je historii. Ponieważ nie
będę już mógł tego zrobić, na Ciebie
spada ten obowiązek”.

Przygotowany na śmierć Łukasz Cie-
pliński stawiał pytania o sens ofiary i
przyszłość Ojczyzny, pisząc:
Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie
i siły,
– czy sny niespełnione powstaną z mo-
giły
– czy drogiej idei dni wstaną mocarne
– czy nasze ofiary nie pójdą na marne.

I dalej odpowiadał sobie:
„Wierzę – nie pójdą, sny wstaną, syn

zastąpi ojca (...). Wierzę bardziej niż
kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży,
Polska niepodległość odzyska, a po-
hańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona”.

Dzisiaj możemy już powiedzieć, że
ofiary złożone przez pokolenie Kolum-
bów nie poszły na marne. Czterdzieści
lat po Ich tragicznej śmierci Polska od-
zyskała niepodległość.

Nam pozostało do wykonania jed-
no: przywracać bohaterom tamtego
pokolenia pamięć i godność.

3 maja 2007 roku prezy-
dent Lech Kaczyński odzna-
czył pośmiertnie ppłk. Łuka-
sza Cieplińskiego najwyższym
polskim odznaczeniem – Or-
derem Orła Białego.

W 2011 roku, w 60 roczni-
cę zamordowania członków IV
Zarządu WiN dzień 1 marca
został ustanowiony Narodo-
wym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

17 listopada br. w Rzeszowie został
odsłonięty pomnik Łukasza Cieplińskie-
go i obeliski z popiersiami Jego współ-
towarzyszy.

Janina Gaweł

Symboliczna mogiła poświęcona członkom IV Zarządu WiN na cmentarzu w Rzeszowie (Wil-
kowyja).
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Urodził się 22 grudnia 1913 roku w
Bratkowicach, pseudonim „Znicz”,
„Rekin”, Krzysztof”, „Bogusław”, „Ste-
fan”. Był synem Jana i Antoniny z domu
Nowak. Po ukończeniu Szkoły Po-
wszechnej i nauki w I Gimnazjum w
Rzeszowie, w 1934 roku rozpoczął stu-
dia prawnicze na Uniwersytecie War-
szawskim, których nie ukończył. W la-
tach 1937-1938 odbył służbę wojskową

w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w
Przemyślu. Jesienią 1939 roku był
pierwszym organizatorem konspiracji
wojskowej w Bratkowicach. W połowie
1940 r. dowodził siatką konspiracyjną
ZWZ w Bratkowicach. Następnie został
dowódcą placówki ZWZ Bratkowice-
Głogów w Obwodzie Rzeszów. Od maja
1943 r. był I adiutantem Inspektoratu
Rejonowego AK Rzeszów. W czasie
akcji „Burza” dowodził zgrupowaniem
partyzanckim w lasach bratkowickich.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej, od
sierpnia do grudnia 1944 r. był komen-
dantem Obwodu AK Tarnobrzeg. W
nocy z 7 na 8 października 1944 uczest-
niczył w nieudanej próbie uwolnienia
żołnierzy AK z więzienia na Zamku
Lubomirskich w Rzeszowie. W czasie
tej akcji zginęli Tadeusz Lis ps. „Ukle-
ja” i Franciszek Lachcik ps. „Sawa” z
Bratkowic. Od lutego 1945 r. był Inspek-
torem Inspektoratu Mielec mając za za-
danie przeorganizowanie go na organi-

zację NIE. W marcu 1945
roku na polecenie Łukasza
Cieplińskiego ps. „Pług”
przeniósł się do Katowic,
a później do Zabrza gdzie
pod zmienionymi nazwi-
skami Józef Sieniawski i
Bogusław Zosik organizo-
wał przerzuty ludzi zagro-
żonych aresztowaniem na
Ziemie Odzyskane. Jesie-
nią 1945 r podjął działal-
ność w WiN. Od stycznia
1947 roku był kierowni-
kiem działu politycznego
IV Zarządu WiN. 28 stycz-
nia 1948 roku został w Za-
brzu aresztowany przez
UB i osadzony w moko-
towskim więzieniu. W
czasie śledztwa trwającego
blisko 3 lata był torturo-
wany tak jak pozostali
członkowie Zarządu. 14
października 1950 roku
Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie skazał Józe-
fa Rzepkę i pozostałych 6
członków IV Zarządu
WiN na karę śmierci, utra-
tę praw na zawsze i utratę
mienia. Wyrok został wy-
konany 1 marca 1951 roku
w piwnicy jednego z przy-
więziennych budynków
gospodarczych na Moko-
towie. Jako pierwszy, o
godz. 20:00 został roz-
strzelany ppłk. Ciepliński,
następni w 5-10 minuto-
wych odstępach. Jako
ostatni o godz. 20.45 zo-
stał rozstrzelany Józef
Rzepka. Miejsce ich po-
chówku nie jest znane.

W okresie stalinizmu
tj. w latach 1944-56 wielu
żołnierzy AK spotkał taki
sam los jak Józefa Rzep-
kę. Ilu ich było? Dokład-
nie nie wiadomo. Tylko na
podstawie wyroków sądo-
wych stracono ok. 5 tysię-
cy osób, kilka tysięcy
zmarło i zostało zamordo-
wanych w więzieniach i
aresztach. Tylko w samym
Mokotowie w latach 1944-
1956 śmierć poniosło po-
nad tysiąc osób.

Janina Gaweł

Józef Rzepka

(1913-1951)

Popiersie Józefa Rzepki w Rzeszowie obok pomnika Łukasza
Cieplińskiego.

Grób żony i symboliczna mogiła Józefa Rzepki na cmentarzu
w Bratkowicach.

Mjr Józef Rzepka.
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Wszyscy wiemy, że czas nie stoi w miejscu i często powta-
rzamy, że tak szybko leci. Dobiega już końca rok 2013. W
tym kończącym się roku przeżywaliśmy w parafii i diecezji
dużo wspaniałych i pięknych uroczystości religijnych i pa-
triotycznych, które zapewne utkwiły w naszej pamięci. Nie
będę tu ich wymieniać, bo to już wszyst-
ko za nami. Przeżywaliśmy również to,
co działo się w świecie – tragedie, kata-
klizmy, trzęsienia ziemi i wojny, które
toczą się bez końca, niosąc za sobą cier-
pienia i śmierć niewinnych ludzi. Nie-
którzy z nich zginęli tylko za to, że byli
katolikami i wyznawali wiarę w Jezusa
Chrystusa. Łączyliśmy się z nimi du-
chowo w modlitwie i jak mogliśmy,
wspieraliśmy ich materialnie. W tym
kończącym się roku także w naszej pa-
rafii kilkanaście rodzin przeżywało
smutek i ból z powodu śmierci swoich
bliskich, których Pan Bóg odwołał już
z tego świata. Wszystkim składamy
kondolencje i łączymy się z ich smut-
kiem po śmierci najbliższych.

Kochani! Mamy już Adwent, a to oznacza, że małymi krocz-
kami zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Adwent to
radosny czas oczekiwania na Tego, który ma się narodzić. Ja
choć już mam sędziwy wiek, to jednak pamiętam tamte mło-
de lata, kiedy to w Adwencie było bardzo wesoło. Robiliśmy
ozdoby choinkowe, śpiewaliśmy pieśni adwentowe i chodzi-
liśmy na roraty. Do dzisiaj pamiętam jedno zdanie jakie pisa-
liśmy w zeszycie w pierwszej lub drugiej klasie. Brzmiało ono
tak „Adam i Ula idą na roraty”. Jako dzieci bardzo czekali-
śmy na święta i cieszyliśmy się nimi. Było bardzo biednie, nie
tak jak dzisiaj, gdzie dzieci mają wszystko na co dzień. Teraz
to pewno dzieci cieszą się, że oglądają szopkę w kościele i
wrzucają do skarbonki pieniążka, a aniołek się kłania.

Tradycyjnie i obowiązkowo dziewięć dni przed świętami
w każdej rodzinie odmawiało się nowennę do Dzieciątka Je-
zus. Kto nie miał tekstu, to szedł do sąsiada by razem odma-
wiać. Kiedy nie było jeszcze u nas kościoła, to nasi nieżyjący
już rodzice i dziadkowie chodzili na roraty do Mrowli, a że
roraty odprawiane były wcześnie rano, to i wcześnie rano trze-
ba było wstać. Nie było wówczas ani światła ani telefonu czy
autobusu. Sąsiedzi budzili jeden drugiego i takimi małymi
grupkami szli piechotą do kościoła w Mrowli, nie zważając
na trudne często warunki pogodowe. Bywało tak, że była już
sroga zima i bardzo dużo śniegu. Nasi ojcowie i dziadkowie
mieli silną wiarę i byli bardzo religijni. Niestety dzisiaj ta
wiara Polaków bardzo osłabła.

Wigilia, to jedyny taki dzień w roku, który łączy całą ro-
dzinę. Wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, łamanie
się opłatkiem i składanie sobie życzeń tuż przed wieczerzą
wigilijną zwaną dawniej postnikiem. To piękne, radosne i
wzruszające chwile, wyciskające nieraz z oczu łzy. Dawniej
na stole wigilijnym obowiązkowo musiało być 12 potraw. Co
do potraw to był m.in. barszcz z grzybami, kapusta z gro-
chem, pierogi, pęcak ze śliwkami, ryba, kompot z suszonych
owoców. Obecnie to już zanika, choć niektóre rodziny pod-
trzymują jeszcze tą tradycję. Zanikają także piękne, stare pol-

skie kolędy, bo w domach się już nie kolęduje. Jeszcze śpie-
wają starsi, a dzieci to już nie będą znać ich w ogóle. Podobnie
jest też z kolędnikami, którzy dawniej chodzili od domu do
domu, pokazując wspaniałe przedstawienia. Według mnie
tamte lata i związane z nimi zwyczaje, a obecne to dwa różne
światy.

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny i wyjątko-
wy. Od dawna przyjęło się w Polsce, że są to święta rodzinne.

Dawniej rodziny nie były tak rozrzuco-
ne po świecie jak dzisiaj, więc nie było
większego problemu spotkać się przy
świątecznym stole. Obecnie wielu na-
szych bliskich wyjechało za granicę za
pracą, zostawiając często dzieci pod
opieką dziadków. I to jest bardzo smut-
ne, bo one najbardziej na tej rozłące
cierpią. Jednak większość chciałaby te
święta spędzić rodzinnie, więc w miarę
możliwości przyjeżdżają do rodzinne-
go domu.

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia pragnę wszystkim parafia-
nom, a także gościom złożyć ser-
deczne życzenia. Życzę wszystkie-

go, co dobrem się zowie, zdrowia, błogosławieństwa
Bożego, zgody i miłości w rodzinach, w sąsiedztwie,
a także w parafii. Niech człowiek człowiekowi nie
utrudnia życia, bo życie jest piękne i tylko jedno, i
trzeba o tym pamiętać. Kiedy będzie zgoda i miłość
wtedy Nowonarodzony Jezus będzie nam wszystkim
błogosławił.

Czas ucieka...

Święty Mikołaj idzie
Już paciorek swój zmów
Ślij prośby doń swe
A przyjdzie w progi twe

Wśród lodu brył, wśród śnieżnych burz
Święty Mikołaj idzie już
Choć lód i śnieg przylgnęły do szat
W dziecięcy idzie wciąż świat.

A na koniec wszystkim dzieciom dedykuję wierszyk o św.
Mikołaju, jaki zapamiętałam ze szkoły.

Weronika Gniewek
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Część artystyczna o bł. Janie Pawle II przygotowana przez uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor szkoły z jedną z laureatek konkursu plastycznego.

Chcąc przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę i naucza-
nie Ojca Świętego Jana Pawła II powstał konkurs gminny „Z
Wadowic do Świętości” organizowany przez Szkołę Podsta-
wową Nr 2 w Bratkowicach. Jak pamiętamy Ojciec Święty

odszedł do „Domu Ojca” w kwietniu 2005
r., a pierwsza edycja konkursu odbyła się
16 X 2006r. Nasza szkoła nosi zaszczyt-
ne imię Jana Pawła II, jest więc jakby zo-
bowiązana do przybliżania sylwetki Wiel-
kiego Polaka oraz integrowania uczniów
i nauczycieli wokół przesłania płynącego
z Jego nauczania. W bieżącym roku szkol-
nym odbyła się już VIII edycja tegoż kon-
kursu pod hasłem „Jan Paweł II – Papież
Dialogu”. Celami konkursu było:
– ukazanie szczególnej wagi dialogu, bę-
dącego pomostem między wszystkimi re-
ligiami i kulturami świata,
– wzbogacenie wiedzy na temat życia i
działalności Jana Pawła II,
– rozwijanie zainteresowań literackich i
plastycznych uczniów inspirowanych
życiem i działalnością Papieża.

Organizacja konkursu obejmowała
trzy kategorie:

1. Konkurs literacki na temat „Jesteś inny i to mnie fa-
scynuje” – formą wypowiedzi był list do koleżanki lub kolegi
z dowolnej części świata, w którym należało zapytać o sprawy
związane z jego kulturą, wiarą, obyczajami. Jednocześnie trze-
ba było przedstawić kim się jest, kim chce się być i kim pozo-
stać. Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI. W części lite-

rackiej udział wzięło 38 uczestników z 8 szkół gminy Świl-
cza.

Konkurs literacki szczególnie spodobałby się Janowi Paw-
łowi II, ponieważ literatura była jego życiową pasją, uważał ją

za najważniejsze forum porozumienia i ducho-
wości kulturalnej człowieka. Nasz temat „Je-
steś inny i to mnie fascynuje” mógłby wydawać
się zbyt trudny dla 10-12 latków, ale nic bar-
dziej mylącego. Dzieci to najwięksi mistrzo-
wie dialogu, szczególnie wtedy, gdy dialog ma
w założeniu szczerość i poznanie się. Ostatnie
lata pokazały z jaką trudnością przychodzi nam
porozumiewanie się w wielu dziedzinach” po-
lityki, kultury, wiary, a nawet w rodzinie czy
pracy. Pontyfikat naszego Wielkiego Papieża
był czasem wielkiego dialogu z człowiekiem i
ze współczesnym światem. Jan Paweł II zazna-
czył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja
jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś dru-
gim, kim jest inny. Trzeba bardzo jasno mó-
wić, kim ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę
pozostać.” Dialog to coś więcej niż wymiana
poglądów, krytyka, spór czy polemika. Zaczy-
na się od spotkania z drugim człowiekiem, cier-
pliwego słuchania, zadawania pytań, aż po
możliwość wypowiedzenia się.

Takie też były prace uczestników naszego konkursu, otwar-
te na rówieśników całego świata, pełne tolerancji i dobrej woli
oraz szacunku, a zarazem jasno przedstawiające siebie, z pełną
szczerością wyrażając opinie, dalekie od ocen i sądów. Janie
Pawle II zasiałeś ziarno, z każdym naszym konkursem staje
się ono bardziej dorodne, dojrzewa i mamy nadzieję, że kie-

Jan Pawe³ II – Papie¿ Dialogu

Fina³ VIII edycji konkursu

„Z Wadowic do Œwiêtoœci”
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26 i 27 października br. w Rzymie
odbyło się dwudniowe spotkanie rodzin
z całego świata pod hasłem „Rodzino,
żyj radością wiary”. Rodziny do Rzy-
mu zaprosił jeszcze papież Benedykt
XVI, by wspólnie przy grobie Św. Pio-
tra odnowić swoją wiarę. Podczas spo-
tkania została zaprezentowana nowa
ikona rodziny, przedstawiająca ofiaro-
wanie Jezusa w świątyni, gdzie poza
Maryją, Józefem i Jezusem są Symeon
i Anna. Ikona ma zwrócić uwagę na
osoby starsze i międzypokoleniowe
więzi w rodzinie.

W spotkaniu wzięło udział 250
osób z Diecezji Rzeszowskiej. Piel-
grzymce do Rzymu, do źródeł chrze-
ścijaństwa w Roku Wiary przewodni-

dyś nasi uczniowie zasieją go we wszystkich częściach świata.
2. Konkurs plastyczny na temat „Papież Jan Paweł II

szukał dialogu ze wszystkimi narodami świata. Przedstaw
Ojca Świętego wśród ludzi innych kultur i narodowości.”
Uczestnikami były dzieci młodsze z klas 0-III. Zaintereso-
wanie tą kategorią konkursu przerosło nasze oczekiwania,
ponieważ zostało zgłoszone aż 109 prac ze szkół i przedszko-
li. Dzieci otrzymały tzw. „wolną rękę” w doborze techniki
wykonania prac i to pozwoliło im stworzyć ciekawe, wzru-
szające prace, które przedstawiały naszego Wielkiego Roda-
ka podczas spotkań z dziećmi różnych ras i narodowości na
całym świecie.

3. Konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II.
2-osobowe zespoły z klas V-VI pisały test. Uczniowie mieli
podaną szczegółową bibliografię, dzięki której mogli się przy-
gotować.

Konkurs niezmiennie od lat cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem, co widzimy po ilości prac, które na niego
napływają. Przebieg jego był następujący: po przywitaniu przez
panią dyrektor Barbarę Wasilewską – Naróg oraz przedsta-

Fot. W. Jucha

Uczniowie naszej szkoły z nagrodami i dyplomami za wyróżnienie
w konkursie plastycznym oraz za zajęcie I miejsca w konkursie wiedzy
o Janie Pawle II.

Pani dyrektor wręcza nagrody za zajęcie miejsca w konkursie wiedzy
o Janie Pawle II.

wieniu celów konkursu i przypomnieniu kategorii odbyła się
część artystyczna przygotowana przez dzieci naszej szkoły.
Po zakończeniu montażu słowno – muzycznego nastąpiło
ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów oraz nagród w po-
staci pięknych publikacji o błogosławionym Janie Pawle II.
Oczekując na wyniki trwającego w międzyczasie konkursu
wiedzy o Janie Pawle II p. Bogumiła Majka odczytała frag-
menty listów nagrodzonych prac.

Konkurs podsumowała pani Dyrektor gratulując nagro-
dzonym uczniom i uczennicom uczestnictwa w podróży do
wspomnień o Janie Pawle II, który jest niekwestionowanym
autorytetem moralnymi przewodnikiem dla młodych ludzi.

Władysława Jucha
Bogumiła Majka

czył bp Jan Wątroba Ordynariusz Rze-
szowski i przewodniczący Komisji ds.
Rodziny Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Pielgrzymowaliśmy pod patrona-
tem Niedzieli Rzeszowskiej i Radia
Via. Sobotnie spotkanie miało charak-
ter czuwania na Placu Św. Piotra z Oj-
cem Świętym Franciszkiem. Papież
przyszedł na plac Św. Piotra, trzymając
za ręce dzieci niosące kolorowe balo-
niki. W trakcie spotkania przedstawio-
ne zostały świadectwa narzeczonych,
młodych małżeństw, jubilatów, rodzin
neokatechumenatu. Wstrząsające były
świadectwa rodzin z cierpiącej Syrii, jak
i imigranta z Nigerii, który przypłynął
łodzią na włoską wyspę Lampedusę.
Papież Franciszek zapewnił, że Pan Bóg

zna trudy życia rodzinnego. Zna też
głębokie pragnienie, by znaleźć radość
pokrzepienia. Papież zachęcił też do
jednoczenia w rodzinach wszystkich
pokoleń, zarówno najmłodszych, jak i
najstarszych. Zwrócił uwagę na znacze-
nie „pięknych momentów” życia ro-
dzinnego. Wymienił wśród nich odpo-
czynek, wspólny obiad, wyjście do par-
ku, wycieczkę za miasto, wizytę u
dziadków lub u chorego. W tym kon-
tekście zaapelował, by nie zapominać
o dziadkach. Przestrzegał też: „Naród,
który nie słucha dziadków, to naród,
który umiera”. Podczas uroczystości,
przy radosnym śpiewie, tysiące kolo-
rowych baloników wypuszczonych
przez dzieci, poszybowało w niebo.

Spotkanie rodzin z papie¿em Franciszkiem w Rzymie
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Niedzielne spotkanie na wypełnio-
nym po brzegi Placu Św. Piotra miało
nieco inny charakter, pełen skupienia i
żarliwej modlitwy. Spotkanie rozpoczę-
ła modlitwa różańcowa w intencji ro-
dzin, a potem uroczysta Msza Św. pod
przewodnictwem Ojca Świętego Fran-
ciszka i ponad 300 kapłanów z całego
świata. Ojciec Święty w homilii zwrócił
uwagę na wielką potrzebę modlitwy w
rodzinie. Zaapelował o dawanie świa-
dectwa w świecie, by nie chować otrzy-
manej wiary, ale jak Św. Paweł nieść ją
do wszystkich ludów i narodów. Zachę-
cał rodziny do życia radością płynącą z
wiary i zjednoczenia z Chrystusem. Na
zakończenie Papież zawierzył wszystkie
rodziny pod opiekę Świętej Rodziny z
Nazaretu.

23 października wczesnym rankiem,
po krótkiej modlitwie i błogosławień-
stwie na czas pielgrzymowania, spod ko-
ścioła Chrystusa Króla w Rzeszowie
wyruszyło 5 autokarów w kierunku Rzy-
mu. Otwarci na piękno i dobro, z rado-
ścią podjęliśmy trudy podróży, odpowia-
dając na wezwanie Franciszka, który
zaprosił do Rzymu rodziny z całego
świata. Niewygody i zmęczenie dołączy-
liśmy do intencji, jakie każdy z nas wiózł
do grobu Św. Piotra i Pawła, a zwłasz-
cza błogosławionego (a już wkrótce
świętego) Jana Pawła II. Spotkania z
Ojcem Świętym były najważniejszymi
punktami naszej siedmiodniowej piel-
grzymki. W pierwszym dniu zwiedzili-
śmy Budapeszt i tam w katedrze Św. Ste-
fana modliliśmy się o odkrycie powoła-
nia każdego członka rodziny i jego re-
alizację na wzór Św. Jadwigi Królowej.
W drugim dniu odwiedziliśmy Bazyli-
kę w Loretto, by tam uczyć się życia na-
zaretańskiego i odmówiliśmy modlitwę
oraz zapaliliśmy znicze na grobach pol-
skich żołnierzy spoczywających na
cmentarzu w Loretto. Po drodze zatrzy-
maliśmy się nad Adriatykiem. Pogoda
była wyśmienita, więc oprócz zamocze-

nia nóg niektórzy skorzystali z kąpieli.
Następnie pokłoniliśmy się Jezusowi,
który cudownie przemienił chleb i wino
w swoje Ciało i Krew w sanktuarium w
Lanciano. W trzecim dniu zatrzymali-
śmy się w San Giovani Rotondo, gdzie
u Ojca Pio uczyliśmy się pokuty i umie-
jętności dźwigania krzyża. Potem udali-
śmy się do Św. Michała Archanioła na
wzgórze Gargamo, by modlić się o Jego
opiekę dla rodzin. Później oddaliśmy
hołd poległym w walce o naszą wolność
na cmentarzu na Monte Casino. Na dłu-
żej zatrzymaliśmy się w Fiugii, skąd au-
tokarami dojeżdżaliśmy do Rzymu.

Nawiedzając stary Rzym uczyliśmy się
odwagi w wyznawaniu wiary. Podczas
spaceru zwiedziliśmy m.in.: Bazylikę
Św. Jana na Lateranie, Święte Schody,
Koloseum, Forum Romanum, place i
fontanny rzymskie, bazylikę MB Więk-
szej, Panteon i Piazza Navona. Udali-
śmy się do grobu Św. Piotra i grobów
papieskich, do Bazyliki Św. Piotra oraz
zwiedziliśmy Bazylikę Św. Pawła za
Murami i modliliśmy się na grobie Św.
Pawła Apostoła.

W pamięci pozostanie nam nabo-
żeństwo do Bożego Miłosierdzia w ko-
ściele Św. Ducha Rzymie i Msza Św.
w intencji rodzin sprawowana pod
przewodnictwem bp Jana Wątroby, a
przede wszystkim dwudniowe spotka-
nie z Ojcem Świętym na Placu Św.
Piotra. Szóstego dnia podzieliliśmy się
na grupy i udaliśmy się odpowiednio
do:
1) Sanktuarium Św. Rity w Nursji,
2) Klasztoru Św. Franciszka i Św. Kla-
ry w Asyżu,
3) Orwieto i Św. Antoniego w Padwie,
4) Wenecji.

Późnym wieczorem spod Wenecji
wyruszyliśmy w kierunku Polski. Siód-
mego dnia rano, przy pięknej pogodzie
nawiedziliśmy narodowe sanktuarium
Austriaków – Mariazell w Alpach, na-
stępnie udaliśmy się do Wiednia – tam
na Kalembergu prosiliśmy o odwagę
dawania świadectwa i troski o Ojczy-
znę. Wróciliśmy do domów mocniejsi
wiarą Franciszka, wiarą Św. Piotra.

