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SPIS TREŒCI„W tym dniu wspania³ym
wszyscy siê radujmy”

Przed nami najważniejszy okres w roku liturgicznym Ko-
ścioła – Wielki Tydzień. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa
upamiętniająca uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, która
jest jednocześnie zapowiedzią Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa. W tym dniu w uroczystej procesji ma miej-

sce obrzęd poświęcenia palm.
Szczytem całego roku litur-
gicznego jest Triduum Paschal-
ne, które rozpoczyna się Litur-
gią Eucharystyczną Wieczerzy
Pańskiej wieczorem w Wielki
Czwartek, a kończy Nieszpo-
rami Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego. Ostatni
dzień Triduum Paschalnego
pełen jest wielkanocnej rado-
ści, u której podstaw odnajdu-
jemy cud Zmartwychwstania
Jezusa, który dokonał się ran-
kiem o świcie. Czas Wielkano-
cy jest wyjątkową okazją do du-
chowej przemiany każdego z
nas, ponieważ wielkanocny

poranek wytycza przyszłą drogę każdego chrześcijanina. Drogę
wiodącą od pustego grobu do Zmartwychwstania Chrystusa.

Drodzy Czytelnicy! Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe napełni wszystkich spoko-
jem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość. Zwycięstwo dobra nad złem
i życia nad śmiercią, które jest przesłaniem nadchodzą-
cych Świąt Wielkanocnych, niech stanie się źródłem rado-
ści i nadziei.

Redakcja

Dobra nowina

Poranek wielkanocny
jest radosny i taki uroczysty,
Dzwony się rozdzwoniły i oznajmiają wszem i wobec,
że grób Pański jest pusty.
Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie
– to wielki cud,
Swoją miłością ogrania świat cały,
nasze rodziny i wszelki lud.

Więc niech się nie trwoży żaden człowiek
ani nie lęka dusza,
Bo właśnie Chrystus – Król Wszechświata
w codzienną podróż z nami wyrusza.
Rozdzwoniły się dzwony
i obwieszczają wszem i wobec „Dobrą nowinę”,
A ich donośny głos – z całej głębi serca –
po całej okolicy radośnie płynie.
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Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”

Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim
mieszkańcom Bratkowic, Rodakom rozsianym po całym świe-
cie, żołnierzom będącym na misjach wojskowych oraz misjo-
narzom i siostrom zakonnym oraz czytelnikom kwartalnika
Ziemia Bratkowicka – wesołych, radosnych i spokojnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych, przyjaciół oraz umocnienia
od Zmartwychwstałego Chrystusa na każdy dzień życzy

Tadeusz Pięta
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragniemy
złożyć wszystkim Mieszkańcom Bratkowic oraz przybyłym Go-
ściom najserdeczniejsze życzenia: Radosnych Świąt Wielka-
nocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, Niech Zmartwych-
wstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni
wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z serca płynące życzenia składają radni Bratkowic
– Cecylia Homa, Andrzej Bednarz,

Krzysztof Ciszewski, Mieczysław Leja.

Niech
Zmartwychwstały

Chrystus
oświeca drogi

naszego codziennego
życia, obdarza

błogosławieństwem
i pomaga życie

czynić szczęśliwym.

Radosnych Świąt
życzy

Sołtys i Rada Sołecka
Bratkowic.

Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy życzymy wszystkim czytelni-
kom, przyjaciołom naszej Biblioteki oraz
mieszkańcom Bratkowic zdrowych, po-
godnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
spokoju i radości.

Smacznego Święconego w gronie naj-
bliższych osób i wyjątkowo mokrego i cie-
płego Śmigusa Dyngusa

Dyrekcja i pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Świlczy z/s w Trzcianie.

Szanowni Państwo!

W świąteczny czas Wielkiej
Nocy składam Państwu życze-
nia zdrowia i błogosławionej
przez Boga miłości. Oby każ-
dy z nas pięknem swego życia i
swych dokonań wskazywał
drogę ku Dobru i ku Prawdzie.

Niech służąc prawdzie,
wolności, życiu, wspólnotom
małym i dużym, Ojczyźnie i do-
bru wspólnemu, przyczynia
się do zwycięstwa Polski spra-
wiedliwej.

Wielkanoc niech zawsze będzie w nas!
Stanisław Ożóg

Poseł na Sejm RP
  Wielkanoc, 2014 r.

Niech radosne Alleluja przeniknie codzienność
i duchowo ubogaci każdego z nas...
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Wszelkich łask Bożych,
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości
pomyślności w życiu osobistym i serdecznych

spotkań w gronie rodziny

życzy
Zarząd, Komisja Rewizyjna, trenerzy
i zawodnicy LKS Bratek Bratkowice.

Alleluja!!!

Chrystus umarł, Zmartwychwstał i żyje!
Niech ta pewność przenika całe nasze życie
i nadaje mu sens i kierunek.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus
napełni Wasze serca miłością i pokojem.
Niech przemieni każdy smutek w radość,
każdy płacz i zmartwienie w szczęście.
Niech zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią
będące przesłaniem nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
staje się źródłem radości i nadziei
oraz dodaje sił w realizacji codziennych planów.

28 lutego 2014 r. o godz. 18:00 w siedzibie Filii Gminne-
go Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bratkowicach od-
było się okolicznościowe spotkanie Zespołu Redakcyjnego
„Ziemia Bratkowicka” oraz zaproszonych gości z okazji uka-
zania się 30 wydania kwartalnika. Zaszczycili ten jubileusz
swoją obecnością proboszcz parafii Bratkowice ks. Józef
Książek, Dyrektor GCKSiR w Świlczy Adam Majka, Radni
Gminy Świlcza – Cecylia Homa, Andrzej Bednarz, Mieczy-
sław Leja, Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach Joanna
Różańska, Władysława Jucha – nauczyciel ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Bratkowicach, przedstawiciele Serwisu Brat-
kowice pl. – Wojciech Woźnica i Mateusz Orzech.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
Tadeusz Pięta dziękując wszystkim za przybycie przedstawił
historię tworzenia tego lokalnego pisma. Zamysł powstania
lokalnej prasy pojawił się w 2006 roku trakcie zebrania spra-
wozdawczo – wyborczego Towarzystwa Miłośników Ziemi

Bratkowickiej. Z taką inicjatywą wyszedł ówczesny prezes
stowarzyszenia śp. Józef Chmaj oraz członek Zarządu Zdzi-
sław Rzepka. Było to zgodne ze statutem stowarzyszenia, który
mówi m.in. o inicjowaniu wydawnictw. Obecny na zebraniu
wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik zadeklarował wszelką
pomoc w jej powstaniu, stwierdzając jednocześnie, że jest to
trudna i odpowiedzialna praca. Po 8 latach okazało się, że
były to słowa trafne w swej wymowie.

Sprawy organizacyjne nabrały tempa. Już 4 maja tegoż roku
na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwalę o powstaniu kwar-
talnika społeczno – kulturalnego. Tytuł „Ziemia Bratkowic-
ka” zaproponował Zdzisław Rzepka. Winietę strony tytuło-
wej zaprojektował Władysław Kwoczyński. Pierwszy Zespół
Redakcyjny tworzyli wówczas: Józef Chmaj, Władysław
Kwoczyński, Krzysztof Pisarek, Kazimierz Grędysa, Da-
riusz Jamuła, Artur Szary, Zdzisław Rzepka, Jolanta Urban,
Władysława Jucha, Tadeusz Bednarz, Beata Krupa, Eweli-

Okolicznoœciowe spotkanie

z okazji 30 wydania kwartalnika

„Ziemia Bratkowicka”

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja” w imieniu braci strażackiej
czytelnikom kwartalnika

i wszystkim mieszkańcom Bratkowic

życzy Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach.
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na Surowiec, Krystyna Zając i Mariusz Grędysa. We wrze-
śniu 2006 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika i li-
czył 22 strony. 11 kwietnia 2007 roku TMZB wystąpiło do
sądu o rejestrację tytułu prasowego pod nazwą „Ziemia Brat-
kowicka”. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Wydział I Cywilny z dnia 8 maja 2007r. został on zarejestro-
wany w rejestrze dzienników i czasopism. Redaktorem na-
czelnym został Andrzej Bednarz. Przez osiem kolejnych lat
skład zespołu redakcyjnego z różnych przyczyn ulegał zmia-
nie. Wszyscy, którzy tworzyli to pismo i tworzą je nadal pra-
cują społecznie.

Wszystkie wydania kwartalnika od 1 do 30 zostały opra-
wione w twardą oprawę i stanowią dwie księgi zawierające
wydania od nr 1-14 w klatach 2006-2009 i od nr 15-30 w
latach 2010-2013. Oprawę sfinansował Wójt Gminy Świlcza
i przekazał prezesowi TMZB w czasie zebrania sprawozdaw-
czego w dniu 15.02.2014 r. Dla ciekawości w 30 wydaniach
kwartalnika ukazało się: 1208 artykułów, 1230 stron czarno-
białych, 261 stron kolorowych, 2235 zdjęć czarnobiałych,
1609 zdjęć kolorowych, 152 wierszy, 131 przepisów kulinar-
nych. W przeciągu tych 8 lat do kwartalnika napisało 202
osoby. Z przyjemnością należy odnotować, że byli to księża
pracujący w naszej parafii, księża misjonarze pracujący na
misjach, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy Świlcza i powiatu, stowarzyszeń, organizacji spo-
łecznych, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji
medycznych, policji, wojska i nie tylko. Dlatego wszystkim za
współredagowanie serdecznie dziękujemy. Podziękowania
kierujemy przede wszystkim naszym najwierniejszym kole-
żankom i kolegom z Zespołu Redakcyjnego: Halinie Zawi-
sza, Agnieszce Wojturskiej, Władysławie Jucha, Beacie Kru-
pie, Krystynie Zając, Dariuszowi Jamule, Andrzejowi Bed-
narzowi, Tadeuszowi Bednarzowi, Zdzisławowi Rzepce, Mie-
czysławowi Sawickiemu, Damianowi Hejnigowi, Krzyszto-
fowi Plizga, Dominikowi Bąkowi. Serdeczne podziękowania
składamy także na ręce wójta gminy Świlcza Wojciecha Wdo-
wika i dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Świlczy Adama Majki za pomoc w finansowaniu
naszego lokalnego pisma. Dziękujemy również pani Dorocie
Wadiak za skład oraz właścicielowi drukarni Duet panu To-
maszowi Adamcowi. Słowa podziękowania kierujemy rów-
nież do wszystkich handlowców z Bratkowic za pomoc w
kolportażu.

Na pamiątkę tego jubileuszu wszyscy uczestniczący w spo-
tkaniu otrzymali pamiątkowe zestawy – długopis i ołówek z
okolicznościowym nadrukiem w podziękowaniu za dotych-
czasową współpracę. Na zakończenie części oficjalnej degu-
stowano się tortem specjalnie przygotowanym na tę uroczy-
stość oraz lampką szampana. W części wspomnieniowej
uczestnicy spotkania poruszali wiele spraw związanych z two-
rzeniem kwartalnika, stwierdzając zgodnie, że wpisał on się
już na stałe w bratkowicką społeczność.

Poniżej zamieszczamy zestawienie alfabetyczne wszyst-
kich autorów artykułów, które ukazały się w 30 wydaniach
naszego kwartalnika.
Siostra Agata, Akademia Piłkarska Bratek, Aletański Stani-
sław, Anna, Arendowska Helena, Babula Krystyna, Bajden
Agata, Bąk Dominik, Bąk Elżbieta, Bąk Grażyna, Bednarz
Andrzej, Bednarz Józef, Bednarz Patrycja, Bednarz Renata,
Berdel Krystyna, Bednarz Tadeusz, Bąk Irena, Białek Michał,
Bieniek Daria, BIURO-MAT, Bogdan Agata, Boczoń-Klim-
kowska Monika, Buda Barbara, Bułatek Bronisław, Bułatek

Jan, Bułatek Lidia, Bratkowiczanin, CARITAS Bratkowice,
Chmaj Ewa, Chmaj Józef, Chmaj Magdalena, Chmaj Włady-
sława, Ciszewska Halina, Ciszewski Krzysztof, Czapka Joan-
na, Czapka Marian, Czytelnicy, Daniel Marzena, Dąbek To-
masz, Dominik Bartłomiej, Draus Ewa, Draus Jolanta, Dwo-
rak Bernard, Dynda Dominika, Fac Izabela, Franczyk Ry-
szard, Garbaczewska Monika, Gaweł Janina, Gawron Ma-
ria, Głodek Małgorzata, Gniewek Weronika, ks. Głowacki
Rafał, ks. Grendysa Bogusław, Grendysa Paulina, Grędysa
Stanisław, Górska Fiałkiewicza Maria, Górski Jan, Grzy-
bowska Monika, Hejnig Damian, Hodowca z Sitkówki,
Homa Cecylia, INFO-SERWIS Bratkowice, Jamuła Da-
riusz, Jarząb Maria, Jucha Mariusz, Jucha Dawid, Jucha
Marian, Jucha Krzysztof, Jucha Władysława, Kalina Ry-
szard, Karcz Paweł, Kłeczek Sylwia, Kocaj Małgorzata, Ko-
koszka Joanna, Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach,
Kotula Gabriela, Kowal Magdalena, Kozik Elżbieta, Krop-
ka, Król Małgorzata, Krupa Beata, Krzanicka Lucyna, ks.
Józef Książek, Księża Parafii Bratkowice, Kubas Krystyna,
Kubas Marek, Kupiec Bożena, Kwoka-Chmiel Danuta,
Kwoczyński Władysław, Kwoka Danuta, Kwoka Ewa, Kwo-
ka Katarzyna, Kwoka Katarzyna, Leja Mieczysław, Lewicki
Wiesław, Lewicka Joanna, Lewieniec Agnieszka, siostra Lis
Agata, ks. Lis Mariusz, Lekacz-Tołoczyńska Małgorzata,
Łobaza Justyna, Łopatka Patrycja, Machaj Tomasz, Magda
i Ania, Majka Bogumiła, Maksymiak Aleksandra, siostra
Malwina, Marciniec Sławomira, Marek Bogusława, Marek
Wanda, siostra Marta, Mostek Maria, Naróg-Wasilewska
Barbara, Nowożeńska Maria, Oleś Iwona, Oreńczuk Wio-
letta, Orzech Anna, Pepera Józef, Piątek Barbara, Piątek
Monika, Pieniążek Marlena, Pięta Bożena, Pięta Danuta,
Pięta Martyna, Pięta Karolina, Pięta Tadeusz, Pijar Walde-
mar, Piórkowski Andrzej, Plizga Krzysztof, Pomianek Je-
rzy, Pomianek Lucyna, Pomianek Zofia, Przywara Anna,
Przywara Irena, Przywara Monika, Przychodnia Rodzinna
w Bratkowicach, Rabczak Karina, Rada Sołecka w Bratko-
wicach, Redakcja Ziemia Bratkowicka, Rogala Elżbieta,
Rogala Stanisław, Roman Monika, Różańska Joanna, Rudz-
ka Danuta, Rusin Halina, Rusin Maria, Rusin Weronika,
Rzepka Zdzisław, Sarwa Alina, Sawicki Mieczysław, Sawic-
ka Władysława, Serafin Agnieszka, Sid kowal, Skuba Kata-
rzyna, Skwirut Natalia, Słomczyński Witold, Słowik Marian,
Słowik Wojciech, Smolik Tomasz, Strzałkowska Małgorzata,
Styś Agnieszka, Surowiec Ewelina, Szary Artur, Szczepanik
Anna, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bratkowicach, Szostak
Agnieszka, ks. Szylak Stanisław, Spychała Iwona, Totoń
Agnieszka, Trawka Małgorzata, ks. Trela Józef, TRYGON,
Trzeciak Lucyna, siostra Warzocha Agata Elżbieta, Wąsik
Janina, Wdowik Wojciech, Wilk Gabriela, Wlazło Natalia,
Wojton Kazimierz, Wojton Tomasz, Wojturska Agnieszka.
Woźny Genowefa, Wójcik Bogdan, Wójcik Sabina, Zając
Barbara, Zając Krystyna, Zając Łukasz, Zając Tadeusz, Zawi-
sza Halina, Zapartek Weronika, Ząbczyk Anna, Ząbczyk
Karolina, Ząbczyk Mateusz, Zespół Szkół w Bratkowicach,
Ziemba Ewa, Zgurska-Nowińska Małgorzata, Zwierzyńska-
Kret Bożena.

Zapraszamy do wspólnego redagowania kwartalnika „Zie-
mia Bratkowicka”. Mamy nadzieję, że liczba koresponden-
tów będzie stale rosła.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego Tadeusz Pięta
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poza granicami Bratkowic, za ich wkład
i aktywność w rozwój małej Ojczyzny.
Wspomniał również o przypadającej w
tym roku 80. rocznicy powstania parafii
Bratkowice.

Zwracając się do zebranych Mieczy-
sław Leja powiedział m.in., że istnienie
organizacji społecznych jest niezbędne
dla rozwoju lokalnego społeczeństwa. Na
ręce prezesa TMZB złożył podziękowa-
nia za zbiórkę żywności i pomoc dla ro-
dzin wielodzietnych w naszej miejscowo-
ści. Zapewnił o dalszej współpracy z OSP
w Bratkowicach. Z kolei ppłk Wiesław
Lewicki zachęcał wszystkich do podej-
mowania wysiłku i inicjatyw dla dobra
tutejszej społeczności. Cieszy mnie –
mówił z kolei sołtys Ryszard Franczyk –
że Towarzystwo potrafi zaszczepić ducha
patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Ser-
decznie podziękował za czynny i aktyw-
ny udział w uroczystościach patriotycz-
nych i społecznych. Jestem pełna podzi-
wu za podejmowanie wszelkich inicjatyw
społecznych i dokumentowanie wyda-
rzeń poprzez redagowanie kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka” – powiedziała
Cecylia Homa. Członek towarzystwa
Zdzisław Rzepka poinformował, że w
październiku br. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Bratkowicach planowana jest uro-
czystość wmurowania tablicy poświęco-
nej żołnierzom AK ppor. Tadeuszowi
Lisowi ps. „Ukleja” i kpr. Franciszkowi
Lachcikowi ps. „Sawa”, którzy zginęli z
rąk hitlerowców pod murami zamku w
Rzeszowie w 1944 r.

Dyrektor Adam Majka gorąco po-
dziękował za wzajemną współpracę.
Przedstawił harmonogram uroczystości
społeczno-kulturalnych jakie w tym roku
odbędą się w Bratkowicach. I tak 8 czerw-
ca odbędzie się piknik rodzinny w Ze-
spole Szkół, 21 czerwca w bratkowickim
parku odbędą się Sobótki, 22 czerwca na
stadionie przeprowadzone zostaną Wo-
jewódzkie Zawody Pożarnicze Dzieci i
Młodzieży, 27 lipca obchody 70. Rocz-
nicy Akcji Burza. Zebranie zakończył
wspólny obiad.

W trakcie zebrania, otrzymaliśmy
wiadomość, że panczenista Konrad Bród-
ka zdobył złoty medal w biegu na 1500
m podczas Igrzysk Olimpijskich w So-
czi. Przyjęto to owacyjnie. W czasie trwa-
nia zebrania dotarła kolejna fantastycz-
na wiadomość, że nasz skoczek Kamil
Stoch zdobył złoty medal olimpijski na
średniej skoczni. I znowu przyjęto tę in-
formację brawami. Historyczne chwile,
historyczny dzień.

Redakcja

Min¹³ rok
Początek roku to okres podsumo-

wań i sprawozdań w organizacjach spo-
łecznych i stowarzyszeniach. 15 lutego
br. w filii Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Bratkowicach od-
było się coroczne Zebranie Sprawozdaw-
cze Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej, na które oprócz człon-
ków stowarzyszenia przybyło wielu zna-
komitych gości. Wśród nich byli: Wójt
gminy Świlcza – Wojciech Wdowik,
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysz-
tof Ciszewski, Radni gminy – Cecylia
Homa, Andrzej Bednarz, Mieczysław
Leja, który pełni również funkcję preze-
sa OSP w Bratkowicach, Dyrektor GCK-
SiR w Świlczy – Adam Majka, proboszcz
parafii i kapelan TMZB – ks. Józef Ksią-
żek, sołtys wsi – Ryszard Franczyk, Prze-
wodnicząca KGW – Maria Nowożenska,
Szef Szkolenia 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie – ppłk Wie-
sław Lewicki, Dowódca Południowo-
Wschodniego Okręgu Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” i Radny miasta Rzeszo-
wa – Marek Strączek, Dowódca Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszo-
wie – Marek Matuła, Prezes Wojewódz-
kiego Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego (były szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Rzeszowie, a w latach
1992-2002 dowódca Garnizonu Rze-
szów) – płk Józef Mroczka, wiceprezes i
współwłaściciel firmy Smak-Górno z
Górna – Kazimierz Smolak, Dyrektor
Zespołu Szkół w Bratkowicach – Joan-
na Różańska, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Bratkowicach – Barbara
Wasilewska-Naróg, Dyrektor Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Bratko-
wicach – Janina Gaweł, Dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Bratkowicach –
Krystyna Kubas, honorowa Przewodni-
cząca KGW – Maria Stokłosa, Prezes
GUKLA Bratkowice – Ryszard Kali-
na, przedstawiciel portalu internetowe-
go „Bratkowice info” – Wojciech Woź-
nica.

Zebranie rozpoczął prezes Tadeusz
Pięta witając gorące i serdecznie zapro-
szonych gości. Na wstępie minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych w 2013 roku
członków stowarzyszenia. Przekazując
informację z działalności TMZB za 2013
rok, prezes podkreślił, że członkowie sto-
warzyszenia corocznie biorą czynny
udział w życiu społeczno-kulturalnym,
patriotycznym i religijnym naszej miej-

scowości. W sposób szczególny podzię-
kował organizacjom społecznym, insty-
tucjom, placówkom oświatowym i spon-
sorom za współpracę i zaangażowanie we
wszystkiego rodzaju przedsięwzięciach.

Kolejnym punktem zebrania było
złożenie sprawozdania z działalności fi-
nansowej przez skarbnika i przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Po udzie-
leniu Zarządowi absolutorium odbyła się
dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Mie-
czysław Sawicki, który na ręce obecne-
go na sali współwłaściciela firmy Smak-
Górno złożył wyrazy gorącego podzię-
kowania za przekazywaną dotychczas
pomoc żywnościową. Zwracając się do
władz gminnych zasygnalizował, że w
Bratkowicach istnieje dalsza potrzeba
rozwoju usług medycznych i rehabilita-
cyjnych. Idąc w ślady polskich miast za-
apelował do mieszkańców Bratkowic o
zorganizowanie w przyszłości orszaku
Trzech Króli. Kazimierz Smolak ser-
decznie podziękował za zaproszenie oraz
za dotychczasową współpracę Towarzy-
stwa z firmą Smak-Górno.

Podziękowania za wszelkie działania
podejmowane na rzecz rozwoju lokalnej
społeczności złożył wójt gminy Świlcza
Wojciech Wdowik. Zapewnił o dalszej
pomocy dla stowarzyszenia ze strony
Urzędu Gminy. Wspomniał również o
przypadającej w tym roku 70. rocznicy
Akcji Burza i związanymi z nią lipcowy-
mi obchodami w Bratkowicach. Zachę-
cał do większego wykorzystania stadio-
nu sportowego w Bratkowicach. Wszyst-
kim życzył wytrwałości i dalszych pomy-
słów do działalności społecznej. W po-
dziękowaniu za obopólną współpracę
wręczył prezesowi Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bratkowickiej 2 oprawione
tomy kwartalnika „Ziemia Bratkowicka”
od nr 1 do 30.

Kolejno głos zabrał Marek Matuła.
Podziękował za stworzenie w Bratkowi-
cach drużyny strzeleckiej i drużyny orląt
oraz za wszelkie inicjatywy patriotyczne
podejmowane przez lokalną społeczność.
Zapewnił o rozwoju dalszej współpracy
w tym kierunku.

Ks. Proboszcz Józef Książek podkre-
ślił, że naszym obowiązkiem jest kulty-
wowanie tradycji naszych ojców i doku-
mentowanie związanych z tym wydarzeń,
bo Ojczyzna to wielkie dziedzictwo kul-
turowe. Podziękował obecnym na sali
rodakom, którzy na co dzień mieszkają
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W ostatnim czasie dużo się mówi o
malejącym przyroście naturalnym i sta-
rzejącym się społeczeństwie. Dzięki po-
stępom medycyny i lepszym warunkom
ekonomicznym ludzie żyją coraz dłu-
żej. Z roku na rok przybywa ludzi star-
szych, a starość postrzega się jako schy-
łek ludzkiego życia. Tak o nich pisał bł.
Jan Paweł II w liście do ludzi w pode-
szłym wieku „(...) Czym jest starość?
Czasem mówi się o niej jako o jesieni
życia – tak pisał już Cyceron – przez
analogię do pór roku, następujących
kolejno po sobie w życiu przyrody.
Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się
otaczający nas świat, gdy patrzymy na
góry i równiny, pola i doliny, lasy, ro-
śliny i drzewa. Istnieje bliskie podo-
bieństwo między rytmami biologiczny-
mi człowieka, a cyklami życia przyro-
dy, której i on jest częścią. (...) Jeżeli
zatem dzieciństwo i młodość są czasem,
w którym człowiek stopniowo uczy się
swojego człowieczeństwa, rozpoznaje
swoje możliwości, poniekąd tworzy
projekt życia, który będzie realizował
w wieku dojrzałym, to i starość nie jest
pozbawiona szczególnej wartości, po-
nieważ – jak zauważa św. Hieronim –

łagodząc namiętności «pomnaża mą-
drość i służy dojrzalszymi radami». W
pewnym sensie jest to czas szczególnie
nacechowany mądrością, którą zwykle
przynoszą z sobą lata doświadczeń,
jako że «czas jest znakomitym nauczy-
cielem».

(...) Jest naturalne w naszym wieku,
że powracamy do przeszłości, aby do-
konać swoistego bilansu. Takie spojrze-
nie wstecz pozwala na spokojniejszą i
bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytu-
acji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu.
Mijający czas zaciera kontury wydarzeń
i łagodzi ich bolesne aspekty. Niestety,
w życiu każdego człowieka wiele jest
zgryzot i utrapień. Czasem są to proble-
my i cierpienia, które wystawiają na pró-
bę jego odporność psycho fizyczną, a
nawet wstrząsają samymi podstawami
wiary. Doświadczenie jednak poucza
nas, że z pomocą łaski Bożej te codzien-
ne trudy wspomagają często proces doj-
rzewania człowieka, hartując jego cha-
rakter. Pozostaje jednak prawdą, że lata
szybko przemijają, a dar życia, mimo
towarzyszących mu trudów i cierpień,
jest zbyt piękny i cenny, abyśmy mogli
się nim znużyć”.

O swoim życiu i starości opowiada
nam pani Anna Chmaj z Sitkówki, która
w październiku ubiegłego roku ukończy-
ła 90 lat życia. W przeciągu tak długiego
życia doświadczyła wiele radości i łez.
Już jako małe dziecko pracowała ciężko
w polu. Pamiętam – opowiada – miałam

Szanowni Czytelnicy
kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka”
oraz mieszkańcy Bratkowic!

W dniu 15 lutego 2014 roku na ze-
braniu sprawozdawczym Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej został
zatwierdzony plan działania stowarzy-
szenia. Tak jak w latach poprzednich
będziemy starali się włączać w życie spo-
łeczno-kulturalne i religijno-patriotycz-
ne Bratkowic we współdziałaniu z
Gminą Świlcza, GCKSiR w Swilczy, or-
ganizacjami społecznymi, placówkami
oświatowymi z Bratkowic. Będą to dzia-
łania na miarę naszych możliwości, któ-
re i tak z pewnością zweryfikuje życie.
Zapraszam do współpracy wszystkich w
organizowaniu imprez służących naszej
społeczności. Wychodzimy również z
ofertą do wszystkich mieszkańców ma-
jąc na uwadze organizację m.in.: wycie-
czek krajoznawczych, udziału w akcjach

charytatywnych (zbiórek żywności) oraz
udziału w każdej formie działania pro-
mującej Bratkowice. Wszystkie wyda-
rzenia będziemy się starać dokumento-
wać na łamach kwartalnika Ziemia Brat-

Zebranie rozpoczyna prezes Tadeusz Pięta.

kowicka, wydawanego od 2006 r. przy
wsparciu samorządu gminy Świlcza.
Zapraszam do współpracy.

Prezes TMZB
Tadeusz Pięta

Stra¿nicy pamiêci zbiorowej
Szanuj siwe włosy, a mądrego starca otaczaj czcią jak własnego ojca. (Fokilides)

Anna Chmaj.
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12 lat i razem z tatą ścinałam sierpem
zboże. Przez nieuwagę rozcięłam nogę
wzdłuż golenia aż do kości i do dnia dzi-
siejszego mam sporą bliznę. Przed wojną
przez rok przebywała w Rzeszowie i po-
magała cioci w wychowaniu dzieci. Kie-
dy wybuchła wojna miała 16 lat. Działała
w strukturach Armii Krajowej. Była
łączniczką. Przenosiła tajne dokumenty.
Otrzymałam rozkaz aby udać się do szko-
ły na Czekaj – wspomina. Idę, a tu przed
Domem Ludowym odbywał się przegląd
bydła. Było dużo krów, bo Niemcy zabie-
rali je od rolników. Nagle podszedł do mnie
jeden z nich i zapytał czemu nie pracuję.
Zbladłam, podcięło mi nogi ale wahania
odpowiedziałam, że właśnie idę do pracy.
Nie rewidował mnie ale puścił dalej. Po-
dobnych sytuacji było wiele, niekiedy
bardziej niebezpieczne. O wojnie może
opowiadać bez końca, jednak ten czas
okupacji, a później swawoli sowietów
przywołuje z bólem.

Pod koniec wojny wyszła za mąż. Ze
wzruszeniem i łzami w oczach wspomi-
na śmierć pierwszego dziecka. Marysia
miała 4 miesiące i 10 dni – przypomina
tamte chwile pani Anna. Była zdrowym,
żywym dzieckiem. Nagle zachorowała,
pojawiła się biegunka i gorączka. Nie było
lekarzy. Tata zaprzęgnął konia do wozu i
pojechaliśmy do Trzciany. Lekarka pocie-
szała mnie, że jeszcze jestem młoda i będę
mieć dzieci. Tylko pan Bóg wie ile się opła-
kałam. Po śmierci Marysi wspólnie wy-
chowali jeszcze troje dzieci.

Mąż pani Anny Józef niemal przez
całe życie związany był z krawiectwem.
Szył wszystko. Garnitury, sukienki,
płaszcze, spodnie, kostiumy. Znany był
w okolicy jako krawiec szyjący również
sutanny. Uszył ich w swoim życiu po-
nad 300. Pracowałam w polu i poma-
gałam mężowi w szyciu. Jeszcze do dnia
dzisiejszego bym szyła gdybym miała
sprawne ręce – opowiada Pani Anna.
Po śmierci męża sama prowadziła go-
spodarstwo rolne. Jak mój umarł to się
ciężko napracowałam – wspomina. Za-
przęgałam konia do wozu, brałam kro-
wy i jechałam w pole. Koń był stary, to
sam jechał z wozem, a ja trzymałam z
tyłu krowy. Zwoziłam siano z łąk pod
Budami i z Ługu pod Trzcianą, a z pola
ziemniaki i buraki. Byłam młodsza i
miałam siłę to dawałam rady. Teraz czło-
wiek słaby i siły odeszły.

Jeszcze niedawno pani Anna cho-
dziła po podwórku i dawała kurom jeść.
Jednak ostatnio podupadła na zdrowiu,
przewróciła się i bardzo poobijała.
Opiekuje się nią syn Władysław z Rze-
szowa, który od dłuższego czasu prze-
bywa stale z mamą. Pod nieobecność
syna odwiedza ją sąsiadka, której jest
bardzo wdzięczna. Bogu dziękuje, że
mam takie dobre dzieci – mówi. Czło-
wiek już stary, niedołężny więc potrze-
buje opieki.

Ze względu na wiek pracować już
nie może, ale wytrwale się modli. Jej
ulubioną jest różaniec. Na stole przy

łóżku stoi 60 cm wysokości figura Mat-
ki Bożej Niepokalanie Poczętej. To pa-
miątka po ojcu, który Ją zakupił zaraz
po I wojnie światowej. Słucha i modli
również się z Radiem Maryja. Dużo
czyta i jak na ten wiek czyta bez okula-
rów. Na koniec dodaje – Nie mogę uwie-
rzyć, że ja mam już tyle lat. A życie, cóż
wszystko minęło jak jeden dzień. Trzeba
przyjąć wolę Boga, a jeśli żyjesz to módl
się i pracuj, a Bóg będzie ci błogosławił.

