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lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W 1997 roku Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego
Bogu. Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy „obierając lepszą cząstkę” poprzez różnorakie charyzmaty, pragną służyć Bogu i bliźnim. Nasza Rodaczka, siostra Maria Marta Warzocha jest jedną z nich.
W grudniu ub. roku przesłała dla wszystkich parafian życzenia świąteczne i podzieliła się refleksjami z pobytu na
misjach na Filipinach. Poniżej zamieszczamy tekst przez Nią przesłany.
Redakcja

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i z tej okazji pragnę
podzielić się trochę więcej z mego życia na Filipinach.
Na przełomie września i października miałyśmy miesięczne rekolekcje, to był szczególny czas łaski podarowany mi przez
Pana. Wędrówka z Jezusem przez pustynię w ciszy, samotności
i modlitwie. W ciągu dnia była tylko jedna wspólna Eucharystia i spotkanie z Kierownikiem Duchowym. Pozostały czas był
wypełniony kontemplacją Pana Boga w cichej modlitwie i refleksji. Dla mnie było to odkrywanie dnia, jak bliskim i dobrym jest Bóg, obecny w danej chwili w całej historii mego życia.
Bóg – Abba, jak orzeł niesie mnie i chroni w cieniu swych skrzydeł od chwili mojego poczęcia, aż do teraz. Bez Niego nie ma
dla mnie życia, tylko On ma moc wypełnić mą wewnętrzną
pustkę i pragnienie miłości. Tylko jego miłość uzdalnia mnie
do akceptacji i kochania drugiego człowieka takim, jakim jest.
Pan przemawiał do mnie w tym czasie na różne sposoby, przez
swoje słowo w Eucharystii, przez siostrę, która mi towarzyszyła
w rekolekcjach, przez wspólnotę sióstr i ludzi pracujących w
kuchni i ogrodzie w pięknie przyrody podczas spacerów a także podczas snu.

Każdej nocy w snach wędrowałam do domu rodzinnego
spotykając się z rodziną i bliskimi mi osobami. Dom rodzinny
ma dla mnie oprócz neutralnych więzi, znaczenie symboliczne. Było to dla mnie zaproszenie ze strony Pana Boga, by głębiej wejść do swego wewnętrznego sanktuarium i tu w głębi
siebie spotkać się z jego żywą obecnością. W snach i na modlitwie doświadczyłam też mocno mego misjonarskiego serca, Pan
Bóg posyłał mnie do ludzi, by to osobiste doświadczenie Jego
miłości nieść tym, którzy są jej spragnieni. Na nowo ożyła we

mnie wdzięczność za dar powołania zakonno-misyjnego. To
doświadczenie pogłębiło się jeszcze bardziej podczas niedzieli
misyjnej, którą przeżywaliśmy razem z siostrami różnych narodowości w domu prowincjonalnym. Wraz z naszymi świeckimi
współpracownikami i krewnymi sióstr misjonarek, uczestniczyliśmy w programie specjalnie przygotowanym z tej okazji.

Siostry różnych narodowości ubrane w tradycyjne stroje,
przedstawiały elementy kultury, z którą związało Je życie i powołanie misyjne. Siostry z Indii ubrane w niebieskie sari, zatańczyły piękny taniec modlitewny. Były też tańce z Indonezji,
Argentyny, Chin i Korei. Z innych krajów siostry śpiewały lub
dzieliły to, co jest bardzo typowe dla ich kultury np. siostry
ubrane w kimono, zaprezentowały japońską ceremonię przygotowania i podania gościom herbaty. Ja ubrana w strój
ukraiński, trzymając chleb (korowai) na rusznyku, dzieliłam
ważny element kultury ukraińskiej, związany z uroczystościami rodzinnymi i witaniem szczególnych gości. Następnego
dnia, miałyśmy możliwość spotkać się z ludźmi mieszkającymi na śmietnisku. Znane są na świecie filipińskie „smocky
mountains”. W Manili obecnie są one likwidowane, a śmieci
przewożone w inne miejsca. My odwiedziłyśmy Pajatas mieszkających na jednej z mniejszych gór, osiedliło się około 12
tys. ludzi. Kilka lat temu, na skutek obsunięcia się tej góry
śmieci, zginęło około 1000 osób. Nasz jednodniowy pobyt
wśród Pajatas, był dla mnie najmocniejszą lekcją, jaką otrzymałam podczas kilkumiesięcznego pobytu na Filipinach.
Widok ludzi starszych, młodych, dzieci, umorusanych w błocie i grzebiących w dołach, by znaleźć kawałek metalu, który
mogą sprzedać – był dla mnie wstrząsającym przeżyciem. Je-
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den z mężczyzn pracujących tam, powiedział nam „to, co dla
bogatych jest śmieciem, dla nas jest złotem”. Część tego dnia
spędziłyśmy w rodzinach, rozesłane po dwie (jak apostołowie) do każdego domu. Mi przypadło wędrowanie z siostrą
Chinką, która dzieliła się również problemami, jakich doświadczają w Chinach. Widząc w tym rejonie bardzo dużo
dzieci, dzieliła sytuację z jej własnej rodziny. W Chinach obowiązuje zakaz urodzenia więcej jak jedno dziecko. Po urodzeniu 2 dziecka trzeba zapłacić 1000$, do urodzenia 3 raczej już nie dochodzi. Jej siostra po urodzeniu 2 dziecka, próbowała wraz z mężem ratować się ucieczką, gdy policja zaczęła ich śledzić. Ostatecznie jednak, mąż został złapany i
wtrącony do więzienia. Groziło mu usunięcie z pracy. W końcu rodzina zdecydowała się wspólnymi siłami wnieść określoną prawem kwotę pieniędzy.
Wraz z siostrą Martą z Chin, znalazłyśmy się w domu, gdzie
mieszkało młode małżeństwo z dwójką małych dzieci. Byłyśmy szczęśliwe, bo ich matka znała angielski, (co wśród tych
ludzi należy do rzadkości). Normalnie prości ludzie rozmawiają w swoich dialektach, których są tutaj tysiące. Najbardziej powszechnym językiem Filipińczyków jest język tagalok.
Dom tej rodziny, zbudowany na śmieciach, wyglądał bardzo
skromnie, bez drzwi i okien, dwa bardzo małe pomieszczenia
– bez umeblowania. Dom posiada kilka wejść, ponieważ
wokół mieszka 9 rodzeństwa, niektórzy z nich z rodzinami.
Ich obiad w tym dniu, stanowił tylko ryż, w inne dni zapewne
jest podobnie. To, co mnie uderzyło w dzieleniu Jonalin, to
jedność w rodzinie, chociaż każdy z nich jest biedny, to jednak na różne sposoby starają się sobie pomagać. Jedna z sióstr
ma pracę, wiec wspomaga finansowo swoje rodzeństwo, które założyło swoje rodziny, ale nie ma środków do życia. Wyjeżdżając z Pajatas, było to stopniowe wkraczanie do innego
świata, po drodze początkowo widziałyśmy, bardziej zorganizowane kolekcjonowane śmieci, segregowanie i pakowanie
w workach na samochody. Im bardziej wjeżdżałyśmy w głąb
miasta tym kontrast był większy, ktoś podlewał piękną roślinność w ogrodzie, dalej kampania przedwyborcza, idąca ulicami miasta, w klasztorze obfita kolacja i gorący prysznic.
Dwa różne światy, tak bliskie i tak dalekie. Co czeka ludzi,
którzy tam pozostali z drżeniem oczekują na wiadomość o
przesiedleniu na miejsce bardziej bezpieczne, co dla nas ozna-
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cza otrzymanie kawałka ziemi, gdzie mogą na nowo wybudować dom, nie mając żadnych środków do życia? Dotychczas
czuli się w miarę bezpieczni, żyjąc na śmietnisku i ze śmietniska.
W ostatnim czasie w ramach naszego programu formacyjnego miałyśmy jeszcze inne doświadczenie. Kilkudniowy pobyt
wśród Hangan – jedna z ponad stu grup tubylczych na Filipinach. Są to ludzie, którzy mieszkają u podnóża gór, niektórzy z
nich zeszli z gór kilkadziesiąt lub kilkanaście lat temu. Ci, którzy, zeszli niedawno żyją bardzo biednie, jak to określiła jedna
z sióstr – jak ludzie pierwotni. Ci, którzy posiadają ziemię, czują
się wystarczająco bogaci, bo głód im nie grozi, natomiast Ci,
którzy nie mają własnej ziemi, chodzą pracować u właścicieli
plantacji ryżu i owoców. Ich zapłatą za dzień pracy jest trzy
kubki ryżu. Znają oni dobrze, co znaczy głód, ich dzieci nie
chodzą do szkoły, bo nie są w stanie uczyć się, gdy żołądek jest
pusty. Bogu dzięki jest tu wielu ludzi, którzy są wrażliwi na potrzeby biednych I „Indigenous people” (tubylcy, ludność miejscowa). Wielu ludzi młodych ofiarnie angażuje się w pomoc
jako wolontariusze. Zakładane są tam szkoły i różnego rodzaju centra dokształcania. Nasze siostry przez prawie 50 lat żyły
w jednej z takich wspólnot u podnóża gór. Obecnie, gdy Mangian stali się bardziej samodzielni, siostry pozostawiły im zarządzanie szkołą i zorganizowanymi tam centrami przetwórni
kokosu i kalamansi (podobne do cytryny). Same natomiast
przeniosły się na inne miejsce, do bardziej potrzebujących.

Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko, módlmy się wzajemnie za
siebie, by umieć rozpoznać Boga, przychodzącego w drugim człowieku. Jezus
narodził się w wielkim ubóstwie, całe
Jego życie było ubogie i jako ubogi przeszedł do chwały Ojca. On nadal żyje pośród nas, utożsamiając się w sposób
szczególny z najbiedniejszymi. Biedni,
to nie tylko Ci, którzy mieszkają w krajach trzeciego świata, to może być ktoś
bardzo bliski żyjący ze mną, pod tym
samym dachem spragniony dobrego słowa, wysłuchania, zrozumienia, uśmiechu… czy rozpoznasz w nim Jezusa?
Z modlitwą s. Maria Marta
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Spotkanie op³atkowe
w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej
Tradycją Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej jest,
organizowanie na początku każdego roku spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków
tegoż Towarzystwa. W dniu 26
stycznia br. w sali tradycji OSP
w Bratkowicach odbyło się takie
spotkanie, połączone z zebraniem sprawozdawczym TMZB.
W dniach 24 – 26.01.2008 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił
żałobę narodową, po tragicznej śmierci 20 oficerów lotnictwa Wojska Pol-

Członkowie TMZB podczas wspólnych rozmów.

skiego. Katastrofa lotnicza miała miejsce w dniu 23.01.2008 r. w Mirosławcu.
Doceniając powagę sytuacji, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Prezes TMZB Pan Józef Chmaj poprosił
zebranych o uczczenie pamięci zmarłych minutą ciszy. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, powadze i zadumie.
Prezes Towarzystwa dokonał podsumowania działalności w 2007 r. Został też przedstawiony ramowy plan
pracy Towarzystwa na 2008 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej Pan Jan Bułatek przedstawił
protokół z kontroli finansowej Towarzystwa, nie
stwierdzając żadnych nieprawidłowości.
Zebranie
udzieliło absolutorium Zarządowi
Towarzystwa. W
dyskusji wyrażono
troskę o wzrost
liczby członków
To w a r z y s t w a ,
szczególnie o ludzi młodych, bo

Fot. Andrzej Bednarz

Od lewej prezes TMZB – Józef Chmaj, przewodniczący zebrania – Tadeusz Bednarz, skarbnik TMZB – Kazimierz Grędysa.
Fot. Andrzej Bednarz

oni powinni być
„zaczynem” pracy
na rzecz środowiska. Następnie
wszyscy zebrani
połamali się opłatkiem i składano
sobie życzenia. W
międzyczasie
wszystkim zebranym udostępniono do oglądania
kronikę TMZB
prowadzoną przez
p. Władysławę
Chmaj.

Mile spędzony czas przy kawie i
herbacie pośród „swoich” nie był czasem straconym. Starsze pokolenie
wspominało najpiękniejsze lata dzieciństwa spędzone w Bratkowicach, a
młodsze pokolenie z zaciekawieniem
wsłuchiwało się w opowieści z tamtych
lat. Mamy nadzieję, że spotkanie w
roku następnym odbędzie się w poszerzonym gronie. Zachęcamy wszystkim
chętnych, którym na sercu leży miłość
do swej małej ojczyzny, jaką jest ziemia bratkowicka, do wstępowania w
szeregi TMZB.
Mieczysław Sawicki

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej
z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy
sk³ada ca³ej spo³ecznoœci Bratkowic
i wszystkim rodakom serdeczne ¿yczenia œwi¹teczne.
Niech Zmartwychwsta³y Jezus zsy³a dla ka¿dej Rodziny
swe b³ogos³awieñstwo na ka¿dy dzieñ.
¯yczymy Wam zdrowia, wzajemnej mi³oœci i wszelkiej pomyœlnoœci.
Zarz¹d TMZB
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Dzieñ Seniora
W grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
został zorganizowany Dzień Seniora. Impreza
ta odbywa się u nas corocznie od roku 1999. Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście: byli żołnierze AK, radni Gminy Świlcza, sołtys wsi
Bratkowice, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji, sąsiedzi i przyjaciele szkoły, którzy wspierają nas w różnych przedsięwzięciach.
Spotkanie przy kawie i ciastku.

Pani dyrektor Janina Gaweł serdecznie powitała przybyłych gości, nawiązała do programu artystycznego poświęconego polskim wigiliom w różnych okresach historycznych.
Zebrani uczcili minutą ciszy tych, którzy w poprzednich latach świętowali wspólnie z nami, ale już Ich wśród
nas nie ma – odeszli do „Domu Ojca”.
Szanowni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów, który stanowił montaż literacko-muzyczny „W wigilijną noc”. Wyeksponowano w nim
motyw polskich wigilii obchodzonych przez Polaków w różnych zakątkach świata, na zesłaniach w syberyjskich
łagrach, w czasie wojny i okupacji.

Koœció³
w rozbudowie

Wymiana okien i witraży w starej części kościoła. 28.02.2008 r.
Fot. Andrzej Bednarz

Montaż literacko-muzyczny w wykonaniu uczniów SP nr 3.
Fot. Janina Gaweł (2)

Zebrani goście wspólnie z uczniami śpiewali kolędy.
Wielu starszych ludzi nie zdołało ukryć łezki wzruszenia.
Program artystyczny podobał się gościom, świadczyły
o tym burzliwe oklaski i słowa podziękowania wyrażone
przez zebranych na uroczystości.
W imieniu byłych żołnierzy AK za serdeczne przyjęcie, ciekawy program artystyczny, podziękowała pani Janina Wierzbicka-Kopeć, łączniczka Łukasza Cieplińskiego, która corocznie odwiedza naszą szkołę, spotyka się z
uczniami, przekazując wiedzę na temat Armii Krajowej i
utrwalając pamięć o ludziach walczących o wolność. O
jednej ze swoich wojennych wigilii opowiedział pan Franciszek Sagan, również żołnierz AK, prezes II Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie.
W imieniu radnych Gminy Świlcza głos zabrali pani
Cecylia Homa i pan Ferdynand Zakrzewski, którzy na ręce
pani dyrektor złożyli podziękowanie za zaproszenie.
Następnie szanowni goście zostali zaproszeni na poczęstunek. W czasie spotkania panowała serdeczna atmosfera.
Maria Gawron
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Œwiêty Wincenty
W dniu 22 stycznia każdego roku obchodzimy wspomnienie św. Wincentego
męczennika. Jak podają kroniki św. Wincenty urodził się w III w. w hiszpańskim
mieście Huesca w rzymskiej rodzinie. Był archidiakonem w Saragossie. Powierzono mu opiekę nad ubogimi oraz zarządzanie dobrami diecezji. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana został aresztowany i wrzucony do
więzienia. Poddawano go torturom, aby wyrzekł się wiary, a także wydał dobra
kościelne. Podobnie jednak jak św. Wawrzyniec w Rzymie, tak i św. Wincenty
zniósł bohatersko wszystkie męki. Skazano go na śmierć przez ukrzyżowanie. Miało
to miejsce w Walencji 22 stycznia 304 roku. Otoczono go czcią nie tylko w Hiszpanii (Saragossa i Walencja), ale w całej Europie. Już w wieku V miał kościoły
pod swoim wezwaniem. Jego ciało umęczone w Walencji przeniesiono do Saragossy, a część rozdzielono po innych miastach (otrzymały je m.in. Paryż, Poitiers
i Rzym).W wielu krajach Europy, także i w Polsce leśnicy i drwale obrali św.
Wincentego na swojego patrona.
Święto patronalne leśników i drwali było okazją do zadania kilku pytań panu
leśniczemu mgr inż. Bernardowi Dworakowi.

pory roku. W okresie zimowym są to
prace związane głównie z pozyskaniem
drewna, jako głównego źródła dochodu leśnictwa. W tym okresie leśnicy
przeprowadzają inwentaryzację zwierzyny leśnej. Ta statystyka potrzebna
jest do planu odstrzału zwierzyny.
Okres wiosenny, letni i jesienny to
też prace związane z pozyskaniem
drewna, ale w dużo mniejszym stopniu.
Główne prace o tej porze roku związane są z hodowlą i ochronną lasu poprzez
odnowienie wyciętych powierzchni lasu
i uzupełnienie upraw z poprzednich lat.
W okresie letnim dużo czasu poświęca się ochronie przeciwpożarowej
poprzez patrolowanie lasu, a w przypadku 3 stopnia zagrożenia pożarowego obowiązuje stała dyspozycyjność.
Oprócz tych wszystkich prac są też prace zlecone przez Nadleśnictwo w ramach programu Natura 2000 m.in. inwentaryzacja przyrodniczo – leśna oraz
bieżące utrzymanie infrastruktury leśnej w danym leśnictwie.

Krzywa (Dąbry)
gdzie leśniczym
jest Jarosław
Marek, Leśnictwo Bratkowice
– Bugaj z leśni-

– Czy w naszym lesie występuje unikatowa roślinność i drzewostan?
Tak, należy do niej paproć – długosz
królewski (osmunda regalis). Według
naszego rodaka Zdzisława Bednarza
profesora Akademii Rolniczej w Kra-

patron leœników i drwali

Leśniczy podczas kubikowania.