Cecylia Homa

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przekazujemy wszystkim
mieszkańcom Bratkowic i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności. Wyrażamy głębokie przekonanie, że te świąteczne dni przeży-
wane w naszych domach w sposób szczególny, ciepły i radosny przyniosą spełnienie
wszystkich planów i pragnień. Niech nadchodzący 2014 rok będzie dla każdego
czasem spełnionych marzeń i nadziei oraz pasmem sukcesów w codziennym życiu.

Andrzej Bednarz, Krzysztof Ciszewski, Cecylia Homa, Mieczysław Leja
– radni z Bratkowic
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Kierując się tym przesłaniem Pod-
karpacki Bank Żywności, który jest or-
ganizacją charytatywną, zorganizował
coroczną „Świąteczną Zbiórkę Żywno-
ści”, którą otrzmują również mieszkań-
cy Bratkowic. Już siedem lat Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej,
które jako organizacja pozarządowa bie-
rze udział w tej zbiórce. Ważnym ele-
mentem tej współpracy jest to, że pozy-
skana żywność ze zbiórek w całości tra-
fia do potrzebujących z Bratkowic. Jest
to też nasz wkład w to przesłanie, któ-
rym kieruje się Bank Żywności.

W dniach 4-5 października oraz w
dniach 29-30 listopada Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej,
wspólnie z Zespołem Szkół w Bratko-
wicach pod patronatem Banku Żywno-
ści w Rzeszowie w ramach Ogólnopol-
skiej Akcji Zbiórki Żywności przepro-
wadzili w sklepie Delikatesy Centrum
w Bratkowicach świąteczną zbiórkę
żywności. Nie bez znaczenia dla powo-
dzenia tych akcji są informacje przeka-
zywane przez media: radio, telewizję i
prasę. Dlatego też odwiedzający sklep
Delikatesy Centrum klienci, z życzliwo-
ścią i uznaniem włączali się do tej zbiórki
przekazując żywność, o którą prosili or-
ganizatorzy. W zbiórce w dniach 4-5
października zebrano łącznie 297 kg
żywności i przygotowano 26 paczek
żywnościowych, które członkowie
TMZB przekazali potrzebującym, szcze-
gólnie rodzinom wielodzietnym. Nato-

Wolontariusze – Młodzież Gimnazjalna z Zespołu Szkół w Bratkowicach z prezesem TMZB Tadeuszem Piętą.

Pomagamy
najbardziej

potrzebuj¹cym

miast w czasie świątecznej zbiórki żyw-
ności w dniach 29-30 listopada zebrano
245,90 kg żywności, która została prze-

kazana Zespołowi Szkół w Bratkowi-
cach, który przygotował paczki i prze-
kazał najbardziej potrzebującym dzie-
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Bo¿e Narodzenie

Przychodzi na Ziemię
w otoczeniu Nocy
Rozjaśnia ciemności koło północy
W nędznej stajence,
w ubóstwie się rodzi
Ma przecież świat zbawić,
na wszystko się godzi.

Maryja i Józef nad Nim czuwają
Pasterze, zwierzęta ciepłem otaczają
Malutkie rączęta wznosi już do góry
Już nam Błogosławi,
wzrok kierując w chmury.

Krystyna Zając

Pani rolniczego trudu

Kiedy wstały ranne zorze,
Wtedy spało jeszcze zboże.
Mgła je skrzętnie otuliła,
rosa z wiatrem kołysała
A Pani rolniczego trudu,
każdy zagon ziemi z troską oglądała.

Żeby wszystko ładnie rosło,
w czasie dojrzewało
By nikomu nie zabrakło chleba
Gdy nadeszła pora żniwna,
to skowronek
Śpiewał pieśń pochwalną,
co wzleciała aż do nieba.

Muszę przyznać, że na polach
sarny i jelenie pozostały
A dziki tu i ówdzie pola przekopały
Wokół smutne ugory stoją –
Ale Ty nam zawsze Matką jesteś –
tarczą i ostoją.

Dziękuję Pani rolniczego trudu
W imieniu tutejszych rolników
i polskiego ludu
Żeś jest zawsze naszą Matką
w bardzo trudnych chwilach,
Że nad każdym skrawkiem
zaoranej ziemi z troską się pochylasz.

Genowefa Woźny

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości

i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego

Nowego 2014 Roku
wraz z podziękowaniami

za dotychczasowe wsparcie
w imieniu braci strażackiej czytelnikom

i wszystkim mieszkańcom Bratkowic
życzy

Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bratkowicach.

ciom z Bratkowic. Trzeba wspomnieć o
łańcuszku ludzi dobrej woli i gorącego
serca, bez którego nie mogło by się to
wszystko odbywać. Podziękowania kie-

Dzięki darczyńcom, kosz się napełniał z mi-
nuty na minutę.

Pakowanie zebranej żywności przez wolontariuszy.

ruję do: Dyrektor Biura Banku Żywno-
ści w Rzeszowie Pani Doroty Rosiń-
skiej-Jęczmienionki, Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Bratkowicach Pani mgr Jo-
anny Różańskiej, wolontariuszy – mło-
dzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w
Bratkowicach za udział i wspaniałą po-
stawę w zbiórkach żywności, Prezesa
OSP w Bratkowicach Mieczysława Leja
za udostępnienie pomieszczenia w re-
mizie strażackiej, Prezesa Firmy RE-
STOL Roberta Klaudela, pani Barba-
ry Piotrowicz za transport darów z Rze-
szowa, członków Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bratkowickiej Marii Rusin,
Krystyny Zając, Marii Grędysy, Jani-
ny Przywary, Dariusza Jamuły i Tade-
usza Bednarza, którzy w zbiórkach żyw-
ności uczestniczą od początku ich orga-
nizowania. Dziękuję również wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do powodzenia tej akcji.

Tadeusz Pięta, prezes TMZB



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 29-30/201316

Rz¹d oszczêdza

na Polakach

Budżet państwa na 2014 rok zaproponowany
przez Rząd PO-PSL uderzy w najbiedniejszych –
uważa Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg, autor,
lub współautor prawie wszystkich poprawek,
wprowadzonych do budżetu państwa od 2006
roku, dzięki którym Podkarpacie uzyskało środ-
ki na inwestycje. Doceniony i uhonorowany Srebr-
nym Krzyżem Zasługi oraz prestiżową nagrodą
im. Grzegorza Palki, zwaną Samorządowym Oska-
rem. Członek Komitetu Politycznego Prawa i
Sprawiedliwości. Członek Komisji Finansów Pu-
blicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej, Podkomisji stałej ds. moni-
torowania wykorzystania środków unijnych oraz
Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych.
W latach 2005-2007 wiceprzewodniczący Komisji
Finansów Publicznych.

– Premier przyznał, że dochody budżetu państwa w 2013
roku będą niższe od planowanych o ponad 24 miliardy
złotych. Rząd zaproponował zwiększenie deficytu o ponad
16 miliardów. Proszę ocenić, jakie czynniki złożyły się na
taką niską wykonalność budżetu państwa w bieżącym roku?

– Na etapie uchwalania budżetu na 2013 rok przyjęto
nieprecyzyjne założenia. Zauważyłem te błędy, wielokrot-
nie dyskutowałem o nich podczas obrad Komisji Finansów
Publicznych, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko.
Wyjaśniałem obawy zabierając głos na sali sejmowej, dzieli-
łem się swoimi spostrzeżeniami ze społeczeństwem, poprzez
media lokalne i krajowe. Uważałem, że projekt budżetu na
2013 rok był nie do zaakceptowania, czas pokazał, że mia-
łem rację. W sierpniu i wrześniu br. odbywały się prace nad
nowelizacją tegorocznego budżetu, podczas których, okaza-
ło się, że Minister Finansów i Wicepremier Jacek Rostow-
ski oraz Premier Rządu Polskiego Donald Tusk sztucznie
zawyżyli dochody – praktycznie w każdym obszarze. Do-
chody nie zostały wykonane, więc zwiększono deficyt do
niebotycznych rozmiarów. Na skutek takich działań rządu
polskiego, w budżecie na 2013 rok powstała największa dziu-
ra budżetowa w historii powojennej Polski.

– Jest Pan Poseł ekspertem do spraw finansów publicz-
nych, posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracach
nad konstruowaniem budżetów: dwanaście lat w jednost-
kach samorządu terytorialnego i osiem lat w parlamen-
cie. Dlaczego Premier RP Donald Tusk nie uwzględnił zgła-
szanych przez opozycję uwag na etapie prac nad budżetem
państwa na 2013 rok?

– Należałoby zadać pytanie, z jakiego powodu, pomimo
wielu zgłoszonych przez opozycję uwag i publicznych wy-
stąpień w budżecie przyjęto dochody na poziomie niemoż-

liwym do osiągnięcia? Próbowałem znaleźć odpowiedź na
to pytanie, niestety wnioski, do których doszedłem nie na-
dają się do prasowych publikacji. Uważam, że każdy myślą-
cy Polak ma własne, osobiste spostrzeżenia i jest w stanie
samodzielnie określić, to co obecnie dzieje się z naszym
krajem.

– Czy budżet państwa na 2014 rok został skomponowa-
ny z większą dbałością o finanse państwa? Co Pan Poseł o
tym sądzi? – dopisane

– Obawiam się, że w budżecie na 2014 rok przy oblicza-
niu dochodów państwa przyjęto tę samą – błędną zasadę.
Jestem Polakiem-patriotą, takie wychowanie wyniosłem z
domu rodzinnego. W parlamencie dbam o sprawy naszego
kraju, powiatu, gminy – ziemi, która od innych jest mi bliż-
sza. Nigdy nie podjąłem działań, które mogłyby zaszkodzić
naszej Ojczyźnie. Było mi niezmiernie przykro, gdy po upły-
wie zaledwie trzech tygodni od ujawnienia danych na temat
tegorocznej dziury budżetowej, Premier Donald Tusk przed-
stawił na Radzie Ministrów projekt budżetu na 2014 rok i
ten budżet opierał się na założeniach, które nie sprawdziły
się w roku bieżącym. Nie popieram i nie rozumiem takiego
działania.

Stanisław Ożóg, członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Podkomisji stałej do
monitorowania wykorzystania środków unijnych oraz Podkomisji sta-
łej ds. finansów samorządowych. W latach 2005-2007 wiceprzewodni-
czący Komisji Finansów Publicznych. Poprzednio starosta rzeszowski
i burmistrz Sokołowa Małopolskiego.
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– Jaki będzie przyszłoroczny budżet?
– W budżecie na 2014 rok założono dochody na kwotę

276 miliardów 912 milionów złotych, wydatki na poziomie
prawie 325 miliardów złotych i deficyt w wysokości 47 mi-
liardów 725 milionów złotych – moim zdaniem to są pozy-
cje nierealne. Jestem przekonany, że już po pierwszym kwar-
tale 2014 roku budżet zostanie skierowany do nowelizacji,
ponieważ nie uda się osiągnąć założonego wzrostu docho-
dów ze względu na zły stan gospodarki. Taka sytuacja miała
miejsce w bieżącym roku. Wskaźniki wzrostu Produktu
Krajowego Brutto na poziomie 2,5% i inflacji na poziomie
2,4% są oderwane od rzeczywiści. Poza tym planując bu-
dżet przyszłoroczny powinniśmy brać pod uwagę skutki blo-
kady wydatków w obecnym budżecie. Te zablokowane wy-
datki będą zrolowane na przyszły rok, a rolowanie tych wy-
datków w poszczególnych resortach nie ma odzwierciedle-
nia w projekcie budżetu na 2014 rok.

– Co budzi u Pana Posła największe obawy w projekcie
budżetu na 2014 rok?

– Niepokoi mnie zjawisko poszukiwania rezerw i
oszczędności we wszystkich działach przyszłorocznego bu-
dżetu. Sprzeciwiłem się rozwiązaniom, które skutkują ogra-
niczeniem środków finansowych na działalność zakładów
pracy chronionej. Zaproponowane rozwiązania pozbawiają
osoby niepełnosprawne możliwości normalnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie. Uważam, że to jest postępowa-
nie niegodne katolika, a przede wszystkim osób pełnią-
cych funkcje powierzone przez naród. Podczas opracowy-
wania projektu budżetu pominię-
to zapisy Konstytucji RP. Złożo-
ny został projekt budżetu do laski
marszałkowskiej i jest procedowa-
ny w Sejmie, natomiast nie przy-
jęto ustaw okołobudżetowych, któ-
re rodzą skutki podatkowe, stano-
wiące podstawę do pozyskania do-
datkowych dochodów. Jednym z
przykładów takiego działania jest
brak ustawy o podwyższonym po-
datku VAT.

W chwili obecnej aktualne są
przepisy prawa, które mówią, że
stawka 23% obowiązuje do końca
2013 roku. Natomiast na tym eta-
pie prac nad budżetem powstaje
rządowy projekt ustawy, który za-
kłada, że podwyższona stawka bę-
dzie obowiązywała do końca 2016
roku. Posłowie opozycji dowie-
dzieli się o tym z mediów, a nie z
dokumentów sejmowych. Nie ma
podstawy prawnej, nie ma również
zgody opozycji na takie rozwiąza-
nia, natomiast do budżetu już za-
łożono wpływy z podwyższonego
podatku VAT i oszczędności na
osobach niepełnosprawnych.

Przykłady nieuczciwych dzia-
łań można również znaleźć w in-
nych obszarach począwszy od
oświaty, opieki zdrowotnej, dofi-

nansowaniu zadań zleconych, czy zadań własnych samorzą-
dów, poprzez okrajanie subwencji, czy dotacji.

– Gdyby poproszono Pana o streszczenie w kilku sło-
wach założeń budżetu na 2014 rok, to jakie padłyby stwier-
dzenia?

– Niewiarogodny, niemożliwy do wykonania – budżet
przetrwania, w którym minister sztucznie dopasowuje do-
chody do poziomu wydatków!

– Obserwując prace Rządu, czego życzyłby Pan Polsce,
Polakom i sobie?

– Polski suwerennej i dostatniej. By żyło się lepiej, nie
tylko politykom Platformy Obywatelskiej i wybranym gru-
pom społecznym, ale ludziom którzy codziennie ciężko pra-
cują na to, aby nakarmić własne rodziny. Wyznaję zasadę, że
człowiek wybrany przez naród powinien uczciwie służyć
temu narodowi. Ubolewam nad faktem, że wielu polityków
zapomniało o sensie wykonywanej pracy: Polsce i Polakach.
Wspaniale wyrażają to słowa największego z Polaków Pa-
pieża Jana Pawła II „Potrzeba nieustannej odnowy umy-
słów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o do-
bro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Oj-
czyzna”.

– Dziękuję za rozmowę.

Monika Roman
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Dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturalna,

patriotyczna i religijna Firmy RESTOL

Firma Restol rozpoczęła działalność w okresie, kiedy
Polska znalazła się w trudnym okresie transformacji, gdzie
po wielu latach panowania ustroju komunistycznego wkro-
czyła na drogę demokracji i wolności. Początki nowego niosą
nadzieję na lepsze czasy, ale początki często bywają trudne.
Podobnie było i tym razem. Przede wszystkim podstawowa
bolączka nowego systemu to brak pracy, który odczuła nie-
jedna rodzina. Niepewność jutra, strach i obawa o dalszy byt.
Pojawienie się na rynku nowej firmy, a wtym przypadku w
Bratkowicach, dało nadzieję na lepsze jutro wielu rodzinom
z Bratkowic. Wielu naszych mieszkańców i sąsiednich miej-

scowości znalazło pracę właśnie w tym zakładzie, a wiele wy-
twarzanych w nim wyrobów, przede wszystkim mebli zaczęło
pojawiać się w naszych domach.

Okazało się, że Restol to nie tylko meble.
Widząc potrzebę integracji z Bratkowicami, Restol zaczął

obejmować swoisty mecenat nad wieloma działaniami insty-
tucji oraz organizacjami, które zwracały się o pomoc w wielu
dziedzinach swojej działalności. Dzisiaj w każdym ośrodku
użyteczności publicznej znajduje się wyposażenie w postaci
mebli Firmy Restol. Nieoceniony jest również wkład firmy w
czasie rozbudowy naszego kościoła parafialnego. Jej działal-
ność charytatywna oraz sponsoring dla wielu organizacji, które

starają się organizować życie społeczne, kulturalne, patrio-
tyczno-religijne przynosząc wiele dobra naszej społeczności
jest nieoceniona. Mam tu na uwadze OSP, LKS Bratek, TMZB,

KGW, szkoły i przedszkole. Trzeba jednoznacznie stwierdzić,
że od samego początku właściciele i zarząd Firmy Restol
okazał wiele serca i ludzkiego zrozumienia dla potrzebują-
cych. I za to należy się im ogromna wdzięczność od wszyst-
kich mieszkańców Bratkowic.

Należy odnotować ogromne zaangażowanie firmy we
współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bratkowic-
kiej. Wszystko zaczęło sie w 2003 roku organizacją Dni Brat-
kowic, które stały się świętem naszej miejscowości, a także
okazją do wielu spotkań rodaków przybyłych z róznych stron

kraju i zagranicy. Restol był sponsorem wielu nagród w kon-
kursach, które organizowane były podczas Dni Bratkowic. W
2004 roku poświęcony został sztandar Towarzystwa. Wiele
pomocy w jego ufundowaniu udzielili prezes Krzysztof Trze-
ciak i śp. Stanisław Aletański. W 2008 roku na Jubileusz 20-
lecia powstania firmy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Brat-
kowickiej w podziękowaniu za wszelkie dobro, które otrzy-
mali mieszkańcy Bratkowic, przekazało Wienic Dożynko-Poświęcony sztandar TMZB niesie śp. Stanisław Aletański.

Śp. dyrektor Stanisław Aletański i prezes Krzysztof Trzeciak wręczają
nagrodę za zdobycie I miejsca w rodzinnym konkursie sprawności.

Prezes LKS Bratek dziękuje kierownictwu Restolu za nagrody.

Prezes PPiH Restol Krzysztof Trzeciak wręcza puchar zawodnikowi
LKS Bratek Marianowi Warzocha.
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W czerwcu w 2013 roku Firma Re-
stol obchodziła Jubileusz 25-lecia po-
wstania. Swoją siedzibę ulokowała w
Bratkowicach, zapisując się bardzo
mocno we współczesną historię naszej
miejscowości. W miejscowym kościele
parafialnym odbyła się uroczysta Msza
św., której przewodniczył ks. proboszcz
Józef Książek. Uczestniczyli w niej wła-
ściciele Firmy, Prezesi Zarządu, pra-
cownicy oraz wielu zaproszonych gości
m.in. władze wojewódzkie, samorządo-
we, przedstawiciele instytucji i organi-
zacji, które współpracują z Restolem.

W części oficjalnej, która odbyła się w
Zajeździe Leśna Wola k/Głogowa, wspo-
minano te minione lata. Właściciele i Za-
rząd firmy podsumowując efekty tej 25-
letniej pracy, podziękowali wszystkim,
którzy przyczynili się do rozwoju firmy.
Również wielu gości zaproszonych na tę
uroczystość przekazało podziękowania za
współpracę, podkreślając znaczenie biz-
nesowe firmy, ale również działalność w
sferze społecznej, charytatywnej i kultu-
ralnej. Zakończeniem tego jakże rodzin-
nego spotkania integracyjnego były zaba-
wy i konkursy, w których uczestniczyli pra-
cownicy jak również zaproszeni goście.

Korzystając z możliwości wspo-
mnienia tych 25 lat poprosiłem prezesa
pana Roberta Klaudela o przybliżenie
Czytelnikom działalności Firmy Restol,
historii jej powstania, prowadzonej dzia-
łalności produkcyjnej, handlowej oraz
społecznej, jak również zamierzeń i pla-
nów na przyszłość.

– Panie Prezesie. Jak powstała fir-
ma Restol i dlaczego w Bratkowicach?

– Restol powstał w 1988 roku jako
jedna z pierwszych spółek prawa han-
dlowego w Rzeszowie i na Podkarpa-
ciu. W lutym tegoż roku czterej wspól-
nicy: Zygmunt Radek, Ryszard Babicz,
Wiesław Kasprzyk i Jacek Podroużek,
pod firmą PPiH Restol, założyli spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, któ-
rej podstawową działalnością miała być
produkcja i sprzedaż mebli. Łącząc w
ten sposób swoje wcześniejsze doświad-
czenia z prowadzenia zakładów rze-
mieślniczych i kumulując posiadane
kapitały w jednej firmie, właściciele spół-
ki postanowili rozpocząć działalność
produkcyjną w hali po byłej bukaciarni
przy SKR w Bratkowicach. Początki
działalności to intensywna praca wszyst-
kich właścicieli oraz zatrudnionych pra-
cowników, którzy, jak jedna rodzina, nie
szczędząc trudu i czasu, budowali firmę
praktycznie od zera w niewielkiej hali
produkcyjnej. Pierwsze ścianki meblo-

we „Kuba” i „Kuba II”, wyprodukowa-
ne były z materiałów, jakie udało się
zdobyć. Stopniowo płyta meblowa stała
się bardziej dostępna, pojawiły się tren-
dy kolorystyczne bieli i czerni, następ-
nie mahoniu i sosny sękatej, w Restolu
powstał pierwszy rozbudowany system
meblowy o nazwie „Soft”. W roku 1994
roku, jako członek-założyciel, firma na-
sza przystąpiła do Podkarpackiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie,
lokalnego forum prywatnych pracodaw-
ców. Firma rozwijała się bardzo dyna-
micznie: w 1998 roku zatrudniała po-
nad 190 osób, otworzyła największy w
Rzeszowie salon meblowy przy ulicy
Dąbrowskiego oraz własne studio me-
bli kuchennych. Restol stał się najwięk-
szym prywatnym pracodawcą gminy
Świlcza, dając szansę rozwoju zawodo-
wego wielu pracownikom Bratkowic,
Rzeszowa i okolic.

Kolejne cztery lata działalności zwią-
zane były ze ścisłą współpracą z liderem
branży meblowej firmą Black Red Whi-
te. Dla BRW Mielec frezowaliśmy fron-
ty MDF – ponad 60 tys. m2 miesięcznie,
wykonywaliśmy zlecone elementy mebli
oraz kompletne meble. Okres współpra-
cy obie firmy oceniały bardzo pozytyw-
nie, a jej zakończenie w 2002 roku było
wcześniej przez firmy zaplanowane. Re-
stol stał się firmą o największym doświad-
czeniu we frezowaniu MDF. Od 2002
roku Restol rozpoczął dynamiczny roz-
wój własnej linii produktowej oraz bu-
dowę własnych kanałów dystrybucji obej-

wy. Współpraca z firmą, to również pomoc w przekazywaniu
pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Rzeszowie. Dzię-
ki środkom transportu z firmy, przez 7 lat mogliśmy przeka-
zywać żywność najbardziej potrzebującym mieszkańcom Brat-
kowic. Jak do tej pory było to ok. 120 ton żywności.

Przekazanie wieńca dożynkowego TMZB Zarządowi Restolu.

Za ta wspaniały mecenat i pomoc w każdej dziedzinie w
2010 roku firma Restol została zwycięzcą konkursu organi-
zowanego przez wójta Gminy Świlcza pn. „Laur Samorządo-
wy” w dziedzinie Gospodarka i Przedsiębiorczość. Nomina-
cję do tej nagrody złożyły wszystkie organizacje społeczne
działające w Bratkowicach. Byliśmy dumni, że jest taka firma
w naszej miejscowości, której działalność wybiega poza gra-
nice Bratkowic i gminy.

I tak pozostało do dnia dzisiejszego. W pewnym sensie
czujemy się bezpiecznie, bo możemy zawsze liczyć na wspar-
cie i pomoc z ich strony.

W roku Jubileuszu 25-lecia działalności, życzy-
my właścicielom i Zarządowi, któremu przewodni-
czy pan Prezes Robert Klaudel dalszego rozwoju,
a wszystkim pracownikom zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy.

Tadeusz Pięta, prezes TMZB

Prezes Robert Klaudel.

Jubileusz 25-lecia Firmy RESTOL
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mujących swym zasięgiem cały kraj. W
kolejnych latach Restol przeprowadził
szereg inwestycji technologicznych do-
konując zakupu nowoczesnych centrów
obróbczych, pras 3D i 2D oraz komplet-
nej linii do produkcji frontów ramko-
wych.

– Jakie były początki pana pracy w
firmie?