Zakończeniem tego tematu niech
będą dalsze słowa bł. Jana Pawła II (...)
Ludzie starzy pomagają nam mądrzej
patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponie-
waż dzięki życiowym doświadczeniom
zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażni-
kami pamięci zbiorowej, a więc mają
szczególny tytuł, aby być wyraziciela-
mi wspólnych ideałów i wartości, któ-
re są podstawą i regułą życia społecz-
nego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa
znaczy w imię nowoczesności pozba-
wionej pamięci odrzucić przeszłość, w
której zakorzeniona jest teraźniejszość.
Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i
doświadczeniu mogą udzielać młodym
rad i cennych pouczeń. (...) Mówiąc o
ludziach starych, muszę zwrócić się
także do młodych z zachętą, aby towa-
rzyszyli im swoją obecnością. Wzywam
was, młodzi przyjaciele, byście trakto-
wali ich wielkodusznie i z miłością.
Starsi potrafią dać wam znacznie wię-
cej, niż możecie sobie wyobrazić”.

Dariusz Jamuła

Z początkiem każdego nowego roku
odbywają się zebrania sprawozdawcze
z działalności Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Strażacy spotykają się w celu
podsumowania i rozliczenia minione-
go roku i ustalenia planów pracy na rok
następny. 25 stycznia 2014 roku zebra-
nie sprawozdawcze odbyło się w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
– jednostce przodującej zarówno w
gminie, jak i na terenie powiatu rze-
szowskiego. Otwarcia zebrania doko-
nał dh Mieczysław Leja – Prezes Za-
rządu jednostki, który powitał zapro-
szonych gości: dr Wojciecha Wdowika
– Wójta Gminy Świlcza, bryg. Stani-
sława Kuźniara – Z-cę Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożar-

nej w Rzeszowie, ks. Proboszcza Jó-
zefa Książka – Kapelana powiatowe-
go strażaków, dh Kazimierza Czyża –
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Świlczy, Cecylię
Homa i Andrzeja Bednarza – radnych
gminy Świlcza, Marię Nowożeńską –
Przewodniczącą KGW w Bratkowi-
cach, Marię Stokłosę – Honorową
Przewodniczącą KGW, Tadeusza Pię-
tę – Prezesa TMZB w Bratkowicach,
Bernarda Dworaka – leśniczego Le-
śnictwa Bratkowice, Ryszarda Fran-
czyka – sołtysa wsi. Powitał również
wszystkich druhów seniorów oraz czyn-
nych członków bratkowickiej organi-
zacji. Następnie dokonano wyboru
przewodniczącego zebrania, protoko-

lanta oraz Komisję Uchwał i Wnio-
sków. Na przewodniczącego zebrania
wybrano dh Jana Górskiego, protoko-
lanta dh Władysława Kwoczyńskiego,
a do Komisji Uchwał i Wniosków dru-
hów: Piotra Juchę, Roberta Kwasa i
Jana Kwokę. Po zatwierdzeniu zapro-
ponowanego porządku zebrania dh.
Mieczysław Leja złożył obszerne spra-
wozdanie z działalności za rok sprawoz-
dawczy. Na wstępie symboliczną mi-
nutą ciszy, uczczono pamięć druhów
zmarłych w 2013 roku, a byli to: Józef
Chmaj, Bronisław Książek, Jan Trze-
ciak, Jan Pięta, Zuzanna Surowiec,
Stanisław Kowal i Stanisław Mytych.
Następnie przedstawiono zadania jakie
wykonywano w okresie sprawozdaw-

Stra¿acy podsumowali dzia³alnoœæ

swojej jednostki za 2013 r.
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czym, dzięki którym nastąpiła popra-
wa w funkcjonowaniu całej jednostki.
Głównie skupiono się na remoncie
części weselnej budynku w Domu Stra-
żaka z uwagi na fakt, że remont części
garażowo – administracyjnej, realizo-
wany będzie w roku bieżącym ze środ-
ków finansowych Urzędu Gminy w
Świlczy.

Do najważniejszych prac i zadań
wykonanych w minionym okresie w
Domu Strażaka, zaliczono między in-
nymi odmalowanie pomieszczeń pod-
ręcznego magazynku mundurowego
wraz z zamontowaniem nowych szaf i
wieszaków, zakup nowych stołów do ja-
dalni w części weselnej, odmalowanie
pomieszczeń kuchni, magazynku na
ciasta, korytarzy, myjni naczyń, toalet,
wykonanie nowej dekoracji okien na
sali widowiskowo-tanecznej, porządko-
wanie posesji wokół Domu Strażaka
przed Świętami Wielkanocnymi i
Dniem Strażaka. Ponadto przy pomo-
cy środków finansowych z Urzędu
Gminy w Świlczy i Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie, zamonto-
wano na lekkim samochodzie pożarni-
czym mercedes, pneumatyczny maszt
oświetleniowy oraz zakupiono na jego
wyposażenie pompę wodną dużej wy-
dajności i elektryczną pompę szlamową
do wypompowywania wody z zalanych
podczas powodzi i podtopień studni
oraz głębokich piwnic w budynkach
mieszkalnych.

Głównym tematem sprawozdania
była całoroczna, statutowa działalność

ratowniczo-gaśnicza OSP. W roku 2013
jednostka brała udział w 23 zdarze-
niach, z których 10 zdarzeń to pożary:
torfowiska 3, sucha trawa na nieużyt-
kach – 3, poszycie leśne z młodnikiem
– 2, stóg siana – 1 i liście na placu Ze-
społu Szkół w Bratkowicach – 1. Szcze-
gólnie groźne są pożary na terenach o
podłożu torfowym, gdzie akcje gaśni-

cze są wyjątkowo trudne, długotrwałe i
bardzo kosztowne. 10 interwencji to
wyjazdy OSP do tzw. miejscowych za-
grożeń (kolizje i wypadki drogowe, za-
bezpieczanie zerwanych przez wichu-
ry dachów na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych, usuwanie nadłama-
nych konarów drzew, wyłapywanie z
terenów mieszkalnych roju pszczół). 3

wyjazdy to alarmy fałszywe, w tym: włą-
czenie czujki w systemie wczesnego
wykrywania pożarów w firmie Restol,
sprawdzenie zgłoszenia o wypadku dro-
gowym na Czekaju oraz sprawdzenie
zgłoszenia o pożarze lasu na Dąbrach.
Działania bratkowickich strażaków
odbywały się nie tylko terenie Bratko-
wic, ale także w okolicznych miejsco-
wościach, jak: Woliczka. Mrowla,
Trzciana i Świlcza, a także poza tere-
nem gminy Świlcza: w Głogowie Młp.
i Zabajce. Najczęściej w tych akcjach
ratowniczo-gaśniczych, uczestniczyli
druhowie: Robert Selwet i Józef Ma-
zan po 15 razy, Robert Kwas – 13,
Michał Kwas – 12, Mateusz Jucha –
10, Rafał Fabiński i Paweł Stec po 9
razy, Jan Górski – 8, Adam Jucha – 7 i
Grzegorz Pięta 6 razy.

Jednym ze sposobów podnoszenia
wyszkolenia pożarniczego, które zmie-
rza do skuteczniejszego prowadzenia
akcji ratowniczo-gaśniczych, są organi-
zowane zawody sportowo-pożarnicze,
ćwiczenia i manewry pożarnicze. 16
czerwca 2013 roku na stadionie w Brat-
kowicach, odbyły się VIII Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze dru-
żyn ochotniczych straży pożarnych po-
wiatu rzeszowskiego. Startujące w za-
wodach drużyny występowały w 2 gru-
pach: Grupa „A” – męskie drużyny
pożarnicze, oraz grupa „C” – kobiece
drużyny pożarnicze. W grupie kobie-
cej gminę Świlcza reprezentowała dru-
żyna z Trzciany, zaś w grupie męskiej
drużyna OSP Bratkowice – zwycięzca
zawodów gminnych, a z uwagi na to, że
gospodarz ma zagwarantowane miejsce
startu w zawodach, dopuszczono rów-

Sprawozdanie z działalności: dh Mieczysław Leja – Prezes OSP, siedzą: dh Jan Górski –
Naczelnik OSP – przewodniczący zebrania, bryg. Stanisław Kuźniar – Z-ca Kom. Miejsk. PSP
w Rzeszowie.

Bratkowiccy strażacy: od lewej dh Władysław Jucha, dh Piotr Jucha – Wiceprezes, dh Bogdan
Jucha – Wiceprezes, dh Tadeusz Bednarz – Przew. Kom. Rewiz, dh Robert Kwas – trener
drużyny, z tyłu dh Zbigniew Bułatek – skarbnik OSP, dh Stanisław Jucha, dh Stanisław Rogala.
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nież OSP Rudna Wielka – drużynę,
która zajęła II miejsce w zawodach
gminnych. W grupie kobiecej w zawo-
dach wzięło udział 7 drużyn, natomiast
w grupie męskiej 14. O kolejności
miejsc na tym poziomie zawodów de-
cydowały ułamki sekund, czyli szyb-
kość i perfekcyjne umiejętności i przy-
gotowanie poszczególnych zawodni-
ków. Chwila zawahania, czy niewielki
błąd powodował, że drużyna spadała na
odległe miejsce.

Po pasjonującej rywalizacji w oby-
dwu ćwiczeniach (sztafeta pożarnicza
i ćwiczenie bojowe) pierwsze miejsce
zajęła drużyna OSP Bratkowice. Mi-
strzostwo powiatu to historyczny tytuł
– nigdy wcześniej nie udało się go wy-
walczyć. Skład osobowy drużyny OSP
Bratkowice: Robert Selwet, Krzysztof
Plizga, bracia Sławomir i Piotr Woj-
ton, Michał Kwas, Dawid Ziobro,
Paweł Stec, Michał Pięta, zawodni-
kiem rezerwowym był Rafał Fabiński.
Trenerem drużyny jest dh Robert
Kwas, który w poprzednich latach wie-
lokrotnie reprezentował bratkowicką
OSP jako zawodnik na wielu zawodach
sportowo-pożarniczych. 30 czerwca
2013 roku w Dąbrowej odbyły się rów-
nież zawody gminne. Tam zawodników
przywitała bardzo zła pogoda z obfity-
mi opadami deszczu. Co chwilę starty
były przerywane. Niektóre przeszkody
zostały usunięte z uwagi na padający
deszcz. Było bardzo ślisko i grząsko. O
kolejności miejsc w wielu przypadkach
zdecydowało po prostu, szczęście. Na-
sza drużyna, chociaż była bardzo do-
brze przygotowana do zawodów, nie
mogła w pełni wykorzystać swoich
umiejętności i ostatecznie zajęła miej-
sce poza podium.

We wrześniu na terenie zakładu P.
P. i H. „Restol” w Bratkowicach, odby-
ły się manewry gminne. Uczestniczyły
w nich wszystkie jednostki OSP z gmi-
ny Świlcza. W opracowanym założeniu
nasza jednostka miała za zadanie ewa-
kuować rannych pracowników z zady-
mionej hali produkcyjnej z użyciem
aparatów ochrony dróg oddechowych,
następnie zabezpieczyć medycznie po-
szkodowanych do czasu przyjazdu ka-
retek pogotowia oraz gasić palące się
skrzydło budynku. Obserwatorzy ćwi-
czeń pozytywnie ocenili organizację
prowadzenia działań ratowniczych i ga-
śniczych oraz współpracę jednostek
ochotniczych straży pożarnych.

W okresie późnojesiennym 2013
roku odbyła się również inspekcja go-

towości operacyjno – technicznej na-
szej jednostki, przeprowadzona przez
Komisję z Komendy Miejskiej PSP w
Rzeszowie, w wyniku której otrzyma-
liśmy bardzo dobrą ocenę. Biorąc pod
uwagę powyższe fakty, można stwier-
dzić, że do działań ratowniczo-gaśni-
czych, a przecież jest to jeden z głów-
nych celów statutowych każdej OSP –
bratkowicka jednostka jest dobrze przy-
gotowana pod każdym względem.

Na zakończenie swego sprawozda-
nia dh Mieczysław Leja, złożył ser-
deczne podziękowania osobom i insty-
tucjom wspierającym bratkowicką jed-
nostkę. Szczególne podziękowania
skierował do włodarza gminy Świlcza
Wojciecha Wdowika, bo to głównie
dzięki jego pomocy i zaangażowaniu,
będzie zrealizowana przebudowa po-
mieszczeń garażowo-administracyj-
nych Domu Strażaka w Bratkowicach.
Zakres prac remontowych obejmował
będzie m.in. wykonanie wyższej bramy
wjazdowej na lekki samochód gaśniczy
z uwagi na zamontowany na nim maszt
oświetleniowy, modernizacja instalacji
elektrycznej w przebudowywanych po-
mieszczeniach, malowanie pomiesz-
czeń garażowych, wykonanie profesjo-
nalnej szatni z szafkami na ubrania stra-
żackie, wykonanie nowych pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych (toalety)
z oddzielnymi kabinami, myjnią z kil-
koma umywalkami i natryskiem, ma-
lowanie, cyklinowanie, wyposażenie w
nowe stoły i krzesła strażackiej świetli-
cy, utworzenie i wyposażenie pomiesz-
czenia dyżurki w środki łączności (dru-
ga syrena z możliwością rozgłaszania
komunikatów głosowych) do funkcjo-
nowania zapasowego gminnego punk-
tu obrony cywilnej, wyposażenie po-
mieszczenia dyżurki w meble i sprzęt
na wypadek pełnienia całodobowych
dyżurów w czasie ewentualnych klęsk
żywiołowych, rozbudowa centralnego
ogrzewania o modernizowane pomiesz-
czenia. Wartość tych robót to prawie
150 tys. zł.

Planowane jest również przystoso-
wanie wolnych pomieszczeń na piętrze
budynku na świetlicę, w której strażacy
będą mogli rekreacyjnie spędzać swój
wolny czas. Potrzeba wyposażyć te po-
mieszczenia w stół do tenisa stołowego
i bilarda, krzesła, stoliki oraz sprzęt
RTV. Ponadto strażacy sami, ze swoich
środków finansowych odmalują te po-
mieszczenia, wymieniając również kil-
kudziesięcioletnią stolarkę drzwiową i
okienną.

Dh Mieczysław Leja złożył stosow-
ne podziękowania: bratkowickim rad-
nym: Krzysztofowi Ciszewskiemu, Ce-
cyli Homa, Andrzejowi Bednarzowi, za
udzielone podczas głosowań budżeto-
wych poparcie planów remontowo-mo-
dernizacyjnych, Komendantowi Miej-
skiemu PSP w Rzeszowie za dotychcza-
sową współpracę i asygnowane dla nas
znaczne środki finansowe z KSRG, dzię-
ki którym w jednostce jest sprzęt, za po-
mocą którego można prowadzić prak-
tycznie każde działanie ratownicze, ks.
Józefowi Książkowi – proboszczowi pa-
rafii i kapelanowi OSP, za całoroczną
opiekę duchową i sprawowaną posługę
duszpasterską dla naszej jednostki,
przedstawicielowi Nadleśnictwa Gło-
gów Młp. Bernardowi Dworakowi – le-
śniczemu Leśnictwa w Bratkowicach, za
darowiznę w wysokości 2000 zł na za-
kup umundurowania i sprzętu.

Serdeczne podziękowania skiero-
wane były również do Zarządu i bratko-
wickich strażaków za podejmowanie
wielu inicjatyw, dzięki którym funkcjo-
nowanie naszej jednostki stoi na dobrym
poziomie. Następnie sprawozdanie fi-
nansowe OSP za 2013 rok, złożył dh
Zbigniew Bułatek – skarbnik, a spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej OSP,
przedstawił dh Tadeusz Bednarz – prze-
wodnicząc Komisji. Po podkreśleniu w
nim prawidłowej działalności Zarządu
i wzorowym funkcjonowaniu konta fi-
nansowego oraz kasy podręcznej, złożył
wniosek o udzieleniu absolutorium Za-
rządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przedstawiono też plan działalności i fi-
nansowy OSP na 2014 rok.

W planie działalności oprócz plano-
wanych remontów podkreślono ko-
nieczność wyposażenia lekkiego samo-
chodu Mercedes w mały zbiornik wod-
ny o pojemności 200-300 l z agregatem
gaśniczym, a w planie finansowym
uwzględniono środki finansowe na ten
cel.

Po złożonych sprawozdaniach, od-
było się głosowanie nad udzieleniem
absolutorium Zarządowi OSP za okres
sprawozdawczy. Zarówno absoluto-
rium, jak i plan działalności oraz finan-
sowy, zostały przyjęte jednogłośnie
przez wszystkich druhów. Kolejnym
punktem zebrania było ślubowanie no-
wych kandydatów na strażaków OSP
Bratkowice. Swą społeczną działalność
strażacką rozpoczęli: Mateusz Bułatek,
Wojciech Rusin, Mateusz Kania, Kon-
rad Mazan, Michał Pięta i Krzysztof
Kania.
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W następnej części zebrania głos za-
bierali zaproszeni goście:

– Wojciech Wdowik – Wójt Gminy
poruszył sprawy dot. m.in. remontu
bratkowickiego Domu Strażaka, orga-
nizacji przez OSP przy współudziale
Urzędu Gminy Wojewódzkich Zawo-
dów Sportowo-Pożarniczych Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych CTIF,
które będą przeprowadzone na bratko-
wickim stadionie sportowym 22 czerw-
ca 2014 roku, podziękował Zarządowi

OSP i radnym gminy z Bratkowic, za
dotychczasową konstruktywną współ-
pracę. Wszystkim druhom natomiast,
złożył szczególne podziękowanie za
ofiarne niesienie pomocy mieszkańcom
gminy na wypadek pożaru, podtopień,
czy innych zagrożeń.

– dh Kazimierz Czyż – prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego przedstawił
na wstępie obszerną informację z dzia-
łalności Zarządu Gminnego, w której
poruszył sprawy m, in. procedur przy-

znawania odznaczeń, medali, odznak
honorowych dla druhów OSP, nowe
stawki wynagrodzeń dla kierowców
OSP, statystykę pożarów na terenie
gminy, organizowanych szkoleniach i
kursach dla członków OSP, udział w za-
wodach sportowo-pożarniczych, ćwi-
czeniach i manewrach itp. Prezes po-
dziękował druhom bratkowickiej OSP
za aktywny i ofiarny udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych na terenie gmi-
ny oraz za osiąganie bardzo dobrych
wynikach w zawodach sportowo-pożar-
niczych na szczeblu gminnym i powia-
towym oraz życzył drużynie osiągnię-
cia jak najlepszego wyniku na zawo-
dach wojewódzkich.

– bryg. Stanisław Kuźniar – Z-ca
Komendanta Miejskiego PSP w Rze-
szowie na wstępie swojego wystąpienia
odczytał pismo OSP Harta, skierowa-
ne do wszystkich jednostek OSP i PSP
z prośbą o przystąpienie do akcji nie-
sienia pomocy finansowej na rzecz rze-
szowskiego Hospicjum dla ciężko cho-
rych dzieci (zbiórka pieniędzy wśród
członków OSP i strażaków PSP). Omó-
wił problem niebezpieczeństwa, jakie
stwarza tlenek węgla, popularny czad.
Dalsza jego wypowiedź dotyczyła spraw
m. in. statystyka pożarów w powiecie
rzeszowskim za rok 2013, nowe zada-
nia dla jednostek OSP w gminie Świl-
cza, włączonych do Krajowego Syste-

Modlitwa opłatkowa – od lewej: dh Jan Górski, dh Mieczysław Leja, bryg. Stanisław Kuźniar, ks. Proboszcz Józef Książek, Wojciech Wdowik –
Wójt Gminy, dh Kazimierz Czyż – Prezes ZG ZOSP.

Ślubowanie kandydatów: od lewej – Mateusz Kania, Konrad Mazan, Mateusz Bułatek, Michał
Pięta.
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Podczas pożaru traw powstaje duże
zadymienie, które jest szczególnie groź-
ne dla osób przebywających w bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,
z uwagi na możliwość zaczadzenia. Po-
woduje ponadto zmniejszenie widocz-
ności na okolicznych drogach, co może
prowadzić do powstania groźnych w
skutkach kolizji i wypadków drogo-
wych. Od palącego się poszycia gleby,
zapaleniu ulega podziemna warstwa tor-
fu, który może zalegać nawet do kilku-
nastu metrów w głąb. Są to pożary dłu-
gotrwałe (nawet do kilku tygodni) i wy-
jątkowo trudne do ugaszenia. Pożary
nieużytków, z uwagi na ich charakter i
zazwyczaj duże rozmiary, angażują
znaczną liczbę sił i środków straży po-
żarnych. Każda interwencja to poważny
wydatek finansowy. Strażacy zaangażo-
wani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk
i nieużytków, w tym samym czasie mogą
być potrzebni do ratowania życia i mie-
nia ludzkiego w innym miejscu. Może
się zdarzyć, że przez lekkomyślność lu-
dzi nie dojadą z pomocą na czas tam,
gdzie będą naprawdę niezbędni.

Wypalanie traw jest zabronione
– sankcje karne

Zgodnie z art. 131 ustawy o ochro-
nie przyrody za wypalanie łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydroż-

nych, szlaków kolejowych, trzcinowisk
lub szuwarów grozi kara aresztu lub
grzywny.

I tak na podstawie:
– art. 82 kodeksu wykroczeń – za

wykroczenia tego typu przewiduje się
karę aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w myśl art. 24 § 1 k.w.
może wynieść do 5 000 zł;

– art. 163 § 1 pkt 1 kodeksu karnego
– kto spowoduje zagrożenie, które za-
graża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające

postać pożaru, podlega karze pozbawie-
nia wolności od roku do lat 10.

Apelujemy o rozsądek!

Zanim podpalisz, zastanów się, czy
przez swą bezmyślność nie narazisz
życia swojego i innych.

Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bratkowicach

mu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP
Trzciana – ratownictwo techniczne,
OSP Świlcza – ratownictwo poszuki-
wawcze i wysokościowe, OSP Bratko-
wice – ratownictwo wodne), Przedsta-
wił plany utworzenia warsztatu napraw-
czego sprzętu p.gaz. i p.dym. w Rze-
szowie, Na zakończenie podziękował
Zarządowi OSP za dotychczasową
dobrą współpracę, a druhom za ofiarną
pomoc podczas wspólnych akcji ratow-
niczo-gaśniczych. Ponadto złożył
wszystkim życzenia noworoczne.

Ks. kan. Józef Książek – pro-
boszcz, kapelan OSP w wystąpieniu
swoim, podziękował wszystkim dru-
hom za uczestnictwo w ważniejszych
uroczystościach kościelnych (Wielka-
noc, Boże Ciało, Odpust Parafialny,
obsługa procesji parafialnych, Boże
Narodzenie – budowa szopki itp.) oraz

w uroczystościach patriotycznych. Pro-
boszcz podziękował wszystkim dru-
hom za ofiarne spieszenie z pomocą
bliźniemu w razie zagrożenia pożarem,
powodzią i innym kataklizmem. Zwró-
cił się do druhów z prośbą, by starali
się jak najliczniej uczestniczyć w po-
grzebach zmarłych druhów ze swojej
jednostki. Ponadto proboszcz zaprosił
wszystkich na uroczysty koncert kolęd
w wykonaniu chórów parafialnych z
Trzciany, Pstrągowej i Bratkowic.

Podczas dyskusji dh Tadeusz Bed-
narz złożył wniosek, żeby przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
utworzyć Chór Męski. W odpowiedzi
na wniosek dh Mieczysław Leja – pre-
zes OSP, stwierdził, że Zarząd nie odże-
gnuje się od tego pomysłu, lecz najpierw
trzeba by zagwarantować dopływ ze-
wnętrznych środków finansowych na

jego funkcjonowanie (zatrudnienie dy-
rygenta, przejazdy na koncerty, oświe-
tlenie i ogrzewanie pomieszczeń stra-
żackich podczas prób i spotkań orga-
nizacyjnych, itp.) bo jednostki dziś na
to po prostu nie stać.

Na zakończenie zebrania ks. kan.
Józef Książek, poprowadził wspólną
modlitwę w intencji wszystkich zmar-
łych druhów z naszej OSP. Następnie
poświęcił opłatki wigilijne, którymi
dzielono się wspólnie, składając sobie
życzenia noworoczne.

Tradycyjnie po zakończonym zebra-
niu strażacy i zaproszeni goście uczest-
niczyli we wspólnym spotkaniu integra-
cyjnym, które upłynęło w serdecznej i
przyjacielskiej atmosferze.

Oprac. Mieczysław Leja

Fot. W. Kwoczyński

STOP wypalaniu traw!!!
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Po wyzwoleniu w 1945 r. zelektryfi-
kowanych było 3512 wsi, co stanowiło
niecałe 10% ogółu wsi polskich. W 1947
r. został opracowany pierwszy plan in-
westycyjny elektryfikacji wsi. Powstawa-
ły społeczne komitety elektryfikacji wsi,
a państwo przeznaczyło na cel elektry-
fikacji środki finansowe. Niemniej jed-
nak ludność wiejska musiała wykonać
wiele prac społecznych i uiścić część
opłat finansowych.

W I połowie lat 50-tych u
biegłego stulecia został powo-
łany w Bratkowicach Społecz-
ny Komitet Elektryfikacji
Wsi, którego zadaniem było
koordynowanie prac społecz-
nych i załatwianie różnych
spraw związanych z elektryfi-
kacją. Mieszkańcy Bratkowic z
wielkim entuzjazmem przyjęli
wiadomość o elektryfikacji wsi i
gremialnie uczestniczyli w pracach
społecznych. I tak na przykład w nie-
dzielne przedpołudnie latem 1958 roku
nadeszła informacja, że na stacji w
Trzcianie jest do rozładowania wagon
ze słupami drewnianymi do elektryfi-
kacji Bratkowic. Na tę okoliczność
ówczesny ksiądz proboszcz śp. Julian
Fiedeń skrócił sumę nie głosząc kaza-
nia. Zapowiedział, że trzeba pilnie zwo-
zić słupy, udzielając jednocześnie dys-
pensy na pracę w niedzielę. Po tym
ogłoszeniu dziesiątki furmanek wyru-
szyło galopem na stację w Trzcianie. W
2014 roku mija 55 lat od chwili zapale-
nia się pierwszej żarówki elektrycznej
w Bratkowicach.

W ramach elektryfikacji do każdego
domu bezpłatnie podłączona była jedna
faza 220 V i trzy punkty (jeden świetl-

ny, przełącznik i gniazdo do pobierania
prądu). Za większą ilość punktów i drugą
fazę tzw. „siłę” trzeba było zapłacić. Po
podłączeniu prądu do gospodarstwa nie
instalowano indywidualnych liczników
pobierania prądu. Za zużyty prąd wszy-
scy mieszkańcy płacili po równo. Licz-
niki zostały instalowane dopiero po kil-
ku miesiącach. Ileż to było radości
wśród mieszkańców, kiedy zaświeciły

pierwsze żarówki w domach, szko-
łach czy kościele. Ukazał się

wówczas inny świat rozświetlo-
ny przez żarówki. Przedtem
jednak toczyło się normalne
życie bez prądu. Jednak ta ja-
sność sprawiła, że w domach
pokazały się brudne ściany.

Gospodynie przystąpiły natych-
miast do malowania. Ściany malo-

wano wówczas wapnem gaszonym
z dodatkiem farby niebieskiej „ultra-

maryny” przy pomocy pędzla zrobio-
nego ze słomy prośniówki.

Mieszkania oświetlane były
lampą naftową, która powieszona
była na drucie przymocowa-
nym do środkowej belki sufi-
towej na wysokości ok. 2 m.
Każda wisząca lampa obo-
wiązkowo musiała mieć talerz
pomalowany od dołu wapnem
na biało, który umocowany był na
wysokości ok. 20 cm od palącego się
knota. Od talerza odbijało się światło i
było jaśniej w pomieszczeniu. W lam-
pach świeciło się na „wierzchu” i w „spo-
dzie”. Przy świeceniu na „wierzchu”
knot wystawał ponad kapelusz lampy i
światło było ciemniejsze, a szkło bar-
dziej zadymione i wtedy mniej zużywa-
no nafty. Natomiast przy świeceniu w

„spodzie” knot był usytuowany poniżej
kapelusza lampy i światło było jaśniej-
sze, a knot mniej zadymiony. Przy ta-
kim jednak paleniu zużywano zdecydo-
wanie więcej nafty. W „spodzie” świe-
cono w domach gdzie mieszkały panny
i kiedy przychodzili kawalerowie, a tak-
że tam, gdzie dzieci odrabiały lekcje. Z
zapaleniem lampy wiązał się następują-
cy rytuał: uzupełnienie paliwa, czyszcze-
nie szkiełka, obcinanie knota. Szkło czy-
ściło się mokrą i suchą szmatką przy
pomocy kółka. W każdym domu obo-
wiązkowo musiało być zapasowe szkieł-
ko w razie zbicia. Lampę gasiło się zdmu-
chując płomień. Były też lampy stojące
i można je było powiesić na ścianie. Nie
miały one talerza tylko boczne okrągłe
lusterko o średnicy ok. 10cm. Bywało
tak, że osoby dorosłe potrafiły się ubrać
i umyć bez zapalania lampy, oszczędza-
jąc w ten sposób naftę.

Nie było prądu więc do prasowania
używano żelazka na tzw. „du-

szę”, którą wkładano do palą-
cego się pod kuchnią ognia.
Tak rozgrzaną do czerwono-
ści „duszę” wkładano do
żelazka i prasowano. Były też
żelazka na palący się ogień
drzewny podbierany z kuch-
ni.

Energia elektryczna to wiel-
kie dobrodziejstwo dla ludzkości. Sta-
nowi ona jednak wielkie zagrożenie dla
zdrowia i życia człowieka przy nieza-
chowaniu odpowiednich środków
ostrożności. Brak takich środków spo-
wodował, że kilkoro naszych parafian
na przestrzeni lat zostało śmiertelnie po-
rażonych prądem.

Mieczysław Sawicki

I le¿ to by³o
radoœci...
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W ho³dzie
„¯o³nierzom
Wyklêtym”
W dniu 28 lutego 2014 r. uczniowie

Zespołu Szkół w Bratkowicach już po
raz kolejny uczestniczyli w obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski 3 lute-
go 2011 r. podpisał ustawę ustanawia-
jącą dzień 1 marca, Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych – bohaterów antyko-
munistycznego podziemia, którzy w
obronie niepodległego bytu Państwa
Polskiego, walcząc o prawo do samo-
stanowienia i urzeczywistnienia dążeń
demokratycznych społeczeństwa pol-
skiego z bronią w ręku, jak i w inny spo-

sób przeciwstawiali się sowieckiej agre-
sji i narzuconej siłą reżimu komuni-
stycznemu.

Dzień 1 marca to rocznica kiedy to
w warszawskim więzieniu na Mokoto-

wie wykonano 7 wyroków śmierci na
członkach IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród
tej grupy bohaterów podziemia byli płk.
Mieczysław Kawalec z Trzciany i mjr
Józef Rzepka z Bratkowic. Wydarzenia
tamtych dni zostały przybliżone mło-
dzieży poprzez przygotowaną przez
uczniów pod opieką nauczycieli histo-

rii audycję radiową, gdzie w przystępnej
dla młodego odbiorcy formie przekaza-
no treści dotyczące znaczenia i symbo-
liki tego dnia oraz historii bojowników
i działaczy IV Zarządu Głównego Zrze-

szenia „Wolność i Niezawisłość”. Na-
stępnie o godzinie 10.45 uczniowie na-
szej szkoły zebrali się przed tablicą po-
święconą pamięci mjr Józefa Rzepki,
która wmurowana jest na budynku szko-
ły i tam odbyła się druga część obcho-
dów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Tę część uroczystości przygotowa-
li członkowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec” – działającego przy naszej
szkole plutonu „strzelców” i „orląt”.
Przybyli na nią także zaproszeni goście:
Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech
Wdowik, Proboszcz Parafii Bratkowice
ks. kan. Józef Książek oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowi-
cach mgr Barbara Wasilewska-Naróg
z delegacją tamtejszej drużyny „orląt”.

Była to kolejna, niezwyczajna lekcja
historii dla naszych uczniów, której ce-
lem było kształtowanie patriotycznej
postawy młodych ludzi, którzy za kilka
lat staną się obywatelami naszej społecz-
ności i na barkach których spoczywać
będzie odpowiedzialność za pamięć
minionych pokoleń.