– Proszę o bliższe przedstawienie
się naszym czytelnikom.
Mam 37 lat pochodzę z Bratkowic.
W 1994 r. ukończyłem Akademię Rolniczą – Wydział Leśny w Krakowie. W
tym samym roku podjąłem pracę w
Nadleśnictwie Głogów Małopolski na
stanowisku stażysty. Następnie przez
krótki okres czasu pracowałem jako
podleśniczy w Leśnictwie Krzywa. Od
1997 r. do 2002 r. pełniłem funkcję leśniczego w Leśnictwie Turza. Jako leśniczy w Bratkowicach pracuję od
01.08.2002 r.
– Jaki obszar terytorialny zajmuje
bratkowicki las?
Bratkowicki las jest jednym z fragmentów dawnej Puszczy Sandomierskiej. Jego powierzchnia liczy 2212 km2..
Na terenie Bratkowic funkcjonują
jeszcze dwa leśnictwa: Leśnictwo –

czym Leonem Olszowym.
– Co należy do obowiązków leśniczego?
Do obowiązków
leśniczego należy całość prac związanych
z zagospodarowaniem i ochroną lasu.
Prace te wykonuje się w zależności od
Rezerwat przyrody „Zabłocie”.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna.

kowie, stanowisko paproci jest pozostałością flory bagiennej siedlisk średniowiecznej Puszczy. Unikatowość drzewostanu
to kilka dębów – pomników przyrody z trzema
najstarszymi rosnącymi
obok leśniczówki o obwodach pnia 425 cm,
335 i 325 cm w wieku
200 – 260 lat. Należy
wspomnieć o rezerwacie
przyrodniczym „Zabłocie” położonym w obrę-
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Diamentowe
Gody
Niewiele jest w Bratkowicach małżeństw, które przeżyły ze sobą ponad 60
lat. Jednym z takich małżeństw są państwo Helena i Jan Bednarzowie z Dąbrów. Jubileusz 61 rocznicy ślubu państwa Bednarzów, jest więc wspaniałą
okazją do sięgnięcia pamięcią do tamtych
dni, kiedy to wspólnie stanęli na ślubnym
kobiercu. W dniu św. Agaty, 5 lutego
1947 roku. w bratkowickim kościele parafialnym w obecności rodziny i znajomych ślubowali sobie miłość, wierność i
uczciwość małżeńską. Ślubu udzielił im
ówczesny proboszcz parafii, ks. Edward
Brodowicz [Jakubowski]. Wesele odbyło
się w domu rodzinnym panny młodej na

9
Dąbrach. Po uroczystościach weselnych
trzeba było powrócić do codzienności.
Państwo Bednarzowie wspólnie gospodarzyli na 3 hektarowym gospodarstwie. Jak
wiele innych rodzin chowali krowy, konia, kosili trawę w pobliskim Ługu. Jednak praca na roli nie była ich jedynym
źródłem utrzymania. Żeby wychować pięcioro dzieci (dwóch synów i trzy córki)
trzeba było dodatkowych dochodów. Dlatego pan Jan w 1949 roku rozpoczął pracę zawodową. Pracował m.in. Instalu i
RPIS-ie, gdzie był zatrudniony jako hydraulik. W 1960 roku uległ poważnemu
wypadkowi i jak mówi – gdyby nie Opatrzność Boska nie wiem jak by się to dla mnie
wszystko skończyło. Pan Jan był dobrym
fachowcem i przy tym miał duszę społecznika. Był budowniczym Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Jest ostatnim z
żyjących członków komitetu rozbudowy
ówczesnej szkoły. Tak wspomina tamten
okres – praca była bardzo ciężka. Cegłę na
budowę trzeba było wozić furmankami.

brych ludzi. Dwóch synów jest leśnikami. Jeden mieszka i pracuje w Siedliskach
niedaleko Rzeszowa, a drugi w Jastrowie
koło Piły i także jest już na emeryturze.
Najmłodsza córka wraz z rodziną mieszka we własnym domu obok rodziców,
średnia w Rzeszowie, a najstarsza koło

Portret ślubny.

Przemyśla. Szanowni Jubilaci doczekali
się 13 wnuków i 2 prawnuków. Jak sami
mówią – wnuki nie zapominają o dziadku
i babci, często nas odwiedzają. Jeśli nie

bie Leśnictwa Bratkowice, pomiędzy
Bratkowicami, Budami i Porębami Kupieńskiemi. Rezerwat liczy 540 ha i jest
ostoją rzadkich gatunków ptactwa wodnego takiego jak: łabędź niemy, żuraw,
bocian czarny, orlik krzykliwy, orzeł
bielik, świstunka górska.
– Jaką rolę spełnia istniejąca na terenie lasu ścieżka edukacyjna?
Bardzo się cieszę, że na terenie leśnictwa Bratkowic mogłem utworzyć
taką ścieżkę bowiem oprócz walorów
rekreacyjnych spełnia ona bardzo dużą
rolę edukacyjną, w szczególności dla
młodzieży szkolnej. Ścieżka o długości
4 km tworzy pętlę zaczynając się i kończąc w punkcie edukacyjnym na skraju
lasu. Są tam usytuowane ławki i wyznaczone miejsce na ognisko. W punkcie
edukacyjnym jak i na trasie ścieżki ustawiono tablice opisujące las i procesy w
nim zachodzące.
– Czego należy życzyć wszystkim leśnikom w dniu ich święta?
Myślę, że dużo zdrowia, satysfakcji
i zadowolenia z wykonywanego zawodu oraz tego, aby wszyscy korzystający
z uroków i dobrodziejstwa lasu bardziej
dbali o jego ekologię tak, aby mógł służyć następnym pokoleniom.
– Dziękuję za rozmowę.
Tadeusz Bednarz
Fot. Andrzej Bednarz

Szanowni Jubilaci.

Dzieci szkolne w ramach zajęć z wychowania fizycznego rozładowywały ją i wyciągały na rusztowania. Wszystkie prace przy
rozbudowie związane z wykonaniem hydrauliki były na głowie pana Jana W czasie, kiedy pracował zawodowo czy społecznie, obowiązki rodzinne spadły na
jego żonę. To pani Helena zajmowała się
wychowywaniem dzieci i doglądaniem
gospodarstwa. Kiedy znalazła chwilkę
czasu szyła na maszynie. Tak mijały im
kolejne, wspólne lata.
Dzisiaj szanowni Jubilaci (pan Jan 85
lat i pani Helena 82 lata) zasłużenie odpoczywają na emeryturze. Wspólnie spędzone 61 lat to bardzo długi czas, ale jak
twierdzą małżonkowie – nie wiadomo,
kiedy to wszystko minęło. Są zadowoleni z
dzieci i cieszą się, że wychowali je na do-

Fot. Andrzej Bednarz

mogą przyjechać, to telefonują. Wszystkich
bardzo kochamy i chcielibyśmy, aby wyrośli na porządnych ludzi.
Państwu Bednarzom – Helenie i Janowi – bardzo dziękujemy za tę chwilę
rozmowy. Była to dla nas ciekawa opowieść o życiu normalnej, zwykłej rodziny. Musimy pamiętać, że życie płynie
niezwykle szybko. Dlatego trzeba żyć
tak, by wnieść w nie jak najwięcej dobra, piękna, miłości wzajemnej oraz
życzliwości i szacunku. Na dalsze lata
wspólnego życia życzymy Szanownym
Jubilatom Bożego błogosławieństwa,
dużo zdrowia, miłości i ludzkiej życzliwości. Niech życie Wasze promieniuje
radością i szczęściem dzieci i wnucząt.
Andrzej Bednarz
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Sto lat dla babci i dziadka
– czyli uroczystoœæ w Szkole Podstawowej
nr 2 w Bratkowicach
Święto babci i dziadka to wyjątkowe dni podczas, których w sposób szczególny chcemy wyrazić swoją wdzięczność, serdeczność i pamięć tym, których
bardzo kochamy.
Spotkania takie są już tradycją i są
one jedną z ważnych form pracy wychowawczej naszej szkoły. Sprzyjają integracji środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, uczą szacunku dla
starszych, tolerancji, pozwalają kształtować uczucia rodzinne i tworzyć wspólny kierunek oddziaływań wychowaw-

Bąk, p. M. Król.
Na część artystyczną złożyły się
wiersze, piosenki,
inscenizacje, w które dzieci włożyły
dużo pracy, zaangażowania oraz serca.
Występy nagradzane były gromkimi
brawami babć, dziadków oraz zebranych rodziców, na twarzach których
malowały się rumieńce emocji.
Na zakończenie występów wnuki
obdarowały zebrane babcie i dziadków

demii oraz w humorystyczny sposób
przedstawili życie babci i dziadka własnego autorstwa. W tej radosnej atmosferze nastąpiła dalsza część spotkania
przy ciastku, kawie i herbacie. Jak co
roku tę część spotkania przygotowały
zawsze chętne do pomocy mamy wystę-

Babcia i dziadek p. Zofia i Mieczysław
Czernikowie podczas występu.