– Mój pierwszy dzień pracy w Resto-
lu to 7 maja 2007 roku kiedy rozpoczą-
łem pracę na stanowisku Dyrektora Za-
rządzającego, po wygranym konkursie na
to stanowisko. Od tamtej daty upłynęło
prawie siedem lat. Od 12 grudnia 2012
roku objąłem stanowisko Prezesa Zarzą-
du po dotychczasowym wieloletnim pre-
zesie firmy panu Krzysztofie Trzeciaku.
Lata wspólnej pracy z Krzysztofem to
intensywny rozwój firmy. W tym okresie
czasu przeprowadziliśmy szereg istot-
nych inwestycji. W latach 2007-2012 fir-
ma intensywnie inwestowała w rozwój
technologii, bazy logistycznej, systemu
ERP oraz w szkolenia pracowników. Ska-
la tych inwestycji to ponad 6 mln zł, z cze-
go 2,5 mln zł pochodziło z dotacji z UE.
Zakupiliśmy nowoczesne frezarki, pilar-
kę i okleiniarkę do softu, zakupiliśmy li-
nię do produkcji frontów w technologii
touch-wood. Zmodernizowaliśmy trans-
port wewnętrzny. Wybudowaliśmy nowo-
czesną kotłownię, wykorzystującą w pro-
cesie spalania wysoko termicznego nasze
odpady produkcyjne, dzięki czemu mamy
tanią, wytwarzaną zgodnie z ustawą o
ochronie środowiska, energię cieplną wy-
korzystywaną do ogrzewania hal oraz w
procesach technologicznych. Intensywnie
inwestowaliśmy w szkolenia pracowni-
ków w zakresie: marketingu, technik
sprzedaży, obsługi trudnego klienta, ne-
gocjacji, obsługi oprogramowań inżynier-
skich, języków obcych. Korzystaliśmy
również z funduszy europejskich wysta-
wiając nasze produkty na targach w
Ostródzie i Poznaniu.

Podjęliśmy stałą współpracę z Poli-
techniką Rzeszowską w zakresie szkole-
nia pracowników oraz wdrażania technik
lean manufacturing. Wszystkie te inwe-
stycje, a przede wszystkim codzienny, wie-
loletni trud i zaangażowanie naszej załogi
zaowocowały tym, że Restol jest obecnie
klasyfikowany na 16. miejscu wśród firm
produkujących meble skrzyniowe i w
pierwszej piątce producentów frontów
kuchennych wykonanych z MDF.

To wszystko było możliwe dzięki
ogromnemu wysiłkowi całej załogi Re-
stolu, kadry kierowniczej oraz wszystkich

członków dotychczasowych Zarządów
firmy wspieranych przez właścicieli Re-
stolu.

– Restol to obecnie renowana firma
nie tylko na rynku krajowym ale i za-
graniczny. Jaka jest jej oferta?

– Obecnie produkujemy 13 katalo-
gowych systemów meblowych o różnych
stylach, od klasyki, które tworzą Vero,
Luna, Wenecja i Torino, po nowoczesne
meble takie jak Stilo, Bianco, Nero czy
Brio. Hitem meblowym, a tym samym
naszą „dojną krową”, używając określe-
nia marketingowego, jest nasz system
modułowy MDF składający się ze 102
brył, który produkujemy nieprzerwanie
od 12 lat.

Nasze meble pozwalają w komforto-
wy sposób zaaranżować sypialnię, jadal-
nię, pokój dzienny czy pokój młodzieżo-
wy. Meble nasze charakteryzuje wysoka
jakość i trwałość.

Produkujemy fronty MDF w ponad 50
wzorach frezowania, oklejane w ponad stu
kolorach folii PCV. Produkujemy fronty
akrylowe, lakierowane, patynowane i gię-
te, klientom oferujemy szkło i witraże do
mebli kuchennych. Nasze fronty dostar-
czamy w 7 dni od daty złożenia zamówie-
nia. Na fronty udzielamy 5-cio letnią gwa-
rancję. Mamy salon ekspozycyjny w
Bratkowicach, z którego prowadzimy
sprzedaż mebli i frontów. Współpracuje-
my z ponad 250 salonami meblowymi
oraz 150 hurtowniami akcesoriów meblo-
wych, studiami mebli kuchennych i indy-
widualnymi stolarzami.

Jesteśmy laureatami nagród Gazela
Biznesu, Lider Województwa Podkarpac-
kiego, Wiarygodna Firma, Przejrzysta
Firma oraz wyróżnienia Diament Me-
blarstwa. Dwukrotnie nasze stoisko na
targach w Ostródzie i Poznaniu zdobyło
wyróżnienie za przyjazne stoisko dla
klienta i sprzyjające realizacji strategii
marketingowej.

Na rok 2014 przygotowujemy debiut
trzech nowych systemów meblowych o
roboczych nazwach: Restol, Maestro i
Woodline, systemy te zaprojektowane
zostały przez znanych projektantów;
Maestro przez pana Tomasza Łaganow-
skiego z Olsztyna, Woodline przez panią
Maję Palczewską z Poznania, a system
Restol jest autorskim projektem nasze-
go zespołu projektowego pod kierunkiem
p. Daniela Safina.

Nasze wyroby eksportujemy na rynki
Słowacji, Republiki Czeskiej i Ukrainy.
Wykonujemy meble na zlecenia, pod
obcą marką, pod duże sieci zachodnie z

Niemiec i Francji. Skala tej produkcji w
ostatnim roku wzrosła. Poszukujemy
nowych rynków zbytu w krajach nadbał-
tyckich i w Kanadzie.

Prowadzimy rozmowy handlowe z
partnerem eksportującym wyroby z Pol-
ski do krajów arabskich.

– Jak firma radzi sobie w obecnym
czasie?

– W ostatnich dwóch latach spadek
popytu na meble na rynku krajowym jest
wyraźnie odczuwany, co jest bezpośred-
nio związane ze spadkiem koniunktury w
budownictwie mieszkaniowym, wzro-
stem stopy bezrobocia do ponad 13% oraz
zaostrzeniem kryteriów przyznawania
kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych
przez instytucje finansowe. Firma nasza
zmuszona była przeprowadzić głęboką
restrukturyzację dostosowując koszty do
skali produkcji determinowanej popytem
wewnętrznym na meble. Zdecydowanie
zmalało zatrudnienie. Przeciwdziałając
tym niekorzystnym zmianom makroeko-
nomicznym, poszukujemy nowych ryn-
ków zbytu oraz intensywnie rozwijamy
trzeci obszar naszej działalności jakim są
usługi wykonywane w oparciu o posiada-
ne technologie produkcyjne. Zrestruktu-
ryzowaliśmy kanały dystrybucji rezygnu-
jąc ze współpracy z hurtowniami meblo-
wymi, dzięki czemu klient otrzymuje na-
sze meble szybciej i w lepszej cenie. Otwo-
rzyliśmy salon ekspozycyjny przy fabry-
ce, z którego prowadzimy sprzedaż mebli
i frontów na obszarze bezpośredni grani-
czącym z Rzeszowem, oferując swoim
klientom bezpłatny transport do 25 km
oraz odpłatnie montaż mebli.

Otworzyliśmy sklep internetowy,
przez który prowadzimy sprzedaż na-
szych mebli oraz wyprzedaż brył i syste-
mów wycofanych z produkcji.

Czynnie uczestniczymy w corocznych
targach meblowych Meble Polska w Po-
znaniu prezentując nasze nowości meblo-
we oraz frontowe.

– Najbliższa przyszłość firmy?
– Niewątpliwie obecny rok należy do

trudniejszych na przestrzeni kilku lat w
polskim meblarstwie. Charakteryzuje go
spadek wolumenu sprzedaży krajowej,
przewaga podaży nad popytem, a tym
samym stagnacja lub spadek cen, spłasz-
czenie efektu sezonowości oraz agresyw-
na walka cenowa producentów mebli na
rynku krajowym. Jednocześnie czas życia
produktu skrócił się o 1,5 do 2 lat przy
tych samych kosztach wdrożenia. Wszyst-
ko to powoduje, że rentowność branży
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Jubileusz 25-lecia Firmy RESTOL
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Od lewej prezes Robert Klaudel,
prezes Iwona Szczepawice ńska

i były prezes Krzysztof Trzeciak

Od lewej prezes Robert Klaudel,
prezes Iwona Szczepawice ńska

i były prezes Krzysztof Trzeciak

Podziekowanie wręcza prezes Izby Przemysłowo-
Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski
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Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski

Podziękowania od wójta Gminy Świlcza
Wojciecha Wdowika
Podziękowania od wójta Gminy Świlcza
Wojciecha Wdowika

Pracownicy Restolu w czasie jubileuszowego spotkaniaPracownicy Restolu w czasie jubileuszowego spotkania

Przemawia współwłaściciel firmy
Zygmunt Radek
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Zygmunt Radek

Restol z lotu ptaka



Aranżacja NEROAranżacja NERO

Aranżacje LUNAAranżacje LUNA

Kuchnie z frontami RESTOLKuchnie z frontami RESTOL
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maleje. Producenci chcąc przetrwać trud-
ne czasy oferują klientom super promo-
cje, duże upusty ekspozycyjne, promocyj-
ne aranżacje stoisk. Na długą metę sytu-
acja taka jest nie do utrzymania, jeśli fir-
my myślą o dalszym rozwoju. Innym pa-
lącym tematem są zatory płatnicze po-
wodujące pogorszenie wskaźników płyn-
ności finansowej. Biorąc pod uwagę te
zmiany rynkowe Restol ciągle poszuku-
je nowych rynków zbytu, nowych klien-
tów z obszarów gospodarki nie związa-
nej bezpośrednio z branżą meblową

Mam nadzieję, że w 2014 roku nastą-
pi ożywienie w budownictwie mieszka-
niowym poparte kreatywnym rządowym
programem finansowania budowy wła-
snego M przez młode pokolenie Pola-
ków, a tym samym popyt krajowy na me-
ble wzrośnie. Liczę również na wzrost
sprzedaży na rynkach zagranicznych.

– Restol to firma wszechstronnie
zaangażowana w pomoc i współpracę
z lokalną społecznością.

– Restol aktywnie wspiera działal-
ność społeczną mieszkańców gminy Świl-
cza wspierając Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bratkowickiej, lokalny klub spor-
towy Bratek, parafię rzymskokatolicką
czy lokalne ośrodki edukacyjne. Wspar-
cie to było większe w latach koniunktu-
ry, a obecnie dostosowane jest do naszych
możliwości.

Wspieraliśmy również powodzian
ofiarując meble rodzinom dotkniętym tą
tragedią z gminy Ropczyce w 2008 roku
i z gminy Sandomierz w 2010 roku.

Wspieramy naszych pracowników
uczestniczących w rozgrywkach Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej.

Kończąc naszą rozmowę pragnę, na
łamach Państwa kwartalnika, podzięko-
wać właścicielom firmy, wszystkim
członkom dotychczasowych zarządów i
wszystkim pracownikom firmy, za lata
pracy dla Restolu, bo bez ich trudu i za-
angażowania nie bylibyśmy w tym miej-
scu, w którym dzisiaj jesteśmy.

Dziękuję za współpracę władzom sa-
morządowym, wszystkim partnerom
handlowych, dostawcom technologii,
komponentów i usług, za te 25 lat współ-
pracy z Restolem. Mam nadzieję, że na-
sza współpraca będzie dalej się rozwijać,
przynosząc obopólne korzyści, a my do-
czekamy kolejnych, pięknych jubileuszy
wzajemnej współpracy.

– Dziękuję za rozmowę i życzę wie-
lu sukcesów związanych z działalnością
firmy.

Tadeusz Pięta

Fronty i Meble RESTOL
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Spoglądając na panujące trendy można odnieść wrażenie, że obecna moda pro-
mująca nowoczesne wzornictwo sprawiła, że meble kuchenne stały się bardzo do
siebie podobne. Różnice dostrzegalne na pierwszy rzut oka, to oczywiście kształt
zabudowy oraz kolor. Natomiast wzór frontów w praktycznie w każdej kuchni jest
identyczny.

Jest jednak rozwiązanie, które pozostając w zgodzie z trendami mody pozwala
nadać każdej kuchni bardziej oryginalny charakter. Wystarczy skorzystać z szero-
kiej palety wzorów frontów frezowanych z płyty MDF i oklejanych folią PVC. W
jednej chwili zyskujemy dużo więcej możliwości wyboru, gdyż decydujemy już nie
tylko o kolorze i rozmiarze frontu jak w przypadku frontów z płyty wiórowej, lecz
także wybieramy wzór frezowania, który w dużej mierze stanowi o charakterze
wnętrza kuchennego. W produkcji właśnie takich frontów specjalizuje się RESTOL.

Jak co roku, w ofercie naszej Firmy pojawiło się szereg nowych propozycji.
Wsłuchując się w głosy naszych Klientów wprowadziliśmy 20 nowych dekorów
folii PVC oraz 8 nowych profili frezowania. Przy ich wyborze braliśmy pod uwagę
zarówno obecnie panujące trendy (rozszerzenie o 8 dekorów palety folii w wyso-
kim połysku) jak również pojawiające się nowe pomysły, np. folie produkowane
przez firmę RENOLIT o bardzo wyrazistym, głębokim przetłoczeniu powierzch-
ni folii: 222 – dąb biały i 223 – dąb brunatny. Ze względu na strukturę do złudze-
nia przypominająca w dotyku okleiną naturalną, na szczególną uwagę zasługują
również folie: 226 – dąb oceanic oraz 227 – dąb trojański. Analizując nowości
warto wspomnieć także o foliach z „fabrycznie naniesioną patyną”: 220 – jesion
patyna i 221 – dąb patyna.

Nowości we wzorach frezowania to 8 profili łączących prosty nowoczesny de-
sign z bardziej klasycznym akcentem jakim jest „delikatne frezowanie”, nadające
frontom indywidualny charakter. Przykładem na takiego harmonijnego połączenia
mogą być fronty: profil H3 i profil V. Fronty takie mogą być z powodzeniem wyko-
rzystane zarówno w nowoczesnych jaki i bardziej klasycznych wnętrzach.

Nowości w ofercie RESTOL to nie tylko fronty. Nowe pozycje pojawiły się
również na liście systemów meblowych – to STILO, LUNA i BIANCO. Ich pre-
miera miała miejsce na targach MEBLE POLSKA 2013 w Poznaniu. Każdy z
systemów ma nieco odmienny charakter. STILO ma elegancką prostą formę z
dodającymi smaku detalami w kolorze aluminium. BIANCO swoim niekonwen-
cjonalnym kształtem i kolorystyką wpasuje się w każde nowoczesne wnętrze. LUNA
natomiast to kwintesencja nowoczesnej elegancji, która upiększy każde pomiesz-
czenie.

Pełną informację o produktach Restol znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

www.restol.com.pl

Aranżacja BIANCO.
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Nikt nie wybiera sobie miejsca uro-
dzenia. Ja, piszący te słowa urodziłem
się w 1935 roku w Bratkowicach w przy-
siółku Dąbry i to prawie w „lesie”, bo
nasz dom rodzinny stał tuż obok leśni-
czówki, przy samej ścianie lasu. Na Dą-
brach spędziłem całą swoją młodość aż
do roku 1967, kiedy zamieszkałem wraz
z rodziną w Rzeszowie. Nadal jednak
odwiedzałem rodziców i pomagałem im
w prowadzeniu małego gospodarstwa
rolnego.

Dąbry to mała osada otoczona pola-
mi, łąkami i lasem od strony zachod-
niej. Dawniej od wszystkich stron świa-
ta do najbliższych zabudowań odległość
wynosiła ponad 2 km. Mimo, że Dąbry
były małą osadą, to były w dodatku po-
dzielone. Do czasu wybuchu II wojny
światowej gospodarstwa po południowej
stronie drogi należały do Mrowli, a te
po stronie północnej do Bratkowic. Do-
piero Niemcy w czasie okupacji część
Dąbrów należących do Mrowli przyłą-
czyli do Bratkowic. Dąbry mają swój
przysiołek tzw. „Przywarówki”. Ponad
200 m od drogi biegnącej przez Dąbry,
tuż przy lesie stały dwa domy rodziny
Przywarów (obecnie jest tylko jeden).
Część lasu obok tych domów nazywano
właśnie „Przywarówki”. Przed II wojną
światową do lat 50-tych było tu 37 do-
mów i około 150 mieszkańców, którzy
zajmowali się głównie uprawą ziemi i
hodowlą zwierząt. Rodziny były wielo-
dzietne. Jedna rodzina śp. Maria i An-
toni Przywara wychowywali dziesięcio-
ro dzieci. Nie było rodzin żydowskich.
W czasie wojny kilku mężczyzn należa-
ło do Armii Krajowej, w domu śp. An-
toniny i Wawrzyńca Kwoków ukrywał
się podczas okupacji niemieckiej i po
wojnie śp. Ks. Michał Sternal, proboszcz
parafii bratkowickiej i kapelan AK.

D¹bry – moje miejsce urodzenia
Dąbry były jednak znane w okolicy z

tego, że ludność zaopatrywała się w drze-
wo opałowe i budowlane w tutejszych
lasach. Las obok zabudowań nazywano
„Lasem Mrowelskim”, bowiem był wła-
snością dziedzica z Mrowli. Las w kie-
runku południowym w pobliżu torów
kolejowych nosił nazwę „Las Dąbrow-
ski”, bo był własnością dworu położo-
nego w Dąbrowej. Do dziś te nazwy zo-
stały zachowane. Był też las „Chłopski”,
który należał do kilku gospodarzy z

Dąbrów i Mrowli. W lasach tych rosło
bardzo dużo dębów i stąd prawdopodob-
nie pochodzi nazwa przysiółka Dąbry.
Na uwagę zasługuje fakt, że kościół w
Mrowli został wybudowany w 1905 roku
z cegły, na którą glinę pozyskiwano na
skraju „Lasu Mrowelskiego” w tzw.
„Przywarówkach”. Do dziś pozostały
zagłębienia po wykopanej glinie. Jaki to
był materiał można ocenić dzisiaj, bo-
wiem kościół nie został otynkowany z
zewnątrz. Z gliny tej po wypaleniu na
cegłę kilku mieszkańców Dąbrów wy-
budowało swoje domy.

Jako mały chłopiec widziałem jak
Pan Dziedzic z Mrowli inkasował go-
tówkę za drzewo od chłopów, którzy
wywozili z lasu drzewo furmankami w
dniu tzw. „wypustu”. Na leśnej drodze
w pobliżu „gajówki” ustawiła się długa
kolejka furmanek z drzewem, oczeku-
jąc na Pana Dziedzica, który przyjeżdżał
z Mrowli bryczką kiedy słońce było już
wysoko. Wszyscy chłopi równocześnie
zdejmowali z głów czapki i kapelusze
witając go słowami „Dzień dobry Jaśnie
Panie”. Dziedzic oglądał drzewo na fur-
mankach i dokonywał wyceny. Stwier-
dzał np. że drzewo na wozie warte było
2 zł. Chłopi chcąc zapłacić jak najmniej
prosili go o obniżenie kwoty, twierdząc,
że są biedni i mają małe dzieci. Po ta-
kich prośbach Dziedzic podnosił staw-
kę do 3 zł. W razie dalszych nalegań i
próśb chłopów stawka została podwyż-
szana do 4 zł. W końcu jednak stanęło
na tej pierwszej kwocie ale nigdy mniej.

Przed wojną i w czasie okupacji nie-
mieckiej na Dąbrach prowadzone były
jednoosobowe zakłady usługowe (manu-
faktury). I tak zakład tkacki prowadził
śp. Stanisław Marek, zakład stolarski śp.
Wojciech Lachcik, który był znanym
cieślą budowlanym, a wybudował w oko-
licy wiele pięknych drewnianych do-
mów. Był artystą w swoim zawodzie.
Zakład krawiecki prowadził śp. Antoni
Bendryczek, który posiadał liczną pa-
siekę pszczelich uli, a zakład szewski śp.
Walenty Przywara. Po wojnie zakłady
krawieckie prowadzili również: śp. Sta-
nisław Kwoka, Antoni Kołek, a zakład
szewski śp. Bronisław Bednarz. Obok
leśniczówki była suszarnia szyszek so-
snowych, z których pozyskiwano nasio-

Zakład Drzewny.

Dąbry.
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Historyczna wizyta

Na zdjęciu Ryszard Ziobroń i Anna Nowa-
kowska.

W dniu 22 listopada 2013 roku sie-
dzibę Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej oraz Redakcję kwartal-
nika Ziemia Bratkowicka pracującą
nad świątecznym wydaniem odwiedzi-
li niespodziewani goście. Pani Anna No-
wakowska, córka mjr Józefa Rzepki,
która w dniu 17 listopada 2013 roku
uczestniczyła w poświęceniu w Rzeszo-
wie pomnika Płk Łukasza Cieplińskie-
go oraz sześciu jego podkomendnych,
żołnierzy ostatniego IV Zarządu WiN
zamordowanych przez urząd bezpie-
czeństwa 1 marca 1951 roku w więzie-
niu mokotowskim w Warszawie. Towa-
rzyszył jej Pan dr. Ryszard Ziobroń
pracownik IPN w Rzeszowie. Pobyt w
Bratkowicach nie był przypadkowy –
Pani Nowakowska odwiedziła grób
swojej matki Zofii Sieniawskiej żony
mjr Józefa Rzepki, który znajduje się
na cmentarzu parafialnym w Bratkowi-
cach, gdzie złożyła wiązankę kwiatów
oraz zapaliła znicze. Grób matki, to
również symboliczna mogiła jej ojca,
którego miejsce pochówku do dzisiaj
jest nieznane.

W czasie pobytu w siedzibie TMZB
pani Nowakowska przekazała na ręce
prezesa TMZB Tadeusza Pięty szarfę
białoczerwoną, którą obwinięte było
popiersie jej ojca – mjr Józefa Rzepki
przed odsłonięciem. Została ona po-
dzielona na cztery części. Jedną zacho-
wała na pamiątkę Anna Nowakowska,
a pozostałe trzy części jej wolą prze-

kazane zostały uczestniczącym w od-
słonięciu: Zdzisławowi Rzepce – bra-
tankowi, Wójtowi Gminy Świlcza dr.
Wojciechowi Wdowikowi oraz Towa-
rzystwu Miłośników Ziemi Bratkowic-

kiej. W dalszej części spotkania roz-
winęła się dyskusja o wydarzeniach
tamtych dni w oparciu o istniejące
dokumenty historyczne oraz przeka-
zy ludzi, którzy byli uczestnikami tych
zdarzeń. Dr Ryszard Ziobroń, który z
ramienia IPN zajmuje się dokumen-
tacją historyczną, bardzo żywo zainte-
resował się tym, co działo się w Brat-
kowicach. Pytał o jeszcze żyjących
świadków tamtych czasów, aby dla po-
tomnych zachować trwały przekaz
tych wydarzeń. Prezes TMZB przed-
stawił gościom podstawowe formy
działania Towarzystwa dotyczące dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, patrio-
tycznej na rzecz naszej miejscowości i
na ich ręce przekazał albumy „Brat-
kowickie kapliczki, krzyże przydroż-
ne i miejsca pamięci” oraz dwa ostat-
nie wydania kwartalnika Ziemia Brat-
kowicka. Wszystko to sprawiło, że Pani
Nowakowska i Pan dr Ryszard Zio-
broń złożyli na ręce prezesa deklara-
cję wstąpienia do Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Bratkowickiej, dając
tym samym wyzwanie do jeszcze lep-
szego wypełniania zadań zapisanych w
statucie Stowarzyszenia. Mam tu na
uwadze m.in. współpracę z IPN Rze-
szów oraz ludźmi związanymi z naszą
miejscowością.

Tadeusz Pięta

na. Piec w suszarni był wykonany w ro-
dzaju obecnych domowych kominków i
miał otwarte palenisko. Podczas pale-
nia w piecu w zimie temperatura w po-
mieszczeniach wynosiła ponad 30 stop-
ni. Wygrzewało się tu wielu mieszkań-
ców z Dąbrów. Palaczem w suszarni był
śp. Walenty Zięba, który prowadził rów-
nież tzw. małą „trafikę” sprzedając pa-
pierosy i tytoń. Prawdziwy handel po-
wstał jednak na początku lat 50-tych. W
swoim domu śp. Antoni Bendryczek
prowadził punkt sprzedaży detalicznej
w oparciu o handel Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Świlczy.
W sprzedaży były nie tylko artykuły spo-
żywcze ale i przemysłowe np. łańcuchy,
gwoździe. Sprzedaż towarów była na
zasadzie wymiany. Ludzie przynosili do
sklepu jajka (bo sklep prowadził rów-
nież skup jaj) i za nie pobierali towar.
Ze sklepu korzystali też mieszkańcy
Klęczan i Dyndów. Pod koniec lat 50-
tych sklep został przeniesiony do domu
śp. Walentego Zięby, a sprzedaż prowa-
dziła jego córka Anna. Początkiem lat
60-tych sklep znowu został przeniesio-
ny do domu śp. Tadeusza Bąka (przydo-
mek „Tysiączek”), a sprzedaż prowadzi-
ła córka Zofia. Sklep prowadził też
sprzedaż wina i piwa. W niedziele na
polach wokół sklepu gromadzili się
klienci wspólnie biesiadując, bo jak
mówili „dobrze się czuli u Tysiączka”.
W późniejszym okresie został wybudo-
wany mały pawilon handlowy, w którym
sprzedaż prowadziła pani Helena Kwo-
ka. Obecnie sklep na własnym rozra-
chunku prowadzi Zofia Przywara córka
śp. Józefa Kwoki.