Joanna Różańska
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W sobotę 1 marca 2014 roku o godz. 9:30 w Rzeszowie
pod pomnikiem płk. Cieplińskiego i członków IV Zarządu
WIN w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych złożono kwiaty. W tej symbolicznej uro-
czystości wzięli udział m.in. Władysław Ortyl – Marszałek
Woj. Podkarpackiego, Stanisław Sieńko – wiceprezydent
Rzeszowa, Wojciech Buczak – przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, Józef Jodłowski-Starosta
Rzeszowski, Prezes IPN – Łukasz Kamińsk, Patricia Arias
– doradca byłego prezydenta USA Georga Busha Sr., Ks. To-
masz Jegierski – prezes Fundacji SOS dla życia, aktor ame-
rykański z Hollywood Stephan Baldwin, Bratkowice repre-
zentowali: Tadeusz Pięta –pre-
zes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickie i Zdzisław
Rzepka – członek zarządu
TMZB. Po zakończeniu oficjal-
nej części uroczystości spotkali-
śmy się z delegacją amerykańską
oraz Marszałkiem Województwa
pod popiersiem mjra Józefa
Rzepki.

W drugim dniu poświęco-
nym Żołnierzom Wyklętym 2
marca o godz. 11.00 w Filhar-
monii Podkarpackiej im. Artu-
ra Malawskiego odbył się kon-
cert „Waszej pamięci Żołnierze
Wyklęci” w wykonaniu artystów
ze Stowarzyszenia Passionart.
Koncert dedykowany był długo-
letniemu proboszczowi parafii
pw. Chrystusa Króla w Rzeszo-
wie, kapelanowi Armii Krajowej,

a po wojnie m.in. katechecie, duszpasterzowi młodzieży aka-
demickiej i „Solidarności”, ks. infułatowi Józefowi Sondejo-
wi w 100. rocznicę urodzin. Był to niezapomniany koncert
kończący dwudniowe uroczystości, w których udział wzięli
członkowie TMZB – również Bożena Pięta, Maria i Andrzej
Rusin.

Dla nas żyjących pamięć o „Żołnierzach Wyklętych”
oraz ich ideałach, które im towarzyszyły i wartościach, któ-
rych chcieli bronić niech pozostanie w naszych sercach. Są
to wartości uniwersalne, takie jak prawda, godność czy nie-
podległość.

Tadeusz Pięta

Pamiêæ o ¯o³nierzach Wyklêtych
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Słowa Ojca Świętego Franciszka były
hasłem ubiegłorocznej 5 Pieszej Piel-
grzymki grupy Błogosławionego Jana
Pawła II z Rzeszowa do Lwowa. Trady-
cyjnie rozpoczęła się ona 25 czerwca
uroczystą Eucharystią w kościele Świę-
tego Krzyża w Rzeszowie pod przewod-
nictwem JE ks. Bpa ordynariusza Kazi-
mierza Górnego. W homilii Ksiądz Bi-
skup podkreślił, iż pielgrzymi szlak roz-
poczyna się w świątyni naznaczonej obec-
nością Patrona naszej Diecezji świętego
Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławio-
nych Stanisława Papczyńskiego, Roma-
na Sitko, Józefa Balickiego. Ponadto
zwrócił uwagę, że jest to czas, gdy w na-
szej Ojczyźnie obchodzimy 70-te roczni-
ce szczególnie tragicznych wydarzeń: rze-
zi Wołyńskiej, śmierci generała Władysła-
wa Sikorskiego, oraz aresztowania gene-
rała dywizji komendanta głównego AK
Stefana Roweckiego pseud. Grot. Pod-
kreślił również, że pielgrzymka wychodzi
ze świątyni, w której znajduje się cudow-
ny wizerunek MB Szklaplerznej, a jej szlak
będzie prowadził do MB Łaskawej, przed
którą król Jan Kazimierz składał uroczy-
ste śluby 1 kwietnia 1656 roku. Dlatego
życzył Kapłanom i pielgrzymom by na tej
drodze do Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwo-
wa towarzyszyła wszystkim wiara święta
i żarliwa modlitwa w intencjach wła-
snych, swoich parafii, diecezji, a nade
wszystko spraw trudnych w naszej Ojczyź-
nie. Na zakończenie Eucharystii każdy
pielgrzym otrzymał od Księdza Bisku-
pa tradycyjne trzy dukaty; Deus wosdu-
cat – niech was Bóg prowadzi, Deus wos-
deducat – niech was Bóg zaprowadzi i
Deus wosinducat – niech was Bóg przy-
prowadzi, pasterskie błogosławieństwo
i z pieśnią „Śliczna Gwiazdo Miasta Lwo-
wa, Matko nasza i Królowo” pątnicy wy-
ruszyli w drogę. Ulicami miasta odpro-
wadzani, byli przez wielu kapłanów, a
także Ks. Biskupa Ordynariusza oraz ks.
Bpa Edwarda Białogłowskiego, który
przybliżył grupie historię pielgrzymo-
wania, które trwa na naszych ziemiach
od czasu Chrztu Polski.

Na pielgrzymkowy szlak wyruszyła
164 osobowa grupa pod przewodnic-
twem księży prałatów: Władysława Ja-
gustyna – dyrektora pielgrzymki, Stani-

sława Słowika – dyrektora Caritas, Eu-
geniusz Królika – proboszcza parafii
Miłosierdzia Bożego z Jasła, Mariana
Rajchla – egzorcysty z Jarosławia oraz
Janusza Kurasza proboszcza z parafii
Świętego Józefa Oblubieńca NMPanny
z Sękowej. Wśród nich było dwoje piel-
grzymów z Bratkowic – Eugenia Dyn-
da i Teresa Gaweł.

W pierwszym dniu pielgrzymkowy
szlak prowadził przez Malawę, Kracz-
kową, Albigową, Markową, aż do Kań-
czugi. Intencją tego dnia była modlitwa
„o beatyfikację Sług Bożych Rodziny
Ulmów i dla nas o wytrwałe dążenie do
świętości”. Tej intencji były poświęco-
ne modlitwy, śpiew godzinek ku czci
NMP, rozważania tajemnic różańca świę-
tego, Droga Krzyżowa, Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia, Nowenna do Matki
Bożej Łaskawej, oraz nabożeństwo do
Serca Jezusowego. Wygłoszone konfe-
rencje dotyczyły: życia i męczeńskiej
śmierci Józefa i Wiktorii Ulma z dzieć-
mi, rozważań na temat „wiara w koście-
le” oraz historii sanktuarium Ojców
Bernardynów w Rzeszowie i jubileuszu
500 lat obecności MB Patronki Mia-
sta. Wszystko to dopełnione było pie-
śniami intonowanymi przez niezwykle
utalentowane osoby grupy śpiewającej

oraz informacją historyczną przekazy-
waną przez Księdza Dyrektora piel-
grzymki o miejscowościach, przez któ-
re wiódł szlak.

W kolejnym dniu z Kańczugi do
Żurawicy intencja brzmiała „o dobre
wychowanie dzieci i młodzieży oraz
obronę przed demoralizacją”. Oprócz
nabożeństw, świadectw pielgrzymów,

ważność tej intencji została podkreślo-
na w przedstawionej postaci dnia, a był
nią błogosławiony ks. Bronisław Mar-
kiewicz wychowawca i nauczyciel mło-
dzieży oraz w rozważaniach nt. „wiara
rodzi obowiązki” i w historii sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia z Jo-
dłówki.

W trzecim dniu, gdy pielgrzymi
modlili się „o wzrost pobożności ma-
ryjnej i pomoc Matki Bożej w wielora-
kich potrzebach naszych” na trasie od
Żurawicy do Wyszatyc dołączył do gru-
py ks. Bp Adam Szal z Przemyśla. Ten
10-kilometrowy odcinek Ksiądz Biskup
wypełnił rozważaniami na temat Roku
Wiary i szukania pomocy u Matki Jezu-
sa, by być w codzienności świadkiem
Chrystusowej Nauki. Wczesnym popo-
łudniem zakończył się pielgrzymkowy
szlak po polskiej ziemi. Jaki to był czas?
Przede wszystkim wypełniony mo-

Iœæ budowaæ i wyznawaæ

Jezusa Chrystusa Ukrzy¿owanego”

Na szlaku.
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dlitwą, doświadczeniem niezwykłej
życzliwości ludzi, wzruszających po-
zdrowień i próśb o modlitwę; o zdro-
wie, o wyrwanie z nałogów o nawróce-
nie, o szczęśliwe rozwiązanie spraw trud-
nych w rodzinie itd. Dopełnieniem tych
przeżyć i inspiracją do żarliwej modli-

twy dla uczestników pielgrzymki było
piękno otaczającej przyrody; ukwieco-
ne pobocza dróg niezwykle różnorodna
i wielobarwna roślinność łąk, dolin, pa-
górków, szachownica pól uprawnych,
wypielęgnowane ogrody przydomowe.
To bogactwo przyrody zachwycało i ist-
nieje dzięki zamieszkującym tam lu-
dziom, którzy są bardzo szlachetni, pra-
cowici i miłujący Matkę – ziemię dzieło
Stwórcy.

Na granicy: Polski i Ukrainy piel-
grzymka była oczekiwana, dlatego też
przejście było sprawne i bezproblemo-
we. Wędrówkę po ukraińskiej ziemi gru-
pa poleciła w modlitwie w kościele Świę-
tego Józefa w Szegini. Po nabożeństwie
do Serca Pana Jezusa i krótkim odpo-
czynku dalsza droga wiodła przez Wol-
tysia, Trzecieniec, aż do Mościsk. To na
tym odcinku można się było wysłuchać
w rozważania „wiara i sakramenty”,
poznać redemptorysty Sługi Bożego
ojca Bernarda Łubieńskiego oraz hi-
storię kultu MB Nieustającej Pomocy
w Mościskach. Uroczystą Mszą świętą
odpustową w Sanktuarium zakończył
się ten kolejny, a na ziemi ukraińskiej
pierwszy dzień pielgrzymowania. Przed-
łużenie świątecznego nastroju czekało
na pątników w polskich rodzinach, któ-
re przyjęły ich na nocny odpoczynek. W
tym dniu w Mościskach odbył się „Fe-
stiwal Wiary”, a więc doświadczenie

żywej wiary i bezgranicznej ufności w
opiekę MB Nieustającej Pomocy od
mieszkających tam Polaków stało się
udziałem każdego pielgrzyma.

W następny dzień pomimo deszczu
i stosunkowo niskiej temperatury poże-
gnanie mieszkańców Mościsk z uczest-

nikami pielgrzymki było niezwykle ser-
deczne, a najczęściej słyszanym zwrotem
było „do zobaczenia, zapraszamy za
rok”. Do grupy dołączyło się też kilka
młodych dziewcząt, które śpiewem i
modlitwą ubogacały program dnia na
kolejnych kilometrach. A droga wiodła
przez Twierdzę, Berechowe, Sudową
Wisznię gdzie była prawowana Msza św.
w kościele p.w. NMPanny Wspomoże-
nia Wiernych u ojców Franciszkanów, a
potem przez Księży Most, Radaczyce,
Bratkowice aż do Gródka Jagiellońskie-
go. To był dzień stosunkowo wymagają-
cy pod względem fizycznym ale za to
pełen wrażeń duchowych. Rozważana
intencja dnia „o dar pokoju i pojedna-
nia między narodami” została uboga-
cona treściami podanymi w konferen-
cji pt: „wiara działająca przez miłość”
życiorysem postaci dnia, a był nią nie-
zwykły kapłan Sługa Boży ks. Włady-
sław Bukowiński oraz historią cudow-
nego obrazu MB z Berdyczowa. To na
tym odcinku siostra Justyna z Kamień-
ca Ząbkowickiego zachęciła znaczną
grupę pielgrzymów do podjęcia dziewię-
ciomiesięcznej modlitwy – duchowej
adopcji dziecka poczętego.

Złożyli oni przyrzeczenie w kolej-
nym dniu pielgrzymki na zakończenie
uroczystej Mszy św. odpustowej w Gród-
ku Jagiellońskim. Bowiem w tym dniu
przypadała uroczystość Świętych Piotra

i Pawła, toteż główny celebrans ks. Pro-
boszcz Michał Bajcar postacie tych
Apostołów dał za wzór do wykorzysta-
nia czasu danego przez Pana Boga każ-
demu człowiekowi na ziemi. Czas po-
żegnania był niezwykle wzruszający, bo
serdeczność parafian, ich dobroć i za-
troskanie o każdego pielgrzyma poru-
szyła wszystkich, a dopełnił tego jeszcze
Proboszcz, bo powiedział do uczestni-
ków pielgrzymki „żebyście byli pewni,
że tu w Gródku Jagiellońskim macie
dom, do którego każdy z was i o każdej
porze może zawitać i będzie z radością
przyjęty”.

Ta podniosła atmosfera przeniosła
się na cały dzień, w którym omodlana
była intencja „o błogosławieństwo dla
polskich rodzin na Ukrainie”. Z tą in-
tencją łączyły się bardzo ściśle treści
konferencji „wiara próbowana w ogniu
cierpienia”, postać dnia Święty Jan z
Dukli i historia obrazu MB opiekunki
młodych małżeństw i rodzin katolic-
kich w Godowiczij, który po spaleniu
kościoła znalazł się we Wrocławiu. Tra-
dycyjnie w Godowiczij pielgrzymów
przywitał miejscowy zespół pieśnią „My
chcemy Boga”, która wspaniale współ-
brzmiała w dwóch językach: ukraińskim
i polskim. Długo trwało wspólne śpie-
wanie pieśni religijnych i ludowych i w
ten sposób wyrażona została radość z po-
nownego spotkania. Trudno opisać ile
serca włożyli mieszkańcy tej małej miej-
scowości by ugościć tak liczną rzeszę
pielgrzymów oraz zapewnić nocny od-
poczynek. Poranne pożegnanie jak wszę-
dzie serdeczne i połączone z zaprosze-
niem do zobaczenia za rok. Ostatnie
dwadzieścia kilometrów do miasta Lwo-
wa wypełniła modlitwa w intencji Ar-
chidiecezji Lwowskiej i chrześcijan na
Ukrainie. W konferencji pielgrzymują-
cy z nami Kapłani rozważyli temat „Bło-
gosławiona jesteś, któraś uwierzyła”
przedstawili postać Świętego Józefa
Bilczewskiego arcybiskupa Lwowa i
Apostoła Eucharystii oraz historię ob-
razu Matki Bożej Łaskawej. Na ulicy
Stryjskiej dołączyła ponad 100-osobo-
wa grupa pielgrzymów którzy przyjecha-
li autokarami pod przewodnictwem
vice-kanclerza Kurii Diecezjalnej w
Rzeszowie ks. Dr Janusza Sądela. W tak
licznej grupie doniośle brzmiały pieśni
i bardzo radośnie, a Księża przewodni-
cy nieustannie informowali „my z Pol-
ski idziemy, by stanąć przed Tronem
Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa i pro-
sić Maryję o wzmocnienie wiary o mi-
łość i zgodę oraz opiekę dla wszystkich

W Katedrze Lwowskiej.
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ludzi mieszkających na polskiej i ukra-
ińskiej ziemi”. Niezwykle uroczyste
było powitanie pielgrzymów przed Ka-
tedrą Lwowską przez ks. Abp. Mieczy-
sława Mokrzyckiego, ks. Proboszcza
Katedry i kompanie Strzelców oraz Or-
ląt, którzy przyjechali z Rzeszowa. Gdy
wewnątrz Katedry pielgrzymi zaintono-
wali pieśń:

...Pani Łaskawa przed twym Tronem
Odnowić śluby nasze chcemy
By jak przed laty znów powiedzieć
Że przyrzekamy, ślubujemy.
Wolności, wiary i kościoła
Za wszelką cenę strzec będziemy.
Pani Łaskawa przyrzekamy, Pani Łaska-
wa ślubujemy!...

Po wielu twarzach popłynęły łzy.
Wzruszenia też nie ukrywał ksiądz Ar-
cybiskup, który przewodniczył uroczy-
stej Eucharystii i wygłosił Słowo Boże.
Na zakończenie Eucharystii młodzież
wręczyła Księdzu Arcybiskupowi oraz
Konsulowi Rzeczypospolitej we Lwo-
wie, który był obecny na Mszy św. wraz
z małżonką piękne bukiety biało-czer-
wonych róż.

Po bardzo krótkim południowym
odpoczynku sformułował się pochód,
na czele którego szli w zwartych szere-
gach, Strzelcy, Orlęta ks. Arcybiskup,
kapłani i rzesza pielgrzymów by na
cmentarzu Łyczakowskim odprawić
Drogę Krzyżową. Na cmentarzu Orląt
niezwykle uroczyście zabrzmiały sło-
wa ślubowania na wierność Bogu i Oj-
czyźnie, które złożyli najmłodsi uczest-
nicy Orlęta z Tyczyna dla uczczenia 80-
tej rocznicy powstania Związku i w
hołdzie dla tych bohaterów którzy od-
dali życie w obronie miasta Lwowa.
Nabożeństwo oficjalnie zakończyło się
odśpiewaniem Roty ale wielu pielgrzy-
mów pozostało jeszcze w głębokiej za-
dumie wśród białych mogił, zad zapi-
saną w nich historią. W drodze powrot-
nej jeszcze nawiedzenie grobów ludzi,
którzy sowimi talentami rozsławiali
ziemię lwowską m.in. Marii Konopnic-
kiej, Gabrieli Zapolskiej.

Tak zakończyła się 5-ta Rzeszow-
ska Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa do
Lwowa w której brali udział pątnicy z
24 miast Polski, a także z Diecezji Rze-
szowskiej i miasta Rzeszowa. To wiel-
ki wysiłek organizatorów, a przede
wszystkim naszych Kapłanów, którzy
wytrwale przemierzali wszystkie etapy
i zrealizowali wcześniej przygotowany
program.

27 kwietnia br. w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego papież Franciszek kanoni-
zuje dwóch swoich poprzedników; papie-
ża Jana XXIII i papieża Jana Pawła II.
Przewiduje się, że na Placu Św. Piotra w
Rzymie zgromadzi się ponad milion wier-
nych. Będzie to zatem wyjątkowa uroczy-
stość nie tylko dla samego Kościoła, ale
dla milionów ludzi na całym świecie.

Z błogosławionym papieżem Janem
Pawłem II, a wkrótce już świętym każdy z
nas miał jakieś osobiste wspomnienia. Spo-
tykaliśmy się z Nim osobiście na audien-
cjach czy pielgrzymkach. Zresztą sam pa-
pież próbował dotrzeć z ewangelicznym
posłaniem do każdego człowieka.

Na okoliczność wyniesienia papieża
Jana Pawła II na ołtarze, Redakcja „Zie-
mi Bratkowickiej” zachęca Czytelników
kwartalnika do dzielenia się swoimi prze-
życiami i wspomnieniami związanymi z
osobą Jana Pawła II. Artykuły (mile wi-
dziane zdjęcia) prosimy nadsyłać mailem
na adres: ziemia.bratkowicka@gma-
il.com do 31 września br. W przypadku
braku możliwości przesłania elektronicz-
nego, artykuł może być napisany odręcz-
nie i dostarczony do osób wymienionych
w redakcyjnej stopce. Dla potrzeb Redak-
cji prosimy o podanie adresu zamieszka-
nia. Wspomnienia zostaną zamieszczone
w kolejnych wydaniach kwartalnika, po-
cząwszy od następnego numeru, a ich au-
torzy otrzymają pamiątkowe upominki.

Redakcja Błogosławiony Jan XXIII.

Na podkreślenie zasługuje też zaan-
gażowanie kapłanów obsługujących pa-
rafie po stronie ukraińskiej, zwłaszcza,
ks. Wiktora, który był upoważniony
przez abp-a Mieczysława Mokrzyckie-
go do opieki nad pielgrzymami. Przeży-
cia z tych rekolekcji w drodze na pewno
dopomogą każdemu pątnikowi w pogłę-
bieniu swojej wiary, a przecież taki był
cel tej pielgrzymki, której szlak wiódł
przez ziemię wielkich Świętych i Bło-
gosławionych, ziemię naznaczoną bo-
lesną przeszłością ale bogatą w ludzi,
którzy pomimo trwających przez lata
prześladowań wytrwali i tak jak brzmia-

ło hasło pielgrzymki pragną dalej „Iść
budować i wyznawać Jezusa Chrystusa
Ukrzyżowanego”.

Trudna, a wręcz niemożliwe jest by wy-
razić słowami przeżycia, które były udzia-
łem każdego uczestnika pielgrzymki. To
każdy najlepiej, najpiękniej i najwierniej
ma zapisane w swoim sercu. Ja tylko spi-
sałam treści i to tylko nieliczne, które były
rozważane podczas dni, które dał nam Pan
wspólnie spędzić na drodze Rzeszów –
Lwów. Miłej lektury!

Janina Błażej

Błogosławiony Jan Paweł II.

Moje spotkanie

z Ojcem Œwiêtym

Janem Paw³em II
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nagrodzić wnuczęta w tych szczegól-
nych dniach powinny o Nich pamiętać
– odwiedzić, wręczyć upominek, złożyć
życzenia, zrobić laurkę. Wyrazem tej
pamięci są corocznie organizowane w
szkołach i przedszkolach okolicznościo-
we spotkania i akademie poświęcone
tym szczególnym dla dzieci osobom.
Tak też jest w Szkole Podstawowej Nr 2
w Bratkowicach, gdzie dnia 16 lutego
2014 r. dzieci klas 0-III wraz ze swoimi
wychowawczyniami zorganizowały
Dzień Seniora i zaprosiły swoje babcie i
dziadków, którzy zjechali do swoich
wnuków z bliska ale i też z odległych
miejscowości. Dzieci przygotowały dla
Nich wiersze, piosenki, tańce i pląsy,
inscenizacje oraz quiz i oczywiście wraz
z życzeniami wręczyły laurki i własno-
ręcznie wykonane upominki. Na wyso-
kości zadania jak co roku stanęły mamy,
które zadbały o odpowiednie stroje dla
dzieci oraz upiekły ciasta i przygotowa-
ły poczęstunek przy kawie i herbacie.
Zebranym babciom i dziadkom życze-
nia wszelkiej pomyślności, zdrowia i
spokoju złożyła pani dyrektor Barbara
Wasilewska-Naróg oraz ks. Proboszcz
J. Książek. Na spotkaniu obecna była
również ciocia jednego z dzieci – sio-
stra Marta Przywara, która oprócz
życzeń dla Seniorów opowiedziała o
obecnej sytuacji na Ukrainie, konkret-
nie w Kijowie na Majdanie, gdzie była
wraz z innymi siostrami. W ten sposób
w miłej i serdecznej atmosferze upłynę-
ło niedzielne popołudnie.

Władysława Jucha

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 1

„...jak macie babciê, to siê nie trapcie...”
– Obchody Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 2

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.

Dzień Babci w Polsce obchodzony
jest 21 stycznia, a Dzień Dziadka dnia
następnego – 22 stycznia. Na świecie
obchodzi go zaledwie kilka krajów.
Dzień Babci obchodzony jest tego sa-
mego dnia również w Brazylii i Bułga-
rii, w Hiszpanii 26 lipca, w Rosji – Ro-
syjski Dzień Babci i Dziadka obchodzo-
ny jest 15 października, a w USA i Ka-
nadzie odpowiednikiem naszych dni
babci i dziadka jest Narodowy Dzień
Dziadków ustanowiony przez Kongres
i prezydenta Jimmy’ego Cartera, obcho-
dzony we wrześniu, zaś w Wielkiej Bry-
tanii przypada na pierwszą niedzielę
października.

Gdyby nie żart pewnego poznańskie-
go dziennikarza być może Dzień Babci
nigdy nie trafiłby do naszego kalenda-
rza. Redakcja Expressu Poznańskiego
postanowiła w niezwykły sposób uczcić
85 urodziny znanej wówczas aktorki
Mieczysławy Ćwiklińskiej, która grała
rolę babci w spektaklu „Drzewa umie-
rają stojąc”. Od redakcji Expressu do-
stała bukiet kwiatów i tort. Aktorce
wmawiano jednak, że to z okazji „Dnia
Babci”. Żart spodobał się czytelnikom,
a święto zyskało olbrzymią popular-

ność. Tak więc Polacy są pomysłodaw-
cami i liderami w świętowaniu Dnia
Babci.

Pomyłką jest jednak przedstawianie
babci czy dziadka siwiuteńkich, w nie-
modnych okularach niańczących na ko-
lanach wnuki. Współcześni dziadkowie
to często ludzie w sile wieku, aktywni
zawodowo, a babcie zadbane i piękne
panie w granicach wieku około 50 lat,
czy te pracujące czy też nie, kochają swo-
je wnuczęta tak samo i bezinteresownie.
Wzbogacone życiowym doświadcze-
niem rozumieją, że tylko miłość i spo-
kój liczy się dla dziecka, rozpieszczają
swoje wnuki, poświęcają im czas, które-
go niejednokrotnie brakuje zagonionym
rodzicom. Tę ich bezinteresowną miłość
pamięta się i wspomina z uśmiechem
na twarzy. Aby choć w części im to wy-



Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej

Okolicznościowe  spotkanie z okazji
30 wydania kwartalnika  „Ziemia Bratkowicka”

Cecylia Homa i Adam Majka w trakcie przeglądania kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka”

Komisja Rewizyjna też zainteresowana kwartalnikiem. Od lewej:
Józef Bachórz, Stanisław Franczyk i Stanisław Grędysa

Przemawia Marek Matuła
Uczestnicy Zebrania

15 lutego 2014 r.
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Dzień Seniora w Zespole Szkół w Bratkowicach
20 stycznia 2014 r.
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Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze.
Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!

W niedzielne popołudnie
20 stycznia 2014 r. najmłodsi
uczniowie Zespołu Szkół w
Bratkowicach zaprosili swoje
Babcie i Dziadków w szkolne
progi, by wyrazić im swoją
wdzięczność za miłość, opiekę,
trud wychowania, a także za po-
święcony im czas.

Święto Babci i Dziadka to
dzień niezwykły, nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla
Babć i Dziadków. To dzień pe-
łen uśmiechów, wzruszeń, łez i
radości.

Uczniowie pod kierunkiem
wychowawców przygotowali
niezwykle interesujący program
artystyczny, by w ten sposób po-
kazać swoim najbliższym jak
ważną rolę odgrywają w ich
życiu, że są dla nich wzorem i
przykładem do naśladowania, że
to oni kształtują ich osobowość.
Jest to jednak niezwykle trudne
i wymagające zadanie, za które
w tym szczególnym dniu należą
się wyjątkowe podziękowania.

Mali wykonawcy spisali się
wspaniale, za co zgromadzona
widownia nagrodziła ich grom-
kimi brawami.

Na zakończenie wnukowie
obdarowali swoich ukochanych
Dziadków własnoręcznie przy-
gotowanymi upominkami, któ-
re wywołały moc uśmiechów i
radości. Wspólne chwile upły-
nęły w miłej i serdecznej atmos-
ferze. Wszyscy wyrazili nadzie-
ję, że znów spotkamy się za rok.

Elżbieta Bąk

Dzieñ

Seniora

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 2

W tym roku po raz 22 obchodzimy Świa-
towy Dzień Chorego. Inicjatorem powsta-
nia tego dnia był papież Jan Paweł II. Dzień
ten ustanowiony został w dniu 13 maja 1992
roku w liście papieża Jana Pawła II skiero-
wanym do przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to
miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich
i w 11 rocznicę zamachu na życie papieża.

Celem obchodów tego święta jest ko-
nieczność zapewnienia lepszej opieki cho-
rym oraz dowartościowanie cierpienia cho-
rych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede
wszystkim duchowej. Obchody tego dnia
mają zwrócić uwagę na potrzeby chorych,
obudzić w ludziach wrażliwość i zaangażo-
wanie w pomoc cierpiącym.

Choroba to stan, w którym dochodzi do
zaburzeń współdziałania narządów i tkanek
lub zmian funkcjonowania człowieka. Me-
chanizmy powstawania mogą być rożne.
Początek choroby może nastąpić nagle
bądź powoli, przebieg może być gwałtow-
ny lub długotrwały i wyniszczający w cho-
robach przewlekłych. Zjawiska chorobowe
źle oddziałują na psychikę człowieka, gdyż
dana osoba nie może realizować swoich
potrzeb, aspiracji oraz przystosować się do
zmiany środowiska. Osoba chora jest w trud-
nej sytuacji, gdyż nastąpiła zmiana w jej
życiu, odczuwa brak wiedzy o swojej cho-
robie, odczuwa także lęk, strach, niepew-
ność, przygnębienie, rozdrażnienie, niepo-
kój, beznadziejność i pustkę. Czasem mogą
wystąpić zaburzenia świadomości.

Każdy rodzaj choroby czy pobyt w szpi-
talu wywołuje pewien stan psychiczny, ale
również każda osoba reaguje inaczej. Cho-
roba niestety wpisana jest w ludzkie życie.
Zaburza w człowieku porządek duchowy i
psychiczny. Stanowi element cielesnej kon-
dycji człowieka tak jak starzenie się i śmierć.
W sytuacji choroby wyzwalają się w czło-
wieku różne odniesienia wobec niej. Należą
do nich: wyzwanie czyli trudność, którą

11.02.2014 r. – Œwiatowy
Dzieñ Chorego

trzeba rozwiązać; wróg, którego trzeba po-
konać; kara, którą trzeba ponieść; uciecz-
ka od odpowiedzialności i problemów
życiowych oraz wartość, która rozwija i po-
głębia wewnętrznie.

W chorobie i wynikającym z niej cier-
pieniu poprzednio ustalone zasady odno-
szenia się do siebie i innych ulegają prze-
obrażeniu. „Cierpienie bowiem zawsze jest
próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, któ-
rej poddane zostaje człowieczeństwo”. Czło-
wiek chory zdobywając umiejętność choro-
wania, przechodzi trzy etapy związane z
zaistniałą chorobą: etap zaskoczenia, etap
poszukiwania równowagi i etap uwolnienia
się od uzależnień chorobowych.

Choroba stanowi integralną część ludz-
kiego życia. Obejmuje nie tylko poziom cie-
lesny i psychiczny, ale należy ją rozważać
także w wymiarze duchowym. Przeżywa-
nie jej w sposób świadomy nadaje życiu
wartość o wiele większą od tej, jaką może
dać samo zdrowie. Przeżywane cierpienie
pomaga czasami odnaleźć człowiekowi
głębszy sens choroby. Odkrywa się go stop-
niowo w bólu i trudzie, w wewnętrznej prze-
mianie. Choroba może być również po-
wszechną szansą. Daje wówczas czas na
przemyślenie, refleksję, ocenę dotychcza-
sowego życia i wskazuje, co można zmie-
nić, ulepszyć, odnowić.

Cecylia Homa

Jakkolwiek by mówić o chorobie należy zawsze pamiętać o tym, że człowiek
cierpiący potrzebuje pomocy, wsparcia i opieki. Powinno się zaszczepiać w chorym
człowieku iskrę nadziei i wzbudzać wolę walki z chorobą. I trzeba przede wszystkim
pamiętać, że mimo zgiełku medialnego, który podważa zaufanie do lekarzy, pielę-
gniarek i innego personelu medycznego oraz narusza poczucie bezpieczeństwa cho-
rych, zdecydowana większość pracowników służby zdrowia jest oddana pacjentom.
W ogromnej większości robi wszystko, co się da, żeby otoczyć cierpiących taką
opieką, jaka tylko jest możliwa.
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Dzieñ Otwarty
dla przedszkolaków

i ich rodziców w Szkole

Podstawowej Nr 1

w Bratkowicach

im. Kardyna³a

Stefana Wyszyñskiego

14 marca był Dniem Otwartym
Szkoły Podstawowej nr1 dla Przedszko-
laków i ich rodziców z Publicznego
Przedszkola w Bratkowicach. Bardzo
liczna grupa dzieci wraz z Panią Dyrek-
tor Krystyną Kubas i Nauczycielami
odwiedziła naszą szkołę.

Na dzieci czekało wiele atrakcji i
niespodzianek przygotowanych przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
opiekuna biblioteki i świetlicy szkolnej.

Na początku Pani Dyrektor Joanna
Różańska serdecznie wszystkich powi-
tała. Następnie mali goście obejrzeli
bajkę pt. „Kopciuszek” przygotowaną
przez uczniów klasy trzeciej pod kierun-
kiem Pani Grażyny Lasoty, oraz insce-
nizację przygotowaną przez klasę drugą
pod kierunkiem Pani Elżbiety Bąk.

Przedszkolaki z dużym zaintereso-
waniem obejrzały występy artystyczne
starszych koleżanek i kolegów i nagro-
dziły je gromkimi brawami. Później za-
poznały się z biblioteką szkolną, której
opiekunem jest Pani Violetta Oreń-
czuk. Tam rozwiązywały zagadki i otrzy-
mały zakładki do książek. Następnie
poznały świetlicę szkolną, której opie-
kunem jest Pani Marta Rząsa, gdzie wy-
konały wiosenne kwiaty.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zaję-
ciach i wykonały piękne prace plastycz-
ne. Potem uczestniczyły w zajęciach ru-
chowych prowadzonych przez Panią Bo-
gusławę Marek w klasie pierwszej.