Inscenizacja w wykonaniu dzieci z kl. 0.

czych domu rodzinnego i szkoły.
Występy ośmielają dzieci, uczą właściwych postaw, obycia ze sceną, kulturalnego zachowania się podczas przedstawień teatralnych.
Emocje towarzyszą obu stronom –
tej która składa życzenia, czyli wnukom
oraz zebranym babciom i dziadziom.
Uroczystość ta odbyła się 12 lutego
br. i zgromadziła bardzo dużo babć i
dziadków nie tylko z naszej miejscowości, ale również z sąsiednich czasem
nawet bardzo odległych.
Dziadkowie chętnie przyjeżdżają,
ponieważ chcą być ze swoimi wnukami, chcą wspólnie cieszyć się ich sukcesami na scenie oraz zobaczyć jak się
uczą. Wszystkie występy małych artystów przyjmują z wielkim wzruszeniem
i radością oraz są najbardziej wyrozumiałą publicznością dla małych aktorów.
Występy dla zebranych gości przygotowały dzieci z klas 0–III pod opieką
swoich wychowawczyń: p. Władysławy
Jucha, p. Elżbiety Borciuch, p. Ireny

Dzieci z kl. II dedykują
życzenia dziadkom.

wykonanymi wcześniej na zajęciach ze
swoimi wychowawczyniami upominkami.
Po zakończonych występach dzieci,
uroczystość uświetnili, a jednocześnie
rozbawili do łez państwo Zofia i Mieczysław Czernikowie, którzy śpiewająco podziękowali w imieniu swoim i zebranych małym artystom i ich opiekunom, za przygotowanie wspaniałej aka-

pujących dzieci.
Serdeczna atmosfera tego spotkania wypełniona życzliwością i wzruszeniami długo pozostanie w pamięci
wszystkich biorących w niej udział.
Przyczyni się także do kształtowania dobrych relacji pomiędzy pokoleniami
oraz poszanowania tradycji.
Władysława Jucha

Bratkowice, Wielkanoc 2008 r.

Chrystus Zmartwychwstał!
Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy wszystkim Członkom Koła WSD i Akcji Katolickiej oraz całej Wspólnocie
parafialnej przesyłamy najlepsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Pan obdarza pokojem i radością. Udziela zdrowia,
obfitych łask Bożych, nadprzyrodzonej nadziei i miłości, a Maryja Niepokalana
niech będzie obecna pośród nas na drogach naszej codzienności życzy
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół WSD i Akcji Katolickiej w Bratkowicach
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Wychowanie przez muzykę jest najznakomitsze, bowiem rytm i harmonia najgłębiej
wnikają w duszę, pobudzając wykształcenie w niej odwagi i przyzwoitości (…)
Wykształcenie muzyczne uchodzi za środek wychowawczy potężniejszy od innych.
/Sokrates/

Koncert
jakiego
nie by³o!
Okres karnawału to czas zabaw,
szaleństw i koncertów. W sobotę, 19
stycznia 2008 r. w Zespole Szkół Nr 1
przy ulicy Towarnickiego w Rzeszowie
odbył się wspaniały koncert. Był to
występ znanej nam i lubianej Dziewczęcej Orkiestry Dętej działającej przy
tejże szkole. Zgromadzona w auli publiczność wysłuchała koncertu, który
poprzedzony był całotygodniowym
przygotowaniem. Odbywało się ono na
zgrupowaniu pod kierownictwem pana
Bronisława Borciucha, którego w tej
pracy wspomaga żona Elżbieta. To
właśnie pani Elżbieta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach gdzie
pracuje, „wyławia” talenty śpośród

Bratkowiczanki w pełnej gali. Stoją od lewej: Katarzyna Bułatek, Monika Zdun, Sylwia Siwiec,
Ewa Zając, Karolina Kopacz, Gabriela Dąbek, Dominika Przywara, Dominika Makuch, Monika Kluska, Natalia Kwoka, Paulina Grendysa, Karolina Bednarz, Magdalena Grendysa,
Joanna Maksymiak, Joanna Bednarz, Anna Zdun, Agata Grędysa.

dziewcząt, które mają predyspozycje
do gry na instrumentach dętych. Podczas koncertu orkiestra zaprezentowała stare i nowe utwory. Pomiędzy granymi utworami pan Bronisław prezentował osoby w niej grające, a także
przypomniał historię jej powstania.
Bardzo dużą grupę w orkiestrze stanowią właśnie dziewczęta z Bratkowic.
Po zakończeniu koncertu wszyscy zebrani nagrodzili gromkimi brawami
wspaniały występ. Oklaski z pewnością
były adresowane także do Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, kierownictwa orkiestry oraz do rodziców
dziewcząt występujących w orkiestrze.

Orkiestra w czasie koncertu pod kierownictwem Bronisława Borciucha.

W dniach od 25 lutego do 5 marca
br. orkiestra wyjechała na tournee do
Hiszpanii. Podczas pobytu na Półwyspie Iberyjskim, orkiestra swoim talentem muzycznym, urodą i wdziękiem
dziewcząt, podbiła serca hiszpańskiej
publiczności.
Cieszymy się i jesteśmy dumni z
tego, że nasza młodzież godnie reprezentuje Bratkowice, biorąc udział w
międzynarodowych imprezach kulturalnych. Całej orkiestrze życzymy wielu sukcesów, radości i poczucia satysfakcji podczas realizacji swoich zainteresowań i pasji.
Tekst i fot. Andrzej Bednarz
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Ukocha³em bratkowick¹ ziemiê!
Nasza wioska z tego słynie
że tu życie miło płynie
nikt nie wadzi nic nikomu
to dlatego moi drodzy
że Bóg gości w każdym domu.
/Fragment wiersza pani Genowefy
Woźny „Nasza mała Ojczyzna”/
Jak w każdym mieście czy też wsi,
tak i w naszej miejscowości, zamieszkują rdzenni mieszkańcy „z dziada
pradziada”. Są i tacy, dla których
Bratkowice stały się miejscem stałego zamieszkania dopiero na pewnym
etapie ich życia. Być może początki
dla niektórych były trudne, bowiem
nie wszystkim łatwo jest się przystosować do nowych warunków, tradycji,
zwyczajów i obyczajów, ale myślę, że
z czasem osoby te nie żałowały podjętej decyzji. Każdy z nowych członków naszej społeczności wnosi do niej
coś wartościowego w zależności od
wieku, zainteresowań, wykonywanego zawodu, doświadczenia życiowego.
Ma również te same przywileje i
uprawnienia społeczne niezależnie od
tego, czy stawiał tu swoje pierwsze
kroki, czy też robiły to jego dzieci i
wnuki.
Jednym z wielu mieszkańców, który czuje się głęboko związany z Bratkowicami, mimo tego, ze nie jest to
jego rodzinna miejscowość jest pan
Józef Pisarek z Zastawia I. Zamieszkując w Bratkowicach mógł realizować swoją pasję i zainteresowania
związane z muzyką. Bardzo jesteśmy
radzi, że zechciał nam o nich opowiedzieć.
– Od ilu lat pan mieszka w Bratkowicach?
– W Bratkowicach mieszkam od 25
lat. Przeprowadziłem się tutaj w 1983
roku końcem sierpnia, na kilka dni
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
– Jaki był powód podjęcia prze pana
tak ważnej decyzji?
– Skłoniło mnie do tego zawarcie
związku małżeńskiego właśnie z mieszkanką Bratkowic. Przemawiało za tym
jeszcze to, że tutaj były lepsze warunki
życiowe i lepiej rozwinięta komunika-

cja. Tak więc wspólnie z żoną zdecydowaliśmy, że zamieszkamy w Bratkowicach. Dziś, po latach uważam, że była
to decyzja właściwa.
– Czy trudno było się panu przystosować do nowego miejsca zamieszkania?
– Początki były trudne, ponieważ w
Błędowej Zgłobieńskiej tam gdzie
wcześniej mieszkałem było tylko kilka
oddalonych od siebie domów. Panowała cisza i spokój, a Bratkowice to była
bardzo duża, tętniąca życiem wieś i
domy jeden koło drugiego.
– Jakie ma pan zainteresowania?
– Przede wszystkim interesuję się
muzyką ludową, a także lubię czytać
gazety oraz książki.
– Kiedy zaczęła się ta pana „muzyczna” droga?
– Zacząłem grać od 10 roku życia.
Mój tata grał na skrzypcach i ja go naśladowałem chociaż wybrałem inny instrument, a mianowicie akordeon. Ten,
na którym obecnie gram jest już ósmy.
Najpierw grałem na harmonii guzikowej. Graliśmy wspólnie na różnych po-

Akordeon jest nieodłącznym atrybutem p. Józefa Pisarka.

stawowej zacząłem naukę w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia, trwała ona
tylko trzy lata, ponieważ musiałem ją
przerwać z powodu choroby. Po ukończeniu osiemnastego roku życia wyjechałem do pracy na Śląsk na dwa lata i
podjąłem tam pracę w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym,
gdzie grywałem tam na różnych uroczystościach. Gdy wróciłem do Rzeszowa,
podjąłem pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Szkół (pracowałem tam 27 lat) w dalszym ciągu gra-

Skład kapeli, stoją od lewej: Janina Gąska, Janina Bąk, Władysław Bąk, Grażyna Grońska –
kierowniczka, Alfred Kwoka, Józef Pisarek, Stanisław Rzepka, Julian Pięta, Michał Gniewek,
Bronisław Pięta, Eleonora Wdowik, Mieczysław Przywara, Janina Kwoka, Władysław Lachcik, Janina Cebula, Felicja Lachcik.