Początkiem lat 50-tych z inicjatywy
pana Jana Bednarza powstał „Społecz-
ny Komitet Budowy Szkoły”. Zgroma-
dzono nawet część materiału budowla-
nego i trochę gotówki zebranej od lud-
ności z Dąbrów i z organizacji zabaw.
Pomysł budowy szkoły jednak upadł. W
miejscu gdzie miała powstać szkoła wy-
budowano Zakład Drzewny, który nale-
żał do przedsiębiorstwa „Las” w Rze-
szowie. W pobliżu lasu na dawnym pa-
stwisku został wybudowany zakład po-
zyskiwania i uzdatniania wody, która
dociera do mieszkańców kilku miejsco-
wości. Obecnie na Dąbrach przybywa
sporo nowych domów i niedługo po-
łączą się one z Zapolem. Dzisiaj najstar-
szymi mieszkańcami Dąbrów są pań-
stwo Helena i Jan Bednarzowie, którzy
jak Bóg pozwoli w 2014 roku będą ob-
chodzić 67 rocznicę małżeństwa.

Mieczysław Sawicki

Anna Nowakowska przekazuje część szarfy
Tadeuszowi Pięcie.
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W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Bratkowicach ósmy rok z rzędu „ożywiała pola” i po raz ósmy
była w gronie laureatów. Koordynatorami konkursu z ramie-
nia szkoły są nauczyciele Agnieszka Lewieniec i Elżbieta Bąk,
zaś koordynatorem z Koła Łowieckiego „Jedność” z Rzeszo-
wa – myśliwy Ryszard Hałgas. Nadleśnictwo Głogów Mało-
polski reprezentuje od lat, uczestnicząc wspólnie z uczniami
w wielu przedsięwzięciach na rzecz rodzimej przyrody, leśni-

czy Bernard Dworak. Wspierają nas zawsze myśliwi z KŁ
„Jedność”, a w szczególności prezes koła Tadeusz Bednarz,
łowczy Adama Bałuta oraz Tadeusz Paściak. 20 czerwca 2013
r., w Warszawie grupa najaktywniejszych młodych ekologów,
wraz z panią dyrektor Joanną Różańską, uczestniczyli w emo-
cjonującym finale Ogólnopolskiego Konkursu Aktywnej Edu-
kacji Ekologicznej „Ożywić pola. Rok kaczki 2012/2013”.
Do samego końca konkursu nie było wiadomo, kto wygra.
Ostateczny werdykt poznaliśmy dopiero podczas gali w stoli-
cy. W nagrodę za zajęcie I miejsca w kraju otrzymaliśmy czek
na 5 tysięcy złotych, roczną prenumeratę czasopisma „Łowiec
Polski”, literaturę przyrodniczą dla szkoły. Niezwykle orygi-
nalnym prezentem była wykonana specjalnie dla najlepszej
szkoły w Polsce wielkoformatowa praca znanego rysownika
Edwarda Lutczyna, która prezentowała jednocześnie zająca
albo kaczkę, w zależności od kąta patrzenia.

Program „Ożywić pola” zakłada przede wszystkim wyspo-
we nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śród-

polnych, a tym samym również wzbogacanie ekotopów polno-
leśnych. W efekcie tych działań stwarza się bardzo korzystne
warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych
polnych ekosystemach (zajęcy, kuropatw, bażantów, saren, ptac-
twa śpiewającego itp.). Elementem dodatkowym konkursu jest
pielęgnacja i dosadzenia dodatkowych roślin na już istniejących
remizach, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja
istniejących cieków wodnych. Do zdobycia tytułu laureata w
konkursie „Ożywić pola” prowadziła długa droga, trwająca przez
cały rok szkolny. Wykonaliśmy – uczniowie, nauczyciele i my-
śliwi – szereg różnorodnych przedsięwzięć, które zaprowadziły
nas na najwyższy stopień podium. Trud wszystkich opłacił się!
Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie pomoc życzliwych nam in-
stytucji, a w szczególności Polskiego Związku Łowieckiego w
Rzeszowie, Nadleśnictwa Głogów Małopolski oraz Koła Łowiec-
kiego „Jedność” z Rzeszowa.

2 października 2013 r. w Gminnym Ośrodku Edukacji Przy-
rodniczo-Ekologicznej w Bratkowicach na Bugaju, odbyło się
uroczyste podsumowanie „ROKU KACZKI”. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie z trzech Zespołów Szkół naszej gmi-
ny: Bratkowic, Trzciany i Rudnej Wielkiej oraz Wójt Wojciech

Wdowik, Przewodniczący Zarządu, Łowczy Okręgowy PZŁ
Zdzisław Siewierski, władze Koła Łowieckiego „Jedność”,
dyrektorzy szkół, koordynatorzy programu: nauczyciele i my-
śliwi. Szkoły prezentowały swoje akcje i przedsięwzięcia prze-
prowadzone w ramach akcji „OŻYWIĆ POLA. ROK KACZ-
KI”. Ciekawym punktem spotkania była pogadanka ornitolo-
ga Józefa Cioska na temat bohatera kolejnej edycji programu –
niewielkiego, żółtawego ptaszka – trznadla. Od września 2013
r. ruszyła VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Ożywić pola”.
Po kuropatwie, bobrze, cietrzewiu, zającu, sarnie i kaczce nad-
szedł czas na... ROK TRZNADLA. Zachęceni wcześniejszy-
mi sukcesami pragniemy wykonać projekty i przedsięwzięcia
jeszcze oryginalniejsze, ciekawsze, przynoszące jeszcze więk-
szy pożytek polskiej przyrodzie i wzmacniające świadomość
ekologiczną polskiej młodzieży. Tym działaniom będą służyć
między innymi zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone w
Gminnym Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w
Bratkowicach na Bugaju w każdą środę. Zapraszamy wszystkie
chętne szkoły do skorzystania z tej oferty.

Agnieszka Lewieniec

Ogólnopolski sukces ekologiczny

Szko³y Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach!
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach została laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Aktywnej Edukacji
Ekologicznej „Ożywić pola. Rok kaczki 2012/2013”, organizowanym przez redakcję miesięcznika „Łowiec Polski”, pod
patronatem Polskiego Związku Łowieckiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Lasów Państwowych.
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Rozpoczêcie roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach

Nowy rok szkolny 2013/2014 w
Bratkowicach rozpoczęła uroczysta
Msza św., której przewodniczył ks. pro-
boszcz Józef Książek. Po zakończeniu

Mszy św. dzieci i młodzież udali się do
swoich szkół. W Szkole Podstawowej nr
2 w Bratkowicach naukę rozpoczęło 96
uczniów. Wszystkich gorąco i serdecz-

nie powitała pani dyrektor Barbara Wa-
silewska-Naróg. Szczególnie ciepłe sło-
wa skierowała do najmłodszych. Poin-
formowała też obecnych na rozpoczę-
ciu rodziców, najważniejszych sprawach
dotyczących szkoły.

Na zakończenie uczniowie udali się
do swoich klas na spotkanie z wycho-
wawcami.

Fot. K. Plizga
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2 września br. rozpoczął się nowy rok
szkolny 2013/14. W tym roku, szkolny
dzwonek zainaugurował pierwszy rok
nauki i pracy w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bratkowicach, która
powstała po zlikwidowaniu Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Naukę w nowej szkole w
klasach I – VI rozpoczęło 79 uczniów
(klasa I – 14 uczniów, klasa II – 12,
klasa III – 13, klasa IV – 14, klasa V –
13, klasa VI – 13.

Organem prowadzącym dla Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej jest Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trój-
ka” w Bratkowicach, które powstało we
wrześniu 2011 roku.

Krystyna Zając

Jesieñ

Szkoła zapewnia bezpłatne naucza-
nie w zakresie ramowych planów na-
uczania, przyjmuje uczniów w oparciu
o zasadę powszechnej dostępności. Sta-
tut szkoły zawiera cele i zadania szkoły

zgodne z określonymi w ustawie
o systemie oświaty. Szkoła za-
pewnia zgodność działalności
dydaktyczno – wychowawczej z
zasadami pedagogiki, przepisa-
mi prawa oraz wytycznymi
MEN. Działalność dydaktyczna
szkoły realizowana jest w opar-
ciu o aktualne rozporządzenia
MEN w sprawie ramowych pla-
nów nauczania, podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego,
warunków i trybu dopuszczenia
do użytku szkolnego progra-
mów nauczania i podręczników.

Szkoła posiada wewnątrzsz-
kolny system oceniania opraco-
wany odrębnie dla I i II etapu
edukacyjnego zgodnie z Rozpo-
rządzeniem MEN w sprawie za-
sad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz prze-
prowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szkołach publicznych.

Kadra nauczycielska (prawie
ta sama co w poprzedniej szko-
le) składa się z wykwalifikowa-
nych pedagogów, absolwentów
wyższych uczelni. Kwalifikacje
kadry pedagogicznej w pełni
zgodne są z rodzajem prowadzo-
nych zajęć określonych w przy-
dziale czynności.

Zajęcia dydaktyczne rozpo-
czynają się codziennie o godz.
8:15. Uczniowie mogą przeby-
wać w szkole od godz. 6:30 do
godz. 16:00, korzystając z zajęć

proponowanych przez świetlicę i oferty
kół przedmiotowych. W tym roku szkol-
nym są następujące zajęcia pozalekcyj-
ne (bezpłatne): kółko języka polskiego
kółka matematyczne, kółka języka an-
gielskiego. kółko plastyczne, zajęcia
dydaktyczno wyrównawcze. Klasa IV ma
dodatkowe zajęcia z przyrody i informa-
tyki, na których realizowane są tematy
wykraczające poza podstawę progra-
mową. Klasa V ma dwie dodatkowe lek-
cje wychowania fizycznego, ponieważ
jest to grupa uczniów, która interesuje
się sportem i z zapałem uczestniczy w
zajęciach ruchowych. Chętni uczniowie
mają możliwość uczestniczyć w zaję-
ciach na basenie i lekcjach karate.

W szkole są także częściowo odpłat-
ne dodatkowe zajęcia z języka angielskie-
go dla dzieci młodszych (dwie grupy),
zajęcia języka niemieckiego dla uczniów
starszych oraz karate.

Od listopada w szkole został zatrud-
niony pedagog. Pani pedagog prowadzi
w klasach pogadanki poruszające aktu-
alne problemy oraz zajęcia indywidual-
ne z dziećmi potrzebującymi wsparcia.

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z
nich stał się tym, kim stać się może” –
te słowa Janusza Korczaka są myślą prze-
wodnią koncepcji pracy naszej szkoły.
Stosowane przez nauczycieli metody i
formy pracy uwzględniają predyspozycje
wszystkich dzieci i każdemu dają szansę
na osiągnięcie sukcesu na miarę jego
możliwości. Służą temu w/w zajęcia ze-
społowe, a ponadto możliwość uzyska-
nia indywidualnej pomocy nauczyciela,
zarówno w czasie lekcji jak i po lekcjach.

Praca szkoły jest na bieżąco doku-
mentowana na stronie internetowej:
www.sp3bratkowice.itl.pl

Danuta Rudzka

Niepubliczna

Szko³a

Podstawowa
w Bratkowicach

Pusto się robi na polach i w ogrodach
Z drzew spadają liście po jesiennych chłodach

Nie kwitną już kwiaty, ptaki nie śpiewają
Coraz częściej wiatry we znaki się dają

I na ludzi też jesień jakoś reaguje
Te nasze humory coraz częściej psuje

Bo na dworze zimno i deszcze padają
A ciemno się robi jak z pracy wracają

Jesień jest dość krótko ale jaka zima
Jej u nas jest dobrze, bo do maja trzyma

Smutna jest także i jesień człowieka
Coś tam zawsze boli i każdy narzeka

Przychodzą często myśli o tym przemijaniu
I rodzą się myśli o ziemskim rozstaniu.
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Pasowanie

na ucznia

w Niepublicznej

Szkole Podstawowej

w Bratkowicach

22 października br. w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej w Bratkowicach
miało miejsce uroczyste ślubowanie
uczniów klasy I. W obecności rodziców,
nauczycieli oraz starszych kolegów i
koleżanek uczniowie klasy I zaprezen-
towali długo przygotowywany program
artystyczny, do którego „wdarło się”
dużo słońca i radości. Sprawdzali też
swoją wiedzę i umiejętności, odpowia-
dali na pytania zadawane przez starszych
kolegów. Potem wszyscy założyli czap-
ki żakowskie i na sztandar szkoły uro-
czyście ślubowali m. in., że będą dobry-
mi uczniami, będą strzec honoru i do-
brego imienia szkoły, zawsze będą sza-
nować swoich nauczycieli i uczyć się
tego co mądre i piękne. Ich ostatnia pio-
senka wyrażała ogromną nadzieję, że w

Wszystkich

Œwiêtych
1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich

Świętych.
Jak co roku w tym dniu udaliśmy się całymi rodzi-

nami na cmentarze, aby nawiedzić groby naszych ro-
dziców, bliskich, przyjaciół, krewnych.

Stawialiśmy kwiaty, zapalaliśmy znicze.
Modlitwą i pamięcią przypominaliśmy tych, któ-

rzy już odeszli, a którzy wyprzedzili nas w drodze do
wieczności wierząc, że cieszą się oni chwałą w domu
Ojca Niebieskiego.

szkole będą czuć się bardzo dobrze.
Dyrektor szkoły – Pani Janina Gaweł
za pomocą specjalnego ołówka dokona-
ła uroczystego pasowania. Każdy z
pierwszaków otrzymał upominki od
szkoły i oczywiście od rodziców. Póź-
niej uczniowie klasy I oraz przybyli do
szkoły goście (rodzice, rodzeństwo, bab-
cie, dziadkowie,) udali się do sali na słod-
ki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców. Obdarowani ciepłymi słowami

i upominkami uczniowie cieszyli się
jeszcze długo swoim świętem!

Ślubowanie złożyli: Antoni Bednarz,
Mikołaj Buda, Julia Cisek, Jakub Dwo-
rak, Andrzej Fura, Krystian Kardyka,
Julia Kopeć, Natalia Majda, Piotr
Majewski, Bartosz Olbrot, Dominika
Osypka, Julia Pięta, Łukasz Płatek,
Patrycja Płatek.

Lucyna Krzanicka

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego

i materialnego wsparcia, współczucia i życzliwości,
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej

ŚP. Sylwestra Bąka.
Dziękujemy za słowa pocieszenia, modlitwę, pamięć,

liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
oraz za okazaną pomoc i serce.

Serdeczne podziękowania składają:
Rodzice, Rodzeństwo, Dziadkowie i cała rodzina.
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Leœnictwo

w Bratkowicach

Pan dr inż. Zbigniew Bielak w „Mate-
riałach do monografii byłego Nadleśnic-
twa Bratkowice” pisze, że wieś Bratkowi-
ce powstała na „surowym korzeniu”, tzn.
wykarczowaniu puszczy i miała wszelkie
dane, aby rozwijać się i wzrastać. Bliskość

lasu dostarczała mieszkańcom Bratkowic
dodatkowych źródeł dochodu.

Dla mnie jako małego chłopca las
był tajemnicą, obawą przed złymi zwie-
rzętami: ryczącymi dzikami, syczącymi

żmijami itp. Z rówieśnikami z klasy, z
radością chodziłem do lasu na wyciecz-
ki, pod czujnym okiem ukochanej na-
uczycielki p. Karoliny Ciejkówny. Z ta-
kiej wycieczki wracaliśmy szczęśliwi i
radośni, że mogliśmy zobaczyć wysokie
drzewa, gdzieniegdzie w ukryciu pełza-
jące żmije, zaskrońce i duże kopce z czar-
nymi lub czerwonymi mrówkami. Naj-
ważniejszym był fakt, że oddychaliśmy
świeżym, leśnym powietrzem. Pod la-
sem był (i jest nadal) dom – leśniczów-
ka, w której w latach dwudziestych, trzy-
dziestych i czterdziestych ubiegłego
wieku mieszkali państwo Baranowie z

trojgiem dzieci (jedną córką i dwojgiem
synów). Jeden z nich Jerzy – rówieśnik,
chodził ze mną do Szkoły Powszechnej
Nr 1. w Bratkowicach. Pan Baran był
leśniczym, a jego małżonka była nauczy-
cielką i przez pewien czas kierownikiem
Szkoły Powszechnej Nr 1. Z mych dzie-
cinnych lat zapamiętałem Panów pra-
cujących w Leśnictwie w Bratkowicach:
Władysława Barana – leśniczego; Jana,

Stanisława i Tade-
usza Bednarzów z
Zastawia, Stani-
sława Mazurkiewi-
cza z Dąbrów, któ-
rzy przychodzili
do naszego domu
w Sitkówce, wobec
których mój tato
wykonywał szew-
skie usługi.

Las bratkowic-
ki w okolicy słynął
i słynie ze zbierac-
twa czarnych boró-
wek (jagód) i grzy-
bów. Jestem bar-

dzo szczęśliwy, gdy moi znajomi mówią,
że wieś Bratkowice jest bardzo czystą
wioską, zadbaną, ukwieconą, a przede
wszystkim ma cudowny las pełen drzew
iglastych i liściastych, a w nim pyszne
czarne borówki, grzyby i wspaniale usy-
tuowane mrowiska, w których przeby-
wają wciąż pracujące mrówki.

Poczta

w Bratkowicach

Okupant nie-
miecki wkraczając do
Polski w dniu 1 wrze-
śnia 1939 r., pozba-
wiając nasz kraj nie-
podległości i suwe-
renności, liczył się z
tym, że napotyka na
powstający opór ze
strony ludności pol-
skiej, w szczególności
w miejscowościach
położonych w pobli-
żu leśnych komplek-
sów, a Bratkowice do
takich należały.

Dlatego w roku
1942 władze okupa-
cyjne w Rzeszowie

wyraziły zgodę na utworzenie w Bratko-
wicach Urzędu Pocztowo – Telekomu-
nikacyjnego (UP-T). Siedzibą UP-T sta-
ła się część budynku mieszkalnego (izba)
państwa Cieślów (obecnie w tym budyn-
ku mieszka p. Piotr Zagrodnik). Pierw-
szym kierownikiem UP-T w Bratkowi-
cach został p. Zygmunt Cieśla, działacz
ruchu oporu, w roku 1945 zastrzelony
przez oprawców
Urzędu Bezpie-
czeństwa na ul. Dą-
browskiego w Rze-
szowie. Wieś Brat-
kowice była obsłu-
giwana przez jedne-
go listonosza Leona
Rzepkę, brata mo-
jego ojca Francisz-
ka zarazem mojego
ojca chrzestnego.
Zginął On w po-
tyczce z Niemcami 26 lipca 1944 r., w
czasie trwania „Akcja Burza”. Został po-
chowany w zbiorowej mogile na cmenta-
rzu w Bratkowicach.

Po tzw. „wyzwoleniu”, kierownikiem
Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego
(UP-T) w Bratkowicach został p. Mie-
czysław Cioch. Wraz z państwem Szajew-
skimi i swoją najbliższą rodziną przybył
z Kresów Wschodnich w czasie maso-
wych morderstw Polaków przez Ukra-
ińców. Zamieszkał wraz z żoną, córką i
synem w domu p. Cieślów, natomiast
państwo Szajewscy z trojgiem dzieci za-
mieszkali w domu ludowym. Listono-
szem obsługującym wieś Bratkowice zo-
stał p. Stefan Siekierzyński, które te obo-
wiązki pełnił do chwili przejścia na eme-
ryturę.

Z CYKLU: Dawno temu w Bratkowicach (wspomnienia)

Leon Rzepka, listo-
nosz do 1944 r.

Widoczna część budynku państwa Cieślów, w którym mieściła się
poczta. Od lewej siedzą: Stefan Siekierzyński, Mieczysław Cioch,
Franciszek Rzepka; od lewej stoją: Krystyna Sienkiewicz, Bronisła-
wa Ciochówna, Anna Rzepka, Józef Szajewski, Adela Rzepka Sza-
jewska, Stanisław Mazurkiewicz, Maria Siekierzyńska-Ciochowa.

Mrowisko.

Od lewej stoją: leśniczy Baran z żoną, B. Mazurkiewicz – leśniczy, Jerzy
– syn p. Baranów, na schodkach siedzi p. Irena Rzepka z koleżanką
oraz Anna – córka p. Baranów.
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Reaguj na przemoc!
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” to

kolejny krok w stronę tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zarządzeniem Nr 43/2011 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2011r. powołano
Zespół Interdyscyplinarny, do zadań którego należy realizacja działań określonych
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadania w tym zakresie realizuje pięć służb; policja, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły i
przedszkola oraz służba zdrowia.

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie poradnictwa. Powstały w 2012r. Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny mający siedzibę w Euroregionalnym Centrum Infor-
macji Gospodarczej Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy – budynek poczty i apteki
I piętro, udziela wsparcia i poradnictwa w zakresie przemocy i uzależnień:
– w każdy drugi piątek miesiąca od godz. 13:00 – 16:00,
– w każdy czwarty wtorek miesiąca od godz. 9:00 – 12:00,
– w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godz. 15:30 – 18:30,
– w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 9:00 – 12:00.

Od sierpnia 2013 r. gmina realizuje projekt „NIE DAJ SIĘ – JESTEŚMY Z
TOBĄ!” w ramach porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej –
Departamentem Pomo-
cy i Integracji Społecz-
nej, realizowanego zgod-
nie z programem osło-
nowym „Wspieranie
Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Two-
rzeniu Systemu Przeciw-
działania w Rodzinie”.
Celem projektu jest po-
dejmowanie działań pro-
filaktycznych w zakresie
przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie. Dzia-
łania te obejmują 2 su-
perwizje Zespołu Inter-
dyscyplinarnego i grup
roboczych, uwrażliwie-
nia dzieci i młodzieży w
szkołach, przedszkolach
na zjawisko przemocy
poprzez plakaty, ulotki,
zakładki do książek. Nauczyciele otrzymają broszury, które wykorzystają na „Nie-
bieskich Godzinach Wychowawczych”. Zakres i forma konsultacji w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym z psychologami, specjalistami psychoterapii uza-
leżnień dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Wyżej wymienione wsparcie dla mieszkańców gminy jest bezpłatne
– tel. 17 8560338, 17 8670144.

Działania te mają na celu informowanie społeczeństwa naszej gminy o możli-
wościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz zachęcają osoby, doznającej przemo-
cy, do podjęcia działań.

Przemoc nie jest prywatną sprawą. Nie milcz.

Wójt Gminy Świlcza
dr Wojciech Wdowik

Urząd Pocztowo-Telekomunikacyj-
ny w Bratkowicach mieścił się w jednym
pomieszczeniu (izbie), a rozmównica te-
lefoniczna była w korytarzu (sieni). UP-
T był zaliczony do klasy siódmej.

Pan Stanisław Rogala, późniejszy li-
stonosz pisze w swych wspomnieniach,
że w owym czasie: „listy, przekazy, pacz-
ki i prasa były przywożone do UP-T w
Trzcianie, skąd konwojenci p. Franci-
szek Grędysa i Stanisław Zając raz dzien-
nie, przywozili ładunek pocztowy ze
Trzciany w workach, do UP-T w Brat-
kowicach”.

W roku 1950 kierownik UP-T w
Bratkowicach p. Mieczysław Cioch wraz
z rodziną wyjechał na Ziemie Zachod-
nie, a obowiązki kierownika UP-T w
Bratkowicach przez dwa lata pełniła Ste-
fania Mitrenko. Po złożeniu odpowied-
nich egzaminów, kierownikiem UP-T w
Bratkowicach został p. Tadeusz Zając.
Po jego odejściu na emeryturę, naczel-
nikiem UP-T w Bratkowicach zostaje
Krystyna Wdowik z d. Siekierzyńska,
córka byłego listonosza Stefana Siekie-
rzyńskiego, a moja ukochana siostra cio-
teczna. Wspomnienia te są z okresu
mojego zamieszkania w Bratkowicach
do roku 1954, w którym to roku moi
Rodzice przenieśli się do Rzeszowa.