Pracownicy stołówki szkolnej przy-
gotowali dla gości słodki poczęstunek.

Na zakończenie uczniowie obdaro-
wali przedszkolaków upominkami, któ-
re sprawiły im wiele radości.

Wspólne chwile upłynęły w miłej i
serdecznej atmosferze. Dla Przedszko-
laków był to dzień pełen wrażeń i nie-
spodzianek.

Grażyna Lasota
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Dla wielu z nas, święta Bożego Narodzenia to okres nie-
zwykle piękny i magiczny. Niektórzy deklarują wręcz chęć życia
„od wigilii do wigilii”. Dzieci z wytęsknieniem oczekują pre-
zentów, gospodynie mają możliwość pokazania swoich zdol-
ności kulinarnych, a my wszyscy spotykamy się przy świątecz-
nym stole, łamiemy się opłatkiem, śpiewamy kolędy i cieszy-
my się z narodzin Dzieciątka, które daje nam nadzieję na odro-
dzenie się do nowego życia.

Od wieków możemy święta przeżywać jeszcze w jeden spo-
sób. Oczywiście mowa tu o jasełkach. Sama nazwa stanowi
zdrobnienie słowa jasło, które w języku prasłowiańskim ozna-
czało drabiniasty żłób do karmienia bydła (od czasownika *je-

sti – jeść). Z czasem nazwa ta, oprócz żłóbka objęła szopkę i
widowiska sceniczne, których treścią były sceny narodzin Je-
zusa.

Jak co roku, jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
postanowiliśmy, by uczcić to wielkie wydarzenie, dzieląc się
swoimi talentami.

Tegoroczne hasło – Jezus przychodzi ponownie, by naro-
dzić się w Twoim sercu! – stało się dla nas inspiracją do stwo-
rzenia przedstawienia na miarę dzisiejszych czasów. Scena z
biznesmenami pokazała, że współcześnie, dla pewnej grupy
ludzi, narodzenie Jezusa okazałoby się momentem niewygod-

nym, sprawiającym więcej problemów, niż radości. Należało-
by przecież zwrócić uwagę na ubogich, na co przecież nigdy
nie jest odpowiednia pora! Zakupowe szaleństwo naszych bo-
haterów udowodniło, że w świecie pełnym desakralizacji, nie

bylibyśmy w stanie uwierzyć w prawdziwość Świętej Rodziny.
Dopiero pasterze, którzy jak ponad dwa tysiące lat temu, przy-
nieśli Dzieciątku w darze owoce swojej ciężkiej pracy udowod-
nili nam, że dla Chrystusa tablety, meblościanki, sprzęt me-
dyczny nie są warte żadnej ceny. Jedynie otwartym sercem na
potrzeby drugiego człowieka możemy zdziałać cuda i sprawić,
by On sam mógł na nowo narodzić się w naszym sercu.

Mam cichą nadzieję, że nasza sztuka dała do myślenia i
poruszyła serce niejednego widza.

Korzystając z okazji, chciałabym podziękować przede
wszystkim Państwu za tak liczny udział w każdej inicjatywie,
jakiej się podejmujemy. Jest to dla nas realne potwierdzenie
tego, że warto dzielić się z innymi tym, co w nas najlepsze, czyli
talentem.

Swoje podziękowania kieruję również dla Księży, którzy
odważnie podjęli się aktorskiego wyzwania, Konradowi Roga-
li, który nauczył nas śpiewać po góralsku i uświetnił nasze ko-
lędy dźwiękiem skrzypiec, Łukaszowi Zającowi za pomoc w
nagłośnieniu i oświetleniu sali, Przemkowi Dziągwie, który
mimo wielu dzielących nas kilometrów przyjeżdżał na próby i
odegrał rolę Józefa, Weronice Piątek za pomysł na scenariusz,
Natalii Kwoce za opiekę nad reżyserią, i wszystkim, którzy
„słowem i uczynkiem” sprawili, że piąty stycznia był taki wy-
jątkowy.

Przygotowując się do najważniejszych Świąt w roku pragnę
zaprosić Państwa na cotygodniowe Drogi Krzyżowe, które od-
bywają się w piątki o 19:00. Co prawda, bez wiodącego hasła,
ale zawsze z konkretnym tematem, który porusza serca ka-
mienne.

Joanna Sawicka

JASE£KA

z Katolickim Stowarzyszeniem M³odzie¿y
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Rodzice na medal
Małżeństwo jest jak czysty deszcz, który spada z nieskalanego nieba, aby użyźnić i obdarzyć błogosławień-
stwem pola bożej natury. (Khalil Gibran)

Było to wyjątkowe wydarzenie i wielkie rodzinne święto.
50 lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo
Maria i Władysław Juchowie z Zastawia. W sobotę 13 lipca
2013 r. do bratkowickiego kościoła para-
fialnego przybyła cała rodzina, w sumie kil-
kadziesiąt osób. Uroczystą Mszę św. w in-
tencji Jubilatów i ich rodzin odprawił ks.
Proboszcz Józef Książek. Nie obyło się bez
wzruszeń i łez, bowiem „Złote Wesele” było
niespodzianką przygotowaną przez dzieci i
ich rodziny. „Medalem z Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” odznaczył Jubilatów Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.

Państwo Juchowie pochodzą z Bratko-
wic i całe dotychczasowe życie poświęcili
naszej miejscowości. Wychowali ośmioro
dzieci, z których siedmioro wraz z rodzina-
mi mieszka w Bratkowicach, natomiast je-
den z synów z rodziną mieszka na Śląsku.
Doczekali się 22 wnuków i jednej pra-
wnuczki. Pani Maria od 40 lat jest członki-
nią Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo ak-
tywnie zaangażowana jest w działalność Pa-
rafialnego zespołu „Caritas”, Akcji Kato-
lickiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Przez 10 lat prowadziła działalność chałupniczą. Jest znako-
mitą kucharką i gospodynią. Wspaniale piecze. Upieczony
przez nią wiejski chleb ma wyjątkowy i niepowtarzalny smak.

Delektuje się nim nie tylko rodzina, ale również bliżsi i dalsi
znajomi. Podobnie jest też z pierogami, których wciągu roku
robi bardzo wiele. Najbardziej jednak smakują na Wigilię,

gdy zasiada do stołu bardzo liczna rodzina.
Posiada również niezwykłą umiejętność wi-
cia wieńców dożynkowych, wykonywania
palm wielkanocnych, robienia kwiatów i
bukietów z bibuły. W swoim życiu wyko-
nała niezliczoną ilość zielonych łańcuchów
z jedliny, nie tylko na dożynki ale także na
prymicje i inne uroczystości kościelne. W
ramach działalności w Kole Gospodyń kil-
ka razy brała udział w Dożynkach Jasno-
górskich. Od kilkunastu lat opiekuje się ka-
pliczką Św. Jana Nepomucena, która stoi
w sąsiedztwie obecnego parku tuż przy po-
toku. Pani Maria nie tylko w wolnych chwi-
lach śpiewa pieśni religijne, ale lubi też czy-
tać książki o tej tematyce.

Mąż Władysław przez 25 lat był nauczy-
cielem zawodu w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego i Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Rzeszowie. Będąc absolwentem
technikum złożył egzaminy mistrzowskie
w zawodach ślusarz i spawacz. Był i jest do
dnia dzisiejszego doskonałym spawaczem.
Jak nam powiedział w swoim zawodowym

życiu wykonał kilometry ogrodzeń, balustrad i bram. W trak-
cie swojej pracy dydaktycznej wychował kilka pokoleń mło-
dzieży w zawodzie spawacz. Zawsze chciał pracować z mło-
dzieżą, dlatego też ukończył studium nauczycielskie. Od mło-
dzieńczych lat fascynowała go działalność strażacka. Do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach wstąpił w 1959
roku. Przez cztery kadencje był członkiem zarządu i pełnił
funkcję gospodarza obiektu – Domu Strażaka. Za swoją dzia-
łalność w OSP został uhonorowany wieloma odznaczeniami
strażackimi. W 2006 roku w 100 lecie powstania naszej jed-
nostki otrzymał najwyższe odznaczenie strażackie – „Złoty
Znak Związku”. Działalność strażacka i społeczna stała się
już tradycją rodzinną. Czterech jego synów jest strażakami –
Adam, Józef i Piotr, który od dwóch kadencji pełni funkcje
wiceprezesa naszej jednostki. Czwarty syn Wiesław mieszka
na Śląsku i tam się udziela w lokalnej jednostce. Pan Włady-
sław jest też zagorzałym kibicem piłki nożnej. Kibicuje lokal-
nemu klubowi „Bratek Bratkowice”. Kibicuje również swo-
im wnuczętom, które trenują chód sportowy.

Jubilat to prawdziwy społecznik. Przez jedną kadencję był
radnym Rady Gminy Świlcza. Pracował w Komisji Sportu i
Rekreacji. Bardzo aktywnie działał w Komitecie Rozbudo-
wy bratkowickiego kościoła parafialnego. Śpiewał także w
parafialnym chórze, a przez 3 lata pełnił funkcję grabarza.
Jako nadzwyczajny członek Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej przez wiele lat był przybocznym pocztu sztan-
darowego związku. Jak nam powiedział, cieszy się, że w jegoOdnowienie przysięgi małżeńskiej.

Państwo Maria i Władysław Juchowie
przed 50 laty.
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ślady poszli synowie, którzy kontynuują tradycje strażackie i
udzielają się społecznie dla lokalnej społeczności.

Bardzo ważnym źródłem utrzymania rodziny w latach
minionych było prowadzenie 5 hektarowego gospodarstwa
rolnego. Oprócz uprawy zbóż hodowali krowy, konie, trzodę
chlewną i drób. Obecnie już jako nieliczni mieszkańcy naszej
miejscowości prowadzą 1-hektarowe gospodarstwo, na któ-
rym sieją zboża i sadzą ziemniaki. Z inwentarza pozostał tyl-
ko drób.

Państwo Juchowie mimo problemów zdrowotnych i co-
dziennych obowiązków nadal aktywnie uczestniczą w życiu
społecznym naszej miejscowości. Działalność ta daje im na-
dal dużo satysfakcji. Ich dom tętni życiem każdego dnia.
Cieszą się swoją rodziną, która jest im wdzięczna za wycho-
wanie. Potwierdzeniem tego są słowa ich dzieci.

„Swoim rodzicom zawdzięczamy bardzo dużo. To, że je-
steśmy na tym świecie, to dzięki ich miłości, od pierwszych
chwil naszych narodzin troszczą się o nas. To dzięki nim
poznaliśmy pierwsze słowa pacierza, czym jest nasza mała
i duża Ojczyzna. Uczyli i nadal uczą jak być dobrym czło-
wiekiem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zawsze
służą dobrą radą i pomocą w trudnych sytuacjach życio-
wych i zawsze możemy na nich liczyć”.

Złoci Jubilaci mają również dobre rady dla młodych mał-
żeństw, które stają na początki swojej drogi: „Nie traćcie wia-
ry w lepsze jutro, miejcie w sobie dużo cierpliwości i bądźcie
gotowi na poświecenia”. Dostojnym Jubilatom życzymy dużo
zdrowia i kolejnych jubileuszy w gronie najbliższych.

Beata Krupa
Tadeusz Bednarz

Pamiątkowa fotografia z całą rodziną.
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Zuzia urodziła się zdrowym dziec-
kiem. Chorobę wykryto u niej przypad-
kowo 8 lat temu podczas badania okuli-
stycznego, kiedy miała niespełna roczek.
Badania medyczne potwierdziły, że jest
to mukopolisacharydoza typ I, na którą
w Polsce choruje 15 dzieci. Mukopoli-
sacharydoza to bardzo rzadka, genetycz-
nie uwarunkowana choroba przemiany
materii, która występuje raz na 100 ty-
sięcy urodzeń. Jej przyczyną jest wada
metabolizmu, polegająca na gromadze-
niu się w organizmie mukopolisachary-
dów, które uszkadzają komórki i narzą-
dy ciała. Mukopolisacharydy to łańcu-
chy cząstek cukru biorących udział w
tworzeniu tkanki łącznej. Za pomocą
odpowiednich enzymów są w organi-
zmie nieustannie rozkładane i ponow-
nie tworzone. U chorych ze względu na
brak enzymu proces ten jest przerwany.
Cukry odkładane są w organizmie, po-
wodując w efekcie wyniszczenie niemal
całego organizmu dziecka. Na świecie
zarejestrowanych jest VII typów tej cho-
roby, a w Polsce potwierdzono ich V.
Każdy typ charakteryzuje się brakiem
innego enzymu.

Zuzia objęta jest programem lekowym
i raz w tygodniu musi być w szpitalu na
podaniu leku (sztucznego enzymu). Ku-
racja lekowa jest bardzo kosztowna i wy-
nosi 80 tys. zł miesięcznie. W całości jest

refundowana. Co pół roku przechodzi spe-
cjalistyczne badania medyczne określają-
ce czy lek jest skuteczny czy też nie. Do-
tychczas choroba spowodowała zahamo-
wanie wzrostu, zwyrodnienie stawów bio-
drowych i poważne uszkodzenie wzroku.
Jedynym sposobem na uratowanie tego
narządu jest przeszczep rogówki. Cały czas
jest pod stałą opieką rehabilitantów i tera-
peutów. Wyjeżdża również na turnusy re-
habilitacyjne, które niestety są odpłatne.
Ich koszt to 5-7 tys. zł.

Obecnie Zuzia ma 8 lat i chodzi do I
klasy szkoły podstawowej w Bratkowi-
cach. Ze względu na chorobę objęta jest
indywidualnym tokiem nauczania. Jest
wesołą i radosną dziewczynką. Bardzo
lubi chodzić do szkoły. Jej ulubionym
przedmiotem jest język angielski. Ko-
cha muzykę i śpiew. Jest gadułą i cieszy
się sympatią całego środowiska szkol-
nego. Starsi koledzy pomagają jej dźwi-

gać plecak po schodach. Do szkoły przy-
wozi ją mama, a odbiera przeważnie
babcia. W domu ma czworonożnego
przyjaciela – 1,5 roczną Kulkę rasy Pe-
kińczyk, z którą uwielbia zabawy. Jest
oczkiem w głowie rodziców i dziadków.

Od roku jest podopieczną fundacji
„Zdążyć z pomocą”. Fundacja działa
pod patronatem śp. prof. Zbigniewa
Religi i niesie pomoc dzieciom chorym
i niepełnosprawnym. Jest organizacją
pożytku publicznego, stąd też za jej po-
średnictwem można przekazać 1% po-
datku od naszych dochodów na chore
dzieci. Chcąc pomóc Zuzi wystarczy w
zeznaniu podatkowym za 2013 rok wpi-
sać w odpowiedniej rubryce nr KRS
0000037904 oraz w rubryce „cel szcze-
gółowy” wpisać 22987 Homa Zuzanna.
Dopisek jest bardzo ważny gdyż bez nie-
go pieniądze nie trafią bezpośrednio do
niej. Pomóżmy małej Zuzi, bo jak mówi
sama – chciałabym wyzdrowieć i w przy-
szłości zostać lekarzem.

Dariusz Jamuła

Podziêkowanie
Składamy gorące podziękowa-

nia wszystkim, którzy przekazali
swoją darowiznę w postaci 1% po-
datku dochodowego dla naszej có-
reczki Zuzi. Otrzymany od Państwa
1% podatku przeznaczymy na pokry-
cie wydatków związanych z rehabi-
litacją i leczeniem. Za okazaną po-
moc, dobre serce jeszcze raz dzię-
kujemy i mówimy Bóg zapłać.

Rodzice

Orlêta w bratkowickiej

„Dwójce”
W grudniu 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana

Pawła II w Bratkowicach z inicjatywy dyrektor Barbary Wa-

silewskiej-Naróg powstała drużyna Orląt. Opiekę sprawuje
nauczycielka historii Elżbieta Młynarczyk. Drużynę tworzy
19 uczniów i uczennic z klas IV-VI. Ta organizacja na cześć
najmłodszych obrońców Lwowa krzewiąca patriotyzm, liczą-
ca 80 lat zyskała popularność i ogromną aprobatę społeczną.
Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w zbiórkach organi-
zowanych we współpracy z drużyną Strzelców działającą w
Zespole Szkół w Bratkowicach. Uczyli się podstaw musztry,
roty przyrzeczenia orlęcego i Katechizmu Młodego Polaka
Władysława Bełzy. Szkolenie przeprowadzali członkowie
drużyny Strzelców: Andżelika Surowiec, Kamil Kula i Do-
minika Wołowiec. 7 marca 2014 roku w kościele p.w. Święte-
go Krzyża w Rzeszowie uroczyste przyrzeczenie złożyli:
Gabriela Czapka, Wiktoria Marek, Szymon Wdowik, Pa-
trycja Zając, Martyna Pięta, Dominika Dynda, Daria Bie-
niek, Martyna Bąk, Martyna Linek, Kamil Pięta, Dawid
Pawełek, Dominika Jucha, Dominik Skwirut i Szymon Lis.

Ta wyjątkowa i bardzo podniosła uroczystość pozostanie
w pamięci na długo i będzie zachętą dla innych do wyboru
świadomej, aktywnej i obywatelskiej postawy.

Elżbieta Młynarczyk
Barbara Wasilewska-NarógOrlęta przed złożeniem przyrzeczenia.

Zd¹¿yæ

z pomoc¹

Zuzia Homa.
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Ogólnopolski program edukacji ekologicznej „O¿ywiæ

pola” w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach
Głównym celem akcji „Ożywić pola”

są przedsięwzięcia promujące realizację
zasad zrównoważonego rozwoju i poli-
tyki ekologicznej, a przede wszystkim
aktywna edukacja ekologiczna młodzie-
ży szkolnej, nauczycieli i członków Pol-
skiego Związku Łowieckiego, leśników
w dziedzinie ochrony krajobrazu i róż-
norodności biologicznej.

Ósma edycja programu „Ożywić pola”
mająca hasło „Rok trznadla” wystartowa-
ła we wrześniu 2013 roku i potrwa do
czerwca 2014 roku. W tej edycji ważnym
elementem programu są obserwacje trzna-
dla i innych gatunków ptaków charakte-
rystycznych dla środowiska polnego.

Trznadel to ptak należący do rzędu
wróblowatych; podrzędu śpiewających;
rodziny trznadlowatych i jeden z najlicz-
niej reprezentowanych gatunków ptaków
w Europie i na środkowoazjatyckich ste-
pach zachodniej Syberii. W Polsce licz-
ny ptak lęgowy, równomiernie występu-
jący na terenie całego kraju. Trznadle za-
mieszkują skraj lasu, pola uprawne, łąki,
sady, nieużytki i obrzeża siedlisk ludz-
kich. Większość osobników zimuje na
miejscu.

Jak rozpoznaæ trznadla?
Samiec w upierzeniu godowym ma

głowę złoto-żółtą z brązowymi i szaro-
brązowymi podłużnymi kreskami na
wierzchu głowy. Spód ciała żółty z bru-
natnym kreskowaniem i kasztanową
przepaską na piersi złożoną z plam w
postaci łez. Wierzch ciała rdzawo-brą-
zowy z ciemnymi plamami. Kuper cyna-
monowo-rdzawy. Samica jest raczej oliw-
kowo-brązowa o nieco bardziej stonowa-
nych barwach. W okresie spoczynkowym
obie płcie są do siebie podobne.

Śpiewa od lutego do października na
czubkach drzew, liniach energetycznych
i innych wyeksponowanych miejscach.

Gniazda buduje w płytkim zagłębie-
niu w ziemi w warstwie ziół, w miejscu
dobrze nasłonecznionym lecz zasłonię-
tym zwisającymi gałęziami czy źdźbła-
mi trawy, czasem nisko na krzewie lub
świerku. Samica składa od 3-5 białawych,
niebieskawych z nitkowatymi szaro fio-
letowymi plamkami jaj o średnicy 20 x
16 mm. Wysiadywaniem jaj zajmuje się
samica –wówczas karmi ją samiec, nato-
miast młode są karmione przez obydwo-
je rodziców.

Wiosną i w lecie oprócz nasion ich
pożywienie stanowią głównie owady, pa-
jąki i inne bezkręgowce.

Na terenie Polski gatunek

ten jest objêty œcis³¹

ochron¹ gatunkow¹
W bieżącym roku szkolnym Szkoła

Podstawowa nr 2 w Bratkowicach przy-
stąpiła do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Ożywić pola”. Uroczysta
inauguracja „Roku trznadla” rozpoczę-
ła się w naszej szkole apelem, podczas
którego uczniowie klasy V przedstawili
bohatera tegorocznej edycji. Przygotowa-
no również prezentację multimedialną na
temat trznadla, jego siedlisk, pożywienia,
charakterystycznych cech gatunku, okre-
su lęgowego oraz zaprezentowano jego
śpiew. Ogłoszono także konkurs dotyczą-
cy trznadla pod hasłem: „Moje spotka-
nie z trznadlem”. Konkurs miał na celu
zainteresowanie światem przyrody, po-
budzenie ciekawości poznawczej, zachę-
cenie do spacerów na spotkanie tego bar-
dzo ciekawego, choć nieznanego ptaka.
Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac,
wykonanych różną techniką. Zostało na-

grodzone 6 najlepszych prac w 2 katego-
riach wiekowych. Wszystkie prace zosta-
ły wyeksponowane na gazetce szkolnej.

W lutym uczniowie naszej szkoły
przygotowywali się do Gminnego Kon-
kursu Ekologicznego „Rok trznadla”
ogłoszonego przez Zespół Szkół w Trzcia-
nie. Uczniowie startowali w różnych ka-
tegoriach: konkurs plastyczny (klasy I-
III), konkurs na komiks (klasy IV-VI)
oraz quiz wiedzy dotyczący trznadla i
zagadki przyrodnicze. Uczniowie naszej
szkoły otrzymali wyróżnienia w w/w kon-
kursie w następujących kategoriach:
– konkurs plastyczny – Maksymilian
Bludnik
– konkurs na komiks – Martyna Pięta
oraz zdobyli I miejsce w konkursie wie-
dzy i zagadek przyrodniczych. Ekipa w
składzie: Gabriela Czapka, Wiktoria
Marek, Tomasz Dąbek, Paweł Surowiec
wykazała się dużą wiedzą, sprawnością
manualną, wokalną, literacką plasując się
na tym samym miejscu, co szkoły będące
już laureatami opisywanego konkursu w
poprzednich edycjach.

Konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Następne działania przed nami.

Agata Cach
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Dzieñ Babci

i Dziadka
w Niepublicznej

Szkole Podstawowej

w Bratkowicach

Dzień ten obchodzony był uroczyście 19
stycznia 2014 r. Licznie przybyłych gości
przywitała dyrektor szkoły pani Janina
Gaweł. Następnie uczniowie zaprezentowa-
li przygotowany na tę uroczystość program
artystyczny. Część artystyczną rozpoczęły
klasy młodsze. Dla swoich babć i dziadków
dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosen-
ki, a także przedstawiły spektakl słowno –
muzyczny „Calineczka”, który opracowały i
przygotowały nauczycielki uczące w klasach
I – III: Krystyna Berdel, Halina Głuchow-
ska, Monika Czapka i Lucyna Krzanicka.

Uczennice, które należą do zespołu „Ko-
loret” zaprezentowały się w tańcu współcze-
snym. Klasa IV pod opieką pani Marii Gaw-
ron przygotowała spektakl „Wróżki” – baśń,
w której dobro zostaje nagrodzone, a zło uka-
rane. Dzieci z klasy I zatańczyły taniec ludo-
wy „Krakowiak”. Przygotował go pan Mar-
cin Starzec. Zaś dzieci uczęszczające na świe-
tlicę przygotowały pod kierunkiem pani
Moniki Czapki scenkę humorystyczną o
współczesnym Czerwonym Kapturku.

Klasy V i VI zaprezentowały Jasełka –
urocze scenki związane z narodzinami Pana
Jezusa. Autorem scenariusza i reżyserem
przedstawienia była pani Maria Gawron.
Oprawę muzyczną przygotował pan Marcin
Starzec. Wszyscy goście razem z dziećmi –
aktorami śpiewali kolędy. Program artystycz-
ny zakończyły klasy II i III staropolskim tań-
cem „Polonez” – skomponowanym do filmu
„Pan Tadeusz” przez niedawno zmarłego
znanego polskiego kompozytora Wojciecha
Kilara. Układ taneczny został przygotowany
pod opieką pani Moniki Czapki i pana Mar-
cina Starca.

O piękne stroje do wszystkich insceniza-
cji oraz o słodki poczęstunek dla uczestni-
ków uroczystości zadbali rodzice. Program
przygotowany przez uczniów wszystkim się
bardzo podobał. Występy zostały nagrodzo-
ne gromkimi oklaskami.

Później babcie i dziadkowie zostali za-
proszeni na ciastko i kawę. Pysznymi wypie-
kami rodziców poczęstowani zostali także
wszyscy aktorzy.

Maria Gawron

Babcie i Dziadkowie z uwagą oglądają przedstawienie.

Przedstawienie „Calineczka”.

Jasełka.
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4 lutego br. na korytarzach Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej można
było spotkać niezwykłe stworzenia;
motylka, który uroczo machał koloro-
wymi skrzydełkami, czerwono-czarną
biedroneczkę, roztańczone hiszpańskie
tancerki oraz tajemnicze cyganki. Bie-
gał też groźny pirat i japoński wojownik
– samuraj. Dostojnie spacerowały księż-
niczki, co jedna to piękniejsza, brykały
kotki, pieski, króliczki i moc
innych zwierzątek. Był bat-
man oraz czarodzieje i cza-
rodziejki, którzy tak skutecz-
nie odprawiali swoje czary, że
3 godziny zabawy minęły jak
3 minuty. Jakiej zabawy?

Otóż w tym dniu odbył
się Karnawałowy Bal Prze-
bierańców. Prowadził go
Pan Andrzej Suszek. Uczest-
niczyli w nim uczniowie
klas I-III oraz wszyscy zapro-
szeni mali goście. W tym
roku dzieci i ich rodzice pu-
ścili wodze fantazji, sięgnęli
głęboko do szafy lub do port-
fela i wyczarowali prześlicz-
ne stroje. W rytm wesołej
muzyki bawili się wszyscy.
Nauczyciele też udowodni-
li, że w każdym dorosłym jest

coś z dziecka i świetnie bawili się w
kółkach i kółeczkach ze swoimi pod-
opiecznymi. Brawa należą się także dla
rodziców, którzy nie dali się długo pro-
sić i tańczyli ze swoimi pociechami,
udowadniając, że także potrafią się
świetnie bawić. Dla uczestników zaba-
wy był przygotowany słodki poczęstu-
nek, z którego wszyscy korzystali w
przerwach miedzy tańcami. Dwa dni

później uczniowie klas IV-VI uczestni-
czyli w dyskotece choinkowej. Frekwen-
cja dopisała. Wszyscy także świetnie się
bawili, choć na tej zabawie nie obowią-
zywało specjalne przebranie. Uczestni-
cy dyskoteki preferowali współczesne
modne młodzieżowe stroje. W przygo-
towaniu dyskoteki aktywny udział brali
sami uczniowie pod opieką swoich wy-
chowawców. Obie noworoczne zabawy
udały się wyśmienicie i dostarczyły wie-
le radości i wrażeń.

Lucyna Krzanicka

Zabawa noworoczna
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W dniu 7 marca 2014 r. w Rzeszo-
wie odbyły się uroczyste obchody 95.
rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa
Kuli, w których to uczestniczyli ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Bratkowicach.
Ten dzień był szczególnie ważny dla gru-
py dwunastu uczniów z Gimnazjum nr
4, którzy złożyli uroczyste przyrzecze-
nie strzeleckie jak również dla grupy 20
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1,
którzy zostali zaprzysiężeni jako młod-
sza grupa „Orląt” Związku Strzeleckie-
go „Strzelec”. Uroczystości rozpoczęły
się o godzinie 10.45, kiedy to grupa adep-
tów ruchu orlęcego wzięła udział w uro-
czystym złożeniu kwiatów przez Gości
Honorowych – Panią Karolinę Kaczo-
rowską i Pana Jana Józefa Kasprzyka
Komendanta Marszu Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej pod Tablicą Pamiąt-
kową ZS „Strzelec” zamieszczoną na
elewacji budynku PKO BP przy ul. 3-go
Maja. Główne obchody rocznicowe roz-
poczęły się o godz. 12.00 Mszą Świętą
koncelebrowaną pod przewodnictwem
ks. bp Jana Wątroby Ordynariusza Die-
cezji Rzeszowskiej w kościele Świętego
Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie.
Okolicznościowe kazanie wygłosił O.

Eustachy Rakoczy – paulin z Jasnej
Góry. Następnie, przed aktem zaprzy-
siężenia „Orlęta” wyraziły swą miłość
do ojczyzny i gotowość swego patriotycz-
nego oddania poprzez odpowiedz na
pytania z „Katechizmu polskiego dziec-
ka” Władysława Bełzy, które zadał ka-
detom Zdzisław Rzepka, bratanek „żoł-

nierza wyklętego” majora Józefa Rzep-
ki z Bratkowic. Rotę przyrzeczenia or-
ląt odczytała Pani Karolina Kaczorow-
ska, żona ostatniego Prezydenta II RP,
Ryszarda Kaczorowskiego. Po nabożeń-
stwie uczestnicy przemaszerowali na
Plac Farny przed pomnik płk Leopolda
Lisa-Kuli, gdzie przyrzeczenie strzelec-

95. rocznica œmierci

p³k. Leopolda Lisa Kuli – przyrzeczenie

strzelców i orl¹t z Bratkowic
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kie złożyła grupa ok. 300 dziewcząt i
chłopców z Jednostek Strzeleckich 2021
Rzeszów, 2027 Stalowa Wola, 2035 Le-
żajsk, 2043 Nowa Dęba, 2051 Sędzi-
szów Młp. Związku Strzeleckiego
„Strzelec” na sztandar Armii Krajowej.
Wśród tej tak licznej grupy byli również
i nasi bratkowiccy strzelcy. Rotę przy-
rzeczenia odczytał Jan Józef Kasprzyk
– Komendant Marszu I Kompanii Ka-
drowej w asyście Leopolda Kuli – bra-
tanka płk L. Lisa-Kuli. Następnie został
przeprowadzony Apel Pamięci, a po nim
oddana Salwa Honorowa. Również w
oczekiwaniu na defiladę, strzelcy z Jed-
nostki Strzeleckiej 2021 Rzeszów zapre-
zentowali swoje umiejętności w krótkim
pokazie sprawnościowym. Następnie
odbyła się defilada pododdziałów
Związku Strzeleckiego „Strzelec” z
Podkarpacia oraz kompani honorowej i
orkiestry wojskowej 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich. Na zakończenie
uroczystości zaproszeni goście złożyli
okolicznościowe wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Leopolda Lisa Kuli. W tej
pięknej, patriotycznej uroczystości wziął
także udział Pan Wójt Gminy Świlcza
dr inż. Wojciech Wdowik, proboszcz
parafii Bratkowice ks. kan. Józef Ksią-
żek, przedstawiciele Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej wraz z
pocztem sztandarowym oraz Dyrekcja
Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej nr
2 w Bratkowicach.

Joanna Różańska

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Tegoroczne obchody 95. rocznicy
śmierci płk Lisa Kuli odbyły się w
Rzeszowie w dniach 6-7 marca 2014 r.
Udział w nich wzięła Karolina Kaczo-
rowska – Małżonka Ostatniego Prezy-
denta II Rzeczypospolitej na Uchodźc-
twie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, tra-
gicznie zmarłego w katastrofie w Smo-
leńsku. Na zaproszenie organizatorów

tej patriotycznej uroczystości m.in.
Związku Strzeleckiego Strzelec w Rze-
szowie wzięło udział Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej.

W dniu 6 marca w Sali Sesyjnej w
Ratuszu Miasta Rzeszowa odbyło się
spotkanie Pani prezydentowej Karoli-
ny Kaczorowskiej z kombatantami,
harcerzami, strzelcami oraz zaproszo-
nymi gośćmi. Uczestniczyli w tym spo-
tkaniu przedstawiciele Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej –
Tadeusz Pięta i Zdzisław Rzepka. W
czasie spotkania Pani prezydentowa
opisała swoją drogę życiową eksponu-
jąc najważniejsze przesłania, aby być
dobrym człowiekiem i patriotą. Przede
wszystkim człowiek musi mieć wy-
kształcenie. To najlepsza inwestycja w
życiu, bo mądry człowiek zawsze znaj-
dzie się w trudnej sytuacji. Być również

Towarzystwo Mi³oœników

Ziemi Bratkowickiej

w obchodach rocznicowych

patriotą, bo cóż jest wart człowiek bez
patriotyzmu.