tańcówkach, zabawach, weselach. Najpierw uczyłem się sam w domu, a następnie przez półtora roku brałem prywatne lekcje w Dąbrowej u pana Edwarda Basary. Po ukończeniu Szkoły Pod-

łem na różnych imprezach okolicznościowych. Nie pamiętam dokładnie, w
1984 lub 1985 roku została powołana w
Bratkowicach kapela ludowa, której byłem jednym z członków. Od 1987 roku
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kapela zaczęła podlegać pod Gminny
Ośrodek Kultury, a ja około czterech lat
pełniłem funkcję instruktora. Zadaniem
instruktora było przygotowywanie melodii, przeprowadzanie prób z orkiestrą
oraz dokonywanie wyboru piosenek dla
zespołu śpiewającego. Było to nie lada
wyzwanie. Wraz z orkiestrą musieliśmy
się dopasować, złapać ten sam rytm. Od
dziecka lubiłem grać. Graliśmy te same
melodie, które grywałem z ojcem, te
najstarsze. W czasie gdy byłem jeszcze
członkiem kapeli zacząłem śpiewać w
chórze kościelnym w naszej parafii (około 9 lat). Śpiewając w chórze mogłem
wykorzystać znajomość nut, słuch oraz
talent muzyczny, a wraz z nim moje
wszystkie umiejętności nabyte w szkole
muzycznej.
– A jak dzisiaj wygląda pana muzykowanie?
– Jeśli jest ku temu okazja to chętnie przygrywam na różnego rodzaju
uroczystościach, a nawet jeżeli jej nie
ma, to każdej niedzieli tak z zamiłowania gram sobie w domu dla lepszego
samopoczucia. Muzyki ludowej słucham również w radiu i oglądam występy zespołów ludowych w telewizji. W
roku 2007, towarzysząc Kołu Gospodyń
Wiejskich w Bratkowicach, grałem na
dożynkach w Świlczy. Ja nadal mam
ochotę grać w zespole, ale brakuje nam
całego składu. Młodzi nie interesują się
dziś tego typu muzyką.
– Czy któryś z członków rodziny
podziela pana pasję?
– Niestety nie. Ani dzieci, ani wnuczęta.
– Pana motto życiowe?
– Muzyka daje zadowolenie, poprawia samopoczucie, podtrzymuje na duchu. Każdy z nas ma swoją pasję i jakieś zainteresowania, ale nie każdy ma
możliwość je rozwinąć.
Pan Józef Pisarek jest człowiekiem,
któremu to się udało. Nie jest to jednak w jego przypadku kwestia szczęścia,
ale talentu, zamiłowania do muzyki i
ciężkiej pracy. Mimo, że pan Józef nie
gra już w zespole, to nie brakuje mu
chęci i zapału do realizacji swojego hobby. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę dalszego muzycznego rozwoju i godnego następcy, który również
tak jak pan przyczyni się do rozwoju
kultury w naszej miejscowości.
Beata Krupa
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Studniówkowy
zawrót g³owy…!
Na studniówkę czeka się właściwie
od początku pierwszej klasy. Kojarzy się
z dorosłością, piękną suknią, eleganckim garniturem, wytwornością. Ta noc,
wydaje się nocą jedyną w swoim rodzaju. To się nie zmienia. Zmienia się tylko
studniówkowa moda i koszty, jakie trzeba ponieść w związku z nią. Studniówka, zgodnie ze swoją nazwą, odbywać
powinna się na sto dni przed maturą.
Najczęściej termin jest tylko mniej lub
bardziej zbliżony do pożądanej daty. Od
dawna wiadomo, że organizowanie studniówki w szkole, na sali gimnastycznej
nie jest trendy. Wymagane jest wynajęcie sali, najlepiej w parogwiazdkowym
hotelu lub ekskluzywnym klubie.
Tej nocy każda dziewczyna pragnie
przeobrazić się w pięknego Kopciuszka,
a chłopiec w Księcia na białym rumaku
(obecnie w limuzynie). Od dawna na tę
jedyną i niepowtarzalną noc, nie zakłada
się już białych bluzek i długich spódnic w
kolorach czarnym, albo granatowym jak
to robili nasi rodzice. Dominującymi kolorami są czarny, czerwony i złoty. Coraz
częściej dziewczyny jednak ubierają sukienki w kolorach tęczy. Kreacje często
są bardzo śmiałe. Standardem są głębokie dekolty, gołe plecy i ramiona, które
na ogół tylko w czasie poloneza przykryte są szalem, albo i nie. Nastolatki raczej
nie chodzą na wielkie bale, więc studniówkowe suknie jeśli jeszcze kiedyś
włożą, to na pewno nieprędko. Ceny kreacji nie są niestety najniższe (200 – 300
zł). Kiedy przygotowania do studniówki

sięgają zenitu, niektóre dziewczyny wpadają w istny amok. Na trzy tygodnie
przed, zaczynają chodzić do solarium,
żeby przypadkiem nie wyglądać blado w
środku zimy. Każda minuta przybliżająca białą maturzystkę do mulatki kosztuje złotówkę. Do tego dochodzi obowiązkowo fryzjer i manikiurzystka. Na studniówkę nie można się wybrać bez czerwonej bielizny. Jak głosi przesąd, aby zapewnić sobie powodzenie na maturze,
należy założyć na siebie bieliznę ze studniówki. Dziewczyny wybierają najczęściej
skąpe stringi, a chłopcy czerwone bokserki. Nieodłączną częścią studniówkowej
garderoby są pończochy (tradycyjne lub
samonośne) i oczywiście podwiązki, które bywają chętnie pokazywane fotografom. W połowie studniówki misterne fryzury się rozpadają, makijaż się rozmazuje, a w pończochach robią się oczka. Koło
północy dziewczyny szaleją na parkiecie
już bez swoich drogich szpilek, które lądują w kącie sali. A chłopcy bez krawatów i z koszulą niestety nie w spodniach
jak przystało… Osoby, które podchodzą
do sprawy na luzie i nie przesadzają w
wydatkach, najlepiej się bawią. Nie martwią się, że coś się popsuje, odpadnie. To
jedyna taka noc w życiu, więc chyba nie
warto spędzić jej płacząc nad złamanym
paznokciem...
Życzymy powodzenia naszym tegorocznym maturzystom, niech ta czerwona bielizna ze studniówki przyniesie
wam szczęście!
Asia Kokoszka

Poloneza czas zacząć.
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W

jednym z ostatnich wydań
naszego kwartalnika zamieściliśmy wywiad, w którym
pracodawcy największego zakładu pracy znajdującego się na terenie naszej
miejscowości, jakim jest przedsiębiorstwo RESTOL, przybliżyli nam historię i plany dotyczące rozwoju zakładu
na chwilę przed 20-tą rocznicą jego
powstania. W bieżącym wydaniu przedstawiamy trzech spośród wielu mieszkańców Bratkowic zatrudnionych w tej
firmie, pracujących tu od wielu lat. Ok.
60% zatrudnionych w Restolu to właśnie „nasi” ludzie. Pracodawcy i pracownicy firmy stawiają na ciągły jej rozwój, a ten widoczny jest gołym okiem.
Niektórzy spośród nich tajemniczo
wskazywali na nowe „wykopalisko” na
terenach zakładu. To początki kolejnej,
nowej inwestycji. Prawie cała produkcja oparta jest na obrabiarkach sterowanych komputerowo. Wprowadzane
są ciągle nowe technologie, nowoczesne maszyny, powiększane jest zatrudnienie. Ważną informacją mającą znaczenie dla mieszkańców sąsiadujących
z firmą i nie tylko, jest ta, iż ostateczny
odbiór najnowocześniejszej kotłowni, w
której spalane są odpady produkcyjne,
nastąpił w lutym br., a uruchomienie
miało miejsce jeszcze w XI 2007 r. Kotłownia pracuje nieprzerwanie i wygląda imponująco. Stawianie na ekologiczne rozwiązania z pewnością wszystkich
cieszy.
Mijający czas zatarł już być może w
nas wspomnienia, kiedy to w trudnym

Hala produkcyjna przedsiębiorstwa.
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okresie transformacji lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia, niejedna rodzina ucierpiała z
powodu braku pracy. Wiążące się z tym
niepewność jutra i strach, paraliżowały
wielu z nas. Wówczas, na tym trudnym
rynku pracy, wielu mieszkańców naszej
i sąsiednich miejscowości znalazło swoje miejsce zatrudnienia w nowo tworzącym się przedsiębiorstwie.

owocami pracy własnych rąk. Praca wyzwala w nas najpełniej nasze uzdolnienia, energię i inicjatywę. Jest szkołą takich cnót jak: wytrwałość, solidarność,
cierpliwość, odwaga, współpraca. Praca łączy ludzi. Ma także charakter społeczny. Uczestniczą w niej grupy ludzi,
a wytwarzane przez nich dobra lub usługi służą wielu odbiorcom.
I tu wróćmy do Restolu. Wiele
sprzętów w postaci mebli znajdujących