Ch³opiêce lata

Z moich chłopięcych lat
to zapamiętałem,
Że przed pójściem do snu
pacierz odmawiałem.
Modliłem się szczerze
o rodziców zdrowie,
Dla siostry i krewnych,
niech sam Pan Bóg powie.
Prosiłem Go szczerze,
by miał w swej opiece:
Rodaczki, rodaków, drogie Bratkowice.
Nam niektórym bliscy odeszli do Nieba,
Modlimy się za Nich, taka jest potrzeba.

Chleb powszedni

W polu pewien rolnik swoją ziemie orze,
Inny rolnik czyni porządki w komorze.
Kiedy kłos dojrzeje i nastaną żniwa,
Trzeba złote ziarno
do pak dużych wsypać.
Jesienią do młyna pojechać należy,
Żeby przez rok cały,
zawsze był chleb świeży.
Szanujmy ten chleb, Boży dar nam dany,
Niech będzie w szacunku
i zawsze kochany.

Zdzisław Rzepka
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Wolności! której dobra nie docieka
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły,
Cecho dusz wielkich! ozdobo człowieka,
Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większaś nad przemoc! A kto ciebie godny –
Pokruszył jarzma, albo padł swobodny.

I. Krasicki

„Dzień 11 Listopada, jako rocznica odzyskania przez
Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień
po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego,
zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Oj-
czyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. Tak
brzmi tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku, na mocy
której dzień 11 Listopada ogłoszono oficjalnym świętem
państwowym.

W bieżącym roku gospodarzem gminnych obchodów
Święta Niepodległości były Bratkowice.

To właśnie tutaj 10 listopada uczestniczyliśmy w uro-
czystościach upamiętniających rocznicę odzyskania przez
Naród Polski niepodległości.

Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni
byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Bratkowi-
cach.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w bratko-
wickim kościele, którą koncelebrowali miejscowi kapłani,
na czele z księdzem proboszczem Józefem Książkiem.

W atmosferę walki Polaków – piórem i orężem – na
przestrzeni XIX wieku wprowadził nas, poprzez patrio-
tyczne, wzruszające kazanie ksiądz wikariusz Grzegorz
Guzior. Zaczynając od recytacji słów przepięknego wier-
sza Cypriana Kamila Norwida: „Do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla da-
rów Nieba, tęskno mi Panie”, poprzez przywołanie obra-
zów na temat Ojczyzny ze swojego dzieciństwa, zmusił słu-
chaczy do refleksji nad pytaniem: czym jest dla każdego z
nas Ojczyzna?

Po Mszy Św. mogliśmy wysłuchać wystąpienia Wójta
Gminy Świlcza Pana dra inż. Wojciecha Wdowika, który
– jakby kontynuując myśl kaznodziei – dotknął również
romantyczno-patriotycznych strun naszej wrażliwości na-
rodowej. Zwracając się do mieszkańców Bratkowic i przy-
byłych na uroczystość przedstawicieli władz samorządo-
wych przypomniał, jaka była wizja Polski ponad sto lat
temu i to dzięki jakim postawom udało się wskrzesić

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

I. Krasicki

Gminne obchody
96. rocznicy odzyskania

przez Polskê niepodleg³oœci
Rzeczpospolitą. W tym miejscu przypomniał również o
udziale mieszkańców naszej gminy w walce o wolność i
niepodległość Polski – ppłk. Mieczysława Kawalca i mjr.
Józefa Rzepki.

Po wystąpieniu Pana Wójta mogliśmy obejrzeć patrio-
tyczny montaż słowno-muzyczny pt.: „Droga do wolno-
ści”, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Brat-
kowicach pod kierunkiem nauczycieli Pani Marii Fiałkie-
wicz-Górki i Pani Moniki Garbaczewskiej oraz dyrygenta
chóru szkolnego Pana Marcina Florczaka.

Dzięki sugestywnej recytacji wierszy przez młodzież,
obrazom historycznym i muzyce Chopina w tle, mogliśmy
na nowo przenieść się do Polski sprzed lat, odczuć nastro-
je i niepokoje Polaków żyjących w tamtym okresie.

Program artystyczny pozwolił nam nie tylko śledzić ko-
lejne etapy drogi Polski do wolności, ale także podjąć re-
fleksję nad tym, czym jest patriotyzm współcześnie. Do za-
stanowienia się nad tym zachęcały szczególnie słowa z po-
ematu Juliana Tuwima, jak również zaprezentowana na za-
kończenie wypowiedź bł. Jana Pawła II.

Szczególnie uroczystego – wojskowego – charakteru
nadał tegorocznym obchodom udział kompanii Związku
Strzeleckiego „Strzelec”, działającego przy Zespole Szkół
w Bratkowicach, składającej się z plutonu strzelców i plu-
tonu orląt (uczniowie szkoły podstawowej, którzy zapre-
zentowali się po raz pierwszy). Do występu Strzelców przy-
gotował Pan Artur Szary.

Po uroczystościach w kościele uczestnicy przeszli pod
pomnik poległych i zamordowanych żołnierzy z bratko-
wickich oddziałów Armii Krajowej, gdzie odczytano Apel
Pamięci. Następnie delegacje samorządu, szkół i organi-
zacji społecznych złożyły wieńce.

Maria Fiałkiewicz-Górka

(Fotoreportaż na kolorowej stronie).
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Fotogaleria
Cztery pory roku w obiektywie Mariusza Juchy
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Fotografią tak naprawdę zaintereso-
wałem się ponad dwa lata temu. Jestem
miłośnikiem dwóch kółek i lubię pod-
różować. Stąd też na wycieczki rowero-
we często zabierałem aparat aby uwiecz-
nić miejsca, które odwiedzałem. I tak
prosta czynność wykonywania zdjęć
zwykłych miejsc, czasem tablic z nazwą
miejscowości przerodziła się w zainte-
resowanie, które zaczęło pochłaniać
czas, choć nie tylko. Teraz robienie zdjęć
w trakcie wycieczek nie jest już tylko
luźnym i niewymagającym dodatkiem
do podróży, ale stało się główną jej
atrakcją. Staram się tak dobierać trasy
aby można było wykonać jakieś intere-
sujące zdjęcie. Wszak okazji do cieka-
wego zdjęcia nie braku-
je, trzeba tylko umieć in-
teresującą nas rzecz do-
strzec, a następnie
przedstawić w taki spo-
sób, aby oglądający był
zaciekawiony, a może
nawet chciał odwiedzić
to miejsce. Takich cieka-
wych miejsc nie brakuje
również w naszej miej-
scowości. Każda pora
roku owocuje innymi
elementami, które moż-
na wykorzystać i wyma-
ga innego podejścia.
Podczas gdy np. w trak-
cie kolorowego lata na-
leży rozsądnie dobierać
barwy zdjęć i nie prze-
sadzać z ich nasyceniem,
choć wszystko zależy od
naszej intencji, tak w zi-
mie trzeba bardziej po-
starać się o ciekawy kadr, wśród jedno-
licie skąpanego w śniegu krajobrazu. Coś
co przykuje uwagę, będzie kontrastować,
odznaczać się na monotonnym tle. Fo-
tografia może być środkiem wyrazu i
ekspresji uczuć. Dzięki niej, ten sam
motyw możemy przedstawić w zupełnie
skrajny sobie sposób. Intensywność barw
lub całkowite ich pozbawienie ma z re-
guły dominujący wpływ na zdjęcie. W
ten sposób ciepłe i kolorowe pejzaże
można często zmienić w stonowane,
skłaniające do zadumy. Na każdego wy-

PRZY KOLOROWEJ WKŁADCE ŚRODKOWEJ NR 4

Fotografia

to równie¿

ekspresja uczuæ
wrzeć można inny efekt, a wszystko za-
leży od osobistego sposobu odbioru da-
nego zdjęcia. Fotografia nie jest zwykłym
robieniem zdjęć i rządzi się również
swoimi prawami i zasadami. Poza ko-
niecznością przyswojenia zupełnych
podstaw oraz znajomości kluczowych
elementów w procesie wykonywania
zdjęcia, należy znać kilka podstawowych
zasad, które powinno się przynajmniej
na początku przestrzegać. Później moż-
na eksperymentować, tworząc ciekawe
ujęcia. Najważniejsza jest jednak sztuka
dobrania kadru w sposób, który zacie-
kawi. Sposób spojrzenia na przedmiot
lub zjawisko, z perspektywy, której zwy-
czajnie można nie dostrzec. Z fotogra-

fią nierozłącznie wiąże się aspekt sprzę-
tu, którym nasze zdjęcia wykonujemy.
Mówi się, że to człowiek, a nie aparat
robi zdjęcia i to oczywiście jest prawda.
Dobry i drogi sprzęt nie uczyni z niko-
go fotografa, ale wprawionej w fotogra-
fowaniu osobie da dużo możliwości.
Dlatego sprzęt jest ważny, ale nie naj-
ważniejszy. Najważniejsza jest równowa-
ga. Aparaty, a szczególnie obiektywy po-
trafią być naprawdę bardzo drogie, dla-
tego każdy początkujący fotograf musi
zdecydować się na jeden, może dwa

obiektywy i razem z nimi próbować swo-
ich sił. Często jest tak, że zdarza mi się
pomyśleć „gdybym miał inny obiektyw,
zrobiłbym na pewno ciekawsze zdjęcie”
lub zrobiłbym je w ogóle. Czasami nie-
stety sprzęt ogranicza lub uniemożliwia
zrobienie zdjęcia w takiej formie, jaką
sobie wyobraziliśmy. To wcale nie tak
rzadkie przypadki, a zdarza mi się ich
niekiedy doświadczać. Ważna jest zna-
jomość tego, na co pozwala nam nasz

aparat i obiektyw, zwłaszcza w momen-
tach gdy trzeba działać szybko. Niekie-
dy błyskawiczne dobranie właściwych
ustawień przesądza o tym czy dane zdję-
cie się uda czy nie. To wszystko przy-
chodzi wraz z praktyką i ćwiczeniem.
To chyba najważniejszy aspekt, ciągła
próba doskonalenia się i ćwiczenie. Nie
wszystkiego da się nauczyć, ale do wie-
lu rzeczy można dojść sumienną pracą i
tego w tej dziedzinie nie może zabrak-
nąć.

Mariusz Jucha

Bratkowicki las.
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Przywróciæ pamiêci obraz
Mieszkañcy Zastawia z wieñcem do¿ynkowym – Bratkowice, 1970 r.
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Manifa!
W sobotę, 14 września, z całego kra-

ju na Ogólnopolskie Dni Protestu przy-
jechało do Warszawy ponad 200 tys.
związkowców z trzech wielkich central
związkowych – Solidarności, OPZZ i
Forum, by wyrazić swój sprzeciw i nie-
zadowolenie wobec działań obecnego
rządu. Byli wśród nich także mieszkań-
cy Bratkowic, członkowie Solidarno-
ści, którzy do stolicy dojechali autoka-
rami. To była pokojowa manifestacja
niezadowolenia społecznego, jak dotąd
niespotykana na taką skalę. Warto było
tam być!
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Grudniowi

solenizanci
Kontynuując nasz cykl poświęcony

składaniu życzeń imieninowych, pra-
gniemy słowami wierszy z tomiku Ja-
dwigii Michałowskiej „Gaji” pt.: „W
lustrze imienia”, złożyć najserdeczniej-
sze życzenia grudniowym solenizan-
tom: Basi i Mikołajowi. W cytowanym
tomiku poetka podkreśla podstawowe
dla człowieka wartości, jego zalety,
wady, możliwości rozwoju, kształtowa-
nia osobowości poprzez konfrontacje
własnego życia z prawdami oczywisty-
mi, powszechnie uznawanymi, a często
omijanymi w biegu przez życie.

Rodzi się człowiek, otrzymuje osobisty
podarunek – imię – swój wizerunek.

Barbara
Barbara, Basia Baśka,
Przywiąże do siebie ptaszka.
Ze wszech miar przebojowa,
Miłe pamiątki przechowa.

Dostojna, przyjazna, prawa,
Zasługuje na brawa.
Wiele w niej mocy, męstwa,
W dążeniu do zwycięstwa.

Niezmiernie dzieciom oddana,
Kochana i szanowana,
Jest wzorem matki i żony,
Nie w głowie jej androny.

Dzielna i pracowita,
Przedsiębiorcza, nieskryta.
Niezależna i układna,
Elegancka i przykładna.

Miko³aj
Mikołaj, Misiulek, Misio
Lubi otaczać się ciszą.
Przystojny i urodziwy,
Dżentelmen z niego prawdziwy.

Ma wielkie powodzenie,
tak w życiu jak i na scenie.
Usposobienie łagodne
pozwala na związki zgodne.

Spokojny, giętki, miły
W wyrazie męskiej siły.
Nie zabiega o hołdy
kiedy wybija akordy.

Wszystkiego najlepszego
życzy Redakcja

„¯ywa lekcja historii” – wycieczka
3 października 2013 r. uczniowie klas

IV-VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Bratkowicach wraz z wychowawcami
udali się na wycieczkę do Wysokiej Gło-
gowskiej do stadniny koni Pegaz, gdzie
mieli okazję wziąć udział w „lekcji histo-
rii” o Ułanach Króla Jana III Sobieskie-
go. Prowadzący zajęcia w stroju ułana,
prezentował umiejętności władania
szablą i lancą konno w galopie. Ciekawie
opowiadał o koniach – zwierzętach słu-
żących człowiekowi od kilku tysięcy lat
oraz roli koni w kawalerii przez 1000 lat
historii jazdy, w tym także kawalerii w
Polsce. Dzieci poznały pełne umunduro-
wanie i uzbrojenie ułanów i wyposażenie konia zgodne z realiami epoki.

Uczniowie mieli możliwość pogłaskać konie. Chętnie fotografowali się na na-
turalnej wielkości wiernej drewnianej replice konia – stosowanego do szkolenia
rekrutów w 20-leciu międzywojennym.

Wycieczka była dla wszystkich dzieci nie tylko ciekawą i niezapomnianą lekcją
historii, ale również czasem zabawy i relaksu. Po części edukacyjnej było ognisko z
pieczeniem kiełbasy oraz zabawy z piłką i w berka. Niektórym udało się w pobliżu
znaleźć sporo maślaków.

Wszyscy pożytecznie i miło spędzili czas i w dobrych humorach wrócili do
szkoły.

Małgorzata Trawka
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Podczas każdego tańca,
Któremu oddajemy się z radością,
Umysł traci swoją zdolność
kontroli, a ciałem zaczyna
kierować serce

Rozpoczął się kolejny rok funkcjo-
nowania Zespołu Tanecznego „KO-
LORET” działającego przy Gminnym
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Trzcianie w filii w Bratkowicach.

Zespół mocno wpisał się w życie
młodych artystów, którzy bardzo chęt-
nie i licznie uczęszczają na zajęcia ta-
neczne, które odbywają się regularnie
w godzinach popołudniowych w filii
GCKSiR w Bratkowicach. Swoje
umiejętności taneczne doskonalą rów-
nież podczas wyjazdowych warsztatów
tanecznych. Są one okazją nie tylko do
pracy, ale również wypoczynku.

Zespół podzielony jest na cztery
grupy wiekowe. W sumie na zajęcia
uczęszcza ok. 70 dzieci, w wieku od 6
do 15 lat z Bratkowic, a także innych
miejscowości z terenu gminy Świlcza.

Zamierzeniem zespołu jest rozwi-
janie i propagowanie tańca oraz
wskrzeszanie pasji tanecznej. Swój
program artystyczny Zespół prezento-
wał zarówno na terenie gminy jak i wo-
jewództwa.

Ewa Chmaj

Æwicz¹ z pasj¹
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Hotel i Restauracja Zacisze

W dniu św. Barbary 4 grudnia
br. o godz. 15.00 odbyło się uro-
czyste otwarcie nowo wybudowa-
nego obiektu jakim jest Hotel i
Restauracja „Zacisze” w Bratko-
wicach.

Na zaproszenie właścicieli
państwa Haliny i Krzysztofa Ci-
szewskich przybyli zaproszeni go-
ście – proboszcz parafii Bratko-
wice i księża wikariusze, przedsta-
wiciele władz samorządowych
gminy Świlcza i powiatu, dyrekto-
rzy szkół i placówek oświatowych,
przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, właściciele placówek
handlowych oraz najbliżsi.

Poświęcenia lokalu dokonał
ks. proboszcz Józef Książek.

W dalszej części przybyli go-
ście zabierając głos, wyrażali sło-
wa uznania i życzyli sukcesów w
biznesie, po czym wszyscy zapo-
znali się z jego wnętrzem.

Hotel i Restauracja „Zacisze”
jest nowoczesnym obiektem, wy-
budowanym i oddanym do użytku
w listopadzie 2013 r.

Goście mają do dyspozycji 12
pokoi hotelowych oraz dużą salę
bankietową, która może pomie-
ścić nawet 250 gości.

Zapewnia on dobre jedzenie,
wypoczynek oraz udaną zabawę.

Redakcja Fot. A. Bednarz, D. Jamuła
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30 października br. o godzinie 15:00 otwarto liczący pra-
wie 37 km odcinek autostrady A4 Debica Pustynia – Rze-
szów Zachód. Wydarzenie niemal historyczne wywołało
sporą sensację w naszej miejscowości. Wielu mieszkańców
w dzień otwarcia udało się pod autostradę, aby z przyjemno-
ścią obejrzeć najnowsze dobro innowacyjne w naszym re-
gionie.

Odcinek A4 od węzła Dębica Pustynia do węzła Rze-
szów Zachodni był gotowy od ponad roku. Jego budowa
kosztowała ponad 1,4 mld zł. Na ukończony odcinek z ro-
botami firma Budimex, główny wykonawca wszedł w czerw-
cu 2010 r. Do 2013 r. wybudował 43 obiekty inżynierskie.
Wśród nich jest sześć mostów autostradowych, 12 wiaduk-
tów autostradowych, 11 wiaduktów drogowych, trzy górne i
dwa dolne przejścia dla zwierząt, dziewięć mostów w cią-
gach dróg dojazdowych, gminnych i powiatowych. Kierow-
cy nie mogli jednak korzystać z tego odcinka, ponieważ wę-
zły: Dębica Pustynia i Rzeszów Zachód, które zapewniały-
by wjazd na ten odcinek, nie były gotowe. Wybudować je
mieli inwestorzy sąsiednich odcinków, z którymi GDDKiA
zerwała umowy. Teraz, po wybraniu nowych firm, oba węzły
są już wybudowane.

W ramach robót na tym odcinku wybudowano też m.in.
węzeł autostradowy „Sędziszów” ze stacją poboru opłat, miej-
sca obsługi podróżnych, w tym MOP BRATKOWICE Dą-
bry, przebudowano również dwie drogi wojewódzkie, osiem
dróg powiatowych i 12 gminnych.

Na autostradę A4 najbliżej naszej miejscowości możemy
wjechać w dwóch miejscach: poprzez odcinek drogi eskpre-
sowej S19 z wjazdem na rondzie na Załężu w Rzeszowie lub
bezpośrednio na autostradę w miejscowości Rudna Mała –
wjazd z drogi krajowej.

Celem budowy autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19
na przedmiotowych odcinkach jest poprawa płynności ru-
chu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w
połączeniach między dużymi miastami w południowej czę-
ści kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz prze-
jezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce.

Do podstawowych celów budowy autostrady A-4 oraz
drogi ekspresowej S-19 należy:

– przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i
wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów
mieszkaniowych,

– zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko
powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczysz-
czenia powietrza, wód powierzchniowych i innych, jak
również:

– zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszyst-
kim użytkownikom projektowanej drogi,

– poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
– zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszyst-

kim użytkownikom projektowanej drogi.

Podstawowe parametry techniczne:
– prędkość projektowa – 120 km/h
– ilość jezdni – 2
– ilość pasów ruchu – 4 (2 x 2)
– szerokość pasa ruchu – 3,75 m
– szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m
– szerokość pasa dzielącego – 12,5 m

Na podstawie danych GDDKiA
opracował Dominik Bąk

Otwarto

odcinek

autostrady

A4

przebiegaj¹cy

przez

Bratkowice
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Rok 20013 jest ostatnim rokiem realizacji Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach
tego właśnie programu istniała możliwość uzy-
skania środków na funkcjonowanie i finansowa-
nie stowarzyszeń, które działałyby na rzecz sze-
roko rozumianego rozwoju regionalnego. Po-
cząwszy od 2007 roku w całym kraju wraz z re-
alizacją w Polsce inicjatywy wspólnoty europej-
skiej pod nazwą LEADER+, pojawiały się po-
mysły powoływania stowarzyszeń, których celem
byłoby budowanie kapitału społecznego poprzez
aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się
do powstawania nowych miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich, a także polepszenie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Historia

W lutym 2014 minie 5 lat od założenia lokalnej grupy
działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Przypomnijmy,
że w 2008 roku powołana została grupa inicjatywna, w skład
której weszli przedstawiciele trzech współpracujących ze
sobą gmin – radni, działacze społeczni i gospodarczy,
przedstawiciele organizacji społecznych z gmin Boguchwa-
ła, Lubenia i Świlcza. Te trzy gminy utworzyły Lokalną
Grupę Działania pod nazwą „Trygon – Rozwój i Innowa-
cja”. Na zorganizowanym w Boguchwale zebraniu założy-
cielskim wybrano władze stowarzyszenia, tj. Radę oraz
Zarząd. Gminę Świlcza w Radzie LGD reprezentują wójt
Wojciech Wdowik – przewodniczący Rady oraz Bogdan
Cioch (Świlcza) i Bogdan Wójcik (Bratkowice). Z kolei w
Zarządzie stowarzyszenia Gmina reprezentowana jest przez
w-ce wójta Wiesława Machowskiego, Janusza Pisulę
(Trzciana) oraz Joannę Różańską (Mrowla). Rozpoczęło
także funkcjonowanie biuro LGD, które mieści się w bu-
dynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodar-
czej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy, a którego głów-
nym zadaniem jest obsługa organów LGD, a także realiza-
cja Lokalnej Strategii Rozwoju – organizacja naborów wnio-
sków, a także pomoc w ich opracowaniu. W tym też okre-
sie rozpoczęły się spotkania przedstawicieli LGD z orga-
nizacjami społecznymi w poszczególnych gminach. Takie
spotkanie odbyło się także w Bratkowicach, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej, KGW,
TMZB, LKS Bratek oraz OSP.

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unij-
nych na działalność LGD było opracowanie oraz pozytyw-

na ocena Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru objętego dzia-
łaniem LGD. Warto wspomnieć, że strategia rozwoju opra-
cowana przez LGD – TRYGON została oceniona na trze-
cim miejscu w województwie. Wszystkie działania realizo-
wane przez LGD musiały byś zgodne z opracowaną strate-
gią. Również wnioski o dofinansowanie operacji rozpatry-
wane były pod kątem zgodności z zapisami Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Wnioski te były przyjmowane w oparciu o czte-
ry podstawowe działania:

1. tzw. małe projekty,
2. odnowa i rozwój wsi,
3. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
4. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Łączna kwota dofinansowania na operacje spełniające

warunki przyznania pomocy dla tych działań to ponad 8
mln złotych.

Trygon w Gminie Œwilcza

Działania LGD to nie tylko pozyskiwanie i rozdział środ-
ków dla beneficjentów. Przez te wszystkie lata biuro LGD
organizowało liczne spotkania, prelekcje, prezentacje, spo-
tkania aktywizacyjno-informacyjno-promocyjne, szkolenia
dla członków Rady oraz Zarządu LGD. To z inicjatywy TRY-
GON-u organizowany był Turniej Gmin (w 2011 roku tur-
niej taki odbył się na stadionie w Bratkowicach). Wymierne
efekty działalności LGD można już zaobserwować w zreali-
zowanych w Gminie Świlcza projektach, sfinansowanych ze
środków przyznanych na realizację Lokalnej Strategii Roz-
woju. Nie sposób wymienić wszystkie zadania, jakie realizo-
wane były w oparciu o środki będące w dyspozycji TRY-
GON-u. W ramach działania „tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” były to dofinansowania do operacji reali-
zowanych przez przedsiębiorców z terenu naszej gminy na
łączną kwotę ponad 300 tys. zł.

Warto wspomnieć też o inwestycjach dofinansowanych
w ramach działania „odnowa i rozwój wsi”. Były to między
innymi: modernizacja budynku Domu Strażaka w Świlczy,
przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrow-
li, a w trakcie realizacji są wnioski na remont i przebudowę
pomieszczeń Domu Strażaka w Bratkowicach oraz budowę
oświetlenia ulicznego w technologii LED w Bratkowicach,
Dąbrowie oraz Błędowej Zgłobieńskiej.