7 marca 2014 przedstawiciele To-
warzystwa wzięli udział w uroczystym
ślubowaniu orląt Z Bratkowic i przy-
rzeczeniu strzeleckim. Po apelu pamię-
ci, salwie honorowej, pokazie spraw-
ność strzeleckiej oraz prezentacji po-
jazdów bojowych 21 BSP oraz defila-

dzie pododdziałów złożenie wieńców i
wiązanek zakończyło tą patriotyczną
uroczystość. W imieniu Bratkowic wią-
zankę kwiatów złożyli: Dyr. Zespołu
Szkół Joanna Różańska, Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowi-
cach Barbara Wasilewska-Naróg i
prezes TMZB Tadeusz Pięta. W uro-
czystości uczestniczył poczet sztanda-
rowy Towarzystwa w składzie: Dariusz
Jamuła, Tadeusz Bednarz, Justyna
Pięta.

Wyjeżdżaliśmy z Rzeszowa zbudo-
wani tak dużą ilością młodzieży i dzie-
ci, którzy włączają się w ten piękny nurt
patriotyzmu i umiłowania najważniej-
szych wartości, które tak potrzebne są
w czasach obecnych. Bóg, Honor i Oj-
czyzna.

Tadeusz Pięta

W trakcie spotkania z panią Prezydentową w Ratuszu.
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PRZY KOLOROWEJ WKŁADCE ŚRODKOWEJ NR 1

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci
w Szkole Podstawowej nr 2 po raz kolejny odbył się w dniu 22
marca „Dzień otwarty”.

W celu przybliżenia rodzicom oferty edukacyjnej szkoły
nauczyciele i uczniowie przygotowali ciekawe zajęcia poka-
zowe. Wszyscy zebrani (uczniowie, zaproszeni goście, nauczy-
ciele) zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostali przy-
witani przez panią dyrektor Barbarę Wasilewską-Naróg, któ-
ra przedstawiła powstałą w ostatnim czasie drużynę „Orląt”,
w skład której wchodzą uczniowie klas IV-VI. Pod komendą
trojga uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół – A. Surowiec, D.
Wołowiec i K. Kuli drużyna zaprezentowała musztrę.

Następnie pani dyrektor zaprezentowała harmonogram
„Dnia otwartego”. Rozpoczął się on zajęciami plastyczny-
mi w klasie III, które zorganizowały panie Irena Bąk i Ane-
ta Suslinnikow. Uczniowie klasy III zaprezentowali krótką
inscenizację pt. „Witaj Wiosno” i zaprosili zebranych gości
(rodziców i dzieci) do wspólnego malowania prac na sza-
rym papierze. Tematem prac plastycznych było „Wiosna na
łące”. Wszyscy przystąpili do malowania farbami plakato-
wymi z wykorzystaniem przygotowanych palet i pędzli.
Wspólnie namalowanych zostało siedem dużych prac, na
których uczniowie przedstawili plastyczne oznaki wiosny:
kwiaty, ptaki, owady i zwierzęta. Każdy wyszedł z zajęć za-
dowolony.

Równolegle odbywały się zajęcia muzyczne, które zor-
ganizowała pani Elżbieta Borciuch. Dzieci miały możliwość
zaznajomienia się z różnymi instrumentami perkusyjnymi,
metalofonami i instrumentami dętymi. Krótki występ gry
na trąbce zaprezentowała uczennica klasy IV – Aleksandra
Maksymiak, po którym dzieci podejmowały próby wydoby-
wania dźwięków na trąbkach i saksofonie sopranowym.
Dużym zainteresowaniem cieszył się werbel marszowy, przy
którym dzieci wcielały się w rolę perkusisty wystukując roz-
maite rytmy.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasie I przygotowała
i przedstawiła pani Elżbieta Młynarczyk. Rodzice mogli oglą-
dać zabawy i ćwiczenia korekcyjne kształtujące prawidłową
postawę, ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu, ćwicze-
nia relaksacyjne oraz uczące prawidłowego oddychania.

Z kolei do zabawy z tablicą interaktywną zaprosiła p.
Katarzyna Ciołko. Tu dzieci mogły sprawdzić swoją spo-
strzegawczość i pamięć. W przyjaznym środowisku gra-
ficznym sprawnie chwytały „uciekające” figury, układały
puzzle i odtwarzały ciągi z owoców i warzyw. Okazało się,
że nawet najmłodsi potrafią precyzyjnie operować elektro-
nicznym rysikiem i tworzyć kolorowe szlaczki. Mamy na-
dzieję, że również zabawa z komputerem dostarczyła na-
szym małym gościom niecodziennych wrażeń i dzięki temu
wizyta w szkole pozostanie na długo w ich pamięci. Bar-
dzo dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia,
eksperymenty i zagadki przygotowane i pokazane przez
panie Agatę Cach i Małgorzatę Król przy pomocy i udziale
uczennic z klasy VI.

W ramach Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 2 w
Bratkowicach w pracowni przyrodniczej wykonywano nastę-
pujące doświadczenia i eksperymenty:
– doświadczenia związane z ciśnieniem atmosferycznym (li-

nijkę trzyma kartka papieru, woda w szklance do góry dnem
z pokrywką od dołu),

– doświadczenia związane z napięciem powierzchniowym
(„czubek” nad powierzchnią wody),

– zabawy z naelektryzowanymi balonikami (przyklejanie ba-
loników do włosów, przyciąganie balonikiem strumienia
wody, puszki aluminiowej),

– sprawdzanie twardości skorupki jajka namoczonego w
occie,

– gaszenie świeczki gazem wydobywającym się z mieszani-
ny octu i sody,

– wykonywanie mieszanin: wody z jodyną; wody z witamina
C; wody z mąką ziemniaczaną – skąd wzięła się granato-
wa barwa mieszaniny? (zmieszanie żółtego, bezbarwne-
go, białego),

– doświadczenie z wciąganiem ugotowanego jajka do szkla-
nej butelki,

– ważenie powietrza w balonikach,
– wciąganie wody z talerzyka pod szklankę po wypaleniu

tlenu.
Ponadto dzieci rozwiązywały różne zagadki przyrodni-

cze związane ze zwierzętami i wskazywały na eksponatach
odgadnięte zwierzę. Dzieci oglądały doświadczenia oraz
brały w nich udział z ogromnym zaciekawieniem i wypieka-
mi na twarzy.

Dużym zainteresowaniem rodziców dzieci z klasy „O”
oraz tych, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną zaję-
cia w Oddziale Przedszkolnym cieszyły się zajęcia logope-
dyczne przeprowadzone przez panią dyrektor Barbarę Wasi-
lewską-Naróg. Zajęcia logopedyczne miały na celu ćwiczenie
prawidłowego oddychania oraz usprawnianie narządów
mowy. Dzieci podejmowały próby artykulacyjne różnych gło-
sek na materiale wyrazowym. Rodzice zostali poinformowa-
ni o prawidłowościach rozwojowych kształtowania się mowy
w wieku przedszkolnym i otrzymali wskazówki jak wspoma-
gać dziecko w mówieniu.

Przez cały czas trwania Dnia Otwartego zaproszeni go-
ście mogli skorzystać ze „szkolnej kawiarenki” – napić się
kawy, herbaty oraz zjeść pyszne ciasto. Odchodząc do domu,
dzieci otrzymały drobne upominki. Sobota nie byłą jedynym
dniem, w którym młodsze dzieci mogły oglądać naszą szkołę.
Dwa dni wcześniej, czyli w czwartek 20 marca do szkoły przy-
jechały zaproszone przedszkolaki w liczbie 45 osób ze swo-
imi paniami, które także brały udział w zajęciach przygoto-
wanych dla nich.

Dni otwarte w szkole służą temu aby rodzice mogli zoba-
czyć swoje dzieci w czasie prowadzonych lekcji czy innych
zajęć. Są również okazją do pierwszych spotkań ze szkołą dla
tych, które dopiero rozpoczną swoją edukację.

Władysława Jucha

Dzieñ otwarty w Szkole Podstawowej

nr 2 w Bratkowicach



w Szkole Podstawowej nr 2
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Obchody 95 rocznicy śmierci P



Pułkownika Leopolda Lisa Kuli

Rzeszów, 7 marca 2014 r.
Fot. R. Lach, K. Plizga
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Fot. D. Jamuła
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Okres zimowy był jak zwykle bar-
dzo aktywny w działalności naszej bi-
blioteki. Długie wieczory, to czas sprzy-
jający do sięgnięcia po ciekawą lekturę,
ale też do poszukiwania innych form
spędzania czasu.

Dzień babci i dziadka był okazją dla
kreatywnych działań naszych czytelni-
ków. Z tej okazji biblioteka zorganizo-
wała warsztaty, na których dzieci pro-
jektowały własne niepowtarzalne kartki
dla swoich ukochanych babć i dziad-
ków. Do wykonania kartek posłużyły im
ozdobne taśmy, wstążki i brokat.

Zima to również okres karnawału.
To okazja do kolejnych zajęć w naszej
bibliotece, podczas których wspólnymi
siłami wyczarowywaliśmy piękne kar-
nawałowe maski z błyszczących ceki-
nów, piór, brokatu, oraz ozdobnych
taśm. W zajęciach wzięli udział także
chłopcy, którym do wykonania masek
posłużył papier kolorowy, flamastry i
pastele. W warsztatach tych wzięło
udział czternaścioro dzieci, trudno
było każdemu dziecku poświęcić od-
powiednią ilość czasu służąc pomocą i
doradą, dlatego w tym miejscu składa-
my podziękowania Pani Natalii Sku-
bie-Więcławskiej za pomoc w przepro-
wadzeniu zajęć.

„Kartka dla Nikoli” to kolejny po-
wód dla którego nasi najmłodsi czytel-
nicy spotkali się w naszej bibliotece.
Nikola jest mieszkanką Swarzędza, uro-
dziny obchodziła 6 lutego, jej marze-
niem było dostać jak najwięcej kartek
urodzinowych, by spełnić to marzenie
dzieci postanowiły własnoręcznie wyko-
nać kartki, a następnie przesłać je jej.
Dziękujemy za udział w tych spotka-
niach naszym młodym uczestnikom, jak
zawsze były to miłe chwile.

Na zajęcia te zarówno materiały jak
i poczęstunek dla uczestników pozyska-
ne zostały od sponsora, który postano-
wił być anonimowym. Bardzo dzięku-
jemy tej osobie i liczymy na dalsze wspar-
cie naszych działań.

W marcu ofertę naszej biblioteki
uatrakcyjniły warsztaty rękodzieła arty-
stycznego związane z tematyką Świąt
Wielkanocnych. Jako pierwsze w biblio-
tece odbyły się warsztaty dla naszych
starszych czytelniczek pod bacznym
okiem naszej mentorki Wandy Dziedzic.
Panie zdobiły jajka wielkanocne tech-
niką filcowania na sucho, która znako-

micie sprawdza się w ich zdobieniu. Do
wykonania jajek taką metodą potrzebu-
jemy specjalnych igieł, oraz czesanki
owczej w różnych kolorach. Filcowanie
to technika, dzięki której nasze wielka-
nocne jajka posiądą miękką i delikatną
fakturę, zachwycające kolory, a rysunki
które znajdą się na nich uzależnione są
od naszego talentu i wyobraźni. Warsz-
taty odbywały się w godzinach wieczor-
nych co pozwoliło Paniom wyciszyć się
i zrelaksować po męczącym dniu pracy.
Jak zawsze podczas warsztatów często-
waliśmy kawą i domowym ciastem.
Koszty zakupionych materiałów pokry-
wały uczestniczki. Dziękujemy za miłe
chwile spędzone w waszym towarzy-
stwie. Cieszy nas bardzo, iż z informa-
cji, które do nas docierają dowiadujemy
się, że panie dokonują kolejnych zaku-
pów materiałów i zdobią tą techniką jaj-
ka ale już w zaciszu domowym.

Kolejne warsztaty związane z tema-
tyką wielkanocną to zajęcia podczas

20 stycznia br. w
województwie podkar-
packim rozpoczęły się
ferie zimowe. W Nie-
publicznej Szkole Pod-
stawowej zaplanowa-
no na całe dwa tygo-
dnie różnorodne zaję-
cia dla dzieci, które
nie miały innych pla-
nów związanych z zi-
mowym wypoczyn-
kiem. W godzinach od
6.30 do 16.00 czynna
była świetlica. Dzieci
korzystające ze świe-
tlicy oraz uczestnicy
zajęć feryjnych mogli
wziąć udział w grach i
zabawach integracyj-
nych, zajęciach pla-
stycznych, sporto-
wych, komputerowych
itp. Ich charakter i ro-
dzaj zależał od zainte-
resowań i bieżących
potrzeb przebywają-
cych w szkole dzieci.

których nasi młodsi czytelnicy samo-
dzielnie wykonywali palmy wielkanoc-
ne. W sobotni poranek 29 marca na
warsztaty przybyły zarówno dzieci jak
i ich rodzice, których bardzo zacieka-
wił ten temat. Podczas warsztatów Pani
Wanda Dziedzic opowiadała o naszej
lokalnej tradycji wykonywania palm, o
materiałach, które służą do ich wyko-
nania, a także wspominała lata swojego
dzieciństwa. Dzieci wykonały piękne
palmy z gałązek wierzbowych, traw,
bukszpanu, kwiatów kręconych z bibuły
i wstążek.

Biblioteka składa gorące podzięko-
wania Pani Wandzie Dziedzic jak zawsze
pełnej twórczego zapału i kreatywnych
pomysłów za wkład jaki wnosi w dzia-
łalność naszej biblioteki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców do naszej wypożyczalni
zarówno na warsztaty, które z pewno-
ścią jeszcze będą organizowane jak i po
nowości wydawnicze, o które uzupełnia-
ny jest nasz księgozbiór. Czekamy na
propozycje działań, wszelkie pomysły
będą mile widziane.

Sabina Wójcik

Zima w bibliotece

Ferie zimowe

Gra w warcaby i nie tylko.

W kręgielni.
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koszykach nieśli je na sprzedaż do
Trzciany i Dąbrowy, by z powrotem wró-
cić z koszami jabłek, gruszek i śliwek. Z
lasu pozyskiwali opał. Właśnie te lasy
pozwoliły mieszkańcom przeżyć cięż-
kie czasy przed wojną i za okupacji.

Należy przypomnieć, ze droga na
Czekaj od Cieniaków była bardzo piasz-
czysta tak, że koła wozu żelaznego grzę-
zły w piasku i konie nie mogły uciągnąć
wozu. Niemcy za okupacji wyłożyli dro-
gę tzw. dylami. Były to okrąglaki sosno-
we o średnicy ok. 20 cm, ułożone obok
siebie. Jazda wozem po tej „podłodze”
odbywała się wolno, ze względu na dużą
wibrację. Dyle usunięto po utwardzeniu
drogi i położeniu asfaltu. Przed II wojną
sklep prywatny prowadził śp. Michał
Przywara, a po wojnie sklep Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
Świlczy prowadzili we własnym domu
śp. Genowefa i Władysław Czapkowie.
Mieszkańcy Czkaja od dawna i po dzień
dzisiejszy są bardzo pobożni. Mimo, że
do kościoła mieli bardzo daleko, to nie
spóźniali się na Msze św. W roku 1953
wykonali pierwszy wieniec dożynkowy.
Pamiętam, że przywieźli go do kościoła
wozem drabiniastym, a asysta wieńca
śpiewała bardzo ładna piosenkę „Ucie-
kła mi przepióreczko w proso, a ja za nią
nieboraczek boso...”. Ta tradycja wyko-
nywania wieńca dożynkowego przetrwa-
ła tam do dzisiaj.

Pamiętam jak wyglądał Czekaj w cza-
sie okupacji i wojnie. Dzisiaj to już cał-
kiem inna dzielnica. Piękne domy, za-
dbane zagrody. Widać, że mieszkają tu
wzorowi gospodarze. Opisane przeze
mnie wątki dotyczące tej dzielnicy nie
są pełne. Na pewno można przytoczyć
jeszcze wiele faktów. Mam nadzieję, że
znajdą się osoby, które to uczynią, bo-
wiem naszym obowiązkiem jest dbać o
pamięć naszych ojców i dziadków, któ-
rzy żyli w tej małej ojczyźnie Bratkowi-
ce. Z pozdrowieniami dla wszystkich
mieszkańców Czekaja –

Mieczysław Sawicki

W pierwszym tygodniu ferii został zorga-
nizowany wyjazd do kina „Helios” w Galerii
Rzeszów na animowany film „Skubani”, nato-
miast w drugim tygodniu zorganizowany zo-
stał wyjazd na kręgielnię. Oba wyjazdy cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem
wśród uczniów. Opiekę nad uczniami sprawo-
wali nauczyciele pracujący w szkole.

Dwa tygodnie ferii szybko minęło. Dzieci
spędziły czas aktywnie i bezpiecznie, bawiąc i
ucząc się równocześnie.

Janina Gaweł Zajęcia sportowe.

Dzielnica Czekaj

Jedną z kilku dzielnic Bratkowic,
najdalej wysunięta na zachód jest Cze-
kaj. Pięknie położona, prawie ze wszyst-
kich stron otoczona lasami sosnowymi.
Nawet od strony sąsiedniej Cieniaki od-
grodzona jest lasem tzw. „Sośniną”. Cze-
kaj przed wojną, za okupacji niemiec-
kiej i w latach 50 tych ubiegłego stulecia
był chyba najbiedniejszą dzielnicą wsi.
Małe gospodarstwa rolne, bardzo niska
klasa gleby, brak zupełnie miejsc pracy.
Odległość z Czekaja do najbliższej sta-
cji kolejowej w Trzcianie była najdłuższą
od każdego zakątka Bratkowic i wyno-
siła za drogą główną ponad 9 km. Dla
skrócenia drogi z Czekaja do Trzciany i
Dąbrowy mieszkańcy chodzili przez
„Las Mrowelski”, „Dąbrowski” i łąki.
Wydeptywali własną ścieżkę między
drzewami usłaną wystającymi korzenia-
mi. W porze nocnej nie trudno było o
upadek. Przez ścieżkę odległość do sta-
cji kolejowej w Trzcianie była krótsza o
4 km. Idąc drogą koło lasu lub jadąc fur-
manką częstokroć zatrzymywali się przy

naszym rodzinnym domu na Dąbrach i
pili wodę ze studni. Obok studni na pło-
cie drewnianym powieszony był emalio-
wany garnuszek o poj. 0,5 l, który służył
do picia wody. Nabierano ją ze studni
przy pomocy wiadra i sochy. Dla uła-
twienia dostępu do studni wrota w drew-
nianym płocie były zawsze otwarte w
okresie letnim. Obecnie po ścieżce i po
studni nie ma żadnego śladu. Mieszkań-
cy Czekaja wyróżniali się pracowitością
na dworskich polach. Ciężko pracowali
od wschodu do zachodu słońca, niekie-
dy za symboliczną „złotówkę”. Niejed-
nokrotnie pracowali obydwoje rodzice,
często pozostawiając w domu bez nale-
żytej opieki dzieci. Był taki przypadek
przed II wojną, że w okresie letnim na
polach w pobliżu Trzciany zaleziono
śpiącego 6 letniego chłopczyka, którym
był Tadeusz Przywara syn śp. Michała
Przywary z Czekaja. Szedł za rodzicami
ale widocznie jego Anioł Stróż czuwał
nad nim. Mieszkańcy byli bardzo zarad-
ni. Zbierali w lesie jagody, grzyby i w
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wym. Ksiądz proboszcz zaakceptował
moje plany stwierdzając, że należy robić
to w życiu „co się lubi”. Jego staraniem
na fermie w okolicach Pilzna otrzyma-
łem 60 skrzynek jajek tj. 21600 szt. Nie
ukrywam, że stanąłem przed dylematem
jak i gdzie sprzedać takie ilości jajek. Na
giełdzie towarowej na PTHW w Rzeszo-
wie wybudowałem blaszak, zatrudniłem
pracownika i rozpocząłem działalność
handlową. Jak to często w życiu bywa –
kontynuuje pan Janusz – początki są
trudne. Szło jak po grudzie, gdyż han-
dlowcy zaopatrywali się w jajka u swo-
ich dostawców. Zacząłem sobie poma-
łu radzić, często używając różnych spo-
sobów aby znaleźć klientów. Oprócz
rodzimych, byli to również kupujący na
giełdzie Ukraińcy. Postawiłem jednak
na rodzimych klientów. Kupiłem For-
da Transita i zacząłem zakładać swoje
sklepy, jak również zaopatrywać inne
sklepy, cukiernie i piekarnie, przedszko-
la, żłobki i tak to trwa już 17 lat. Aktual-
nie mam cztery sklepy, zatrudniam 8
osób. W ubiegłym roku sprzedaliśmy
8000 000 szt. jaj. Nasz towar można spo-
tkać od Stalowej Woli po Lubenię, od
Czarnej Sędziszowskiej po Leżajsk.
Mam dostawców jaj klatkowych i ściół-
kowych oraz jajek od kur chowanych
metodą tradycyjną, na które jest duże za-
potrzebowanie. Nasze wejście do Unii
Europejskiej sprawiło, że wzrosła wyma-
galność w stosunku do producentów
żywności. Nasza Firma ma wdrożony
system HACAP. Fermy od których po-
zyskujemy jajka mają własne gospodar-
stwa rolne, kury karmione są paszą wy-
produkowaną w tych gospodarstwach tj.
pszenicą i kukurydzą. Podlegają one
kontrolom weterynaryjnym i Sanepidu.
Jak do tej pory nie mieliśmy żadnych
uwag co do naszej działalności, stosując
się do obowiązujących przepisów. Słowa
śp. ks. Stanisława Baniaka w moim przy-
padku sprawdzają się. W życiu trzeba
robić to co się lubi, co przynosi zadowo-
lenie i satysfakcję z pracy.

Największym zadowoleniem, jakie
mnie spotkało podczas tych lat pracy był
telefon od pani Krystyny Bąk, naszej
rodaczki z Dąbrów mieszkającej w
Żarach koło niemieckiej granicy, która
kupując jajka w naszych opakowaniach
dziękowała za smaczne jajka oraz rekla-
mę Bratkowic.

Zebrał Tadeusz Pięta

Pan Janusz w magazynie z jajkami.

Zbliżają się Święta Wielkanocne,
które nie mogą obyć się bez jajek, sym-
bolu rodzącego się życia. O jajkach, ich
sprzedaży i dystrybucji opowiada pan
Janusz Szalony z Bratkowic, właściciel
firmy JAJ-RES. Zapytałem o jego drogę
do biznesu jakim się zajmuje.

Kiedy w dniu 2.02.1970 roku wróci-
łem ze szkoły do domu – wspomina Pan
Janusz – zastałem listonosza pana Ro-
galę, który dostarczył telegram o śmier-
ci mamy. Obiecałem sobie, że wyjadę z
tej wioski, z tego domu i wszystko robi-
łem, by tak się stało. Po ukończeniu szko-
ły podstawowej rozpocząłem naukę w
Liceum Ogólnokształcącym w Ropczy-
cach. Tam poznałem czterech kolegów,
którzy tak jak ja postanowili nie wracać
do biedy rodziców. Im się udało, a ja
musiałem wrócić (o tym w dalszej czę-
ści). W czasie nauki w liceum uprawia-
łem sport – podnoszenie ciężarów w
drużynie Lechii Sędziszów. Były to po-

czątki sekcji. Tam udało mi się awanso-
wać do II ligi. Dzięki uprawianiu tego
sportu udało mi się zwiedzić trochę Pol-
ski. Dla informacji przypomnę, że osią-
gałem niezłe wyniki w tej dyscyplinie.
W wadze do 60 km podrzucałem 107,5
kg, a w rwaniu 82 kg. Czy to dużo. Nie
wiem, ale proponuję osobie ważącej 60
kg podnieść te ciężary do kolan.

Po zdaniu matury rozpocząłem na-
ukę w Policealnym Studium Melioracji
w Trzcianie, a po ukończeniu studiowa-
łem w zamiejscowym Wydziale Ekono-
micznym w Zalesiu – filii Krakowskiej
Akademii Rolniczej w Krakowie. Po
studiach podjąłem szkolenie w Szkole
Podchorążych rezerwy im. Nalazków w

Elblągu. Stamtąd zostałem oddelegowa-
ny do Jednostki Wojskowej w Kwasze-
ninie – Arłamów. Byłem szczęśliwy,
gdyż chciałem związać swoje życie z tą
służbą.

Los chciał jednak inaczej – wspomi-
na dalej pan Janusz. W czasie służby
umiera mój tata pozostawiając w spad-
ku zaciągnięty kredyt na budowę kurni-
ka i hodowlę drobiu. Aby nie doszło do
licytacji muszę wracać. Przystąpiłem do
pracy i pierwsze pieniądze za sprzedaż
brojlerów otrzymałem po trzech latach.
Tak jak wielu rolników z Bratkowic żyli-
śmy za sprzedane mleko i płody rolne.
Narzekamy na tamte czasy, ale czy te są
lepsze, czy da się wyżyć z roli, stawiam
ogromny znak zapytania.

Po zmianie systemu społecznego po
90 roku zaczęły działać procesy wolno-
rynkowe. Widząc jak powstają duże mar-
kety zacząłem przewidywać rychłe upad-
ki małych sklepów branży żywnościowo-

przemysłowej (takowy prowadziłem).
Obroty spadały i chcąc uniknąć statusu
bezrobotnego zacząłem kalkulować, czy
szukać pracy czy dalej działać na własny
rachunek. Miałem kilka pomysłów, ale
nie miałem na tyle pieniędzy, aby je re-
alizować. W owym czasie często jeździ-
łem ze śp. ks. Stanisławem Baniakiem,
ówczesnym proboszczem parafii Bratko-
wice w stronę Tarnowa za materiałami
budowlanymi (m.in. za elementami na
ogrodzenie kościoła parafialnego). Pod-
czas jednego z wyjazdów zauważyłem
napis „Sprzedaż świeżych jaj.” Temat ten
spowodował, że podczas kolejnego wy-
jazdu opowiedziałem o chęci dystrybu-
cji jajek i moim przygotowaniu handlo-

Sposób na ¿ycie i biznes
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Z CYKLU: Dawno temu w Bratkowicach (wspomnienia)

Mili Czytelnicy kwartalnika „Ziemia
Bratkowicka”! Śp. Anna Hłowiczkowa,
c. Władysława Barana – leśniczego w
Bratkowicach i Stefanii Baranowej –
nauczycielki i kierowniczki Szkoły Po-
wszechnej nr 1 w Bratkowicach, napisa-
ła własne wspomnienie nt: „Lasy i le-
śnictwo bratkowickie – z jego leśni-
czówką”, w której mieszkała blisko 20
lat. Wspomnienia te wraz ze zdjęciami
zamieszczonymi poniżej, przesłał mi
brat Autorki – p. Jerzy Radliński, upo-
ważniając mnie do ich opracowania i
przedłożenia do druku w kwartalniku
„Ziemia Bratkowicka”. W tym miejscu
pragnę serdecznie podziękować panu
Jerzemu. Bardzo dziękuję drogi Jurku!

1. Lasy bratkowickie
Od strony zachodniej (wieś Budy

Głogowskie) – lasy bratkowickie nale-
żały do Rephana ciągnąc się aż po drogę
do wsi Czarna Sędziszowska. Do niego
prawdopodobnie należały stawy rybne
(karpie), usytuowane pomiędzy lasem
Rephana, a wsią Widełka.

Przed I wojną światową lasy o któ-
rych mowa, nabył od Rephana Stanisław
Bal pochodzący z rodziny kupieckiej, z
Wołoszczyzny – krainy południowej
Rumunii. Prawdopodobnie Balowie –

kupcy mołdawscy przywędrowali do
Polski w XVII wieku, osiedlili się i zbu-
dowali gród o nazwie Baligród (obec-
nie powiat leski), zajmując się handlem
towarów sprowadzanych z Mołdawii i
Turcji. Z biegiem lat rodziny Balów po-
większały się, bogaciły, zdobywając
szczytne tytuły wprowadzające ich do
wyższych sfer w Polsce. Przebywając w
sanatorium w Polańczyku, dowiedzia-
łam się od przewodnika oprowadzają-
cego turystów, że w Baligrodzie miesz-
ka zubożały potomek Balów.

Pierwszym leśniczym w lasach Sta-
nisława Bala był Józef Baumberger –
społeczny Niemiec, który bardzo przy-
jaźnił się z państwem Urbanów, Janem
– kierownikiem szkoły i jego żoną Fe-
licją. Miał on syna także Józefa – junio-
ra, który ożenił się z nauczycielką ze
szkoły na Czekaju – Eugenią Bara-
nówną, siostrą mojego ojca Władysława
Barana, późniejszego leśniczego w Brat-
kowicach.

Po śmierci Józefa Baumbergera –
seniora, Józef Baumberger – junior
wraz z żoną Eugenią wyjechał do miej-
scowości Wysoka k/Kielc, a następnie
do miejscowości pod Pińskiem na Po-
lesiu, gdzie zarządzał wielkim gospo-
darstwem – hodowlą ryb. Po wybuchu

II wojny światowej w roku 1939, Józef
Baumberger – junior pozostał na miej-
scu, zaś żona jego Eugenia z d. Bara-
nówna wraz z córkami Jadwigą i Zofią,
późniejszą żoną Józefa Rzepki, wyje-
chały z Polesia i zamieszkały u pań-
stwa Baranów w leśniczówce. Nato-
miast Józef Baumberger – junior wró-
cił do Polski w roku 1945, wraz z ta-
borami wojsk sowieckich. Kompletnie
wyniszczony (gruźlica w ostatnim sta-
dium), zamieszkał w Bochni, bo tam
mieszkała jego Teściowa. Mimo lecze-
nia szpitalnego, w krótkim czasie
umiera; spoczywa na cmentarzu w
Bochni.

Po śmierci pierwszego leśniczego (w
lasach Stanisława Bala) Józefa Baum-
bergera-seniora, stanowisko leśniczego
w Bratkowicach było wakujące. O przy-
jęcie do pracy na to stanowisko zwrócił
się Władysław Baran, który po zdemo-
bilizowaniu z Armii Polskiej zrezygno-
wał z nadań ziemskich na kresach
wschodnich, podjął pracę w Szkole Le-
śnej dla zdemobilizowanych z wojska i
po jej ukończeniu pracował w lasach
państwowych we wsi Łapianka, powiat
Dolina, w górach Gargany nad ru-
muńską granicą. Prośba mego ojca Wła-
dysława Barana została załatwiona po-
zytywnie i mój Ojciec objął stanowisko
leśniczego, obejmujące zabudowania
gospodarcze jak: stajnia, wozownia,
dwie stodoły, spichlerz, szopa we dwo-
rze i pola – około 40 ha, które między
lasem, a Zastawiem były podmokłe. Z
inicjatywy właściciela lasów Stanisława
Bala, przekopano kanał osuszający. Pra-
cami tymi kierował leśniczy Władysław
Baran.

Zarząd nad lasami Stanisława Bala
sprawowali: Władysław Baran – leśni-
czy; Jemioła – podleśniczy; Wojciech
Homa (przybył z Armią Polską genera-
ła Hallera), Franciszek Ząbczyk, Woj-
ciech Gniewek, Józef Kotowicz i Jan
Bednarz – wszyscy pełnili obowiązki
gajowych. Gajowi Homa i Gniewek
mieszkali w gajówkach przy lesie, gajo-
wy Kotowicz mieszkał w zabudowa-
niach w dworze, natomiast gajowi: Ząb-
czyk i Bednarz mieszkali we własnych
domach.

Lasy i leœnictwo bratkowickie

z jego leœniczówk¹

Anna Hłowiczkowa z domu Baranówna, zdję-
cie z 1948 r.

Władysław Baran – leśniczy.
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2. Leśnictwo w Bratkowicach w
czasie okupacji niemieckiej

Do wybuchu II wojny światowej lasy,
pola orne, łąki i resztki dworu należały
do Stanisława Bala (mieszkającego we
Lwowie), które w czasie okupacji prze-
szły pod Zarząd niemiecki. Biuro Za-
rządu, którym kierował Austriak – Kurz
(czyt. Kurc) mieściło się w Rzeszowie,
przy ul. Jagiellońskiej. Zwierzał się on
czasami mojemu Ojcu, że chce dotrwać
do końca wojny i wrócić do rodzinnego
kraju – Austrii.