NIE
TYLKO
MEBLE
Dwudziestolecie (1988-2008) to
właśnie okres obejmujący istnienie na
terenie Bratkowic przedsiębiorstwa
RESTOL.
Dla wielu było to światełko w tunelu. Możliwość podjęcia pracy w dobie
panującego wówczas i wszechobecnego bezrobocia, dawała poczucie własnej
wartości, szansę na utrzymanie rodziny, satysfakcję i poczucie sensu życia.
Godna praca zawsze może być dla
człowieka źródłem szczęścia. Pracując
przekształcamy naturę, przystosowując
ją do własnych potrzeb. Cieszymy się

Nowoczesna kotłownia do spalania odpadków
produkcyjnych.

się w naszych domach, to właśnie meble wyprodukowane w Restolu. Trudno też znaleźć dziś choćby jeden z
ośrodków użyteczności publicznej w
Bratkowicach, który nie byłby wyposażony w meble Restolu – szkoły, przedszkole, Dom Strażaka, klub sportowy.
Gdy zaś po całotygodniowym trudzie pracy przychodzimy do naszego
pięknie rozbudowanego kościoła parafialnego, tutaj też znajdziemy owoce
pracy rąk ludzi pracujących w Restolu.
To oni bezinteresownie pomagali w wykonywaniu rozlicznych elementów okolicznościowych dekoracji. W czasie, gdy
oczekujemy na nowy ołtarz, wykonali
przejściowy stół ołtarzowy, tabernakulum i elementy dekoracji ściany ołtarzowej oraz obudowę zabezpieczającą
organy przed promieniami słonecznymi.
Tak więc Restol to nie tylko meble.
Warto pamiętać o tych formach działalności przedsiębiorstwa, które w postaci pomocy charytatywnej, czy też formy sponsoringu (m.in. LKS „Bratek”,
„GUKLA”) przynoszą wiele dobra naszej społeczności. Człowiek prędzej czy
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później zauważa, że praca bez hierarchii wartości to niejednokrotnie, całkowite zatracenie się, pracoholizm, wyzysk człowieka przez człowieka. Tak więc kolejność słów w starej benedyktyńskiej maksymie „Ora et labora” (Módl się i pracuj) nie jest
bez znaczenia.
W dzisiejszym świecie jest coraz więcej skomplikowanych
produktów. Żeby móc je wyprodukować, potrzeba odpowiednich specjalistów. W Restolu, z pewnością też ich znajdziemy.
Wyspecjalizowali się w pewnych dziedzinach. Pracują tu od wielu lat. Poniżej na swoich stanowiskach pracy przedstawiamy
długoletnich pracowników RESTOLU. Należą do nich m.in.:

Marek Rogala
– związany z firmą od 1990 roku. Pełni obecnie funkcję kierownika produkcji. Posiadając dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną może skutecznie
wykonywać swoje zadania, do których
należą m.in.: koordynacja produkcji,
dbałość o zapewnienie jej ciągłości,
dbanie o podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez organizację kursów i
szkoleń. Zaangażowany i odpowiedzialny. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka na Czekaju.

Czesław Kret
– jest jednym z pracowników o najdłuższym stażu pracy /18 lat/. Zatrudniony w charakterze mechanika maszynowego, dba o utrzymanie ciągłości pracy maszyn. Niezawodny. Pan
Czesław ma swoje tajemnice, ale maszyny z pewnością przed nim ich nie
mają. Żonaty, pięcioro dzieci, z których dwie córki pracują też w Restolu. Mieszka na Piaskach.

Jan Kosturek
– zatrudniony od 1990 roku. Pełni
funkcję ustawiacza na placówce wiercenia. Obsługuje jedną z najnowocześniejszych wiertarek, przez którą przechodzi 90% produkcji. Świetny specjalista. Dba o precyzyjność wykonywanych operacji produkcyjnych.
Żonaty, trójka dzieci. Mieszka na
Zastawiu.

15
W związku z jubileuszem 20-lecia, przedsiębiorstwu
życzymy dalszego rozwoju, a pracownikom zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej i odpowiednio wynagradzanej pracy. Jak dowiedzieliśmy się Restol jest w
trakcie przygotowań do świętowania swego jubileuszu.
Jakie niespodzianki z tej okazji czekały na pracowników firmy? Mamy nadzieję, że bezpośrednio zainteresowani podzielą się swoimi wrażaniem na łamach następnego wydania naszego kwartalnika.
Halina Zawisza
Fot. Andrzej Bednarz
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Zanim zaczniemy budowê…
W ostatnich latach dostrzegamy zasadniczy
zwrot w rozlokowaniu budownictwa mieszkaniowego z tendencją ucieczki z zatłoczonych blokowisk
miejskich i budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarach wiejskich. Dostrzegamy również taki proces w Bratkowicach, gdzie buduje się domy z dala od zwartej zabudowy.
Budowa domu jest realizacją marzeń o własnym kącie
pomimo faktu, że niesie ze sobą wiele wyrzeczeń i konieczności pokonywania wielu trudności.
Mimo wielu poradników i aktów formalno-prawnych nie
wiemy niejednokrotnie od czego zacząć.
Pragniemy w sposób instruktażowy przedstawić „przyszłym budowniczym” drogę jaką należy pokonać, aby zamieszkać w swoim wymarzonym domu.

Działka, na której zamierzamy wybudować dom.

Posiadając działkę z prawem własności udajemy się do
Urzędu Gminy w Świlczy.
Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku,
kompletu dokumentów, informacje dotyczące położenia
działki jak również możliwości zabudowy oraz formularz
wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Świlcza bezpośrednio u pracowników prowadzących omawiane zagadnienia (tj. pokój nr 9 na parterze).
I. PIERWSZYM DOKUMENTEM NIEZBĘDNYM DO

Załączniki do wniosku:
1. Kopię mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy w skali 1:1000 lub 1:2000.
2. Graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, .
3. Aktualną kopię z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 i wypis z ewidencji gruntów, na działki objęte projektowaną inwestycją (pełny) oraz na działki sąsiednie (uproszczone), przy
inwestycjach liniowych tylko działki objęte projektowaną inwestycją.
4. Kopia warunków dostawy (zapewnienie dostaw): energii,
gazu, wody i odbioru ścieków.
II. PO OTRZYMANIU OSTATECZNEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NALEŻY:
1. Zlecić uprawnionemu geodecie opracowanie mapy do
celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowej) w skali
1:1000 (dla terenu objętego decyzją o war. zabudowy)
2. Uzyskać warunki techniczne dostawy mediów, tj. zapewnienie dostawy energii elektrycznej, przyłącza wody, odbioru ścieków sanitarnych i gazu.
3. Zakupić projekt techniczny budynku odpowiadający wymogom zawartym w decyzji o warunkach zabudowy.
4. Zlecić projektantowi o odpowiednich uprawnieniach budowlanych opracowanie projektu budowlanego (wraz z adaptacją projektu gotowego).
III. KOMPLETNY PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYPEŁNIONY WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ SKŁADAMY W STAROSTWIE POWIATOWYM W RZESZOWIE.
Wniosek powinien zawierać:

Urząd Gminny w Świlczy. Tutaj stawiamy pierwsze kroki w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15,
w którym mieści się Starostwo Powiatowe.

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO –
JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY.
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie
Urzędu Gminy Świlcza.

1. Ostateczną decyzje o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał).
3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opi-
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niami, uzgodnieniami i innymi doVII. ZAKOŃCZENIE BUDOWY.
kumentami wynikającymi z warunPowiadamiamy Powiatowy Inspekków zabudowy.
torat Nadzoru Budowlanego w Rze4. Decyzję wyłączenia gruntu z proszowie o zakończeniu budowy w terdukcji rolnej (części działki objętej
minie 14 dni przed zakończeniem roopracowaniem).
bót budowlanych.
Uwaga!
Starostwo Powiatowe po złożeVIII. POZWOLENIE NA UŻYTKOniu kompletnego projektu budowWANIE BUDYNKU.
lanego w terminie 65 dni wydaje
Składamy wniosek do Powiatowedecyzję w sprawie zatwierdzenia
go Inspektoratu Nadzoru Budowlaprojektu i udzielenia pozwolenia na
nego w Rzeszowie o udzielenie pobudowę.
zwolenia na użytkowanie domu.
Z chwilą kiedy decyzja pozwolenia na budowę stanie się ostateczWniosek powinien zawierać:
na (po 14 dniach od daty jej otrzy- oryginał dziennika budowy,
mania), należy uzyskać dziennik bu- protokoły badań i sprawdzeń instadowy (opisany i opieczętowany
lacji w budynku (gazowych, elektryczprzez Starostwo Powiatowe w Rzenych, wodociągowych i kanalizacji
szowie).
sanitarnej),
Pozwolenie na budowę jest waż- powykonawczą inwentaryzację geone 2 lata. Jeśli nie rozpoczniemy w
dezyjną,
tym czasie budowy lub przerwiemy
- protokoły odbioru przyłączy,
budowę na okres dłuższy niż 2 lata,
- oświadczenie kierownika budowy
to ponownie musimy starać się o pozgodności wykonania budynku z proPozwolenie na budowę z 1909 r. wydane przez Wójta
zwolenie na budowę.
Gminy Bratkowice Stanisława Lisa (dokument ze zbio- jektem, wydanymi warunkami i przePrace budowlane rozpoczynamy rów p. Elżbiety Grendysy).
pisami.
po uprawomocnienie się decyzji na
budowę -14 dni od daty dostarczenia decyzji na budowę.
IX.UŻYTKOWANIE BUDYNKU.
Do użytkowania możemy przystąpić jeżeli w terminie 21
IV. WYBIERAMY WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLA- dni od daty doręczenia zawiadomienia Powiatowy InspekNYCH.
torat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nie wniesie sprzeciwu.
V. ZATRUDNIAMY KIEROWNIKA BUDOWY.
X. NASTĘPNIE UDAJEMY SIĘ DO URZĘDU GMINY W
VI. POWIADAMIAMY POWIATOWY INSPEKTORAT ŚWILCZY W CELU NADANIA NUMERU BUDYNKU I
NADZORU BUDOWLANEGO W RZESZOWIE Z MINI- DOKONANIA ZAMELDOWANIA.
MUM 7-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM O ZAMIARZE XI.NARESZCIE MAMY SWÓJ DOM.
ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania budowy,
2.Kserokopie uprawnień kierownika budowy,
3. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa,
4. Pozwolenie na budowę opatrzone klauzulą ostateczności.