Najwięcej jednak operacji zostało zrealizowanych w ra-
mach tzw. małych projektów. Blisko 20 wniosków o dofi-
nansowanie złożonych zostało między innymi na: remonty i
zakup wyposażenia świetlic parafialnych (Trzciana, Mrow-
la i Bratkowice), zakup wyposażenia Regionalnego Domu
Tradycji Ludowych w Trzcianie, wyposażenia dla Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich w Świlczy, strojów dla Zespołu Pie-

Czas podsumowañ
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– przebudowano rów melioracyjny w Klepaku na długości
1500 mb. Prace polegały na wymianie przepustów, odmu-
leniu dna rowu i profilowaniu skarp,

– zakończono budowę oświetlenia ulicznego na Zastawiu I
i II. Lampy świecą od 1 listopada. Trwają starania aby wy-
konać dalszą część oświetlenia w pozostałych przysiół-
kach Bratkowic,

– wykonano częściowy remont drogi powiatowej Bratkowi-
ce – Czarna Sędziszowska. Nową nawierzchnię położono
na najbardziej zniszczonych odcinkach drogi tj. na Czeka-
ju, na długości 650 mb.

– od 1 października do Bratkowic została uruchomiona li-
nia autobusowa MPK – 2 kursy w godzinach rannych i 2
kursy w godzinach popołudniowych,

– również w październiku na terenie wsi zamontowano płot-
ki przeciwśniegowe,

– obok filii GCK przygotowano i wyłożono teren kostką
brukową. Zostanie tu przeniesiona kwiaciarnia. Teren
przed kwiaciarnią zostanie wykorzystany na parking sa-
mochodowy,

– brygada remontowo – budowlana Urzędu Gminy w Świl-
czy dokonała bieżących napraw chodnika przy drodze
gminnej Sitkówka – Piaski,

– w okresie jesiennym przyjmowałem III i IV ratę podatku
rolnego. Dziękuję Państwu za terminowe wpłaty,

– odśnieżanie i odladzanie dróg gminnych na terenie Brat-
kowic będzie wykonywał pan Damian Orzech, który po-
siada do tego odpowiedni sprzęt i kilkuletnie doświad-
czenie.

śni i Tańca „Pułanie”. W ramach tychże wniosków Gminna
Biblioteka Publiczna realizowała zadanie pod nazwą „Warsz-
taty literackie” prowadzone we wszystkich filiach bibliote-
ki na terenie Gminy Świlcza w trakcie przygotowania jest
też wydanie albumu „Gmina Świlcza w dawnej fotografii”.
W tym roku Gmina Świlcza złożyła też wniosek o dofinan-
sowanie utworzenia ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej,
która zlokalizowana byłaby na obrzeżach tzw. parku pod-
worskiego w Bratkowicach.

Przygotowanie i realizacja wniosków w ramach tzw. ma-
łych projektów wymagały niestety zaangażowania środków
własnych beneficjentów, które dopiero po prawidłowej oce-
nie realizacji operacji przez Urząd Marszałkowski w Rze-
szowie zostały lub będą zwracane beneficjentom. Szkoda,
że przez te blisko 5 lat funkcjonowania LGD „Trygon” w
Bratkowicach jedynie Parafia złożyła i praktycznie zreali-
zowała wniosek na realizację operacji w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju (obecnie do oceny UM w Rzeszowie ocze-
kuje wniosek o płatność).

Środki, którymi przez te lata dysponowała LGD „Try-
gon Rozwój i Innowacja” to kropla w morzu potrzeb śro-
dowiska społecznego gmin Świlcza, Lubenia i Boguchwa-
ła. Ale trzeba przyznać, że i te zostały racjonalnie wyko-
rzystane. Zdecydowana większość środków została przy-
znana na dofinansowanie realizacji wniosków, które słu-
żyć będą mieszkańcom tych trzech gmin i aktywizacji lo-
kalnych społeczności, poprawią warunki funkcjonowania
organizacji, a także będą sprzyjały promowaniu lokalnych
tradycji i walorów turystycznych. W tym właśnie kontek-
ście należy wspomnieć o zrealizowanej już przy udziale
środków „TRYGON-u” inwestycji, a mianowicie budowie
naturalnej tężni solankowej w Sołonce (Gmina Lubenia),
w ramach której w latach 2009-2010 powstała kaskada sol-
na o charakterze zdrojowym.

Liczymy i mamy nadzieję, że nowy budżet Unii Europej-
skiej na lata 2014-20 doceni funkcjonowanie inicjatywy LE-
ADER+ w zorganizowanych społecznościach lokalnych i
w następnych latach również będziemy mogli pochwalić się
podobnymi realizacjami.

Bogdan Wójcik

Świąt Bożego Narodzenia,
radosnych i spokojnych, błogosławionych,

pełnych rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości
i miłości Bożej Dzieciny oraz szczęśliwego,

pełnego optymizmu i zdrowia nowego 2014 roku
dla wszystkich mieszkańców Bratkowic

i Czytelników kwartalnika
życzy

Sołtys wraz z Radą Sołecką.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 29-30/201340

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 3

W bieżącym roku szkolnym zgod-
nie z wcześniejszym założeniem, w
Przedszkolu Publicznym im. Jana Paw-
ła II zorganizowany został gminny kon-
kurs plastyczny, przeznaczony dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym, pod hasłem
„Mój ulubiony owoc”. Celem uczest-
nictwa dzieci w konkursowych zmaga-
niach było: rozwijanie dziecięcej wy-
obraźni i aktywności twórczej, ćwicze-
nie umiejętności wykorzystania i łącze-
nia ze sobą różnych technik plastycz-
nych, przez uczestniczące w konkursie
dzieci rozwijanie własnych uzdolnień,
kształtowanie poczucia estetyki i sma-
ku artystycznego, doskonalenie spraw-
ności manualnych, propagowanie zdro-
wego stylu życia.

Wychowankom przedszkoli zapro-
ponowano wykonanie prostej pracy do-
wolną techniką plastyczną. W odpowie-
dzi na nasz apel napłynęły 103 ciekawe
i barwne prace z różnych oddziałów –
Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła
II w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Bratkowicach (oddział „0”),
Przedszkole Publiczne w Świlczy,
Przedszkole Publiczne w Trzcianie, Ze-
spół Szkół w Trzcianie (oddział „0”),
Szkoła Podstawowa w Mrowli (oddział
przedszkolny), Zespół Szkół w Rudnej
Wielkiej (oddział przedszkolny).

Dnia 21 listopada została powołana
3 osobowa komisja jurorska w składzie:
pani Elżbieta Rogala, pani Sylwia Ada-
mus, pani Lidia Bułatek. Wykonane wie-
loma technikami prace, przez połącze-
nie rozmaitych materiałów, były w swo-
im rodzaju wyjątkowe i przysporzyły

dużego kłopotu jurorom w wytypowa-
niu zwycięzców. Ostatecznie przyzna-
no 6 pierwszych miejsc w dwóch kate-
goriach 3-, 4-latki, oraz 5-, 6-latki, przy-
znano również 6 wyróżnień. Wśród lau-
reatów znaleźli się:

Miejsca pierwsze:
• Dawid Kwoka – Przedszkole Pu-

bliczne w Bratkowicach
• Dawid Gwizdak – Zespół Szkół

Rudna Wielka
• Jakub Stopa – Przedszkole Publicz-

ne w Bratkowicach
• Kacper Wiech – Szkoła Podstawo-

wa w Mrowli
• Miłosz Męndrygał – Przedszkole

Publiczne w Bratkowicach
• Oliwia Wróbel – Zespół Szkół w

Rudnej Wielkiej
Miejsca wyróżnione:

• Adrian Dziadosz – Szkoła Podsta-
wowa w Mrowli

• Grzegorz Polak – Przedszkole w
Trzcianie

• Julia Stepień – Przedszkole w
Trzcianie

• Kamil Adamus – Zespół Szkół w
Trzcianie

• Kinga Dobrzańska – Przedszkole w
Świlczy

• Magdalena Bułas – Przedszkole W
Świlczy
Rozdanie nagród laureatom zapla-

nowano na 18 grudnia.

Organizatorzy konkursu:
Natalia Homa,

Małgorzata Głodek,
Agnieszka Toton

Fina³ gminnego konkursu

„Mój ulubiony
owoc”

Siedzą dwa konie w więzieniu.
Jeden niewidomy, drugi szczerbaty.
Po chwili szczerbaty mówi do nie-
widomego:
Słuchaj, ja przegryzę kraty a ty patrz
czy nikt nie idzie.

* * *

Przychodzi króliczek do sklepu:
– Są zgniłe marchewki?
Sprzedawca odpowiada:
– Nie ma.
Następnego dnia znowu:
– Czy są zgniłe marchewki?
Sytuacja powtarza się kilkanaście
razy więc sprzedawca postanawia za-
mówić zgniłe marchewki dla kró-
liczka.
Królik:
– Są zgniłe marchewki?
– Są – mówi uradowany sprzedaw-
ca.
Królik odpowiada:
– Sanepid, dokumenty do kontroli
proszę.

* * *

Zajączek zamówił ciastko i herbat-
kę. Kelner przyniósł zamówiony de-
ser, kiedy zajączek wyszedł do toale-
ty.
– Kto zjadł moje ciastko? – pyta po
powrocie.
– Ja, a bo co? – odezwał się nie-
dźwiedź.
– A dlaczego nie wypiłeś herbatki?

* * *

Jaś mówi do Babci:
– Babciu, babciu ładnie narysowa-
łem dziadka?
– Tak ale czemu narysowałeś dziad-
kowi niebieskie włosy?
– Bo nie miałem łysej kredki.

* * *

Jasiu mówi do mamy:
– Mamo, dzisiaj rano, kiedy jecha-
łem autobusem, tata kazał mi wstać
i ustąpić miejsca kobiecie.
– To bardzo ładnie.
– Ale mamo, ja siedziałem na taty
kolanach.



Gminny Konkurs Plastyczny

„Mój ulubiony owoc”
Prace nagrodzone i wyróżnione
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PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 4

36. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa na Jasn¹ Górê
Przerwa obiadowa w Bratkowicach

Fot. K. Plizga, D. Jamuła
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Zbliżający się koniec roku 2013 to najlepszy moment
do podsumowania działalności naszej biblioteki, a działo
się dużo. W tym roku dzięki pozyskanym środkom udało
nam się zrealizować dwa projekty, o których wspominano
już w poprzednich numerach.

Pierwszy z nich to „Warsztaty literackie w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie oraz fi-
liach” w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi. Warsz-
taty te sfinansowane zostały ze środków Urzędu Gminy w
Świlczy oraz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach realizacji tego projektu w lutym odbyły się warsz-
taty literackie „ABC pracy pisarskiej” skierowane do mło-
dzieży, a poprowadziła je wybitna pisarka Ewa Nowak.
Drugim etapem tego projektu było spotkanie z Renatą Piąt-
kowską znaną i cenioną autorką opowiadań dla dzieci,
odbyło się ono 26.04.2013 r. Wzięły w nim udział dzieci z
klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach.

Drugi projekt realizowany w naszej Bibliotece, a o któ-
rym warto wspomnieć ze względu na bardzo duże zainte-
resowanie mieszkańców naszej miejscowości, to projekt pt.
„Z biblioteką rozwijamy swoje pasje”. Realizowany był
on ze środków finansowych Programu Rozwoju Bibliotek,
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w szczególności
w sferze edukacji, oświaty i kultury w ramach konkursu
„Aktywna Biblioteka”. W ramach tego projektu w marcu
odbyły się dwa czterogodzinne warsztaty florystyczne, które
poprowadziła pani Elżbieta Kosydar znana na Podkarpa-
ciu florystyka. Uczestniczki uzyskały wiedzę na temat za-
sad wykonywania kompozycji, materiałów do tego najczę-
ściej używanych, oraz pojawiających się nowych trendach.
Panie podczas warsztatów wykonały własne kompozycje
związane z tematyką Świąt Wielkanocnych.

Drugi etap tego projektu to „Zajęcia z Robotyki”, które
skierowane były do dzieci w wieku do 12 lat. W szesnasto-
osobowej grupie dzieci uczyły się budować roboty z kloc-
ków LEGO, oraz miały okazję poznać podstawowe zasady
ich programowania. Zajęcia z Robotyki prowadziła Firma
„Młodzi Robotycy”.

W mijającym roku było wiele wydarzeń zasługujących
na wyróżnienie, a które zostały sfinansowane ze środków
własnych oraz pozyskanych od sponsorów.

18 kwietnia odwiedził naszą bibliotekę Miś Policjant.
Na spotkanie to przybyły przedszkolaki wraz z wychowaw-
czyniami wziął w nim udział również Komendant Straży
Gminnej Pan Krzysztof Sadecki, który opowiedział dzie-
ciom o swoich obowiązkach i zadaniach. Dzieci z uwagą
wysłuchały rad i wskazówek i mamy nadzieję, że podczas
tego spotkania dobrze się bawiły.

„Środa przedszkolaka” zorganizowana została w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” odbywają-
cej się w bieżącym roku pod hasłem „Biblioteka przestrze-
nią dla kreatywnych”. Piętnastego maja zaprosiliśmy
wszystkie dzieci z naszego Przedszkola na spotkanie z wier-
szami Juliana Tuwima połączone z pogadanką na temat
należytego obchodzenia się z książką i zachowania w bi-

bliotece. Podczas głośnego czytania wierszy Tuwima nasi
najmłodsi czytelnicy mogli na nowo odkryć twórczość po-
ety i z ochotą przyłączyły się do wspólnego czytania. Z
racji trwającego tygodnia bibliotek dzieciom został zapre-
zentowany także pokaz multimedialny na temat książki i
prawidłowego obchodzenia się z nią. Dla najmłodszych grup
przedszkolaków na zakończenie spotkania przygotowana
została jeszcze jedna atrakcja, a mianowicie dzieci mogły
oglądnąć na dużym ekranie bajkę „Franklin i książka z
biblioteki”.

13 i 14 czerwca w Bibliotece odbyły się warsztaty ro-
bienia kwiatów z krepiny. W warsztatach wzięły udział
Panie z Koła Gospodyń oraz nasze czytelniczki. Panie wła-
snoręcznie wykonały „Kwiaty Karczocha”, które z pew-
nością stanowią piękną dekorację w ich domach. Warszta-
ty nieodpłatnie poprowadziła znana wszystkim Pani Wan-
da Dziedzic.

W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima zorganizo-
wany został przez naszą bibliotekę konkurs plastyczny skie-
rowany do dzieci do lat sześciu zatytułowany „Zaczarowany
świat wierszy Juliana Tuwima”. Celem konkursu było przy-
bliżenie sylwetki i twórczości Juliana Tuwima, rozbudzenie
wyobraźni i aktywności twórczej dzieci, oraz zachęcenie do
czytania poezji dziecięcej. 11 czerwca podczas Pikniku Ro-
dzinnego zorganizowanego przez bratkowickie przedszkole
wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie zostały
wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

W ramach współpracy z przedszkolem w pomieszcze-
niu naszej biblioteki 11 czerwca odbył się pokaz robotów i
konstrukcji wykonanych z klocków LEGO, którymi dzie-
ci mogły zdalnie sterować. Pokaz ten miał miejsce podczas
wspomnianego wyżej Pikniku Rodzinnego. Pan Sławomir
Przybyła właściciel firmy Młodzi Robotycy w ramach
współpracy z naszą biblioteką poprowadził go nieodpłat-
nie, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy.

W okresie 22.07 – 27.07.2013 r. Biblioteka zorganizo-
wała dla młodszych czytelników zajęcia w ramach akcji
„Wakacje w bibliotece”. W czasie trwania zajęć dzieci wy-
konywały „Coś z niczego” czyli wyplatały koszyczki z ma-
kulatury, Pani Wanda Dziedzic uczyła je wykonywać róże
z bibuły, oraz „mini karczochy” z krepiny za co bardzo
dziękujemy. Kolejną atrakcją jaką przygotowaliśmy dla
dzieci była projekcja filmów przygodowych. Nie zabrakło
również gier planszowych. Na zakończenie „Wakacji w bi-
bliotece” dzieci wzięły udział w wycieczce rowerowej po
zakątkach naszej miejscowości.

W dniu 14 września 2013 r. w Oddziale dla Dzieci Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
odbyło się podsumowanie Konkursu zorganizowanego
przez WiMBP w Rzeszowie pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Rzeszowskiego w ramach XXI edycji Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa Narodowego. Miło nam poin-
formować, że II miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VI
zdobyła Paulina Bułatek z Bratkowic. Uczestnikom z te-
renu Gminy Świlcza przypadło siedem nagród i wyróż-
nień. Laureatom gratulujemy.

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”.
Pod takim hasłem odbyło się spotkanie dzieci z misiem z

„Wydarzy³o siê w Bibliotece”
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okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” obchodzo-
nego na całym świecie w listopadzie. Ulubione maskotki i
pluszowe misie towarzyszyły dzieciom z naszego Przed-
szkola, które odwiedzały bibliotekę z okazji tego dnia. Pod-
czas wspólnego świętowania dzieci opowiadały o swoich
pluszakach, wysłuchały historii i bajki o misiach, a także
uczestniczyły w grach, zabawach i tańcach. Na zakończe-
nie spotkania dzieci miały okazję spróbować przysmaku
misia Uszatka i zostały obdarowane słodkościami.

W listopadzie w naszej Bibliotece miał miejsce Finał II
edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania „Czytajmy
Aleksandra Fredrę”. Organizatorem konkursu była Gmin-

na Biblioteka Publiczna w Świlczy z/s w Trzcianie pod pa-
tronatem Wójta Gminy Świlcza. Do finału wytypowanych
zostało 17 laureatów z siedmiu szkół z terenu gminy Świl-
cza – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa w Mrow-
li, Zespoły Szkół w Bratkowicach, Rudnej Wielkiej, Świl-
czy oraz Trzcianie.

W naszej filii bibliotecznej miał miejsce II etap kon-
kursu.

Uczestników oceniało jury w składzie:
– Pani Anna Olszowy emerytowana nauczycielka, wy-

kładowca akademicki
– Pani Maria Mostek wieloletnia dyrektor Szkoły nr.3

w Bratkowicach, Prezes Sekcji Emerytów i Rencistów przy
Zarządzie Gminnym Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Świlczy

– Pani Krystyna Kubas dyrektor Przedszkola Publicz-
nego im. Jana Pawła II w Bratkowicach

– Pani Dorota Madej dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Świlcz z/s w Trzcianie

Laureaci w dwóch pierwszych kategoriach czytali loso-
wo wybraną bajkę autorstwa Aleksandra Fredy natomiast
w trzeciej kategorii (klas gimnazjalnych) mieli trzyminu-
towy czas na przeczytanie fragmentu „Zemsty” wskazane-
go przez organizatorów. Jury oceniając uczestników kon-
kursu brało pod uwagę interpretację, wyrazistość, płynność,
intonację i poprawność czytanego tekstu.

Jury Konkursu.
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Jury wyłoniło następujących zwycięzców konkursu:
Kategoria klas I-III
1) Wojciech Klejszmidt klasa III ZS Świlcza
2) Jakub Kordowski kl. III ZS Rudna Wielka
3) Rafał Dudek kl. I ZS Trzciana
Kategoria klas IV – VI
1) Brygida Jemioła kl. VI Mrowla
2) Wiktoria Marek kl. VI SP nr 2 Bratkowice
3) Joanna Grendysa kl. VI ZS Świlcza
Kategoria klas gimnazjalnych
1) Weronika Wisz kl. II Rudna Wielka
2) Ewa Rodzoń kl. III ZS Świlcza
3) Łucja Rusin kl. I ZS Bratkowice

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, szkołom i opieku-
nom za udział w konkursie. Podziękowania należą się rów-
nież Pani Wandzie Dziedzic, która wykonała piękne róże dla
każdego uczestnika konkursu oraz Państwu Krystynie i Ta-
deuszowi Surowiec właścicielom firmy Węglozłom z Brat-
kowic, którzy wraz z GBP w Świlczy z/s w Trzcianie ufundo-
wali nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Ostatnim wydarzeniem, o którym również warto wspomnieć
były dwudniowe warsztaty dla naszych czytelniczek. Zbliżają-
ce się Święta Bożego Narodzenia to idealny moment na wyko-
nanie choinek dlatego stały się one tematem tych że warszta-
tów, poprowadziła je Pani Wanda Dziedzic. Uczestniczki wy-
konały je z naturalnych materiałów, które z myślą o tych warsz-
tatach gromadziły już od lata, z mchu leśnego, szyszek, orze-
chów włoskich oraz laskowych, a także z pachnącego siana. W
najbliższym czasie planujemy kolejne warsztaty zdobienia bom-
bek choinkowych. W tym miejscu należy podkreślić, że bez
inwencji twórczej, dobrej woli i bezinteresowności Pani Wan-
dy tego typu warsztaty w naszej Bibliotece nie miały by miejsca
i w tym miejscu Biblioteka wraz z wszystkimi uczestniczkami
warsztatów składa Pani gorące podziękowania.

We wszystkich tych wydarzeniach udział wzięło 737 osób,
w tym w warsztatach tematycznych 194, a w spotkaniach z
ciekawymi ludźmi i postaciami 543 osoby.

Uprawnionym jest stwierdzenie, iż mijający rok obfitował w
wielorakie wydarzenia w działalności naszej biblioteki. Obec-
nie biblioteki starają się przyciągać do siebie nie tylko ciekawy-
mi pozycjami książkowymi, ale również nowatorskimi metoda-
mi i środkami pracy. Obserwujemy szczególne zapotrzebowa-

Laureaci Konkursu.

Różne sposoby wykonywania choinek.
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Warto przeczytaæ
Guillame Musso

„Telefon od anio³a”
Najnowszy bestseller najpopular-

niejszego pisarza Francji.
Nowy Jork, lotnisko Kennedy’ego.

Madeline i Jonathan nigdy wcześniej
się nie spotkali. Ona jest paryską kwia-
ciarką, on – słynnym szefem kuchni,
który niedawno utracił żonę i sieć re-
stauracji stanowiącą dorobek życia;
teraz prowadzi skromne bistro we

włoskiej dzielnicy San Francisco. Gdyby nie incydent na lot-
nisku, żadne nawet nie wiedziałoby o istnieniu drugiego. Bie-
gnąc do wolnego stolika w zatłoczonym barze wpadają na
siebie i przez przypadek zamieniają telefony komórkowe.
Kiedy zdają sobie sprawę z pomyłki, jest już za późno – dzielą
ich tysiące kilometrów.

Simon Sebag Montefiore

„Pewnej zimowej nocy”
Najnowsza książka autora bestsel-

lerów „Stalin. Dwór czerwonego
cara”, „Jerozolima” i „Saszeńka”.

Powieść o miłości, namiętności i
władzy, której akcja rozgrywa się w
środowisku kremlowskich elit w cza-
sach Stalina. Przedstawione w powie-
ści wydarzenia osnute są na faktach.
W czerwcu 1945 roku, kiedy Moskwa
świętuje zwycięstwo nad Niemcami,

dwoje nastolatków ginie od kul wystrzelonych z pistoletu. Byli
dziećmi wysokich sowieckich dygnitarzy, uczniami najbardziej

elitarnej szkoły w Moskwie. Morderstwo? Podwójne samobój-
stwo? Spisek przeciwko Stalinowi? Koledzy ofiar są areszto-
wani, rusza śledztwo, które ujawnia starannie skrywane tajem-
nice ich rodziców i innych osób z najbliższego kręgu Stalina.

Niektórzy bohaterowie tej książki pojawili się już na kar-
tach „Saszeńki”.

Stephen King

„Joyland”
Jeden z najpopularniejszych pisa-

rzy wszech czasów powraca!
Devin Jones, student college’u,

zatrudnia się na okres wakacji w lu-
naparku, by zapomnieć o dziewczy-
nie, która złamała mu serce. Tam jed-
nak zmuszony jest zmierzyć się z
czymś dużo straszniejszym: brutal-
nym morderstwem sprzed lat, losem

umierającego dziecka i mrocznymi prawdami o życiu – i tym,
co po nim następuje. Wszystko to sprawi, że jego świat już
nigdy nie będzie taki sam...

Życie nie zawsze jest ustawioną grą. Czasem nagrody są
prawdziwe. Bywają też cenne.

Pasjonująca opowieść o miłości i stracie, o dorastaniu i
starzeniu się – i o tych, którym nie dane jest doświadczyć ani
jednego, ani drugiego, bo śmierć zabiera ich przedwcześnie.