Jako dziewięcioletnia dziewczyna
zapamiętałam rozpoczęcie II wojny
światowej przez dwie następujące sytu-
acje: pierwsza – Ojciec oddaje do dys-
pozycji Wojska Polskiego dwa piękne
konie, w pełni przygotowane do jazdy, z
całkowitym osprzętem (siodła, uzdy
itp.). konie odebrali dwaj powołani do

wojska żołnierze z Klepaka: Tadeusz Lis
(później ps. „Ukleja”) i Franciszek Lach-
cik (później ps. „Roja”). Dowiedli koni,
zrobili rundę honorową wokoło po-
dwórka, zasalutowali Ojcu i z życzenia-
mi zwycięstwa, odjechali na wojnę. Dru-
ga – w pierwszych dniach po wybuchu
II wojny światowej zaczął się masowy
eksodus ludzi z zachodu Polski (ze Ślą-
ska, z poznańskiego), uciekających
przed Niemcami. Utrudzeni i zmęcze-
ni, zatrzymywali się w leśniczówce –
otrzymując wyżywienie i spanie, a po
krótkim czasie odpoczynku – jechali
dalej na wschód, by przez Lwów udać
się do Węgier i Rumunii.

Wkrótce nastąpił powrót tych ludzi
(wielu zginęło), uciekali przed żołdaka-
mi sowieckimi, którzy w wyniku agresji
na Polskę 17 września 1939 roku, mor-
dowali, grabili i wywozili w głąb Związ-

ku sowieckiego ludność polską z Kre-
sów wschodnich. I tak w leśniczówce
zamieszkali: Leszek Niwiński – profe-
sor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza
we Lwowie; Eugenia Baumberger z cór-
kami Jadwigą i Zofią (późniejszą żoną
Józefą Rzepki), które uciekły z Pińska
(Polesie); Tadeusz Chuchla z Warsza-
wy (siostrzeniec mojej Mamy), u które-
go Mamy w Warszawie mieszkał Józef
Rzepka – student II roku wydziału pra-
wa na Uniwersytecie Warszawskim. Le-
śniczówka żywiła te osoby, zabezpiecza-
ła nocleg, a także wspomagała Rodziny
w Bochni i w Warszawie.

Pod koniec 1940 roku, przyszedł do
mojej Mamy jej dawny uczeń Józef Rzep-
ka z propozycją przerabiania materiału
z zakresu gimnazjum – z moim bratem

Od lewej: W. Homa – gajowy, Jemioła – podleśniczy, F. Ząbczyk – gajowy.

Władysław Baran – leśniczy, z dwuletnim synem Jerzym w 1938 r.

Od lewej: Tadeusz Urban, Józef Rzepka, Zofia Baumberger – późniejsza żona Józefa, Henryk
Urban i Musiał z Rzeszowa.
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Tadeuszem, Jadwigą Baumberger i mną.
Uczył też Adama Cieślę i Zbigniewa

Jarosza – syna Wandy Jaroszowej, z
którą zakładał siatkę opozycyjną, orga-
nizującą partyzantkę w Bratkowicach.
Józef Rzepka przychodził do leśniczów-
ki i przerabiając z nami materiał z za-
kresu gimnazjum zakochał się w drugiej
córce Eugenii Baumberger – Zofii, by
w kilka lat później jako Józef Sieniaw-
ski poślubić ją w kościele Mariackim w
Krakowie. (Zofia Sieniawska z d. Baum-
berger, zmarła w sierpniu 2012 roku i
spoczywa na cmentarzu w Bratkowicach
– przypis Z. Rz.).

3. Leśnictwo w Bratkowicach w la-
tach 1945-1948

Po wkroczeniu wojsk armii sowiec-
kiej w sierpniu 1945 roku do Rzeszowa,
wyczuwało się pewną ulgę, że już nie ma
okupanta niemieckiego. W Bratkowi-
cach, we dworze stacjonował oddział
wojsk sowieckich, zajmujący się naprawą
wozów bojowych, którego dowództwo
zajęło pomieszczenia na kwatery w le-
śniczówce. Po wymarszu tego oddziału
w kierunku Dębicy, leśniczówkę zaczę-
ła nachodzić bojówka (tzw. leśni) i za-
brali wszystko, co nadawało się do za-
brania. Mówili, że są z Armii Krajowej i
walczą z nowym systemem politycz-
nym; w rzeczywistości byli to bandyci
uzbrojeni, rabujący nie tylko leśniczów-
kę, ale i inne domy, w których według
ich opinii było bogactwo. (Wśród tych
bandytów była kobieta i mężczyźni z
Bratkowic, których nazwisk nie wymie-
nię, gdyż nie ma ich wśród nas – spoczy-

wają na cmentarzach: w Bratkowicach i
w Głogowie Młp. – przypis Z. Rz.).

Rodzina, która mieszkała u nas wra-
cała do swoich bliskich i podejmowała
pracę. I tak: prof. Leszek Niwiński
podjął pracę w Gimnazjum, w Bochni;
Tadeusz Chuchla i Jadwiga Baumber-
ger wyjechali do Warszawy, Eugenia
Baumberger z drugą córką Zofią, Józe-
fem Rzepką wyjechali do Rzeszowa i
zamieszkali przy ul. Jagiellońskiej, do
chwili wyjazdu do Zabrza. Mój starszy
brat Tadeusz i ja mieszkaliśmy na stan-
cjach w Rzeszowie; Tadeusz w roku
1946, a ja w roku 1948 zdaliśmy maturę
i podjęliśmy studia. Mój młodszy brat
Jerzy przebywał u Babci w Tyczynie,
wrócił do Bratkowic i często nocował u
państwa Urbanów.

Leśniczówkę często odwiedzali bli-
scy znajomi moich Rodziców z Bratko-
wic, z Rzeszowa. Moją Mamę – nauczy-
cielkę przywrócono na stanowisko kie-

Wspomnienia...

Baca to ma góry, Hucuł połoniny
A ja dawniej miałem
Ług i Targaniny.
Na tych to pastwiskach
krowę wypasałem,
Z Kumplami moimi
beztrosko hasałem.

Graliśmy wciąż w kiczki
i ciągnęli węża
Biliśmy Świlczanów, ale bez oręża.
Bronią dla nas były proce
i puszczawki,
Poranione nogi chroniły nogawki.

Walczyliśmy dzielnie
nie doznając klęski,
Z wieku chłopięcego
weszliśmy w wiek męski.
Gdy po tylu latach
wspomnę młodość piękną,
Ze wzruszenia z oczu,
łzy z tęsknoty ciekną.

Zdzisław Rzepka

Rodacy! Rozpoznajcie siebie. Zdjęcie ze zbiorów Jerzego Radlińskiego.

rownika Szkoły Powszechnej, a Tato
nadal pracował jako leśniczy. Z bratem
Tadeuszem, przyjaźniliśmy się z rówie-
śnikami z Sitkówki, którzy byli wcze-
śniej uczniami mojej Mamy.

Po wojnie zaczęły się walki o posadę
leśniczego w Bratkowicach. Przykre i
kłamliwe donosy na Ojca wysyłane były
do przełożonych, nasilały się rabunki
leśniczówki i drzewa z lasu. Ojciec wi-
dząc to wszystko co się działo, zrezy-
gnował z pracy na stanowisko leśnicze-
go w Bratkowicach i po zlikwidowaniu
mieszkania w leśniczówce, przeniósł się
wraz z Rodziną do Gawłowa k/Bochni
– swojej rodzinnej wsi.

Opracował Zdzisław Rzepka
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Czas pracy

i czas odpoczynku

Jak co roku w okresie ferii zimo-
wych Gminne Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Świlczy zorganizowało
zgrupowanie i warsztaty taneczne oraz
wokalno-instrumentalne, które odbyły
się jak w poprzednim roku w Gliczaro-
wie Górnym na Podhalu.

W pierwszym turnusie (20-23.02.)
wzięli udział członkowie Zespołu Ta-
necznego KOLORET pod opieką in-
struktorską Ewy Chmaj oraz zespół in-
strumentalny SILVER TONE z instruk-
torem Łukaszem Rączym. Czasu nie
marnowano, nowe kroki i układy, ciężka
praca, ale i wiele przyjemności. Muzyka
i ruch, szczególnie jeśli jest on pełen har-
monii, piękna i wdzięku, to świetna oka-
zja do przeżywania radości w grupie. Był
też czas na odpoczynek, zjazdy z pobli-
skiej górki na sankach albo i bez sanek –
to dopiero zabawa. Wiele przyjemności
dostarczył spacer ulicami Zakopanego
oraz „ślizgi” na lodowisku. To był praw-
dziwy popis umiejętności i zręczności. A
potem wspólne ognisko i pieczenie kieł-
basek. Aktywnie spędzony czas, wiele
wspomnień i niezapomnianych przeżyć,
które długo zostaną w pamięci.

Ewa Chmaj
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Imieninowe
¿yczenia

Kontynuując nasz pragniemy słowa-
mi wierszy z tomiku Jadwigi Michałow-
skiej „Gaji” pt. „W lustrze imienia” zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia marco-
wym solenizantom: Bożenom, Krystyn
i Józefom. W cytowanym tomiku poet-
ka podkreśla podstawowe dla człowie-
ka wartości, jego zalety, wady, możliwo-
ści rozwoju, kształtowania osobowości
poprzez konfrontacje własnego życia z
prawdami oczywistymi, powszechnie
uznawanymi, a często omijanymi w bie-
gu przez życie.

W kwietniu imieniny obchodzą 23
kwietnia Wojciech i Jerzy, a 25 kwiet-
nia Marek.

Wszystkim solenizantom składamy
serdeczne życzenia słowami poetki Gaji:
Rodzi się człowiek, otrzymuje osobisty
podarunek – imię – swój wizerunek.

W dniu 6 lutego 2013 r. na uro-
czystej szkolnej gali zostały roz-
strzygnięte dwa szkolne konkur-
sy, organizowane w ramach ogól-
nopolskiego programu „Ożywić
pola. Rok trznadla 2013/2014.

Gościliśmy wiele osób współpracu-
jących z nami na płaszczyźnie przyrod-

niczo-ekologicznej. Byli wśród nas wójt
Gminy Świlcza, myśliwy, gminny koor-
dynator akcji „Ożywić pola” – dr inż.
Wojciech Wdowik, Józef Ciosek – orni-
tolog, przedstawiciele Koła Łowieckie-
go „Jedność” w Rzeszowie, a wśród nich
Tadeusz Paściak oraz Ryszard Hałgas –
przedstawiciel Komisji Kultury, Trady-
cji i Promocji Łowiectwa PZŁ w Rze-
szowie, a jednocześnie koordynator
konkursu w naszej szkole z ramienia KŁ
„Jedność”, a także przedstawiciele Nad-
leśnictwa Głogów Małopolski: Andrzej
Stopa oraz Bernard Dworak – leśniczy
Leśnictwa Bratkowice.

Zaproszeni goście, Dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie podziwiali przepięk-
ne prace trznadli, zarówno płaskie, jak
też przestrzenne. Wręczono mnóstwo
atrakcyjnych nagród laureatom konkur-
sów plastycznego i recytatorskiego.

Piękne i bogate nagrody ufundowali
myśliwi z Koła Łowieckiego „Jedność”
z Rzeszowa, z którym nasza szkoła
współpracuje od samego początku w
konkursie „Ożywić pola”. Jury posta-
nowiło nagrodzić pierwszym miejscem
wszystkie prace przestrzenne, wykona-
ne z różnorodnych materiałów: gipsu,
styropianu, masy papierowej, masy sol-
nej, drewna i gliny.

Laureatami I miejsca w kategorii prac
przestrzennych zostali:
Amelia Dworak – kl. 5
Martyna Sarama – kl. 5
Gabriela Pięta – kl. 4
Amelia Lis – kl. 5
Kacper Lis – kl. 2
Mateusz Wąsik – kl. 6
Damian Kowalski – kl. 5
Paweł Bułatek – kl. 2

ROK TRZNADLA W ZESPOLE SZKÓ£ W BRATKOWICACH
Szkolny Konkurs Plastyczny „Tropimy trznadla” i Szkolny Konkurs Recytatorski „Ptaki w literaturze”

Wojciech

Wojciech jest dobroduszny,
skromny, miły, posłuszny,
Ma wielkie powodzenie,
Tak w życiu, jak i na scenie.

Elastyczny, nieśmiały,
cichy, szczery, wspaniały.
Uśmiechnięty, wrażliwy,
zakochany i tkliwy.

Pomocny w każdej chwili,
pragnie nieba przychylić.
Ma serce szczerozłote,
otulone w tęsknotę.

Jerzy

Jerzy wysoko mierzy
I szybko do celu bieży.
Delikatny i wstydliwy,
ogromnie pobudliwy.

Jako małżonek stateczny,
wygodny i bezpieczny,
choć uwielbia kobiety
z różnych stron planety.

Niezmiernie posłuszny żonie,
jak zawsze po jej stronie.
Lubi ciepełko gniazdka
I być u żonki w łaskach.

Marek

Marek, Mareczek, Maruś –
nie przestrzega umiaru.
Lubi głośną muzykę,
nie pogardza ryzykiem.

Wielbi sportowe zawody,
chętny na wybryki mody.
Pragnie ciepła, czułości,
Akceptacji, miłości.

Bywa tajemniczy, skryty –
tłumiony żal, nieodkryty?
Spostrzegawczy, uczciwy,
surowy i sprawiedliwy.

Wysportowany i giętki,
do figlów, igraszek chętny,
gdy znudzi go zabawa,
uszczypnie – pewna sprawa.

W ciepłej aurze chowany,
akceptuje przemiany.
Wie, w którą skręcić stronę,
Gdy ścieżki zagrodzone.

Wszystkiego
najlepszego!

Redakcja
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Tytuł laureata I miejsca w kategorii
prac płaskich zdobyli:
Jakub Cioch – kl. 2
Magdalena Maksymiak – kl. 1
Dawid Sotnicki – kl. 6
Paulina Bułatek – kl. 4
Wiktoria Guzik – kl. 2
Bartosz Dworak – kl. 2

Na bardzo wysokim poziomie stał
konkurs recytatorski „Ptaki w literatu-
rze”. Dodatkowym atutem występów
były kostiumy młodych aktorów. Więk-
szość z nich wspaniale oddawała cha-
rakter prezentowanego wiersza. Orga-
nizatorzy konkursu składają ukłony w
stronę rodziców, którzy pomogli przy-
gotować te kreacje.

Jury konkursu recytatorskiego przy-
znało następujące miejsca:

W kategorii klas I-III
I miejsce – Karolina Kwoka z kl. 2
II miejsce – Izabela Olszowy z kl. 1
III miejsce – Natalia Szczepańska z kl. 2

W kategorii klas IV-VI
I miejsce – Izabela Kłeczek z kl. 5
II miejsce –Katarzyna Chmaj z kl. 4
III miejsce – Sylwia Mazan z kl. 5

Wszyscy laureaci konkursu „Ptaki w
literaturze” zaprezentowali się wspania-
le. Ich recytacje były barwne, oryginal-
ne i wygłoszone po aktorsku.

Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje uczennica klasy 2, Karolina Kwo-
ka, która po mistrzowsku zaprezento-
wała wiersz „Ptasie radio” Juliana
Tuwima.

Agnieszka Lewieniec
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Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w ciągu minionych siedmiu miesięcy nauki uczest-
niczyli w wielu spotkaniach z ludźmi, którzy robią
coś interesującego, pożytecznego dla otoczenia, re-
alizują swoje pasje, zainteresowania lub wykonują
ciekawe zawody.

Spotkanie z historią i historykami miało miejsce w Wy-
sokiej Głogowskiej, gdzie dzieci uczestniczyły w zajęciach
o ułanach króla Jana III Sobieskiego i w IPN w Rzeszowie,
gdzie z kolei uczestniczyły w zajęciach o tematyce związa-
nej z II wojną światową, a dokładniej zapoznały się przebie-
giem wojny obronnej 1939 roku oraz powstaniem, strukturą
i działalnością Polskiego Podziemia.

Ciekawe były także spotkania z aktorami. Dzieci miały
okazję zapoznać się z pracą aktora, podziwiać świetną grę,
piękne stroje i scenografię, a także efekty specjalne. W lutym

klasy IV, V, VI uczestniczyły w multimedialnej lekcji języka
polskiego „Królik z kapelusza, czyli czary na srebrnym ekra-
nie”, którą prowadził aktor. Dzieci poznały słynne pierwsze
efekty specjalne, tajniki pierwszych fotomontaży, różne tric-
ki scenograficzne a także miały możliwość podziwiać kaska-
derskie umiejętności aktorów tworzących pierwsze filmy.

Młodsze klasy spotkały się z aktorami WDK, gdzie nie
tylko zobaczyły piękny spektakl „Zaczarowany ołówek”, ale
także miały możliwość aktywnie włączyć się do zabawy.

Na innym spotkaniu, które miało miejsce w szkole, Pan
Kleks ze swoim ulubionym uczniem Adasiem, uczył dzieci
technik fotograficznych. Uczniowie brali żywy udział w za-
bawie „fotograficznej”, w której aktorzy zdradzali najcie-
kawsze fotograficzne sekrety. Spektakl oparty na książce
Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród młodych widzów i przyniósł
im wiele radości.

W lutym dzieci miały jeszcze okazję spotkać się z inną
sztuką, sztuką cyrkową Do szkoły zawitał bowiem cyrk
„Szok”. Dwoje artystów wprawiło w zachwyt zebraną pu-
bliczność. Dzieci bawiły się świetnie, oglądając tresowane

zwierzątka, magiczne sztuczki oraz popisy akrobatyczne na
małym rowerku i z obręczami. Były nie tylko widzami, ale i
próbowały swych talentów cyrkowych włączając się czynnie
do zabawy.

Odbyły się także spotkania z ludźmi pracującymi w Służ-
bie Zdrowia. W grudniu, w szkole wszystkie klasy spotkały

się ze stomatologiem Panem Michałem Skibą. Natomiast w
marcu klasy IV – VI były na wycieczce w Szpitalu im. Św.
Rodziny w Rudnej Małej, gdzie poznały nowoczesny sprzęt
do wykonywania diagnostyki.

4 marca do szkoły przybył Pan Ryszard Ferenc – jeden z
członków grupy podróżniczej „Trzask”, który przybliżył dzie-
ciom geografię i historię krajów Azji Południowo-Wschod-
niej, a szczególnie Wietnamu, Laosu i Kambodży. Bardzo
ciekawie opowiadał o niezwykłych miejscach, które odwie-
dził. Poza tym przekazał dzieciom wiele informacji o zwy-
czajach mieszkańców Półwyspu Indochińskiego, ich codzien-
nym życiu, pracy i kulturze. Relacja była wzbogacona poka-
zem multimedialnym i rekwizytami przywiezionymi z pod-

róży. Dzieci z zapartym tchem słuchały opowieści Pana Ry-
szarda, zadawały pytania i brały udział w mini – quizach.

Wszystkie spotkania z ludźmi uprawiającymi ciekawe
zawody i realizującymi swoje pasje są dla dzieci nie tylko
ciekawe ale są także inną niż tradycyjna formą zdobywania
wiedzy o ludziach, przeszłości kraju, otaczającym ich świe-
cie, dalekich krajach, a także zdobyczach technologii.

Janina Gaweł

Spotkania z ciekawymi ludŸmi

Spotkanie ze stomatologiem.

Zajęcia w szpitalu św. Rodziny.

Zajęcia w IPN w Rzeszowie.
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Warto przeczytaæ

„Cukiernia pod Amorem”
Trzytomowa saga autorstwa Ma³gorza-

ty Gutowskiej-Adamczyk

Fascynującą historię rozkwitu i upad-
ku jednego z najświetniejszych mazo-
wieckich rodów.

„Zajezierscy” – to pierwsza część
trzytomowej sagi o Gutowie.

Autorka opisuje losy kilku pokoleń
kobiet (i ich mężczyzn) w malowniczej
scenerii dziewiętnastowiecznych dwor-
ków oraz współczesnej prowincji. Zna-
komicie oddaje koloryt epoki, zarówno
jeśli chodzi o realia życia codziennego,
jak i przełomowe wydarzenia historycz-
ne. Przeplata przeszłość z teraźniejszo-
ścią, tworząc niepowtarzalną opowieść
o silnych kobietach, ich marzeniach i
namiętnościach oraz wytrwałym dąże-
niu do wyznaczonych celów.

„Cieślakowie” – w drugim tomie be-
stsellerowej sagi autorka przedstawia
dalsze losy rodu Zajezierskich. Wraz z
jedną z bohaterek wyrusza za ocean, zna-

komicie odmalowując życie polskich
emigrantów na przełomie XIX i XX
wieku. Na scenę wkracza również barw-
na rodzina Cieślaków. Poznamy pół-
światek złodziejaszków z warszawskie-
go Powiśla, a także artystyczne środo-
wisko przedwojennych teatrów i kaba-
retów.

„Hryciowie” – wojenna zawierucha.
Dramatyczna podróż po okupowanej
Europie. Trudy życia codziennego w

ponurej rzeczywistości PRL-u. Miłość i
pasja. Szczęście i cierpienie. Wielkie na-
miętności i rodzinne intrygi. To wszyst-
ko jest udziałem bohaterów trzeciego
tomu. Prześledźmy ostatni etap ich fa-
scynującej historii. Czy Idze uda się roz-
wikłać zagadkę tajemniczego pierście-
nia? Czy dziewczyna zrealizuje ambit-
ne plany, a jej ojciec zazna szczęścia?
Czy Celina spotka się z miłością swego
życia?

Opr. Sabina Wójcik

„Ocalona aby mówiæ” Immaculee Ilibagiza, Steve Erwin

Immaculée Ilibagiza wychowała się w kraju bliskim jej sercu, w otoczeniu rodziny, którą
kochała. Jednak w roku 1994, gdy Ruanda pogrążyła się w fali krwawego ludobójstwa, idyl-
liczny świat Immaculée runął w gruzy. Jej rodzina została brutalnie zamordowana podczas
trwających trzy miesiące pogromów, które pochłonęły życie prawie miliona Ruandyjczyków.
Immaculée cudem przeżyła rzeź. Przez 91 dni wraz z siedmioma innymi kobietami ukrywała
się w ścisku i milczeniu w maleńkiej łazience w domu miejscowego pastora, gdy tymczasem
wokół szalały mordercze polowania na ludzi. To właśnie podczas tych długich godzin spędzo-
nych w niewypowiedzianej trwodze Immaculée odkryła moc modlitwy, aby wreszcie, strząsa-
jąc z siebie strach przed śmiercią, utwierdzić się w głębokiej i trwałej relacji z Bogiem. Swą
kryjówkę opuszczała, odkrywszy znaczenie bezwarunkowej miłości – miłości tak mocnej, że
dzięki niej mogła odszukać zabójców swych bliskich. Odszukać po to... by im wybaczyć. Pro-
wadząca do zwycięstwa podróż tej niezwykłej kobiety, podróż poprzez mroki ludobójstwa
będzie inspiracją dla każdego, kogo życie dotknięte zostało strachem, cierpieniem i stratą.

„Inferno” Dan Brown

Fenomenalny apokaliptyczny thriller najpopularniejszego pisarza na świecie!
Światowej sławy specjalista od symboli, Robert Langdon budzi się na szpitalnym łóżku w

zupełnie obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też
wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we
własnej marynarce.

Czasu na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność,
ktoś próbuje go zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny Brooks Langdon opuszcza w
pośpiechu szpital. Ścigany przez nieznanych wrogów przemierza uliczki Florencji, próbując
odkryć powody niespodziewanego pościgu. Podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych
w słynnym poemacie Dantego... Czy jego wiedza o tajemnych sekretach, które skrywa histo-
ryczna fasada miasta wystarczy, by umknąć nieznanym oprawcom? Czy zdoła rozszyfrować
zagadkę i uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem?
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15 stycznia 2014 r. odbyła się sesja Rady Gminy Świlcza,
podczas której uchwalono budżet Gminy Świlcza na rok 2014.
W przyszłym roku gmina Świlcza powinna osiągnąć ponad
42 mln 700 tys. zł dochodów, a 41 391671,73 zł zaplanowano
na wydatki. Tradycyjnie największe wydatki generuje oświata
– 16 mln 379 tys. zł. Pozostałe obszerniejsze działy wydatków
to: transport i łączność 1 mln 101 tys. zł, administracja pu-
bliczna 4 mln 499 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na p. pożarowa 330 tys. zł, obsługa długu publicznego 1 mln
084 tys. zł, opieka społeczna 6 mln 776 tys. zł, edukacyjna
opieka wychowawcza 454 tys. zł, gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 1 mln 507 tys. zł, kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 1 mln 023 tys. zł, kultura fizyczna i sport
173 tys. zł, wydatki majątkowe 6 mln 133 tys. zł. Najwięcej z
tej ostatniej kwoty pochłonie budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Świlczy 2 mln 251 tys. zł.

W zakresie inwestycyjnym budżet zawiera praktycznie
kontynuowanie rozpoczętych wieloletnich inwestycji. Zadłu-
żenie gminy jest już na takim poziomie, że nie pozwala zacią-
gać nowych kredytów na realizację nowych dużych zadań, a
na nowe środki unijne PROW 2014-2020 musimy zaczekać
na pewno do roku 2015, bo taki są prognozy ich uruchomie-
nia. W Bratkowicach udało się zaplanować i zapisać środki
w budżecie na następujące zadania:
1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej droga Bratkowice Pia-

ski – Zastawie – 60 000 zł.
2. Utwardzenie części drogi gminnej Bratkowice Blich –

Zastawie – 40 000 zł.
3. Odwodnienie chodnika Bratkowice – Czekaj – 40 000 zł.
4. Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Brat-

kowicach – 177 000 zł.
5. Zakup zmywarki do Przedszkola w Bratkowicach – 7 500 zł.
6. Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z

UE na zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie
Gminy Świlcza” – Zespół Szkół w: Bratkowicach, Rud-
nej Wielkiej, Dąbrowie, Świlczy, Trzcianie, Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa w

Mrowli na wszystkie szkoły – 391.125 zł.
7. Budowa oświetlenia dróg w Bratkowicach – Piaski za

szkołą, Dąbry, Zapole, droga strategiczna, Sitkówka CPN
w kierunku Mrowli – środki sołeckie – 24 655 zł.

8. Budowa targowiska w Bratkowicach – 208 000 zł.
9. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w tech-

nologii LED w Błędowej Zgłobień., Bratkowicach, Dą-
browie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce – 745 973 zł
– środki łączone, wkład gminy 260.789 zł (w Bratkowi-
cach wymiana 57 szt. Sitkówka – Czekaj).

10.Budowa oświetlenia w technologii LED Bratkowicach –
30 lamp (Dąbry-4, Koniec-4, Sitkówka-4, Strategiczna-
10, Zapole-8) – 180 095 zł.

11.Utworzenie ogólnodostępnej siłowni rekreacyjnej w brat-
kowickim parku – 38 252 zł.

12.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP
– 14 039 zł.

13.Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku ZS w Bratko-
wicach – 15 000 zł.

14.Wykonanie ogrodzenia i monitoringu w przedszkolu w
Bratkowicach – 24 000 zł.
Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w Bratkowicach

inwestycji to kwota ponad 800 000 zł. Czy to dużo? Na pewno
chciałoby się więcej. Ale na obecną chwilę jest to niemożliwe.
Musimy zaczekać na uruchomienie nowej transzy środków
unijnych z PROW 2014-2020. Wówczas możemy znowu w
Bratkowicach oczekiwać na wieloset tysięczne inwestycje. Jako
radni z Bratkowic zabiegamy o wykonanie chodnika od skrzy-
żowania w centrum w kierunku Trzciany. Inwestycja jest bar-
dzo pilna i niezbędna, bo znacznie poprawia bezpieczeństwo
drogowe dzieci przemieszczających się do szkoły i osób doro-
słych zamieszkałych w tamtym terenie. Mamy nadzieję, że
gmina razem z powiatem, który z uwagi na fakt, że to droga w
jego zarządzie jest głównym inwestorem tego zadania, znajdą
stosowne środki, by rozpocząć prace jeszcze w tym roku.

Mieczysław Leja, członek Komisji Planowania
Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Świlcza

Informacja so³tysa za okres

I kwarta³u 2014 r.

– przeniesiono budynek kwiaciarni
obok sklepu, w którym mieści się Agen-
cja Pocztowa. W związku z powyższym
powstał teraz większy parking na samo-
chody osobowe. Plac został utwardzony
kamieniem i przygotowany do położe-

nia kostki,
– w marcu przyjmowałem I ratę podat-
ku rolnego i melioracji. Dziękuję za
mieszkańcom za terminowe wpłaty,
– na początku kwietnia sprowadziłem
do Bratkowic spod Olsztyna ziemniaki
sadzeniaki. Chętni mieli możliwość za-
kupu,
– rozpoczęto prace przygotowawcze do
modernizacji placu targowego w Brat-
kowicach. Zakres prac to budowa sani-
tariatów z doprowadzeniem wody i bu-
dowa stołów z zadaszeniem,
– trwa remont Domu Strażaka w czę-
ści garażowo-administracyjnej. W
związku z tym biuro sołtysa w kwiet-
niu będzie nieczynne. Sprawy urzędo-

we można załatwiać u sołtysa w domu
lub telefonicznie. Za utrudnienia prze-
praszam,
– od 17 marca do 15 maja br. można
wypełniać wnioski obszarowe w Urzę-
dzie Gminy w Świlczy w godz. od 7.30
do 14.30,
– stanowczo apeluję do wszystkich
mieszkańców Bratkowic i nie tylko o nie
wypalanie traw!,
– nastała wiosna i w związku z tym zwra-
cam się z prośbą do mieszkańców o
utrzymanie porządku i czystości w ob-
rębie swoich gospodarstw oraz w obrę-
bie chodników i przydrożnych rowów
przylegających do posesji.

Ryszard Franczyk

Informacje inwestycyjne dotycz¹ce

Bratkowic w roku 2014



Bożonarodzeniowy koncert kolęd
w Bratkowicach, Trzcianie i Rzeszowie

Chór Cantamus z Pstrągowej Chór Cantus z Trzciany

Jubileusz 15-lecia chóru Emmanuel, Rzeszów 19.01.2014 r. - kościół św. Judy Tadeusza.
Bratkowickim chórem dyryguje Roman Olszowy.

Jubileusz 15-lecia chóru Emmanuel
- wręczenie dyplomów

Dyplomy i upominki wręcza ks. proboszcz
Józef Książek

Męski Chór Parafialny z Bratkowic

Trzciana, 12.01.2014 r.

Bratkowice, 26.01.2014 r.

Fot. A. Bednarz, W. Stec



Z życia przedszkolakówZ życia przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola w Bratkowicachz Publicznego Przedszkola w Bratkowicach

Cyrk w przedszkolu Dzień Kobiet

Konkurs języka angielskiego Na balu karnawałowym

Na feriach zimowych Pierwszy Dzień Wiosny

W Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie Z wizytą w piekarni



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 31/2014 45

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 4

maty związane m.in. z powstaniem domu
opieki społecznej dla ludzi starszych, za-
kresem remontu Domu Strażaka, utwo-
rzeniem dodatkowych kursów autobu-
sów MPK, dodatkowego oznakowania
drogi powiatowej w rejonie wiaduktu na
Piaskach, działania Straży Gminnej, bu-

dowy sieci światłowodowej na terenach
wiejskich. Zebranie Wiejskie podjęło
jednogłośnie uchwałę w sprawie oświe-
tlenia wiaduktu przebiegającego w cią-
gu drogi powiatowej 2150R Trzciana –
Bratkowice – Kupno nad autostradą A4,
zobowiązujące Wójta Gminy Świlcza
Pana Wojciecha Wdowika o podjęcie

działań w GDDKiA mających na celu
bezpieczne poruszanie się po w/w wia-
dukcie mieszkańców Bratkowic i innych
uczestników ruchu pieszego i zmotory-
zowanego. Na powyższe kwestie odpo-
wiedzi udzielali przedstawicieli gminy
i powiatu.

Redakcja

Zebranie Wiejskie w Bratkowicach

23 lutego br. o godzinie 12.10 w Sali
Domu Strażaka sołtys wsi Bratkowice
Ryszard Franczyk otworzył Zebranie
Wiejskie witając zaproszonych gości
oraz przybyłych mieszkańców naszej
miejscowości. Po przyjęciu porządku
zebrania oraz przedłożeniu protokołu
z poprzedniego zebrania, sołtys wsi zło-
żył informację z działalności za ostatni
okres. W dyskusji nad złożonym spra-
wozdaniem głos zabrał starosta rze-
szowski Józef Jodłowski, który podzię-
kował za zaproszenie na zebranie wiej-
skie. Stwierdził on, że priorytetem nu-
mer jeden jest odbudowa dróg na tere-
nie Bratkowic jak i na terenie całej gmi-
ny Świlcza. Zapewnił, że w pierwszej
kolejności remontowane będą drogi
najbardziej zniszczone wraz z budową
chodników. Nadmienił, że powiat rze-
szowski mimo trudnego okresu budo-
wy autostrady i drogi ekspresowej S19,
w dalszym ciągu przygotowuje do
uzbrojenia tereny pod inwestycje m. in.
tworzenie Parku Naukowo-Technolo-
gicznego Rzeszów-Dworzysko. Starosta
zaznaczył także, że jest przygotowany
wniosek o włączenie całego obszaru w
skład mieleckiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Dzięki temu na łącznym te-
renie prawie 85 hektarów może funk-
cjonować, co najmniej 16 firm, które za-
trudnią około 1000 osób.