Już możemy zamieszkać w wymarzonym swoim domu.

Nie jest to droga szybka ale warto ją przejść. Z podsumowania kolejnych etapów wynika, że przy odpowiednim
staraniu i wydeptywaniu kolejnych ścieżek do wielu urzędów i instytucji, czas od podjęcia decyzji do wydania pozwolenia na budowę może potrwać ok. jednego roku. A czas
trwania budowy budynku zależy od zasobności portfeli potencjalnych inwestorów. Ale marzenia się spełniają…
Budynek w stanie surowym.

Tekst i fot: Tadeusz Pięta
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Powstanie i dzia³alnoœæ Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bratkowicach
(lata 1945-1995)
czêœæ II
Po wyzwoleniu bratkowiccy strażacy wspólnie z niektórymi mieszkańcami wsi postanowili ponownie wznowić
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach. Pierwszym zadaniem było zdobycie pomieszczenia na
węże i sprzęt strażacki. W 1955 roku
przy Spółdzielczym Domu Handlowym
GS w Sitkówce wybudowano remizę
strażacką ze świetlicą. W tym też roku
OSP otrzymuje dwie motopompy „Leopolia” M-800, jedną z Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń w Rzeszowie, a
drugą z Komendy Powiatowej Straży
Pożarnych w Rzeszowie. Straż posiadała wówczas na swoim wyposażeniu cztery sikawki i dwa beczkowozy. W 1956
r. naczelnikiem straży zostaje wybrany
Jan Surowiec. W niedługim czasie Zarząd zakupuje dla członków OSP 40
czapek 117 bluz strażackich.
Mimo wzmożonej działalności profilaktyczno-propagandowej przez strażaków, wygłaszaniu pogadanek w szkołach i na zebraniach wiejskich, pożary
w dalszym ciągu nękają naszą wieś.
Wiele jednak pożarów powstaje bez
winy człowieka. Tak np. latem 1956 r.
nad Bratkowicami przeszła wielka burza gradowa z wyładowaniami atmosferycznymi. Od uderzenia piorunu zapalił się budynek mieszkalny Andrzeja
Mytycha. Pożar jednak został szybko
stłumiony przez Stanisława Juchę,
Franciszka Cebulę i Tadeusza Miśtę.
Również w wyniku tej burzy spłonął
dom mieszkalny Władysława Kozdęby
na Dąbrach. Zapalił się też dom Tomasza Lisa. Pożar ten został także stłumiony w zarodku przez druhów: Tomasza
Dworaka, Stanisława Juchę i Jana Kwokę. W okresie Bożego Narodzenia 1956
roku członkowie OSP przygotowali dla
mieszkańców Bratkowic tzw. „jasełka”,
które wystawiane były kilka razy, ponieważ nie można było pomieścić chętnych do ich obejrzenia. W lutym 1957
roku zmarł długoletni naczelnik OSP –
Jan Lis. Lata 1958-1959 były aktywne
w działalności bratkowickiej straży.
Druhowie pracowali społecznie przy
budowie dróg przez wieś oraz przy elektryfikacji wsi.
W 1960 roku przy remizie w Sitkówce dobudowano drewnianą 18-metrową
suszarnię węży strażackich. Suszarnia
dziś już nie istnieje. W okresie tym z

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie otrzymano syrenę elektryczną, którą zamontowano na dachu
domu ludowego. W 1961 r. wybrano
nowego prezesa OSP, którym został
Stanisław Bednarz – przewodniczący
gromadzkiej rady narodowej w Bratkowicach. W rok później Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Rzeszowie
przekazuje dla straży samochód „Dodge” do przewozu sprzętu gaśniczego
oraz załogi. W 1963 r. na terenie wsi
strażacy wybudowali pierwszy sztuczny
zbiornik wodny do celów przeciwpożarowych. W 1964 r. OSP otrzymała z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Rzeszowie budynek murowany do rozbiórki, który w czynie społecznym rozebrano, przywożąc około 50 samochodów cegły i gruzu. Mając część zgromadzonego materiału zaczęto myśleć o
budowie domu strażaka z garażami na
samochody i sprzęt pożarniczy. W 1964
r. Kopalnia Węgla Kamiennego w By-

Suszarnia węży obok remizy oraz samochód
„Doczka”.

tomiu za pośrednictwem mjr poż. Wdowiarza przekazała bratkowickiej jednostce samochód „Chevrolet”, który często uczestniczył w akcjach gaśniczych na
terenie wsi.
W okresie tym na terenie Bratkowic istniały tzw. „warty przeciwpożarowe”, które codziennie przez kilka lat w