„Joyland” to Stephen King w szczytowej pisarskiej for-
mie, równie poruszający jak „Zielona Mila” czy „Skazani na
Shawshank”. To jednocześnie kryminał, horror i słodko-gorzka
powieść o dojrzewaniu, która poruszy serce nawet najbardziej
cynicznego czytelnika.

Sabina Wójcik

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim czytelnikom, przyjaciołom naszej
Biblioteki oraz mieszkańcom Bratkowic wielu głębo-
kich i radosnych przeżyć, niech magiczna moc wigi-
lijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość, niech
każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym
pięknem, a w nadchodzącym Nowym Roku niech to-
warzyszy Wam zawsze dobra książka.

Tego życzy Dyrekcja i pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie.

nie na rzetelną in-
formację, ciekawe
formy edukacyjne,
jak również na ory-
ginalne zagospoda-
rowanie czasu wol-
nego. Dlatego nie
dziwmy się gdy w
Bibliotece po godzi-
nach pracy pali się
światło, lub gdy
przyjdziemy wypo-
życzyć książkę na-
potykamy w niej
grupy dzieci, lub do-
rosłych spędzają-
cych aktywnie czas.
Większość wyda-
rzeń staramy się

przeprowadzać poza godzinami otwarcia tak aby nie utrudniać
naszym czytelnikom korzystania z księgozbioru, jednak takich
wydarzeń jak Gminny Konkurs Pięknego Czytania czy spotka-
nia dzieci przedszkolnych z postaciami z bajek w innych godzi-

nach po prostu nie da się zorganizować, dlatego okażmy zrozu-
mienie i wyrozumiałość. Podsumowując był to rok bardzo ak-
tywny dla naszej Biblioteki, napawa nas dumą fakt iż w tak cięż-
kich czasach przy współpracy ludzi takich jak Pani Wanda Dzie-
dzic i przy hojności ludzi takich jak Państwo Krystyna i Tadeusz
Surowcowie, oraz dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł
udało nam się uatrakcyjnić naszą działalność i zaoferować tak
szeroki wachlarz działań, mamy nadzieję iż cieszy to zarówno
czytelników jak i innych mieszkańców Bratkowic.

Sabina Wójcik
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Wyniki Referendum Gminnego

w sprawie odwo³ania wójta gminy Œwilcza
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła dane dotyczące referendum w sprawie odwołania wójta Gminy Świlcza przed

upływem kadencji. Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanego organu.

Poniżej zestawienie ogólne i w rozbiciu na poszczególne obwody wyborcze.

Wykaz obwodów głosowania

Opracował D. Bąk
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Apel do w³aœcicieli psów
[18.08.2013 10:53 • @W. Woźnica]

Apelujemy do właścicieli psów, któ-
rzy wybierają się ze swoimi pupilami na
wieczorne spacery, o odpowiednie zabez-
pieczenie tj. smycz, a w przypadku więk-
szych czworonogów, także kaganiec,
szczególnie wybierających się w rejony
dróg dojazdowych przy autostradzie oraz
w rejonach lasów, gdyż może dochodzić
do nieprzyjemnych sytuacji, w których
poszkodowana może zostać postronna

osoba. Miejsca te są często użytkowane
przez rowerzystów, osoby uprawiające
nordic walking oraz jogging. Artykuł 77
kodeksu wykroczeń mówi jasno: Kto nie
zachowuje zwykłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzymaniu zwierzę-
cia, podlega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany.

Po¿ar traw na Czekaju
[21.08.2013 08:24 • @D. Bąk]

Sześć jednostek straży pożarnej
dogasza dziś płonące torfowiska, po
wczorajszym pożarze traw na Czeka-
ju. Spłonęło kilkaset metrów kwadra-
towych łąk. Pożar wybuchł tuż obok
lasu.

27 paŸdziernika referendum

ws. odwo³ania wójta
[10.09.2013 11:23 • @D. Bąk]

Bratkowice.pl: O tym siê pisze...

Podkarpacki
Komisarz Wybor-
czy na dzień 27
października wy-
znaczył datę prze-
prowadzenia refe-
rendum w sprawie
odwołania wójta
gminy Świlcza,
przed upływem
jego kadencji.

Z początkiem 2013 r. Rada Gminy
zdecydowała, że z powodu niewielkiej
liczby uczniów zamknie Szkołę Podsta-
wową w Błędowej Zgłobieńskiej, a ok.
40 uczniom zaproponuje naukę w innych
szkołach gminy. Z kolei rodzice
uczniów z tej szkoły mieli inny pomysł.
Chcieli, by szkołę przejęło stowarzysze-
nie, ale by pozostało ono w dotychcza-
sowym budynku. Wójt jednak odmówił.
Rozpoczęły się protesty i okupacja urzę-
du gminy, a po przerwanym proteście
zbiórka podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum w sprawie odwołania wójta.
Udało się zebrać 1,5 tys. podpisów.

Aby referendum w Świlczy było waż-
ne, musi w nim wziąć udział co najmniej
ok. 3,5 tys. osób. By Wojciech Wdowik
przestał rządził gminą, za jego odwoła-
niem musiałaby się opowiedzieć ponad
połowa z tych osób.

W przypadku, kiedy referendum
odwoła wójta, jednocześnie odwołana
zostanie dotychczasowa Rada Gminy, a
w ciągu kolejnych 90 dni rozpisane zo-
staną przedterminowe wybory.

Kolejny spór ze szko³¹ w tle
[19.09.2013 10:11 • @D. Bąk]

Narasta kolejny konflikt oświato-
wy na terenie gminy Świlcza. Niektó-
rzy rodzice dzieci – uczniów klasy
pierwszej w Zespole Szkół w Bratko-
wicach, żądają podzielenia klasy na
dwa oddziały. Obecnie w grupie pierw-

szoklasistów znajduje się 30 dzieci, w
tym dwoje niepełnosprawnych. Wójt
gminy Wojciech Wdowik w rozmowie
z Gazetą Codzienną Super Nowości
stanowczo odmawia podzielenia od-
działu. Chodzi tu przede wszystkim o
względy finansowe gminy (przyp. Re-
dakcja)

Radni z Bratkowic są podzieleni w
sprawie zmniejszenia liczby uczniów w
I klasie. – Mam takie samo zdanie jak
rodzice – mówi Mieczysław Leja, radny
z Bratkowic. – W tym tygodniu ma od-
być się wspólne posiedzenie komisji
Rady Gminy i zamierzam poruszyć ten
problem. Może wójt zmieni zdanie i
podzieli klasę na dwa oddziały.

– Jestem za dowozem części dzieci
do Szkoły Podstawowej nr 2 – twierdzi
radny Andrzej Bednarz. – Wójt mógłby
zapewnić dowóz ich do tej drugiej szko-
ły, bo taki ma obowiązek. Tam jest za
mało dzieci. A skoro w SP nr 1 jest ich
za dużo, to jedynym rozwiązaniem jest
przeniesienie części z nich do tej dru-
giej podstawówki.

Źródło: Super Nowości

MPK do Bratkowic

od 1 paŸdziernika 2013 r.
[25.09.2013 12:10 • @M. Orzech]

Od 01.10.2013 r. ponownie do
Bratkowic będą kursować autobusy
MPK Rzeszów. Zostanie przedłużo-
na linia nr 20 z Mrowli. Tym razem
trasa będzie pokrywać się z liniami
PKS (Piaski – Czekaj), nie jak po-
przednio (Zapole – Zastawie). Połą-
czenie jest przeznaczone głównie dla
młodzieży szkolnej i studentów. W
ciągu dnia będą po cztery kursy w
każdym kierunku (w tym pierwszy
kurs z Rzeszowa z przystanku „War-
szawska Górka”). Miejmy nadzieję,
że nowa linia zostanie ciepło przyję-
ta i liczba kursów z czasem będzie
się zwiększać.
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Zapoznaj siê z cenami biletów

MPK do Bratkowic
[25.09.2013 18:23 • @D. Bąk]

Wprowadzenie od 1 października
br. usług rzeszowskiego MPK do na-
szej miejscowości, to dla części
mieszkańców wielkie udogodnienie –
głównie dla młodzieży, studentów i
osób pracujących na pierwszych
zmianach. Przygotowany rozkład jaz-
dy linii 20 do Bratkowic wprowadza
możliwość tańszego i komfortowego
dojazdu do Rzeszowa.

Strefa biletowa MPK Rzeszów jest
podzielona na strefę A i B. Bratkowi-
ce należeć będą do strefy biletowej B.
Granicę strefy biletowej określa przy-
stanek „Miłocin tory”, gdzie w kierun-
ku do Rzeszowa określa on początek
strefy biletowej A, a w kierunku do
Bratkowic – początek strefy biletowej
B.

Ceny biletów jednorazowych wy-
noszą do Bratkowic jedyne 3,60 zł
(ulgowy szkolny 2,50 zł, a studencki
1,80 zł), co sprawia, że ta cena prze-
jazdu jest najtańsza ze wszystkich
przewoźników do Bratkowic (w tym
od komunikacji prywatnej).

Zaznaczamy, że powyższe ceny
obowiązują przy zakupie biletu jed-
norazowego w kiosku lub innym punk-
cie sprzedaży biletów. Koszt zakupu
biletu u kierowcy wiąże się z zakupem
biletu godzinnego, którego cena wy-
nosi 5,80 zł (ulgowy szkolny 3,10 zł,
studencki 2,90 zł).

Miesięczny bilet sieciowy, upraw-
niający do przejazdu autobusem li-
nii 20, jak i wszystkimi innymi auto-
busami MPK Rzeszów kosztuje jedy-
ne 130 zł, ulgowy szkolny 80 zł, a stu-
dencki 65 zł. Podkreślamy, że tzw.
„sieciówka” w strefie A + B obejmuje
przejazdy z/do Bratkowic i wszystki-
mi innymi liniami.

Atrakcyjną ofertą rzeszowskiego
przewoźnika są bilety semestralne

dla studentów na strefę A+B w cenie
220 zł, obejmujący okres od 1 paź-
dziernika 2013 r. do 15 lutego 2014 r.

Utrudnienia w dojeŸdzie

do Rzeszowa
[19.10.2013 10:31 • @D. Bąk]

Zarząd Transportu Miejskiego w
Rzeszowie informuje, że w związku z
zamknięciem, dnia 23 października,
wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej w
Rzeszowie mogą występować poważne
utrudnienia w ruchu drogowym. Ma to
związek z kolejnym etapem prac przy
przebudowie al. Wyzwolenia.

Autobus linii 20 rzeszowskiego
MPK oraz autobusy PKS jadąc w
stronę Bratkowic kursować będą ob-
jazdem: od ul. Marszałkowskiej
przez ul. Lubelską, następnie na Wy-
zwolenia i objazdem technicznym
koło Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego na ul. Warszawską (w
obie strony). Dla linii 20 wyłączony
zostaje przystanek przy Zepsole
Szkół Spożywczych. Na trasie objaz-
du dla linii 20 kierowcy zatrzymy-
wać się będą na każdym przystanku
MPK. Ponadto dla linii 20 obowią-
zywać będzie tymczasowy przystanek
autobusowy przy bramie wjazdowej
do WORD.

Nawet do połowy grudnia mogą
potrwać także utrudnienia na drodze
powiatowej Mrowla – Rudna Wielka.
W związku z zamknięciem objazdu
technicznego i wyznaczeniem nowe-
go, wahadłowego oraz postawieniu
tam sygnalizacji świetlnej, występują
duże utrudnienia, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu. Zalecamy objazd przez
Świlczę.

Remont drogi powiatowej
[30.10.2013 09:08 • @W. Woźnica]

W ostatnim czasie przeprowadzono
remont najbardziej zniszczonych odcin-
ków drogi powiatowej Bratkowice –
Czarna Sędziszowska. Na odległości kil-
kuset metrów wymieniono całą na-
wierzchnię.

Mieszkañcy chc¹ zwiêkszenia

kursów autobusów MPK
[23.11.2013 11:40 • @D. Bąk]

Mieszkańcy Bratkowic chcą zwięk-
szenia ilości kursów autobusów linii 20
rzeszowskiego MPK do naszej miejsco-
wości. Na ich decyzje wpływa najniż-
sza ze wszystkich przewoźników cena
biletów, dodatkowo uczniowie i studen-
ci otrzymują spore zniżki na bilety jed-
norazowe. Starsze osoby, po 70 roku
życia jeżdżą bezpłatnie. Nasza redak-
cja przeprowadziła w ostatnim czasie
badania dot. ilości osób korzystających
z usług MPK na linii 20. Skupiliśmy
się głównie na mieszkańcach Bratko-
wic. Wyniki są zadowalające. Zaobser-
wowaliśmy w listopadzie o przynaj-
mniej 50% wzrost osób jeżdżących
miejskimi autobusami co do paździer-
nika. 15-25 osób regularnie korzysta z
usług tego przewoźnika, wyłącznie w
samych Bratkowicach. Jeżeli doliczy-
my mieszkańców Mrowli i Rudnej Wiel-
kiej sprawia to, że autobusy na pewno
pełne dojeżdżają do Rzeszowa i z po-
wrotem.

Wśród opinii jakie do nas docierają,
słyszymy, że mieszkańcy chętnie korzy-
staliby z usług MPK lecz ogranicza ich
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wyjątkowo mała ilość kursów, tylko w
dni robocze. Dlaczego Urząd Gminy w
Świlczy nie chce zwiększyć ilości kur-
sów do 7-8 w dni robocze i po 3 w sobo-
ty i niedziele? Tłumaczy to przede
wszystkim brakiem funduszy na ten cel.
Nasuwa się tu jednak pytanie, dlaczego
jeszcze do lipca tego roku linia 20, kur-
sująca wtedy tylko do Mrowli miała wie-
le kursów, także w soboty i niedziele?
Być może zainteresowanie było mniej-
sze, ale kiedy autobus jeździ już do Brat-
kowic i jest zapotrzebowanie, to nie
można znaleźć pieniędzy na ten cel?

Usłyszeliśmy także od pracowni-
ków gminy, że PKS w Rzeszowie jest
„niezadowolony” z faktu wprowadze-
nia MPK do Bratkowic. Straszy obcię-
ciem kursów. Fakt jest taki, że do Trzcia-
ny też jeździ MPK i przejeżdża przez
nią PKS w kursach m.in. do Nosówki,
Sędziszowa, Ropczyc czy Dębicy. Kur-
sów PKS przez tą miejscowość jest wię-
cej ale linia MPK ma tam też kursy w
soboty i niedziele, a w dni robocze jest
ich więcej niż do naszej miejscowości.
Tłumaczenie jest według nas bezzasad-
ne.

Będziemy dążyć wraz z zaintere-
sowanymi mieszkańcami do osiągnię-
cia jakiegokolwiek konsensusu w tej
sprawie.

Ogólnopolski strajk Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego
[19.11.2013 14:59 • @D. Bąk]

Na zdjęciu flaga ZNP na budynku Szkoły Pod-
stawowej Nr 2.

Bratkowickie szkoły włączają się w
ogólnopolski strajk Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Przewodniczący
ZNP Sławomir Broniarz oświadczył,
że Związek domaga się wycofania
zmian w Karcie Nauczyciela oraz re-
zygnacji z nowelizacji ustawy o syste-
mie oświaty, umożliwiającej przekazy-
wanie szkół innym podmiotom niż sa-
morządom.

W razie niespełnienia tych żądań
organizacja podejmie, jak powiedział
Sławomir Broniarz, radykalne działa-
nia, aż do sporu zbiorowego z rządem.
Od 18 do 23 listopada Związek oflaguje
szkoły i przeprowadzi akcję informa-
cyjną o przyczynach i celach protestu.
23 listopada odbędzie się ogólnopolska
manifestacja w Warszawie, a dwa dni
później zbierze się prezydium Zarządu
Związku, które podejmie decyzje w spra-
wie dalszych działań protestacyjnych. –
informuje Polskie Radio. Jak się dowie-
dzieliśmy wyjazd kilkudziesięciu auto-
karów z Rzeszowa do Warszawy prze-
widziany jest w nocy z 22/23 listopada
br. W wyjeździe wezmą udział także
nauczyciele ze szkół z Bratkowic.

Odwodnienie kolektora

deszczowego na Czekaju

do po³owy 2014 r.?
[04.12.2013 08:03 • @D. Bąk]

Wójt Gminy Świlcza: „Obiecuję roz-
wiązać problem braku odwodnienia

kolektora, w ciągu drogi powiatowej na
Czekaju, do połowy 2014 r.”

Sprawa kolektora przy drodze na
Czekaju jest bardzo trudna. Po wykona-
niu nowego chodnika, wykonano także
kolektor deszczowy, lecz nie ma on
możliwości odprowadzenia wód opado-
wych do rowów melioracyjnych czy po-
toków.

Podczas dużych opadów kolektor
napełnia się wodą, następnie tzw. „wy-
bija”.

Sytuacja trwa już od roku, a kilkuna-
stu mieszkańcom tej dzielnicy nie raz
już zalało gospodarstwa czy budynki.

Gmina Świlcza obiecuje wykonanie
dokumentacji i opracowanie technicz-
ne oraz samo wykonanie odwodnienia
kolektora deszczowego do połowy 2014
r. O pomoc w wykonaniu obietnicy ma
zwrócić się także do władz powiatu. In-
formacja taka, ze strony władz gminy,
padła na sesji Rady Gminy, w dniu 30.
października. Ze względu na ważny cel
tego przedsięwzięcia będziemy śledzić
postęp prac nad tym zadaniem.
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W październiku minął rok funkcjo-
nowania dziecięcej akademii piłkarskiej
„BRATEK”. Nawet sceptycznie nasta-
wieni do pomysłu powołania akademii
mogli się przekonać, że był to przysło-
wiowy „strzał w dziesiątkę”. Akademia
piłkarska „BRATEK” to teraz grupa 34
chłopców, jednak należy wspomnieć, że
przez rok funkcjonowania akademii prze-
winęło się przez jej szeregi znacznie wię-
cej dzieci, również spoza Bratkowic. Nie
wszystkie dzieci mają predyspozycje do
trenowania piłki nożnej, nie wszystkie
dobrze znoszą trudy treningu. Ci jednak
którzy zostali stanowią teraz wspaniałą,
zgraną grupę młodych piłkarzy, którzy
wspaniale bawią się ze sobą aktywnie
spędzając czas na treningach.

Przypomnijmy, że akademia piłkar-
ska „BRATEK” powstała z inicjatywy
paru osób, dla których sport i rozwój dzie-
ci to inicjatywa, którą warto upowszech-
niać. Wprawdzie działa pod patronatem
LKS „Bratek” Bratkowice oraz w poro-
zumieniu z Gminnym Centrum Sportu
i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w
Trzcianie, jednak to głownie rodzice
dzieci finansują funkcjonowanie akade-
mii. Zajęcia prowadzone są przez wy-

Urodziny Akademii
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kwalifikowanego trenera, który potrafi
zarówno przekazać dzieciom wiedzę
czysto sportową jak i uczyć dyscypliny.
Na ten dzień nasi młodzi piłkarze są
ubrani w stroje z logo LKS Bratek,
GCKiS w Świlczy oraz z napisem AKA-
DEMIA PIŁKARSKA „BRATEK”,
mają również koszulki z numerami nie-
zbędne do rozgrywania meczy z innymi
szkółkami.

A takowe rozgrywki dzieci z naszej
akademii mają już za sobą i to kilka. W
trakcie roku działalności dzieciaki ro-
zegrały zacięte mecze między innymi z
drużynami RESOVII, Głogowa Młp.,
Mrowli, a także brali udział w rozgryw-
kach powiatowych XVIII Turnieju Pił-
ki Nożnej im. Marka Wielgusa na sta-
dionie „orlik” w Przewrotnem. Trzeba
w tym miejscu zauważyć (co zapewne
potwierdzą rodzice dzieci), że obecny
poziom umiejętności piłkarskich na-
szych dzieci plasuje się na znacznie wy-
ższym poziomie jak ten z początku ich
„kariery”. To właśnie dzięki wspólnym
treningom między dziećmi zawiązały się
prawdziwe przyjaźnie, choć chodzą do
różnych szkół i mieszkają w różnych
częściach Bratkowic.

Szczególne słowa uznania należą się
rodzicom młodych piłkarzy, którzy ak-
tywnie włączają się w działalność aka-
demii. To dzięki nim udało się zorgani-
zować rozgrywki Akademia „BRA-
TEK” kontra Rodzice. Zarówno w
pierwszym jak i w drugim rodzice zo-
stali pokonani, jednak gorycz porażki
udało się przełknąć przy wspólnym gril-
lowaniu.

Wraz z powakacyjnym wznowieniem
działalności akademii treningi młodych
adeptów piłki nożne odbywają się w
dwóch grupach wiekowych: roczniki
2000 – 2003 oraz 2004 i młodsi. Możli-
we to było dzięki uprzejmości Wójta
Gminy Świlcza pana Wojciecha Wdo-
wika oraz pani Dyrektor Zespołu Szkół
w Bratkowicach – Joannie Różańskiej.
Treningi prowadzone są dwa razy w ty-
godniu, w środę oraz piątek. Zachęca-
my rodziców do zapisu swoich pociech
do udziału w treningach. Szczegółowe
informacje można uzyskać na naszej stro-
nie internetowej http://akademiapilkar-
skabratek.futbolowo.pl, a także pod nu-
merem tel. 506 597 137.

Dziękujemy także wszystkim, którzy
finansowo (i nie tylko) wsparli i dalej
wspierają naszą działalność. Mamy na-
dzieję, że dalej będziemy prężną inicja-
tywą, działającą dla dobra naszych dzieci.

Akademia Piłkarska BRATEK
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„WF z klas¹”
Od września 2013 roku uczniowie Niepublicz-

nej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach zostali włą-
czeni do pierwszej pilotażowej edycji programu „WF
z klasą” organizowanej przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej pod honorowym patronatem Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz wspieranej przez „Gazetę Wy-
borczą” i portal Sport.Pl. Ta ogólnopolska akcja ma
za zadanie zmienić myślenie o lekcjach Wychowa-
nia Fizycznego w polskich szkołach. Ponieważ spa-
da poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na
promowanie sportowych talentów, lecz powinna za-
planować zajęcia obowiązkowe i dodatkowe tak, by
były one ciekawsze, bardziej zróżnicowane i bliższe
oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizycz-
ne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także
taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, tury-
styka rowerowa i piesza. Program „WF z klasą” ma
pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać
przyjemności. Na szkolnej debacie uczniowie zade-
cydowali, że głównym zadaniem z programu „WF z
klasą” realizowanym w naszej szkole będzie prowa-
dzenie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych..

Dlatego też korzystając z pięknej jesiennej pogo-
dy uczniowie uczestniczący w dodatkowych zaję-
ciach pozalekcyjnych doskonalą swoje umiejętności
lekkoatletyczne na Gminnym Stadionie w Bratko-
wicach. Zadanie mają utrudnione, ponieważ nasza
szkoła oddalona jest od stadionu ok 3 km. W związ-
ku z tym odległość tą muszą pokonać rowerem.

Jesień to czas, który miło i aktywnie można spę-
dzić na łonie natury. Dzięki pięknej pogodzie uczest-
nicy rowerowych wypraw (klasy V i VI) mogli po-
dziwiać uroki lasów w Bratkowicach. Inną z form
zajęć pozalekcyjnych prowadzonych od września w
naszej szkole są zajęcia na basenie. W każdy ponie-
działek w godzinach popołudniowych grupa uczniów
wyjeżdża na lekcje nauki bądź doskonalenia pływa-
nia, które odbywają się pod okiem instruktorów na
basenie w Głogowie Małopolskim

Kolejną formą zajęć pozalekcyjnych cieszącą się
wśród uczniów sporym zainteresowaniem jest kara-
te. Już drugi rok gościmy w naszej szkole trenerów z
Klubu Sportowego OYAMA RZESZÓW. Zajęcia z
naszymi uczniami prowadzi dwa razy w tygodniu
utytułowany i wielokrotnie nagradzany instruktor
karate i kickboxingu – Patrycjusz Mostek, trener Mi-
strzów Polski i Mistrzów Europy. Niektórzy ucznio-
wie mają już zdane egzaminy na stopnie uczniow-
skie i biorą udział w różnych zawodach. Natomiast
nowicjusze przygotowują się do swoich pierwszych
egzaminów, które odbędą się już czwartego grudnia.

Widząc zaangażowanie i zadowolenie na twa-
rzach dzieci można powiedzieć, że te formy aktyw-
ności ruchowej prowadzone w naszej szkole bardzo
im odpowiadają.

Krystyna Berdel

Wyprawa do lasu – kl. VI.

Wyprawa rowerowa – kl. V.

Zajęcia karate.