Cały budżet przygotowania terenów
inwestycyjnych pod budowę Parku Na-
ukowo – Technologicznego Rzeszów –
Dworzysko to prawie 80 ml zł; z tej
kwoty ponad 53, 2 ml zł stanowi dofi-
nansowanie unijne z programu Rozwo-
ju Polski Wschodniej.

Z kolei zastępca wójta Gminy Świl-
cza Wiesław Machowski przedstawił
zadania inwestycyjne, które zostały uję-
te w budżecie gminy do realizacji na te-
renie Bratkowic.

Są to:
– remont Domu Strażaka,
– utwardzenie kamieniem drogi strate-

gicznej,
– położenie masy asfaltowej na drodze

łączącej Zastawie II z Piaskami,
– remont w szkole podstawowej nr 2,
– dokończenie oświetlenia ulicznego w

przysiółkach; Piaski – Koniec, Zapo-
le, Sitkówka,

– budowa targowiska z zapleczem sa-
nitarnym,

– budowa siłowni w parku,
– odwodnienie chodnika na Czekaju.

Zapewnił, że remonty bieżące na
drogach gminnych będą prowadzone
przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych.

Następnie dyrektor Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Świlczy Tadeusz
Pachorek poinformował, iż we wrześniu
2013 r. zakończona została moderniza-
cja sieci wodociągowej i urządzeń tech-
nicznych na ujęciach. Łączny nakład to
8, 5 ml zł, z czego 6 ml zł to dofinanso-
wanie. Wspomniał, że podczas budowy

autostrady występowały awarie sieci, co
było pewnym utrudnieniem, ale były one
usuwane na bieżąco. Zapewnił, że ceny
za media do marca 2015r. nie ulegną
zmianie, a wykonane inwestycje
zmniejszą ilość awarii.

W sprawach różnych głos zabierali
mieszkańcy Bratkowic. Poruszali oni te-

Głos zabiera starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Uczestnicy zebrania.
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Informacje z gminy Œwilcza
Od nowego 2014 roku na terenie

gminy Świlcza obowiązują nowe stawki
podatku od nieruchomości. Podatek ten
został podniesiony o 1 punkt procento-
wy (1%). Według obliczeń urzędników,
dochód gminy w ciągu roku po podnie-
sieniu podatku, zwiększy się o około 60
tys. złotych. Co roku Minister Finansów
ustala stawki, a Rada Gminy może je
utrzymać albo obniżyć.

Roczne stawki podatku od nieru-
chomości wynoszą:

1. od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,96 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

– zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym –
10,74 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

– związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,52 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 5,05 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od gruntów:
– związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,79 zł od 1 m2

powierzchni,
– pod jeziorami, zajętych na zbior-

niki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego – 0,33 zł
od 1 m2 powierzchni;

3. od budowli: – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3 – 7 ustawy.

Rada Gminy podniosła także o 1%
podatek od środków transportu. Tutaj

dochód do budżetu szacowany jest na
2 500 zł.

Roczne stawki podatku od jednego
środka transportowego wynoszą:

1. od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton:

– powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącz-
nie – 681,00 zł,

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 1.226,00 zł,

– powyżej 9 ton – 1.362,00 zł;
2. od samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr
1 do uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub bala-
stowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
1.408,00 zł,

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 1.555,00 zł,

– powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
– 1.704,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub bala-
stowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. od przyczepy lub naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego:

– od 7 ton do mniej niż 10 ton –
1.339,00 zł,

– od 10 ton do mniej niż 12 ton –
1.476,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do
uchwały;

7. od autobusu:
– przy liczbie miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 – 1.362,00 zł,
– przy liczbie miejsc do siedzenia

równej lub wyższej niż 30 – 1.488,00 zł.

Obniżono jednak stawkę za wywóz
śmieci. Nowa cena to 5,90 zł (dawniej
6,87 zł) – koszt od jednej osoby.

Z początkiem 2014 roku ogłoszono
po raz kolejny przetarg na budowę tar-
gowiska w Bratkowicach, które ma za-
stąpić ówczesny Plac Targowy. Wcze-
śniejsze przetargi były unieważniane z
powodu zbyt wysokich ofert przetargo-
wych. W najnowszym przetargu wyko-
nawca ma być wyłoniony na podstawie
najniższej złożonej oferty. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 2 eta-
py. I etap obejmuje: 1) wykonanie przy-
łącza do sieci wodociągowej 19 m,
2) wykonanie przyłącza do sieci kanali-
zacyjnej – 256 m, przykanalik, 3) wyko-
nanie przepompowni ścieków – 1 kpl.

II etap obejmuje: 1) budowę parte-
rowego budynku administracyjno-go-
spodarczego z zapleczem sanitarnym
o wymiarach: długość: 7,80 m, szero-
kość; 5,94 m, powierzchnia użytkowa:
35,40 m2, kubatura: 194,74 m3 wraz
z instalacjami wod.-kan. i elektryczną,
2) budowę zadaszonych stoisk handlo-
wych w ilości 55 szt. o wymiarach 2,10
na 3,0 m, 3) ogrodzenie placu targowe-
go – 110 m. Firma Budowlana „REM-
BISZ” Ryszarda Rembisza z Zielonki
koło Raniżowa wygrała przetarg na bu-
dowę targowiska w Bratkowicach. Wy-
konawca wykona inwestycję za kwotę
208 tysięcy złotych.

W przetargu złożono razem 13 ofert.
Proponowane przez uczestników prze-
targu koszty wykonania budowy mogły
wynieść nawet 470 tys. zł.

Na nowe targowisko poczekamy naj-
później do III kwartału tego roku.

Jedną z najważniejszych i inwestycji
na terenie gminy jest budowa Gminne-
go Ośrodka Sportu. Budowa została
podzielony na 2 etapy realizacji. Etap 1
realizacji obejmuje: 1) budowę boiska
piłkarskiego o nawierzchni trawiastej
wraz z podbudową i odwodnieniem, 2)
wykonanie podbudowy z tłucznia pod
bieżnię o nawierzchni syntetycznej po-
liuretanowej, 3) wykonanie dróg dojaz-
dowych i chodników dochodzących do
boiska z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
wraz z podbudowami, 4) ułożenie kra-
wężników betonowych 15x30 cm na
ławie betonowej z oporem, obrzeży 8x30
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cm, 5) wykonanie kanalizacji deszczo-
wej z rur PVC, studni rewizyjnych Fi
1200; Etap 2 realizacji obejmuje: 1)
wykonanie dróg, parkingów i chodni-
ków z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
wraz z podbudowami, 2) wykonanie kra-
wężników betonowych 15x30 cm na
ławie betonowej z oporem, obrzeży 8x30
cm, 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej
z rur PVC, studni rewizyjnych Fi 1200,
4) wykonanie przyłącza wodociągowe-
go z rur PE, 5) budowę budynku zaple-
cza sanitarno socjalnego z instalacjami
wewnętrznymi: elektryczna, wodocią-
gowa i sanitarna, 6) wykonanie oświe-
tlenie zewnętrznego. Wykonawcą tej in-
westycji została także firma „REM-
BISZ”, a koszt tej inwestycji to nieco
ponad 1 milion zł.

Na podstawie: BIP Świlcza
Dominik Bąk

Godziny przyjêæ Policji
Od dnia 17 lutego 2014 r. w każdy wtorek Komendant

Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim lub osoba
wyznaczona z kierownictwa jednostki będzie osobiście
przyjmował obywateli w sprawie wniosków, porad oraz
informacji dot. bezpieczeństwa z terenu Gminy Świlczy w godz. 9.00-12.00 w
pomieszczeniach Punktu Przyjęć Interesantów w Świlczy, Komisariatu Policji
w Głogowie Młp.

Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Młp.

Kwiaciarnia

na nowym miejscu
Długo trwały rozmowy z włodarzami gminy Świlcza w sprawie przestawienia

pawilonu kwiaciarni „Bratek”, który znajduje się obok filii GCKSiR w Bratkowi-
cach (dawny Dom Ludowy), w której to mieści się przychodnia rodzinna, filia
Banku Spółdzielczego, sklep odzieżowy wraz punktem pocztowym, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej oraz Redakcja kwartalnika Ziemia Bratkowic-

ka. Sprawa poruszana była przez radnych wielokrotnie, zarówno w urzędzie jak i na
zebraniu wiejskim. Pawilon kwiaciarni dotychczas usytuowany był praktycznie na
środku placu, co w znaczący sposób ograniczało parkowanie samochodów, a kie-
rowcy chcąc gdzieś zaparkować zmuszeni byli pozostawić swoje pojazdy na chod-
niku. Powodowało to znaczne pogorszenie bezpieczeństwa pieszych poruszają-
cych się chodnikiem, zwłaszcza osób starszych i dzieci idących do szkoły, które
musiały wychodzić na jezdnię, żeby ominąć stojące samochody. Niejednokrotne
interwencje Straży Gminnej w tej sprawie nie przyniosły wypełni oczekiwanych
rezultatów. W związku z powyższym postanowiono zmienić lokalizację kwiaciarni
na część północno – wschodnią tuż przy siatce, w sąsiedztwie sklepu odzieżowego,
w którym mieści się Agencja Pocztowa. Przeniesienie kwiaciarni odbyło się w
sobotę 11 stycznia br. w godzinach porannych. Tym sposobem pozyskano znaczną
cześć placu na parking dla samochodów, który utwardzono tłuczniem. Jak jest
teraz wszyscy widzimy, tylko dlaczego trwało to tak długo?

Radny Andrzej Bednarz

Operatorem i właścicielem dźwigu, który przenosi kontener jest pan Lesław Bendryczek.

Konkurs
fotograficzny

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej i Redakcja kwartal-
nika Ziemia Bratkowicka zapra-
szają wszystkich chętnych do udzia-
łu w konkursie fotograficznym pn.:
„Cztery pory roku w Bratkowi-
cach”. Celem konkursu jest doku-
mentowanie piękna ziemi bratko-
wickiej. Zdjęcia kolorowe lub czar-
no-białe (szt. 4) w formacie 210 mm
x 297 mm należy dostarczyć do
Redakcji kwartalnika „Ziemia Brat-
kowicka” do 31 grudnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
terminie do 15 stycznia 2015 r.

Na zwycięzców czekają wspania-
łe nagrody.
I miejsce – aparat cyfrowy NIKON
II – miejsce – dysk wymienny 1000
gb
III miejsce – pendrive – 16 gb
IV-X miejsce – albumy fotograficz-
ne

Szczegółowe informacje o kon-
kursie można uzyskać pod nr tel.
504 748 038.

Redakcja
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Dom Strażaka w Bratkowicach z niedawno pomalowaną
elewacją i nowo wykonanym dachem z zewnątrz prezentuje
się okazale w centrum naszej miejscowości. Część piętrowa
obiektu została oddana do użytku w latach 60-tych ubiegłego
stulecia. To już prawie 50 lat. Upływ czasu spowodował czę-
ściowe wyeksploatowanie budynku i jego wyposażenia. Inna
też była w tamtych latach jego funkcjonalność. W obecnym
czasie przed bratkowicką jednostką należącą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanęły nowe zadania i w
związku z tym nastąpiła potrzeba modernizacji remizy i prze-
budowy jej pomieszczeń. Od 3 marca rozpoczęły się prace
remontowe w części parterowej budynku. Zakres prac obej-
muje:
– wykonanie wyższej bramy wjazdowej na lekki samochód
gaśniczy z uwagi na zamontowany na nim maszt oświetlenio-
wy,
– modernizację instalacji elektrycznej w przebudowywanych
pomieszczeniach,
– odmalowanie pomieszczeń garażowych,
– wykonanie profesjonalnej szatni z szafkami na ubrania stra-
żackie,
– wykonanie nowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z
oddzielną kabiną ustępową, pisuarową, myjnią z umywalka-
mi i natryskiem,
– malowanie, cyklinowanie, wyposażenie w nowe stoły i krze-
sła strażackiej świetlicy,
– utworzenie i wyposażenie pomieszczenia dyżurki w środki
łączności (druga syrena z możliwością rozgłaszania komuni-
katów głosowych) do funkcjonowania zapasowego gminnego
punktu obrony cywilnej,
– wyposażenie pomieszczenia dyżurki w meble i sprzęt na
wypadek pełnienia całodobowych dyżurów w czasie ewentu-
alnych klęsk żywiołowych,
– rozbudowę centralnego ogrzewania o modernizowane po-
mieszczenia.

Wykonanie tej modernizacji pomieszczeń ułatwi w znacz-
ny sposób funkcjonowanie jednostki. Jako, że użytkujemy
coraz więcej sprzętu i urządzeń elektrycznych będziemy pewni
bezpiecznej ich pracy, bez zwarć i przepięć. Strażacy wracają-
cy z akcji gaśniczej będą wreszcie w godnych (ciepła woda)
warunkach mogli odświeżyć się, by z tym popożarowym smro-
dem nie wracać do swoich domów. Musieliśmy także utwo-

Remont pomieszczeñ

w Domu Stra¿aka

rzyć zapasowy punkt alarmowy obrony cywilnej. Przy okazji
nasza duma i wizytówka – strażacka świetlica nabierze nowe-
go blasku i wystroju.

Mieczysław Leja
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Rodzinne wyjazdy na basen to dla
wielu z nas chwile relaksu i odprężenia.
Dzisiejsze baseny to nie tylko pływal-
nie, ale także miejsca, gdzie czeka na nas
sauna, jacuzzi, masaż czy klub fitness.
Sprawdziliśmy wszystkie podkarpackie
baseny i wybraliśmy dla Was naszym
zdaniem 5 najlepszych na Podkarpaciu.
Kierowaliśmy się następującymi kryte-
riami, informacje o pływalni krytej (głę-
bokość, ilość torów), wystrój wewnętrz-
ny obiektu, atrakcje wodne, dodatkowe
atrakcje, ceny wstępu.

Naszą uwagę zwrócił jeden z naj-
nowocześniejszych basenów na Pod-
karpaciu – Kryta Pływalnia w Sokoło-
wie Małopolskim. Obiekt został od-
dany do użytku na przełomie 2011/
2012. Znajdziemy tam trzy rodzaje
basenów: basen sportowy o głęboko-
ści 1,2-1,8 m z widownią na 110
miejsc; basen rekreacyjny o głęboko-
ści 0,6-1,2 m z różnymi atrakcjami, ta-
kimi jak: masaże karku, sztuczna fala,
gejzer oraz brodzik dla dzieci o głębo-
kości 0,3-0,6 m z jeżem wodnym i pa-
rasolem. Ponadto pływalnia posiada
zjeżdżalnię o długości 64 m, saunę
suchą i parową. W obiekcie znajduje
się także gabinet masażu, z ofertą róż-
nego rodzaju masażów całego ciała.
Ponadto organizowane są zajęcia aero-
biku wodnego i nauki pływania. Ceny
wstępu wynoszą od 3 do 8 zł za godzi-
nę. Szczególną uwagę zwracamy tutaj
także na unikatowy wystrój basenu,
zwłaszcza na kolor wnętrza – odcień
wpadający w kolor pomarańczowy.

Sportową wersję basenu prezentuje
Kryta Pływalnia w Dębicy. Powstała
ona w 2010r. Wyposażona jest w: ba-
sen pływacki o wymiarach: 50 m x 21
m, głębokość 1,8-2,4 m; basen typu
olimpijskiego czyli tzw. „niecka”, któ-
ra posiada homologację Polskiego
Związku Pływackiego, poza czasem
przeprowadzania zawodów na basenie
zainstalowany jest pomost wypłycający
o głębokości 0,85 m od lustra wody i
szerokości 3,00 m na całej długości
basenu, co umożliwia naukę pływania
i użytkowanie basenu przez małe dzie-
ci. Obiekt posiada widownię na 400
miejsc siedzących oraz galerię z miej-
scami stojącymi w ilości około 200
miejsc. Na pływalni w Dębicy znajdzie-
my także basen rekreacyjny z atrakcja-
mi takimi jak: wodospady, masaże kar-
ku, parasol wodny, bicze wodne, mo-

stek, ścianka wspinaczkowa, fontanna
ze skały na wyspie, sztuczna rzeka oraz
zjeżdżalnię o długości 104m, brodzik
dla dzieci z gejzerem i wielorybem oraz
jacuzzi. Wystrój utrzymany jest w to-
nacji jasnej, dominuje kolor bieli. Ceny
wstępu do 6-10 zł za godzinę zegarową.

Hotel Gloria jest jedynym obiektem
w Przemyślu, który posiada własny ba-
sen rekreacyjny oraz gabinety odnowy
biologicznej. Jest to optymalne miej-
sce do wypoczynku i nabrania sił wital-
nych. Udostępniony gościom hotelo-

wym, jak również indywidualnym klien-
tom. Obsługa klientów odbywa się za
pomocą elektronicznego systemu, za-
pewniającego sprawne rozliczanie.
Obiekt jest przystosowany do wymagań
osób niepełnosprawnych. Woda w ba-
senie jest ozonowana dzięki czemu bez
obaw można zabierać na nie swoje naj-
młodsze pociechy. W ofercie tego
obiektu znajdziemy basen rekreacyjny
z licznymi atrakcjami, jak np. gejzer,
hydromasaż, suchą saunę fińską, czy
taras z parasolkami do odpoczynku na
słońcu w okresie letnim. Hotel oferuje
także gabinety odnowy biologicznej,
kosmetyczny, solarium, sale bankie-
tową z oddzielną sauną, bilard i restau-
rację. Wnętrze jest bardzo przytulne.
Baseny są w kolorach niebieskich czy
granatowych, ściany w tonacji błękit-
nej. Kolory ścian bankietowych i gabi-
netów masażu są w kolorach pomarań-
czowych. Ceny, jak na basen przy hote-
lowy nie są wygórowane i wynoszą od
10 do 15 zł za godzinę.

Na kolejnym miejscu uplasowała się
Pływalnia Otylia w Strzyżowie. Już sam
widok całego budynku pływalni nas za-
chwyca: niebieski dach, nietradycyjna
architektura. W obiekcie znajdziemy
dwa kompleksy basenów: sportowy o
długości 25 metrów z 6 torami oraz re-
kreacyjny z niecką rekreacyjną, jacuzzi
i zjeżdżalnią. Obiekt w Strzyżowie wy-
różnia na tle innych basenów inhalato-
rium solankowe. Znajdziemy tu także
saunę, łaźnię parową, solarium czy ga-
binet odnowy biologicznej. Wnętrze
utrzymywane jest w standardowych
kolorach błękitu. Koszt pływania wy-
nosi od 6 do 10 zł za godzinę.

Rankingowe 5 miejsce zajmuje Pły-
walnia Rekreacyjna „Smoczka” w Miel-
cu. Jest to nowo wybudowany obiekt
sportowy, bardzo nowoczesny typu
Aqua-Park. Pływalnia to sześciotorowy
basen o długości 25 m oraz basen rekre-
acyjny, trzy torowy, przeznaczony do
nauki pływania. Wodne atrakcje na ba-
senie w Mielcu to: sztuczna rzeka, urzą-
dzenia do masażu wodnego, dysza ma-
sażu karku, masaż podwodny, leżanka.

Część SPA oferuje: dwie sauny su-
che, łaźnię parową, jacuzzi dla dziesię-
ciu osób, cztery zapachowe kabiny, so-
larium turbo, siłownię oraz pomiesz-
czenie fitness, w którym to odbywają
się zajęcia aerobiku i pilatesu. Na wol-
nym powietrzu umieszczony jest plac
zabaw dla dzieci z nawierzchnią synte-
tyczną. Wnętrze jest utrzymane w ko-
lorach różu i jasnego fioletu. Dodatko-
we elementy wyposażenia są w kolo-
rach pomarańczowych. Bilety wstępu
wynoszą od 5 do 10 zł za godzinę.

Dominik Bąk

Kryta Pływalnia w Sokołowie Młp.

Kryte p³ywalnie
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Z nastaniem
wiosny zwiększył
się również ruch na
placu targowym w
Bratkowicach. Po-
jawiły się pierwsze
sadzonki kwiatów,
rozsady warzyw i
krzewów ozdob-
nych. Ożywienie
było widać także na
pozostałych sto-
iskach.

Nowy sklep firmy BRATEX
8 marca 2014 roku został otwarty nowy sklep firmy „Bra-

tex”, którego właścicielem jest Ryszard Lis. Sklep położony
jest w Bratkowicach naprzeciwko placu targowego.

Firma „Bratex” rozpoczęła działalność 2 listopada 1992
roku jako sklep spożywczy. W roku 1994 rozszerzyła działal-
ność o sklep przemysłowy i materiały budowlane. Obecny

O¿ywienie na gie³dzie

budynek handlowo-usługowo-magazynowy został oddany do
użytku w lutym br. Sklep oferuje szeroką ofertę artykułów
gospodarstwa domowego, przemysłowych, metalowych, wod-
no-kanalizacyjnych, elektrycznych, rowerowych, farb i lakie-
rów, ogrodowych, nasion, środków ochrony roślin, nawozów
oraz materiałów budowlanych i wykończeniowych. Część
pomieszczeń budynku i placu będzie przeznaczona do wynaj-
mu. Firma planuje rozgrzeszyć swoje oferty handlowe tak,
aby klient mógł być zadowolony.

Nowa inwestycja
W sąsiedztwie Domu Strażaka rozpoczęła się budowa

obiektu handlowo-usługowego. Powierzchnia użytkowa bu-
dynku ma wynosić kilkaset metrów kwadratowych. Otwarcie
jeszcze w tym roku.

Wymiana kolektora deszczowego wzdłuż chodnika przy Domu Stra-
żaka.
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Młodzi adepci sztuki piłkarskiej z Akademii Piłkarskiej czujnie ćwiczą
pod okiem trenera.

Nowe tablice informacyjne na budynku filii GCKSiR w Bratkowicach.

Renowacja płyty stadionu.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową placu targowego.

Wiosenne porz¹dki
W sobotę 29 marca br. trwały prace porządkowe przy bu-

dynku Domu Strażaka. Bracia druhowie czyścili i malowali
ogrodzenie, grabili suchą trawę, obcinali krzewy oraz porząd-
kowali pomieszczenie, w których wykonywany jest remont.

Mała Daria w Bibliotece.
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Statystyka dzia³añ OSP

w Bratkowicach

w 2013 r.

[11.01.2014 11:06 • @D. Bąk]

Informacja o działaniach ratowniczo-
gaśniczych jednostki OSP Bratkowice
w roku 2013. (patrz tabela)

Statystyka dzia³añ OSP w Bratkowicach w 2013 r.

[11.01.2014 11:06 • @D. Bąk]

Informacja o działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostki OSP Bratkowice w roku 2013.
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Dzieci – podopieczni
GOPS w Œwilczy

– otrzyma³y gwiazdkowe
prezenty

[18.01.2014 14:32 • @D. Bąk]

W sobotę, 18 stycznia, w budynku
Gminnego Centrum Kultury w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie, odbyła się kar-
nawałowa zabawa dla dzieci – pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka Pomo-
cy w Świlczy. W wydarzeniu brało udział
kilkadziesiąt dzieci z całej gminy, pra-
wie 30 z naszej miejscowości.

Po raz pierwszy GOPS w Świlczy
zorganizował wspólną zabawą karnawa-
łową dla swoich podopiecznych. Dzieci
i ich rodziców przywitali dwaj klauni,
główni przewodnicy imprezy. Wspólne
śpiewanie, poznawanie sztuczek magii,
rodzinne zabawy, malowanie twarzy i
taniec – to najważniejsze atrybuty dzi-
siejszego wydarzenia.

Na koniec zabawy każde dziecko,
będące pod opieką pracowników socjal-
nych, otrzymało prezent. Rozdawane
paczki wykonały nieznane osoby z ca-
łego świata (m.in. z Niemiec). Specjal-
ne prezenty rozdawane były w ramach
ogólnoświatowej „Akcji Gwiazdka”.

Od marca
taniej autobusami MPK

[30.01.2014 14:11 • @D. Bąk]

Dobra wiadomość dla mieszkań-
ców m.in. Bratkowic! Od 1 marca br.
podział na strefy komunikacyjne „A” i
„B” został zniesiony i wszystkich bę-
dzie obowiązywała jedna stawka – 2,80
zł za bilet normalny jedno przejazdo-
wy, 1,40 zł za bilet ustawowy (studenc-
ki), 1, 70 zł za samorządowy (uczniow-
ski), 98 zł za bilet miesięczny (siecio-

wy), 70 zł za bilet trasowany. Uchwałę
w tej sprawie podjęła we wtorek Rada
Miasta Rzeszowa.

Informujemy, że redakcja Bratkowi-
ce.pl prowadzi rozmowy z gminą Świl-
cza dot. zwiększenia kursów autobusów
MPK linii 20, ewentualnie wnioskować
będziemy o zmianę godzin odjazdów
niektórych kursów obowiązującego roz-
kładu jazdy. W tym celu przeprowadzi-
liśmy już konsultacje z mieszkańcami.
Petycja mieszkańców Bratkowic, w spra-
wie zwiększenia kursów autobusów
MPK do Bratkowic trafiła 17.01.2014
r. do Urzędu Gminy. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem: „Urząd właściwy
do załatwienia skargi (czyt. np. petycji)
powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwło-
ki, nie później jednak niż w ciągu jedne-
go miesiąca, a następnie zawiadomić
skarżącego o sposobie załatwienia jego
skargi. Podstawa prawna: art.237*1 i 3
k.p.a.”

Redakcja Bratkowice.pl zwróciła się
z prośbą do Ruch S.A. o wprowadzenie
do sprzedaży biletów ZTM Rzeszów w
saloniku prasowym w Bratkowicach, co
zostało rozpatrzone pozytywnie.

W e-mailu do naszej redakcji od Kie-
rownika Sprzedaży Detalicznej Ruch
S.A. o. Kraków czytamy, że: „sprzedaż
w wymienionym punkcie w Bratkowi-
cach powinna rozpocząć się od kwiet-
nia 2014.”

Jednak bilety pojawiły się w sprze-
daży już kilka dni wcześniej. Od
27.03.br są dostępne w sprzedaży w sa-
loniku prasowym RUCH w Centrum
miejscowości, a jeszcze przed świętami
pojawić się mają także w sklepie wielo-
branżowym Pani Marii Pokrywa na Cze-
kaju.

W SP 2 na Czekaju
parkiet zast¹pi specjalna

wyk³adzina

[15.02.2014 11:52 • @D. Bąk]

Miła informacja dla uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 2 na Czekaju. Gmi-
na Świlcza szuka już wykonawcy re-
montu sal lekcyjnych, sali gimnastycz-
nej, stołówki i pokoju nauczycielskie-
go w tej szkole. Położony parkiet ma
zastąpić wykładzina.

Niebezpieczny parkiet w sali gimna-
stycznej nie raz przyczynił się do otarć i
urazów niektórych dzieci. W najbliż-
szym czasie zastąpi go specjalnie przy-
gotowana, antypoślizgowa wykładzina
sportowa. W pozostałych salach, na sto-
łówce i w pokoju nauczycielskim zosta-
nie położona wykładzina z tworzywa
sztucznego. Budynek ma być także do-
stosowany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnym. W tym kierunku ma być za-
kupiony schodołaz pod wózki inwalidz-
kie.

Wykonanie inwestycji planowane
jest w okresie wakacyjnym.

Sieæ œwiat³owodowa
w Bratkowicach

[20.02.2014 17:53 • @M. Orzech]

Dzięki pozyskaniu dotacji z Unii
Europejskiej (w ramach Działania
II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej”) firma Biuro-Mat z Rze-
szowa będzie realizować projekt bu-
dowy sieci światłowodowej w Bratko-
wicach. Zasięgiem zostaną objęte rów-
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nież inne miejscowości: Budy Głogow-
skie, Mrowla, Trzciana, Woliczka,
Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bę-
dziemyśl, Klęczany, Wolica Ługowa,
Wolica Piaskowa, Czarna Sędziszow-
ska i Olchowa.

Sieć jest projektowana tak, aby moż-
na było osiągać bardzo wysokie przepu-
stowości – nawet 1 GB/s. W ofercie fir-
my będzie dostępny Internet o przepu-
stowości już od 10 MB/s. Koszt abona-
mentu nie jest jeszcze dokładnie okre-
ślony. Wiadomo jedynie, że łącze o prze-
pustowości 30MB/s będzie kosztować w
granicach 45zł (brutto)miesięcznie. Sa-
mo podłączenie do sieci będzie wynosić
1 zł. Każdy klient otrzyma odpowiednie
urządzenie, które umożliwi odbieranie
Internetu oraz innych usług oferowanych
przez dostawcę (telefon, TV). Urządze-
nie będzie posiadać również opcję sieci
bezprzewodowej (router WiFi).

Prace przy budowie magistrali roz-
poczną się wiosną br. roku. Sukcesyw-
nie będą też podłączani klienci indywi-
dualni. Prace zostaną zakończone jesie-
nią 2015 roku.

Wykonawca sieci światłowodowej:
Biuro-Mat.

List MEN do gmin:
„Dla szeœciolatka musi

siê znaleŸæ miejsce
w przedszkolu”

[28.02.2014 10:43 • @D. Bąk]

Minister Edukacji Narodowej Jo-
anna Kluzik-Rostowska wystosowała
list do wszystkich samorządów w całej

Bratkowice.pl: O tym siê pisze...

Polsce, w którego treści znajduje się
m.in. zapis mówiący o tym, że „dla sze-
ściolatka musi się znaleźć miejsce w
przedszkolu, bo samorządy dostają na
to dotację z budżetu państwa.”

Nikt nie może odmówić sześciolat-
kom prawa do przedszkola, nawet jeśli
rodzice podejmą taką decyzję po waka-
cjach. Samorządy nie mają podstaw
prawnych, by zakreślać rodzicom ter-
min, do którego powinni przedstawić
ewentualną informację o braku gotowo-
ści szkolnej ich dzieci. Ministerstwo
Edukacji Narodowej przesłało list do
organów prowadzących, w którym przy-
pomina te zasady.

Resort podkreśla, że jeśli specjaliści
z poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej stwierdzą, że sześciolatek objęty obo-
wiązkiem szkolnym nie jest jeszcze na
to gotowy, musi się znaleźć dla niego
miejsce w przedszkolu, bo „samorządy
dostają na to dotację z budżetu państwa”.

Ważne jest też, jak zwracają uwagę
eksperci, że każdy miesiąc ma olbrzy-
mie znaczenie dla rozwoju małego
dziecka i opinia wydana np. w lutym
będzie różnić się od opinii wydanej kil-
ka miesięcy później. Dzieci będą już na
innym etapie rozwoju.

Kolejny – pi¹ty
– kurs autobusu MPK

od kwietnia
[11.03.2014 14:21 • @D. Bąk]

Dzięki staraniom Redakcji Serwi-
su Bratkowice.pl oraz miejscowego
radnego Rady Gminy Pana Mieczysła-
wa Leji, którego rozmowy i działania w
sprawie utworzenia kursu autobusu
MPK do Bratkowic około godz. 22 z
Rzeszowa przyniosły pozytywne rezul-
taty! Od 1 kwietnia, do obecnego roz-
kładu jazdy, trafi 5 kurs na trasie Rze-
szów – Bratkowice – Rzeszów z odjaz-
dem po godz. 22.

Ponadto po naszej interwencji, w spra-
wie ustawienia tabliczek przystanko-
wych ze znakiem D15 (tj. przystanek
autobusowy) na trasie Mrowla – Brat-
kowice, w ostatnich dniach, takie ta-
bliczki są sukcesywnie montowane.

Do Urzędu Gminy w Świlczy i Za-
rządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
trafiły pisma dot. poprawy estetyki wjaz-
du do Bratkowic od strony miejscowo-
ści Mrowla (odmalowanie i oświetlenie
przystanku Bratkowice – Otoka oraz za-
montowanie tabliczki kierunkowej
„Bratkowice-Centrum” z zagospodaro-
waniem wysepki na tym skrzyżowaniu.