Zajęcia z lekkoatletyki na stadionie.
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Sportowe osi¹gniêcia lekkoatletów
Wraz z nastaniem jesieni nasi lekkoatleci zakończyli let-

ni, bogaty w występy i obfity w sukcesy sezon zawodów lekko-
atletycznych. Pod wodzą trenerów Michała Gąsiorskiego i
Lesława Lassoty, który funkcje trenera i koordynatora pełni
społecznie, miniony sezon należy zaliczyć do bardzo uda-
nych. W rankingu klubów woj. podkarpackiego 2013 – GU-
KLA Bratkowice zajęła VIII pozycje, a trener Lassota był
dziewiąty. W drugiej dziesiątce uplasował się trener Gąsior-

ski. W klasyfikacji zdobytych medali na szczeblu wojewódz-
kim było jeszcze lepiej. Trener Lassota był trzeci, a GUKLA
Bratkowice zajęła piąte miejsce wśród klubów Podkarpacia.
Dwoma brązowymi medalami Mistrzostw Polski pochwalić
się może Marek Kubas, który podczas halowych jak i na
otwartym stadionie na dystansie 5000 i 10000 m zajął III
miejsce. Z mniejszym powodzeniem startowała Natalia Ka-
lina, która odpowiednio w swojej kategorii zajmowała VII i
IX miejsce. Startująca w Mistrzostwach Polski Młodzików
Weronika Kalina nie ukończyła konkurencji, choć startowa-
ła jako druga zawodniczka kwalifikacji. Chodziarze GUKLI
Bratkowice startowali w wielu zawodach rangi krajowej i mię-
dzynarodowej plasując się zawsze na czołowych miejscach.
Młodzi biegacze, podopieczni trenera Gąsiorskiego – Kinga
Dworak, Michał Franczyk, Piotr Przywara przeszli swój
chrzest uczestnicząc w kwalifikacjach i zawodach na szcze-
blu wojewódzkim. Jak na razie bez większych sukcesów ale
to dopiero początek ich drogi sportowej. Mistrzostwo Polski
Szkół Ponadgimnazjalnych sztafet zdobyła drużyna V LO w
Rzeszowie, w której to sztafecie biegła Natalia Kalina. W
rozgrywanym w Rzeszowie I Biegu Niepodległości Rzeszow-
ska Dycha zaznaczyli swoją obecność zawodnicy związani z
naszym klubem. Była nasza zawodniczka Ewa Zięba wśród
pań była 23, a wśród panów Michał Gąsiorski był 14. Korzy-
stając z okazji chciałem złożyć gratulacje i życzyć dalszych
sukcesów dla Igi Klesyk, zawodniczki sekcji akrobatyki spor-
towej Stali Rzeszów która reprezentowała nasz kraj na Mi-
strzostwach Europy w Portugalii. Nadmienię, że Iga była na
początku sportowej kariery zawodniczką naszego klubu. Raz
jeszcze serdecznie zachęcam młodzież do czynnego uprawia-
nia sportu, bo sport jest wspaniałą przygodą i szkołą życia.

Ryszard Kalina

II miejsce Weroniki Kaliny na Mistrzostwach Podkarpacia w Mielcu.

Natalia Kalina na II miejscu podium na Międzynarodowych Zawodach
w Zaniemyślu.

Marek Kubas – 3 na podium Mistrzostw Polski juniorów.
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Sezon 2013 rozpoczęłam startem w
Halowych Mistrzostwach Polski senio-
rów na 3 km, gdzie ustanowiłam nowy
rekord życiowy 12 minut i 21 sekund
zdobywając złoty medal.

Wynik ten jest 2 wynikiem w hi-
storii chodu, do rekordu Polski na tym
dystansie zabrakło mi zaledwie 4 se-
kundy.

1. Katarzyna Kwoka (RTLT ZTE
Radom) – 12:21.40 min

2. Paulina Buziak (OTG Sokół Mie-
lec) – 12:31.62 min

3. Agnieszka Dygacz (AZS-AWF
Katowice) – 12:58.64 min

Kolejnym moim startem był Między-
narodowy Miting Lugano w Szwajcarii
na 20 km, gdzie ustanowiłam nowy
życiowy jak również nowy REKORD
POLSKI – 1:29:21 zajmując 4 miejsce.
Uzyskałam również kwalifikację na
sierpniowe Mistrzostwa Świata w Mo-
skwie.

1. Hong Liu 1:27:06, (Chiny)
2. Mirną Ortiz 1:28:54 (Gwatema-

la)

Podsumowanie sezonu

w chodzie sportowym

3. Liną Bikułową 1:28:58 (Rosja)
4. Katarzyna Kwoka 1:29:21 (Pol-

ska)
W maju brałam udział w Pucharze

Europy w Dudińcach (Słowacja) na 20
km, gdzie drużynowo zajęłyśmy VII
miejsce w składzie Katarzyna Kwoka,
Paulina Buziak, Agnieszka Szwarnóg.

Ostatnim startem przed Mistrzo-
stwami Świata w Moskwie były 89 Mi-
strzostwa Polski Seniorów w Toruniu na
20 km, gdzie zdobyłam srebrny medal.

1. Agnieszka Dygacz (1:30:58)AZS
AWF KATOWICE

2. Katarzyna Kwoka (1:33:03)
RTLT ZTE RADOM

3. Paulina Buziak (1:33:39) OTG
SOKÓŁ MIELEC

13 sierpnia wystartowałam w Mi-
strzostwach Świata na 20 km w Mo-
skwie, do których byłam bardzo dobrze
przygotowana. Plan był taki, że walczy-
my o miejsce w pierwszej dziesiątce, nie-
stety dyspozycja dnia nie pozwoliła mi
walczyć. Zawody ukończyłam na 53
miejscu.

Po skończonym sezonie w chodzie
startowałam wraz z mężem w różnych
biegach ulicznych:

III miejsce na 10 km w biegu noc-
nym w Koszycach jest to jeden z naj-
większych biegów na Słowacji.

I miejsce 6 km STEYRER STAD-
TLAUF (Austria)

1. Katarzyna KWOKA POL 23.24
2. Katharina KREUNDL AUT

24.27
3. Verena DOLESCHAL AUT

24.39
Przygotowania i plany do sezonu

2014 trwają, w listopadzie i grudniu cze-
kają mnie zgrupowania kadry narodo-
wej w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w Cetniewie.

W lutym będę startować w Halowych
Mistrzostwach Polski w Sopocie na 3
km.

Austria – bieg na 6 km.

Bieg w Koszycach.

Katarzyna Kwoka w Moskwie.
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Przed startem nowego sezonu rozgrywek tradycyjnie ro-
zegrany został turniej o puchar Wójta gminy Świlcza. Kolejny
rok z rzędy zwyciężyła nasza drużyna gromiąc na stadionie w
Świlczy zespół „Świlczanki” 5-0. Królem strzelców turnieju
został zawodnik „Bratka” Bratkowice Marcin Hejnig.

Sezon 2013/2014 rozpoczęliśmy meczem w Bratkowicach
ze spadkowiczem z 5 ligi K.S. Zaczernie. Mimo dużej prze-
wagi naszego zespołu spotkanie zakończyło się jedynie jedno
bramkowym zwycięstwem 3-2. Gole dla nas zdobyli: dwie
M. Bednarz i jedną D. Jucha. W drugiej kolejce naszym wy-
jazdowym przeciwnikiem był beniaminek rozgrywek LKS
Jasionka. Po dobrym meczu nasz zespół wygrał 5-3, a bramki

zdobyli: K. Kurowski, R. Łoboda, M. Bednarz, M. Tarczyń-
ski i B. Nosek, dodatkowo nasza drużyna nie wykorzystała
rzutu karnego. W trzeciej kolejce na stadion w Bratkowicach
zawitał jeden z faworytów ligi „Aramix” Niebylec. Od same-
go początku mecz ułożył się dobrze dla naszej drużyny, pro-
wadziliśmy 1-0 po bramce P. Czaji. Kontrowaliśmy przebieg
boiskowych wydarzeń jednak mimo kilku bardzo dobrych
sytuacji nie udało się zdobyć drugiej bramki, co zemściło się
w ostatniej minucie meczu, zawodnik z Niebylca oddał strzał
życia z 35m doprowadzając do wyrównania. W następnym
meczu „Bratek” grał w Zabajce. Doświadczona drużyna go-
spodarzy wzmocniona kilkoma znanymi zawodnikami jest

„Bratek” na fotelu lidera

W marcu start na 20 km miting w Lugano – Szwajca-
ria.

3-4 maja Puchar Świata Taicang – Chiny start na 20
km.

W lipcu Mistrzostwa Polski seniorów na 20 km w
Szczecinie.

12-17 sierpnia 22. Mistrzostwa Europy w Lekkoatle-
tyce Szwajcaria – Zurych 20 km. Poza tym różne mitingi
i zawody międzynarodowe.

Sezon 2013 był dla mnie bardzo pracowity. Na wszyst-
kich dystansach ustanowiłam nowe rekordy życiowe, a

W Lugano.

Mistrzostwa Polski – Toruń – dystans 20 km.

Puchar Europy w Dudince.

Mistrzostwa Polski – Toruń.

wszystko co zaplanowaliśmy z trenerem Tomaszem Lipcem zreali-
zowaliśmy.

Pragnę podziękować moim rodzicom i mężowi za wsparcie i za
wiarę we mnie. Dziękuję również wszystkim moim kibicom z Brat-
kowic. Dziękuję moim sponsorom firmie Chevrolet, Tervel, Com-
pression Zone i JJW.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników Ziemi Bratkowickiej
i życzę Wszystkim Zdrowych Spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Katarzyna Kwoka
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jednym z faworytów ligi. Niestety mimo dobrej gry i w koń-
cówce przewagi jednego zawodnika Bratkowice uległy gospo-
darzom 2-1 tracąc bramkę niemal w ostatniej akcji meczu,
kolejny mecz gdzie punkty tracimy nieszczęśliwie w ostat-
nich minutach spotkania. W następnym spotkaniu „Bratek”
chciał odkuć się za dwa wcześniejsze mecze. Na stadion w

Bratkowicach zawitał beniaminek „Diament” Pstrągowa. Na-
sza drużyna zagrała na swoim poziomi pewnie pokonując
przeciwnika 4-1. W następnej kolejce znów przyszło nam
mierzyć się z kolejnym beniaminkiem, tym razem z „Novi” w
Nosówce. Nasz zespół osłabiony brakiem kilku zawodników
zaczął bardzo dobrze prowadząc 1-0 po bramce P. Czaji. Nie-
stety nasze błędy w obronie sprawiły, że musieliśmy po raz

drugi przełknąć gorycz porażki tym razem 3-2. Warto dodać,
że dwie bramki nasz przeciwnik zdobył po dalekim wyrzucie
piłki z autu. W następnej kolejce „Bratek” zmierzył się z jed-
nym z faworytów ligi „Hermanem” Hermanowa. Zespół ten
prowadzony jest przez naszego byłego trenera A. Stachyrę,
jest to również były klub naszego napastnika R. Łobody. Mecz
był bardzo zacięty jednak to nasza drużyna wyszła z tej po-
tyczki zwycięsko 3-2 pomimo gry w samej końcówce w 10.
Bramki dla nas zdobyli: M. Cyło, R. Łoboda i D. Jucha. „Bra-
tek” niesiony zwycięstwem z „Hermanem” pewnie pokonał
w następnej kolejce na wyjeździe „Zimowit” Rzeszów 5-1 po
dwóch bramkach M. Hejniga i P. Czaji oraz jednej K. Kurow-
skiego. W następnym meczu nasza drużyna podejmowała
dobrze grający w tym sezonie zespół „Czarnych” Czudec. Spo-
tkanie to zakończyło się zwycięstwem naszej drużyna 4-1, a

bramki zdobyli: dwie R. Łoboda i po jednej M. Hejnig i P.
Hejnig. W 11 kolejce spotkań „Bratek” rozegrał drugi mecz z
rzędu przed własną publicznością, tym razem naszym prze-
ciwnikiem była „Korona” Rzeszów drużyna bardzo dla nas
niewygodna. Początek meczu to kuriozalna bramka zdobyta
przez gości, piłka minęła lobem naszego bramkarza wydawa-
ło się, że wyjdzie poza bramkę, jednak odbiła się od nierów-
ności wpadając do bramki ku zdumieniu wszystkich. W dal-
szej części spotkania „Bratek” osiągnął dużą przewagę zdo-
bywając dwie bramki po strzałach K. Hejniga i B. Noska. Gdy
wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem 2-1 sędzia po-
dyktował kontrowersyjny rzut karny w samej końcówce me-
czu, który wykorzystali goście dając tym samym im jeden
punkt. W kolejnym meczu nasz zespół pokonał wysoko na
wyjeździe „Granit” Wysoka Strzyżowska 5-0. W przedostat-
nim meczu rundy na stadionie w Bratkowicach „Bratek” po-
dejmował ostatniego z beniaminków „Junak” Rzeszów. Mimo
kilku okazji bramkowych spotkanie to zakończyło się bez-
bramkowym remisem. W ostatnim meczu rundy „Bratek”
Bratkowice udał się na wyjazd do pobliskich Bud Głogow-
skich. Spotkanie rozgrywane było w ciężkich warunkach at-
mosferycznych, jednak nasz zespół zdołał pokonać rywala w
derbowej potyczce 2-1. Bramki zdobyli K. Kurowski i M.
Bednarz.

„Bratek” Bratkowice przezimuje na fotelu lidera. Miejmy
nadzieję, że nasz zespół również na wiosnę będzie prezento-
wał dobrą i równą formę i w 65 rocznicę powstania klubu uda
się wywalczyć awans do V Ligii.

Damian Hejnig

Lp. Nazwa drużyny Mecze Punkty

1. „Bratek” Bratkowice 13 27
2. K.P Zabajka 13 25
3. „Aramix” Niebylec 13 24
4. „Herman” Hermanowa 13 23
5. „Korona” Rzeszów 13 21
6. „Novi” Nosówka 13 21
7. „Junak” Słocina 13 19
8. „Zimowit” Rzeszów 13 16
9. K.S Zaczernie 13 16
10. „Czarni” Czudec 13 16
11. „Granit” Wysoka Strz. 13 15
12. LKS Jasionka 13 13
13. „Diament” Pstrągowa 13 12
14. „Victoria” Budy Głog. 13 4

Zdrowych, radosnych, spędzonych w rodzinnej
atmosferze Świąt Bożego Narodzenia,

spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.
Dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym

i zawodowym w nowym roku 2014 – mieszkań-
com Bratkowic, czytelnikom Ziemi Bratkowic-

kiej, kibicom i sympatykom naszego klubu
i wszystkim tym, którzy w jaki kolwiek sposób

wspomagają działalność naszego klubu
życzą Zarząd, Komisja Rewizyjna, trenerzy

i zawodnicy LKS Bratek Bratkowice.
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Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
dzień szczególny. Po całodniowym przy-
gotowaniu do wieczerzy wszyscy z utę-
sknieniem czekają na pierwszą gwiazd-
kę aby zabłysła swoim blaskiem. W ten
wieczór nikt przecież nie może być głod-
ny, opuszczony i smutny. Tradycyjnie na
stole wigilijnym nie może zabraknąć
ryby, barszczu z grzybami, kasz i ulu-
bionych pierogów. Niewiadomo dlacze-
go, ale dania te chociaż bywają na sto-
łach w ciągu roku nigdy nie smakują tak,
jak w ten jedyny dzień. Życząc Państwu
zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w ser-
decznej, rodzinnej atmosferze przedsta-
wiam kilka propozycji kulinarnych ze
starych i nowszych zeszytów.

Smacznego!

Karp Pieczony

Składniki:
karp, 20 dag pieczarek, cebula, pieprz,
sól, olej.
Wykonanie:

Sprawionego karpia na godzinę
przed pieczeniem osolić, oprószyć pie-
przem, ułożyć na wysmarowanym ole-
jem półmisku ogniotrwałym. Umyte
pieczarki pokroić, cebulę drobno posie-
kać, obsypać nią rybę i pokropić olejem,
wstawić do pieczenia na 30-40 min.

Podczas pieczenia rybę trzykrotnie po-
lewać olejem.

Hreczniaki

Składniki:
25 dag kaszy gryczanej, łyżka tłuszczu, 2
jaja, 30 dag białego sera, 2 łyżki siekanej
zieleniny, 5 dag tartej bułki, sól, pieprz,
olej do smażenia.

Wykonanie:
Ugotować kaszę na sypko, zemleć w

maszynce razem z twarogiem, wymie-
szać z jajkami i zieleniną, doprawić solą
i pieprzem. Formować małe kotlety,
obtaczać je w bułce tartej i smażyć na
oleju. Podawać z sosem pieczarkowym,
grzybowym i koniecznie z surówką.

Risotto z grzybami

Składniki:
300 g kapeluszy grzybów, 2-3 łyżki oliwy,
3 szklanki wywaru warzywnego, kieliszek
białego wytrawnego wina, cebula, ząbek
czosnku, 250 g ryżu, 2 łodygi selera na-
ciowego, 3-4 łyżki lub śmietanki, 2-3 łyżki
świeżo startego parmezanu, natka pie-
truszki, pieprz, sól.

Wykonanie:
Grzyby oczyścić pokroić w paski,

wrzucić na rozgrzaną, suchą patelnię i,
mieszać, podgrzać, aż sok, który
puszczą, odparuje. Wlać łyżkę oliwy.
Smażyć 10 minut, doprawić do smaku.
Wywar zagotować, zmniejszyć ogień,
garnek przykryć i postawić na ciepłej
płytce. Cebulę i czosnek pokroić w kost-
kę, łodygi selera – w plastry. Cebulę i
czosnek smażyć na rozgrzanym tłusz-
czu, po chwili dorzucić plasterki selera
– warzywa mają się zeszklić. Suche ziar-
na ryżu wrzucić do rondla z warzywami
i smażyć, mieszając, tak długo, aż
wchłoną cały tłuszcz. Wlać wino, a po-
tem po trochu gorący wywar. Kolejną
porcję dolać dopiero, gdy poprzednia
zostanie wchłonięta przez ryż. Wywar
powinien nie tylko wsiąkać w ziarna, ale
i lekko parować, dlatego rondla nie przy-
krywamy. Powtarzamy tę czynność, aż
ryż będzie ugotowany. W rondlu wytwo-
rzy się kleisty sos, który dokładnie ob-
lepi ziarna, nadając risottu kremową
konsystencję. Dodać grzyby, podgrzać.
Wlać śmietankę i mieszać. Doprawić
solą i pieprzem. Przed podaniem posy-
pać potrawę świeżo startym parmeza-
nem i posiekaną natką.

Warstwowa sa³atka

œledziowa z marchewk¹

Składniki:
ok. 500 g filetów śledziowych w oleju, ok.
400 g ziemniaków ugotowanych w mun-
durkach, 3-4 jajka ugotowane na twar-
do, 2 średnie marchewki ugotowane w
łupinie, 2 średnie cebule, sól, pieprz do
smaku, 3-4 łyżki majonezu, drobno po-
krojony szczypiorek.
Wykonanie:

Osączone z oleju śledzie pokroić
w paseczki. Ziemniaki i marchewki
obierać z łupiny i pokroić w drobną
kosteczkę. Jedno żółtko z ugotowa-
nych jajek zetrzeć na tarce o drobnych
oczkach, a pozostałe pokroić w drobną
kosteczkę. Cebulę drobno posiekać. W
szklanym naczyniu do sałatek war-
stwowych ułożyć kolejno śledzie, ce-
bulę, ziemniaki, marchewkę i jajka.
Poszczególne warstwy doprawić solą i
pieprzem. Wierzch sałatki pokryć
majonezem za pomocą rękawa do de-
koracji ciast, posypać startym żółtkiem
i drobno pokrojonym szczypiorkiem.
Zanim podamy do stołu wstawić na
kilka godzin do lodówki celem „prze-
gryzienia się” składników.

KULINARNE

propozycje
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K R Z Y ¯ Ó W K A

Poziomo:
1. zatarg, kłótnia
2. układ, umowa
3. mała Joanna
4. narzędzie ogrodnicze
5. ani w lewo, ani w prawo
6. mały pieróg

7. stojak na obrazy
8. zwierzchnik
9. jest nią Ewa Minge
10. pracowania przygotowująca deko-
racje
Litery z zaciemnionego pola czytane
pionowo utworzą rozwiązanie.

Placek z wêdzon¹ œliwk¹

Składniki:
Biszkopt:
5 jaj, 3/4 szkl. cukru, 3/4 szkl. mąki pszen-
nej, 1/4 szkl. maki ziemniaczanej, łyżecz-
ka proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao,
2 łyżki oleju, 2 łyżki soku z cytryny
Masa:
25 dag masła, 0,5 l mleka, 3/4 szkl. cu-
kru, 3 żółtka, 1 budyń waniliowy, 1 łyżka
mąki ziemniaczane, 1 łyżka maki pszen-
nej, cukier waniliowy
Polewa:
2 gorzkie czekolady, 10 dag masła, 4
duże łyżki mleka lub słodkiej śmietanki
oraz 10 dag śliwek suszonych, 1/2 – 1
szklanki wódki, 3/4 szklanki wody i 2 łyżki
cukru na syrop, w którym będą gotowa-
ne śliwki (czynność tę wykonujemy na co
najmniej 12 godz. przed wykonaniem cia-
sta aby śliwki wchłonęły alkohol).

Wykonanie:
Z wody i cukru gotujemy syrop, do

którego wkładamy śliwki i gotujemy
na lekkim ogniu przez 5-7 min. aby
były miękkie, ale nie rozgotowały się,
odcedzić (płyn zachować), ostudzić.
W naczyniu, które da się szczelnie
przykryć zalać śliwki alkoholem
(mogą wchłonąć nawet szklankę). Zro-
bić to poprzedniego dnia przed wyko-
naniem ciasta.

Białka ubić na sztywno, gdy ubite
dodawać cukier, potem po jednym żółt-
ku, następnie przesiać mąkę z prosz-
kiem, dodać pozostałe składniki i de-
likatnie wymieszać mikserem na naj-
mniejszych obrotach. Wyłożyć do fo-
remki i upiec w temp.160-170 0C.
przez 30-40min. 1i1/2 szklanki mle-
ka zagotować z cukrem i cukrem wa-
niliowym. Do pozostałego mleka dać

żółtka, budyń, obie mąki dokładnie
rozmiksować i wlać na gotujące się
mleko, energicznie mieszać i ugoto-
wać tak jak budyń. Gdy ostygnie wkrę-
cić do masła.

Biszkopt naponczować lekko syro-
pem z gotowania śliwek (dolać trosz-
kę wody i soku z cytryny), na to dać
masę budyniową, a na masę układać
jedna przy drugiej śliwki, wstawić do
lodówki.

Składniki polewy rozgrzać na pa-
rze, dobrze rozmieszać i polać śliwki,
schłodzić.

Sernik jab³kowy

z sosem toffi

Składniki spodu:
1 szklanka herbatników, 1 szklanka
biszkoptów, 120 g masła, 1 – 2 łyżki
jasnego dżemu, 1/2 łyżeczki cynamonu
Składniki masy serowo-jabłkowej:
1 kg twarogu półtłustego podwójnie
mielonego, 150 – 200 g masła, 1 1/4 –
1 1/2 szklanki cukru, 5 jajek, 2 budy-
nie śmietankowe lub waniliowe na 1/2

l mleka, 2 – 3 jabłka (ok. 400 g), do-
datkowo: sos toffi (gotowy)
Wykonanie spodu:

Blachę wyścielamy papierem do
pieczenia. Masło roztapiamy, studzi-
my. Biszkopty i herbatniki kruszymy
na miazgę, dokładnie mieszamy z cy-
namonem, przestudzonym masłem i
dżemem. Wykładamy otrzymaną mie-
szanką dno tortownicy i wstawiamy do
lodówki, aby spód dobrze związał się.
Wykonanie masy serowo-jabłkowej:

Masło z 1 szklanką cukru utrzeć
na puch, dodawać porcjami proszek
budyniowy, a następnie żółtka i twa-
róg. Ucierać, aż powstanie gładka
masa.

Jabłka obierać, oczyścić z gniazd
nasiennych, pokroić na kawałki, mik-
sować i dodawać do masy serowej.
Białka ubić na sztywno z pozostałym
cukrem i delikatnie mieszać z masą
serowo-jabłkową. Wyłożyć na schło-
dzony spód i piec ok. 75 minut w pie-
karniku nagrzanym do temp. 180-
190°C. Przed podaniem każdą porcję
polewamy sosem toffi.

Bożena Pięta





Nowo otwarty odcinek autostrady A4
przebiegający przez Bratkowice

Fot. M. Orzech