W 2013 roku na terenie Bratkowic podobnie jak w latach poprzednich wykona-
ne zostały roboty na potokach oraz rowach melioracyjnych. Coroczna ich konser-
wacja ma duże znaczenie szczególnie w okresach ulewnych deszczów, które mogą
być przyczyną lokalnych podtopień terenów zabudowanych i rolnych.

29 stycznia br. odbyło się w Świlczy Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej
Spółki Wodnej w Świlczy podsumowujące działanie w 2013 roku. Wzięli w nim
udział przedstawiciele Spółki Wodnej z Bratkowic. Z przedłożonego sprawozda-
nia wynika, że na terenie Bratkowic konserwacją objęto 12 km 230 mb rowów, co
stanowi 30% ogólnej długości wszystkich rowów. Ogółem na sekcji Bratkowice jest
40 km 466 mb rowów.

Prace melioracyjne

w 2013 roku



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 31/2014 55

Łącznie: 12230 w tym 6780 m – kon-
serwacja gruntowna i 5450 m – konser-
wacja bieżąca.

Prace konserwacyjne na rowach
melioracyjnych polegały m.in. na ko-
szeniu mechanicznym i ręcznym po-

Lokalizacja wykonanych robót w 2013 r.

rostów traw na skarpach i w dnie, od-
mulaniu dna, przepustów, wycince
krzaków na skarpach i w dnie, wyko-
naniu oprysku chemicznego porostów
traw i odrostów zakrzaczeń na skar-
pach i w dnie rowów. Ponadto wyko-
nano prace związane z usuwaniem

awarii na sieci drenarskiej na łącznej
długości 1405 m.

Na dość wysoki procent wykonania
konserwacji (30%) na Sekcji Bratko-
wice wpłynęły dotacje z Budżetu Pań-
stwa oraz budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego w wysokości 6300,00 złotych.

Jeśli chodzi o płacenia składek
członkowskich na utrzymanie rowów i
drenowania to na plan 57 746,40 zł –
ściągnięto 48 143,70 zł, co stanowi 84%
ściągalności. Z powyższego wynika, że
zaległości z tytułu płatności na rzecz
Spółki Wodnej Bratkowice wyniosły w
2013 r. kwotę 10 057,10 zł.

Za pracę w 2013 roku Zarząd Gmin-
nej Spółki, którym kierował Bolesław
Ziemba z Bratkowic otrzymał jednogło-
śnie absolutorium.

Kierownikiem robót wykonywanych
przez Rejonowy Związek Spółek Wod-
nych w Rzeszowie na terenie Bratkowic
jest Pan Witold Kozubal ze Trzciany,
który bardzo rzetelnie i fachowo pro-
wadzi roboty.

W czasie Walnego Zgromadzenia
delegaci dokonali wyboru nowego Za-
rządu Gminnej Spółki Wodnej w Świl-
czy. Z przyjemnością należy odnotować,
że nowym Przewodniczącym został Ry-
szard Franczyk-sołtys Bratkowic.

W 2014 roku przewiduje się utrzy-
manie urządzeń na poziomie ubiegłego
roku tj. wykonania konserwacji około
20% rowów melioracyjnych. Stawka
odpłatności na spółkę nie uległa zmia-
nie i wynosi: 39 zł za 1 ha oraz 20 zł dla
działek małych poniżej 1ha.

Sprzyjająca aura tegorocznej zimy
sprawiła, że w styczniu i lutym 2014
roku zostały wykonane roboty konser-
wacyjne na rowach melioracyjnych.

Potok Bratkowski w rejonie Skworcy. Rów melioracyjny R-7.1 – Klepak w rejonie autostrady A-4.
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Lokalizacja robót wykonanych w 2014 roku

Łącznie: 3076 m

Wykonano również przebudowę
przepustów o średnicy 60cm na rowie
B-9.1 – Czekaj za sośniną – 16m, prze-
budowę przepustów o średnicy 80 cm
na rowie B-7.1 na Klepaku – 16m.
Łącznie dotychczas wykonane roboty w
2014 r. kosztowały ok. 15 000 tys. zł.

Dla uzupełnienia pozostałych prac
melioracyjnych wykonanych w 2013 r.
na terenie Bratkowic należy wymienić,

te które ze środków budżetu państwa
wykonuje Podkarpacki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
W roku 2013 konserwacją objęto potok
Bratkowski na długości 4,98 km, Potok
Osina na długości 1340 m, potok Czar-
na – Mrowla w rejonie Stawu Olszyny w
Trzcianie oraz wykonano roboty przy-
gotowujące zbiornik wodny Bratkowi-
ce do sezonu wakacyjnego.

W związku z licznymi zapytaniami
odnośnie członkostwa w Spółce Wod-

nej Bratkowice przekazuję ważne infor-
macje:

1. W przypadku sprzedaży, zakupu
gruntu, działek, które znajdują się w
obszarze zmeliorowanym należy ten
fakt zgłosić w Biurze Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie
z siedzibą w Trzebownisku w celu do-
konania zmian, które wpłyną na wyso-
kość płatności na spółkę wodną. Szcze-
gółowe informacje w tej sprawie udzie-
lają pracownicy biura RZSW w Trze-
bownisku pod tel. 17 77 22 612.

2. Wykonanie inwestycji (budowa
budynków, przyłączy: wody, kanaliza-
cji sanitarnej, gazu i prądu) w terenach
zmeliorowanych uzgadnia się z Podkar-
packim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Rzeszowie. Informa-
cje szczegółowe można uzyskać pod nr
tel. 17 85 37 457.

3. Odbiór wykonanych inwestycji w
terenie zmeliorowanym dokonują pra-
cownicy Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebow-
nisku zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez PZMiUW w Rze-
szowie.

Tadeusz Pięta

Zbiornik Bratkowice.
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– Spodziewałaś się, że znajdziesz
się w czołowej dziesiątce najpopular-
niejszych sportowców Podkarpacia?

– Przyznam, że nie. Jest to dla mnie
duże zaskoczenie, ale bardzo się cie-
szę z tak wspaniałego wyróżnienia.

– Miałaś tremę odbierając statu-
etkę?

– Stres był nieunikniony, zwłasz-
cza, że byłam najmłodszą laureatką
tego plebiscytu.

– Dlaczego wybrałaś akrobatykę
sportową?

– Jest w tym duża zasługa mojej
mamy. To ona zachęciła mnie i moją
starszą siostrę Julkę do uprawiania tej
dyscypliny sportowej. Tak mi się to
spodobało, że trenuję już 5 lat, a w pa-
rze z Jakubem 2 lata.

– Jak często trenujesz?
– Treningi odbywają się codzien-

nie po szkole oprócz niedziel i trwają
przeciętnie około 3 godzin. Przed sa-
mymi zawodami trenujemy dwa razy
dziennie. Naszymi trenerami
są Ewelina Fiołek, Robert So-
kołowski i Kinga Tronina-
Rak.

– To kiedy masz czas na
naukę?

– Właściwie to go nie
mam. Codziennie wracam do
domu około godz. 18.00 i po-
zostają mi do nauki tylko wie-
czory. Ale daję radę.

– Jakie ćwiczenia prezen-
tujecie na zawodach?

– Są to 3 układy ćwiczeń o
różnym stopniu trudności.
Pierwszy dynamiczny, drugi
statyczny, a trzeci kombino-

wany i on jest najtrudniejszy. Każdy z
układów trwa 2,5 minuty.

– Twoje dotychczasowe osiągnięcia?
– Zanim zaczęłam uprawiać akroba-

tykę trenowałam chód sportowy w GU-
KLA Bratkowice. Kilkakrotnie zajmo-
wałam w swojej kategorii wiekowej III
miejsce w zawodach ogólnopolskich. Je-
śli chodzi o akrobatykę sportową, to tych
osiągnięć jest więcej. Te najważniejsze to
brązowy medal Mistrzostw Polski Junio-
rów w 2012 roku w Chorzowie, a w 2013
roku medal srebrny. Srebrny medal Pu-
charu Polski Seniorów w Katowicach w
2013 roku, brązowy medal Mistrzostw
Polski Seniorów w 2013 roku w Rzeszo-
wie, I miejsce w zawodach Grand Prix
Polski. W ubiegłorocznych Mistrzo-
stwach Europy Seniorów, które odbyły
się w Portugali zajęliśmy VIII miejsce.

– Jakie masz plany na przyszłość?
– Nie wybiegam tak daleko przy-

szłość. Obecnie przygotowujemy się do
Mistrzostw Świata, które odbędą się we
Francji.

Zdobyte medale.

Gala Mistrzów Sportu
W sobotni wieczór 1 marca br. w rzeszowskim hotelu Hilton Gar-

den Inn odbyła się uroczysta Gala Mistrzów Sportu. Rozstrzygnięty
został 54 Plebiscyt na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportow-
ców Podkarpacia w 2013 roku. Zwycięzcą Plebiscytu został Olieg
Achrem kapitan Asseco Resovii – Mistrzów Polski siatkarzy. Wśród
dziesiątki laureatów tego Plebiscytu 7 miejsce zajęła dwójka miesza-
na akrobatów sportowych Stali Rzeszów – 14-letnia Iga Klesyk z Brat-
kowic i 17-letni Jakub Tronina z Niechobrza – uczeń IV LO w Rze-
szowie. Tak wspaniałe wyróżnienie jest więc okazją do rozmowy z lau-
reatką tego Plebiscytu Igą Klesyk – uczennicą Gimnazjum Sportowe-
go w Rzeszowie.

– Dziękuję za rozmowę i życzę wie-
lu sukcesów na arenach całego świata.

PS. Iga jest młodą, zdolną i ambitną
osobą. Wytrwale ćwiczy i doskonale się
uczy. Jej średnia z ocen przekracza 4,5.
Mamy więc w Bratkowicach kolejny
sportowy talent.

Dariusz Jamuła

Iga Klesyk.

Jakub Tronina.

W trakcie zawodów.
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Reprezentacja Zespołu Szkół w Bratkowicach uczestni-
czyła w powiatowych zawodach piłki siatkowej organizowa-
nych w ramach kalendarza imprez sportowych powiatu rze-
szowskiego 2014 i znalazła się w gronie 4 najlepszych dru-
żyn powiatu rzeszowskiego!!!

Sukcesy naszych dziewcząt rozpoczęły się dnia 5 lutego
2014 r. od zwycięstwa w zawodach organizowanych w Zespo-
le Szkół w Rudnej Wielkiej, które stanowiły pierwszy etap
eliminacji.

W trakcie zawodów nasza reprezentacja rozegrała 3 me-
cze z drużynami ze Świlczy, Trzciany i Rudnej Wielkiej,
wszystkie wygrywając. Tym samym zajęła I miejsce w elimi-
nacjach na szczeblu gminnym i awansowała do półfinałów
szczebla powiatowego.

Dnia 19 lutego 2014 r. w Kamieniu odbył się drugi turniej
stanowiący półfinał zawodów powiatowych.

Nasze uczennice zajęły w nim II miejsce, awansując do
turnieju finałowego, który odbył się w Kamieniu dnia 25 lute-
go. Tym samym nasza reprezentacja znalazła się w gronie 4
najlepszych drużyn szkół gimnazjalnych powiatu rzeszowskie-
go.

Sukces naszych dziewcząt był wynikiem 3-letniego okre-
su przygotowania pod kierunkiem nauczyciela prowadzące-
go drużynę, mgr Anny Bogaczewicz.

Zaangażowanie uczennic w treningi oraz dobra współpra-
ca nauczyciela z młodzieżą zaowocowały stworzeniem dru-
żyny odnoszącej tak znaczne sukcesy.

Dziewczęta stworzyły zgrany zespół, w którym zawodniczki
oprócz indywidualnych umiejętności wykazały dobrą współ-
pracę drużynową i zaangażowanie.

Zajęcia przygotowawcze odbywały się w trybie pozalek-
cyjnym. Dziewczęta chętnie i z dużym zaangażowaniem
uczestniczyły w nich nawet w wolnym czasie.

Życzymy naszym finalistkom dalszych sukcesów i stawia-
my je za przykład dla młodzieży naszej szkoły.

Zachęcamy uczniów do udziału w zajęciach piłki siatko-
wej w naszej szkole.

Skład naszej drużyny:

1. Kinga Dworak – klasa III Gimn.
2. Agnieszka Rusin – klasa III Gimn.
3. Osypka Karolina – klasa III Gimn.
4. Joanna Kwoka – klasa II Gimn.
5. Paulina Jucha – klasa II Gimn.
6. Natalia Kalina – klasa II Gimn.
7. Katarzyna Lachcik – klasa III Gimn.
8. Anna Zielińska – klasa II Gimn.
9. Iwona Zając – klasa II Gimn.
10. Julia Klesyk – klasa III Gimn.
Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Bogaczewicz

Lekkoatleci z klubu GUKLA Bratkowice przez okres
zimy trenowali głównie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Bratkowicach, pomimo, że sprzyjające warunki pogodowe
pozwoliły na treningi na stadionie jak i w terenie.

W okresie zimowym zawodnicy nie uczestniczyli tak czę-
sto w zawodach sportowych.

W dniach 23-26.01.2014 w Spale odbyły się Halowe Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, na których
zawodnicy z województwa podkarpackiego zdobyli 10 meda-
li. GUKLA Bratkowice reprezentowana była przez dwójkę
zawodników.

Natalia Kalina zajęła na dystansie chodu na 3000 m V
miejsce z czasem 16.05.07 minuty, a Marek Kubas na dy-
stansie 5000 m zajął VII miejsce z czasem 25.00.18, co nale-
ży uznać za duży sukces naszych zawodników jak i zawodni-
ków z Podkarpacia, zważywszy, że jako chyba jedyne woje-

Sukces naszych siatkarek w powiatowych

zawodach miêdzyszkolnych

Zima u lekkoatletów GUKLA Bratkowice

Sportowiec Roku w V LO w Rzeszowie – wyróżnienie otrzymuje Nata-
lia Kalina.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 31/2014 59

Sportowiec Roku w V LO – laureaci.

Terminarz meczy LKS „Bratek” Bratkowice
w rundzie wiosennej

Kolejka: 14 w dniach 30-03-2014
KS Zaczernie – Bratek Bratkowice (3:0)
Kolejka: 15 w dniach 06-04-2014
Bratek Bratkowice – LKS Jasionka (2:1)
Kolejka: 16 w dniach 13-04-2014
Aramix Niebylec – Bratek Bratkowice 14:00
Kolejka: 17 w dniach 19-04-2014 sobota
Bratek Bratkowice – KP Meblosystem Zabajka 14:00
Kolejka: 18 w dniach 27-04-2014
Diament Pstrągowa – Bratek Bratkowice 11:00
Kolejka: 19 w dniach 04-05-2014
Bratek Bratkowice – Novi Nosówka 14:00
Kolejka: 20 w dniach 11-05-2014
Herman Hermanowa – Bratek Bratkowice 11:00
Kolejka: 21 w dniach 18-05-2014
Bratek Bratkowice – Zimowit Rzeszów 14:00
Kolejka: 22 w dniach 25-05-2014
Czarni Czudec – Bratek Bratkowice 11:00
Kolejka: 23 w dniach 01-06-2014
Korona Rzeszów – Bratek Bratkowice 11:00
Kolejka: 24 w dniach 08-06-2014
Bratek Bratkowice – Granit Wysoka Strzyżowska 14:00
Kolejka: 25 w dniach 15-06-2014
Junak Rzeszów – Bratek Bratkowice 11:00
Kolejka: 26 w dniach 22-06-2014
Bratek Bratkowice – Victoria Budy Głogowskie 14:00

„Bratek” Bratkowice zakończył rundę wiosenną na pierw-
szym miejscu, ale aby myśleć o utrzymaniu tej pozycji na ko-
niec sezonu ważne było, aby dobrze przepracować zimowy okres
przygotowawczy przez zawodników. Treningi rozpoczęły się
na początku stycznia. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygo-
dniu, raz na sali gimnastycznej i raz na stadionie. Ponieważ
tegoroczna zima była bardzo łagodna, to praktycznie już od
lutego wszystkie treningi odbywały się na stadionie. Jednostki
treningowe przeplatane były grami sparingowymi. W pierw-
szym sparingu nasza drużyna zremisowała 4-4 z juniorami
„Resovii” Rzeszów. W kolejnym meczu „Bratek” Bratkowice
zremisował 3-3 z drużyną „Głogovii” Głogów Młp. aktualnie
występującą w 5 lidze. W trzecim meczu sparingowym „Bra-
tek” pokonał 2-1 lidera „A” klasy dębickiej zespół „Progresu”
Kawęczyn. W następnym meczu nasza drużyna doznała jedy-
nej porażki w okresie przygotowawczym ulegając zespołowi
„Sokół” Sokołów Młp. 5-2. Do końca okresu przygotowawcze-
go nasz zespół rozegrał jeszcze trzy mecze sparingowe wszyst-
kie remisując odpowiednio 3-3 z „Gromem” Handzlówka, 1-1
z „Iskrą” Jawornik Polski i 2-2 z „Sokołem” Krzywa. Jeśli
chodzi o zmiany personalne w naszej drużynie, to po stronie
osłabień zaznaczyć należy zakończenie kariery piłkarskiej przez
Marcina Depę, po stronie wzmocnień dołączenie do drużyny
Mariusza Kowala. Rundę wiosenną rozpoczniemy 30 marca
meczem wyjazdowym na boisku niepokonanego jak do tej pory
na swoim stadionie KSu Zaczernie. Miejmy nadzieję, że w końcu
i do naszej drużyny uśmiechnie się trochę szczęście i po tylu
latach walki o awans uda się osiągnąć upragniony cel tym bar-
dziej, że rok 2014 jest jubileuszowym rokiem 65-lecia powsta-
nia LKS „Bratek” Bratkowice.

Damian Hejnig
* * *

W tym roku nasza drużyna jako jedna z pierwszych przy-
stąpiła do konkursu organizowanego przez gazetę Nowiny
na Najsympatyczniejszą drużynę Podkarpacia. Nagrodą dla
zwycięzcy jest organizacja przez gazetę Nowiny imprezy po-

Przygotowania do rundy wiosennej

wództwo w Polsce, Podkarpacie nie posiada hali sportowej
do treningów lekkoatletów. Sytuacje tą można porównać do

sukcesów naszych łyżwiarzy szybkich
na olimpiadzie w Soczi, którzy zdo-
bywając medale nie mają w Polsce
krytego toru łyżwiarskiego.

Najbliższe plany naszych zawod-
ników to start 05.04.2014 r. w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Biegach Przełajowych
w Stalowej Woli i zgrupowanie zaple-
cza Kadry Narodowej Juniorów i
Młodzików PZLA, które odbędzie się
w Mielcu w dn.12-19.04.2014 r.

Na zgrupowanie powołani zostali
zawodnicy GUKLI Natalia Kalina i
Marek Kubas.

O sukcesach i nie tylko klubu lek-
koatletycznego GUKLA Bratkowice
będziemy informowali naszych ser-
decznych kibiców na kolejnych

łamach kwartalnika Ziemia Bratkowicka.
Ryszard Kalina

łączonej z organizacją meczu „drużyna zwycięska” – „gwiazdy
Nowin”. Jeżeli ktoś chce pomóc nam w odniesieniu zwycię-
stwa w tym konkursie może oddać głos na naszą drużynę
wysyłając SMS na numer 72466 o treści druzyna.3 (koszt
jednego SMS-a to 2,46 z VAT).
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Wiosenne

przepisy 2014

Święta już blisko i znów pojawia się
problem, czym zaskoczyć gości. Każ-
da gospodyni chciałaby, aby jej wypie-
ki i potrawy świąteczne były najsmacz-
niejsze i posiadały apetyczny wygląd.
Jest to dość trudne, bo Święta Wielka-
nocne obligowane są tradycjami kuli-
narnymi i często takie same potrawy
goszczą na naszych stołach. Przecież
trudno sobie wyobrazić Wielkanocy
bez mazurków, wielkanocnych bab, ja-
jek czy chrzanu. Życzę więc wszystkim
paniom udanych wypieków i pysznych
dań wzbudzających zachwyt gości, a
wszystkim państwu dużo zdrowia po-
gody ducha, wiele ludzkiej życzliwości,
miłej rodzinnej atmosfery przy suto
zastawionym świątecznym stole z Ba-
rankiem i pisankami oraz pięknej po-
gody podczas świątecznych spacerów.

Babka Wielkanocna

Składniki:
37,5 dag mąki pszennej
6 dag drożdży
6 żółtek
11,25 dag cukru
11,25 dag masła
3 łyżeczki cukru waniliowego
3/4 szklanki śmietanki 30%
9 łyżek mleka
odrobina soli
7 dag rodzynek
5 dag kandyzowanej skórki pomarańczo-
wej
2 dag migdałów
1 łyżka startej skórki z pomarańczy

Sposób wykonania:
Drożdże rozmieszać z 1 łyżeczką

cukru, mąki oraz 1 łyżeczką letniego
mleka, przykryć ściereczką i odstawić
do wyrośnięcia na 15 – 20 minut.

Rodzynki opłukać i wysuszyć w ście-
reczce. Migdały sparzyć, obrać i drobno

pokroić. Skórkę z pomarańczy zetrzeć
na tarce na małych oczkach. Śmietankę
kremówkę zagotować, zdjąć z ognia i
wymieszać z 1/3 częścią przesianej mąki
(12, 5 dag), zaparzone ciasto przestu-
dzić. Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem
waniliowym na puszysty, biały krem.
Masło stopić na małym ogniu i przestu-
dzić. Pozostałą mąkę przesiać do głębo-
kiej miski, dodać szczyptę soli, utarte
żółtka z cukrem, przestudzone zaparzo-
ne ciasto, wyrośnięte drożdże i wyrabiać
ręką ciasto, wlać resztę letniego mleka i
dalej wyrabiać. Pod koniec wyrabiania
wlać stopione masło i wyrobić. Wsypać
rodzynki, kandyzowaną skórkę poma-
rańczową, pokrojone migdały, skórkę z
pomarańczy i wyrobić. Ciasto przykryć
ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na
1,5 godziny.

Foremkę na babkę z kominkiem o
pojemności 2,5 litra wysmarować ma-
słem, przełożyć ciasto, ponownie przy-
kryć i odstawić do wyrośnięcia na 45
minut. Następnie wstawić do piekarni-
ka i piec przez 40 minut w temperatu-
rze 175 stopni C na złoty kolor. Jeśli
ciasto za szybko będzie się rumieniło,
wierzch możemy przykryć folią alumi-
niową. Po upieczeniu wyjąć z piekarni-
ka, przestudzić i wyjąć z formy. Babkę
polać polewą z białej czekolady wymie-
szaną ze skórką z pomarańczy. Przecho-
wywać przykrytą folią.

POLEWA Z BIAŁEJ CZEKOLADY

12 kostek białej czekolady
6 łyżek śmietanki 30%
1 łyżeczka soku z pomarańczy
1 łyżeczka startej skórki z pomarańczy

Białą czekoladę rozpuścić w kąpieli
wodnej razem ze śmietanką i sokiem z
pomarańczy: plastikową miskę ustawić
na garnku z lekko gotującą się niewielką
ilością wody. Do miski włożyć białą cze-
koladę połamaną na kosteczki, wlać
śmietankę i sok z pomarańczy. Miesza-
jąc od czasu do czasu roztopić czekola-
dę. Zdjąć z ognia i wymieszać ze startą
skórką z pomarańczy, ostudzić i pocze-

kać aż trochę zgęstnieje. Gotową polewą
polać wystudzoną babkę.

Ciasto cytrynka

Biszkopt:
4 jajka
1/2 szklanki cukru
1/2 szklanki mąki pszennej
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
Masa cytrynowa:
2 szklanki wody
1/2 szklanki soku z cytryny (sok z 2 cy-
tryn)
3/4 szklanki cukru
2 budynie śmietankowe (duże, na 3/4
litra mleka, np. Delecta)
12,5 dag margaryny
2 żółtka
Pianka:
1/2 litra śmietany 30%
1 łyżka żelatyny
1/2 szklanki wody
cukier waniliowy
2 łyżki cukru pudru
Dodatkowo:
ok. 35 dag herbatników (3-4 paczki)
Lukier:
20 dag cukru pudru
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki przegotowanej letniej wody

Sposób wykonania:
Białka ubić na sztywną pianę ze

szczyptą soli, dodać cukier i ubijać. Na-
stępnie dodać żółtka i dalej ubijać. Na
koniec wsypać mąkę pszenną wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia. Deli-
katnie wymieszać. Ciasto wylać do wy-
smarowanej tłuszczem i wysypanej tartą
bułką prostokątnej tortownicy o wy-
miarach 25 na 36 cm. Włożyć do na-
grzanego piekarnika i piec przez około
25 minut w temperaturze 180 °C. Ostu-
dzić. Szklankę wody zagotować z po-
łową cukru. W pozostałej wodzie i soku
z cytryny rozmieszać resztę cukru i
budyń śmietankowy w proszku. Wlać
do gotującej się wody, zagotować i
chwilkę pogotować na małym ogniu.
Do gorącej masy dodać margarynę i
żółtka. Całość zmiksować i gorącą masę
cytrynową wyłożyć na biszkopt. Pozo-
stawić do ostudzenia. Żelatynę rozpu-
ścić w gorącej wodzie i dokładnie roz-
mieszać. Schłodzoną śmietanę ubić z
cukrem waniliowym i cukrem pudrem.
Następnie dodać letnią żelatynę i do-
kładnie zmiksować. Piankę wyłożyć na
ostudzoną masę cytrynową. Na niej
rozłożyć herbatniki i włożyć do lodów-
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ki na około 15 minut. Do miseczki wsy-
pać cukier puder, dodać sok z cytryny i
przegotowaną letnią wodę. Wszystko
razem zmiksować. Gotowym lukrem
polać herbatniki. Całość włożyć do lo-
dówki do schłodzenia.

Sa³atka grecka

Składniki:
pomidory (malinowe)
ogórek wężowy
czerwona cebula
zielona i czerwona papryka surowa
zielone lub czarne oliwki
ser feta
sałata lodowa i czosnek
oliwa z oliwek, oregano

Sposób wykonania:
Pomidory kroimy w ćwiartki, na-

stępnie dodajemy do nich półksiężyce
z ogórka, plastry czerwonej cebuli, pa-
pryki, kawałki lub plastry sera feta uło-
żonym na pozostałych składnikach i
oliwki.

Jajka faszerowane szynk¹

Składniki:
4 jajka na twardo
2 grubsze plastry szynki
2 łyżeczki majonezu
świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób wykonania:
Jajka przecinamy na połówki, wycią-

gamy żółtka i ucieramy z majonezem,
pokrojoną w drobniutka kostkę szynką
oraz pieprzem. Tak przygotowanym far-

szem nadziewamy jajka. Dekorujemy
dowolnie.

Chrzan z miodem

Składniki:
20 dkg słoik chrzanu
10 dag serka homogenizowanego
1 łyżeczka miodu
soku z cytryny
sól

Sposób wykonania:
Chrzan rozetrzeć z serkiem na jed-

nolitą masę, dodać szczyptę soli, łyżecz-
kę miodu oraz kilka kropli soku cytry-
nowego. Dokładnie wymieszać.

Sa³atka wielkanocna

Składniki:
4 jajka
4 plastry żółtego sera
4 plastry wędzonego indyka
majonez
sałata lodowa
sól
pieprz

Sposób wykonania:
Sałatę, wędlinę, ser i jajka ugotowa-

ne na twardo, pokroić w kostkę, przeło-
żyć do miski zamieszać majonezem do-
prawiając solą i pieprzem.

Schab w sosie cygañskim

Składniki
schab bez kości 1 kg,
4 jajka,
bułka tarta do panierowania,
sos cygański 400ml
3 papryki czerwone,
1/2 kg pieczarek,
1/2 kg cebuli,
ananas w puszce,
sól,
pieprz,
papryka słodka,
olej do smażenia

Sposób wykonania:
Schab podzielić na mniejsze kotle-

ty, każdy z nich rozbić tłuczkiem. Jaj-
ka rozkłócić z solą i pieprzem. Mięso
maczać w jajku, a następnie w bułce tar-
tej i smażyć na złoty kolor z obu stron.
Pieczarki obierać i kroić w kostkę. Z

papryki usunąć gniazda nasienne i kro-
ić w kostkę. Cebulę obierać i kroić w
piórka. Ananasa kroić w kostkę. Cebu-
lę podsmażyć i dodać pieczarki. Dusić
razem około 5 minut. Kolejno dorzu-
cać paprykę i dusić jeszcze 15 minut.
Następnie dodać ananasa i sos cygań-
ski, dokładnie mieszać.

Całość dusić około 15 minut i do-
prawić do smaku. Na dnie naczynia
żaroodpornego ułożyć warstwę mięsa.
Wyłożyć na nią warstwę z sosem i tak
aż do skończenia składników. Naczy-
nie żaroodporne zamknąć. Ostatnia
warstwę powinny stanowić warzywa.

Mięso zapiec w piekarniku nagrza-
nym do 180 stopni przez godzinę i 20
minut.

Pieczone ziemniaki

z pomidorami i bazyli¹

Składniki:
1 kg ziemniaków
cebula
czosnek
pomidory
bazylia
oliwa z oliwek
sól i pieprz

Sposób wykonania:
Kilogram najlepiej młodych ziem-

niaków pokroić w cienkie plasterki, z
których układamy w naczyniu warstwę.
Posypujemy je solą i pieprzem, posie-
kaną cebulą oraz czosnkiem. Następ-
nie układamy warstwę obranych i po-
siekanych pomidorów i znów dopra-
wiamy. Kładziemy jeden lub dwa listki
bazylii i układamy kolejne warstwy
ziemniaków i pomidorów. Całość skra-
piamy oliwą z oliwek i pieczemy w
1900C przez godzinę, albo do czasu aż
ziemniaki będą miękkie. Podajemy
prosto z pieca.

Bożena Pięta
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Jest kolacja w domu Jasia. Jasiu prze-
brany w elegancki strój krzyczy ze
schodów:
– Sikać mi się chce!
Mama mówi do synka:
– Jasiu nie wypada tak krzyczeć, że
chce ci się sikać. Mów, że chce ci się
gwizdać.
Jasiu śpi z dziadkiem w łóżku. Jasiu
mówi:
– Dziadku. Gwizdać mi się chce.
Dziadek mówi:
– Ale jest noc i wszyscy śpią.
Jasiu:
– Ale mi naprawdę chce się gwizdać!
Dziadek:
– Dobrze, to zagwiżdż dziadkowi le-
ciutko do ucha.

* * *

Do Jasia na basenie podchodzi ratow-
nik:
– Nie wolno sikać do basenu!
– Ale wszyscy sikają do basenu! – bro-
ni się Jasio.
– Może – mówi ratownik – Ale nie z
trampoliny!

* * *

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 jechałem
autobusem, tata kazał mi wstać i ustą-
pić miejsca kobiecie.
– To bardzo ładnie.
– Ale mamo, ja siedziałem na taty ko-
lanach.

Ostatnia litera każdego hasła jest początkiem następnego.

1. miejsce urodzenia Jana Pawła II
2. ogół biskupów danego kraju
3. nakrycie głowy papieża
4. co środę na Placu św. Piotra w Rzymie
5. pogląd odrzucający wiarę w Boga
6. jest nim nasz rodak ks. Bogusław Grędysa
7. biały lub czarny dym wydobywający się z Kaplicy Sykstyńskiej
8. zebranie kardynałów wybierających papieża
9. brat papieża, który zmarł w wieku 26 lat
10. Stanisław, osobisty sekretarz JP II
11. jedno z państw afrykańskich, które odwiedził JP II
12. Ronald – były prezydent USA
13. stały przedstawiciel dyplomatyczny Watykanu
14. dokonał go Ali Agca
15. termin określający prześladowanie i zagładę Żydów
16. miejsce beatyfikacji Karoliny Kózkówny
17. Lolek lub ..., tak mówili do JP II najbliżsi przyjaciele
18. najwyższy po papieżu dostojnik w hierarchii Kościoła Katolickiego
19. sanktuarium św. Siostry Faustyny
20. państwo z Ziemią Świętą

Opr. darja

Prawoskrêtna
wirówka papieska



Żegnaj zimo!

Krystyna Zając

Taryfa ulgowa
dla nas teraz była
bo zima w tym roku
nam nie dokuczyła.

I śniegu zbyt dużo
nam nie popadało
z dużym mrozem
tej zimy dni też mało.

Nie wiemy co jeszcze
przyniesie nam marzec
a czasem i kwiecień
śnieg przynosi w darze.

Mamy tę nadzieję
że wiosna nadchodzi
bo w drzewach i roślinach
już się życie budzi.

Odejdź sobie zimo
gdzieś w północne strony
niech się zbliży wiosna
w ogródki, zagony.

Niech wiosenne słońce
ziemię nam ogrzewa
a górze nad nami
ptaszek niech zaśpiewa

było
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