porze nocnej „patrolowały” teren wsi,
wypatrując pożaru czy innych zdarzeń.
Wartę pełniło po dwóch gospodarzy
wyznaczonych spośród mieszkańców
wsi według numerów domów. Członkowie warty mieli obowiązek „meldowania” się u sołtysa wsi. Istniejące wówczas zarządzenia o ochronie przeciwpożarowej nakazywały, aby każde gospodarstwo wyposażone było w podręczny
sprzęt gaśniczy, taki jak bosak, tłumica, wiadro na wodę, beczka z wodą
skrzynia z piaskiem, łopata itp. Sprzęt
ten musiał być usytuowany w dostępnym i widocznym miejscu. Strażacy z
Bratkowic przeprowadzali, więc bardzo
często kontrole przeciwpożarowe, bowiem we wsi w tym okresie było jeszcze bardzo wiele budynków krytych
strzechą, co stanowiło ogromne zagrożenie pożarowe dla mieszkańców wsi.
W 1966 r. wybrany został nowy Zarząd OSP, w skład, którego weszli: Józef Chmaj – prezes (w 1968 r. na własną
prośbę zrezygnował z funkcji prezesa,
a funkcję tę objął Jan Kwoka, który
pełnił nieprzerwanie do roku 2001), Jan
Surowiec – naczelnik, Jan Kwoka – zastępca naczelnika, Józef Rogala –
skarbnik, Jan Reguła – sekretarz. W
dniu 12 lutego 1966 r. na walnym zebraniu Zarząd OSP podejmuje decyzję
o rozpoczęciu budowy domu strażaka.
Obiekt ten miał być oddany do użytku
w 65 rocznicę założenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bratkowicach. Najpierw jednak trzeba było mieć działkę
pod budowę, przygotować i zatwierdzić
plany, a najważniejsze posiadać fundusze. Parcela w centrum wsi nadająca się
pod budowę, była własnością Edwarda
Zająca z Mrowli. Wybrano, więc delegację w składzie Jan Kwoka, Józef
Chmaj, Jan Surowiec, Mieczysław Zając i Stanisław Zając, która udała się
do Mrowli w celu uzgodnienia warunków kupna i sprzedaży. Ostatecznie
Zarząd zapłacił właścicielowi z własnych funduszy 22.000 zł. Przewodniczącym Komitetu Budowy Domu Strażaka został Jan Kwoka (ówczesny sołtys wsi). W krótkim czasie w szkole
podstawowej na Czekaju zakupiono za
3500 zł starą szopę do rozbiórki, z której później postawiono prowizoryczny
magazyn na materiały budowlane. Zakupiono też po 10 ton cementu i wapna. W czynie społecznym druhowie
wykopali duży dół do gaszenia wapna.
Na zebraniu wiejskim poruszono sprawę budowy domu strażaka w centrum
wsi. Społeczeństwo przyjęło to z entuzjazmem, opodatkowując się dobrowolnie po 50 zł od numeru domu. W bardzo szybkim czasie, pod nadzorem druha Jana Pięty (murarza) wykonano fundamenty, rozpoczęto dalsze gromadze-
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nie materiałów budowlanych oraz przy- jąc wiele słów uznania od miejscowego
stąpiono do wznoszenia murów. W społeczeństwa Na szczególne jednak
1967 r. mury były już gotowe, wykona- wyróżnienie zasługuje postawa druha
no strop i rozpoczęto dalszą budowę Józefa Lewickiego oraz ucznia szkoły
piętra. W tym samym czasie dobudo- podstawowej nr 1 w Bratkowicach –
wano do remizy salę teatralno – kinową, Zdzisława Przywary, którzy w budynku
w której później przez pewien czas dzia- Katarzyny Zagrodnik ugasili pożar w
łało kino „Bratek”. Większość człon- zarodku, ratując z ognia małe dziecko.
Społeczeństwo Bratkowic potrafi
ków OSP zobowiązała się ponadto
przepracować po dwie dniówki robo- docenić ofiarność i zaangażowanie stracze, a także przetransportować po 2 m3 żwiru. Druhowie pracowali też społecznie przy rozładowywaniu cegły, cementu, wyciąganiu i układaniu trawersów na strop itp. Dużo z
tych prac wykonywano w
godzinach wieczornych
przy świetle elektrycznym.
Oprócz tego strażacy
ofiarnie pracowali na
rzecz wsi tj. przy budowie
agronomówki, ośrodka
zdrowia, przystanku autobusowego, domu nauczyciela itp. Warto wspomnieć, że bardzo dużą po- Nowo wybudowany dom strażaka.
moc przy budowie domu
strażaka wnieśli żołnierze z jednostki żaków. Dowodem tego jest fakt że w
wojskowej mieszczącej się przy ulicy 1973 r. mieszkańcy wsi postanowili
Dąbrowskiego w Rzeszowie. Bezinte- ufundować Ochotniczej Straży Pożarresownie pomagali przy zwożeniu ma- nej sztandar organizacyjny. Uroczystość
teriałów na budowę. W 1969 r. dom wręczenia sztandaru odbyła się w dniu
strażaka doprowadzono do stanu suro- 5 sierpnia 1973 r. na stadionie sportowym w Bratkowicach. W programie
wego i zakończono stropodachem.
W dniu 25 lipca 1971 roku Ochot- uroczystości wystąpił zespół wokalny
nicza Straż Pożarna w Bratkowicach ob- „Kumoszki” z Załęża oraz strażacka
chodziła 65-lecie swojej działalności po- orkiestra dęta z Dylągówki. Duże załączone z oddaniem do użytku nowego ciekawienie wzbudziły popisy skoczków
domu strażaka. Z tej okazji przygoto- spadochronowych z Aeroklubu Rzewano także tablicę pamiątkową z oko- szowskiego. W uroczystości brało
licznościowymi gwoźdźmi, których wy- udział wielu zaproszonych gości. Z tej
konano 800 sztuk. Uroczystego otwar- okazji najbardziej zasłużeni druhowie
cia domu strażaka dokonał Komendant otrzymali odznaczenia państwowe i reWojewódzki Straży Pożarnych w Rze- sortowe. W 1974 r. we współzawodnicszowie – płk. poż. Andrzej Bazanow- twie pomiędzy ochotniczymi strażami
ski. Z okazji tej uroczystości wielu naj- pożarnymi bratkowicka straż zajmuje I
bardziej zasłużonych druhów otrzyma- – sze miejsca w województwie i w poło odznaczenia i dyplomy uznania. Uro- wiecie, otrzymując wiele nagród jak:
czystość zakończyła się festynem ludo- magnetofon, adapter, 8 ubrań ćwiczebwym na wolnym powietrzu. Dzięki sta- nych, 6 mundurów wyjściowych, 8 paraniom Zarządu OSP w Bratkowicach sów bojowych dla młodzieżowej drużyKomenda Wojewódzka Straży Pożar- ny pożarniczej, 8 zatrzaśników, 8 topornych w Rzeszowie przekazuje jednost- ków oraz nagrodę pieniężną w kwocie
ce samochód bojowy STAR-26 GBAM 7 500 zł.
W 1975 r. OSP liczy już 118 człono wartości 268.615 zł. Straż liczyła wówczas 99 członków, w tym 23 wspierają- ków. Przy jednostce działają też dwie
cych. Przy OSP działa też młodzieżowa drużyny młodzieżowe i jedna drużyna
drużyna pożarnicza licząca 10 osób i żeńska. Na terenie wsi usytuowanych
jest 6 sztucznych zbiorników przeciw
drużyna żeńska licząca 8 kobiet
W okresie tym strażacy wielokrot- pożarowych. Przy OSP działa też zespół
nie brali udział w akcjach gaśniczych na teatralny, który w czerwcu 1976 r. brał
terenie wsi, a także na terenie sąsied- udział w V Międzywojewódzkim Przenich wiosek. Podczas wspomnianych glądzie Zespołów Teatralnych OSP w
akcji druhowie wyróżniali się szcze- Paczkowie. Również w tym roku bratgólną ofiarnością i odwagą, zdobywa- kowicka straż była gospodarzem I Stre-
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fowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych województw: krośnieńskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego. Za udzieloną pomoc i zaangażowanie w przygotowanie zawodów OSP
otrzymała nagrodę w kwocie 25.000 zł.
Zarząd OSP potrafił docenić zaangażowanie strażaków, dlatego w sierpniu
tegoż roku zorganizował dla 29 wyróżniających się druhów wycieczkę krajoznawczą w
Bieszczady. W tym okresie strażacy zorganizowali turniej wsi Bratkowice
– Mrowla. Warto wspomnieć, że w konkursie na
najlepszą OSP w gminie
OSP Bratkowice w 1976
r. zajęła I miejsce. Rok
1977 nie był gorszy od
poprzedniego we współzawodnictwie pomiędzy
jednostkami OSP – strażacy z Bratkowic zajęli I
miejsce w gminie i w rejonie, a IV miejsce w województwie. Sukcesy
bratkowickich strażaków
we współzawodnictwie powtarzają się
niemal corocznie. Strażacy nie stoją
jednak w miejscu i w tym roku również
zorganizowali turniej wsi Bratkowice –
Czarna Sędziszowska. Turniej ten dostarczył wiele emocji mieszkańcom obu
wsi.
W 1978 roku jednostka OSP Bratkowice brała udział przy gaszeniu dużego pożaru, jaki powstał w Zakładach
Tytoniowych w Leżajsku. Akcja gaśnicza trwała kilka tygodni. Za wzorową
postawę i ofiarny udział bratkowickich
druhów w akcji Zarząd OSP otrzymał
dużo ciepłych słów ze strony kierownictwa Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej Staży Pożarnych w Rzeszowie. Rok
1978 był okresem wzmożonych czynów
społecznych na rzecz wsi i jednostki.
Strażacy pracowali społecznie przy budowie pawilonu handlowego oraz przy
remoncie sztucznych zbiorników przeciwpożarowych. W rok później OSP
otrzymuje z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Rzeszowie motopompę
M-800 z osprzętem, z Komendy Wojewódzkiej sprzęt kuchenny i krzesła do
świetlicy, a z Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP w Rzeszowie sprzęt sportowy, który następnie przekazano dla
Ludowego Zespołu Sportowego w
Bratkowicach. Staraniem Zarządu OSP
w 1981 r. w przysiółku Dąbry zostaje
wybudowana nowa strażnica na sprzęt
pożarniczy. We współzawodnictwie o
najlepszą jednostkę OSP w wojewódz(ciąg dalszy na str. 20)
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cach przekazuje jednostce z Błędowej
Zgłobieńskiej samochód bojowy Star26 GBAM. Na to miejsce Komenda
Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie przekazuje ciężki samochód bojowy Tatra GCBA 6/32.
Rok 1994 obfitował także w znaczące sukcesy. Kronika OSP brała udział
w I Ogólnopolskim Konkursie Kronik
OSP w Grudziądzu, gdzie została wyróżniona jako jedna z nielicznych w kraju. Nagrodą był puchar Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz dyplom
uznania dla OSP. Kronikarz Władysław
Kwoczyński znalazł się wśród najlep-

twie bratkowicka straż zajęła II miejsce, za które otrzymała kwotę 25.000
zł., 10 mundurów strażackich i 8 stolików świetlicowych.
Lata 1982-1985 były okresem wielu
czynów społecznych na rzecz środowiska. Strażaków i tym razem nie zabrakło w pracy społecznej przy remoncie
dróg, gazyfikacji wsi, budowie chodników i piekarni. Druhowie pracowali też
społecznie na rzecz swojej jednostki,
zwozili drzewo do tartaku, lamowali go
i układali. Wykonano też remont strażnicy na Czekaju. W 1983
roku OSP otrzymuje z KRSP
w Rzeszowie samochód
„Żuk” – GLM do przewozu
sprzętu i załogi.
W 1987 r. na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym
OSP druhowie udzielili absolutorium dotychczasowemu
Zarządowi w skład, którego
wchodzą: Jan Kwoka – prezes, Bronisław Lewicki – naczelnik, Jan Surowiec – naczelnik honorowy (zm. we
wrześniu 1987r), Władysław
Trzeciak – zastępca naczelnika, Jan Bułatek – sekretarz,
Józef Rogala – skarbnik. Na
zebraniu dokonano wyboru
kronikarza, którym został Sztandar OSP ufundowany przez mieszkańców Bratkowic.
druh Władysław Kwoka.
Strażacy zobowiązali się również pra- szych w kraju, otrzymując nagrodę rzecować społecznie przy wykopach fun- czową oraz okolicznościowy dyplom i
damentowych pod budowę nowego proporzec. W następnym roku na I
przedszkola w Bratkowicach. Stara- Wojewódzkim Przeglądzie Kronik OSP,
niem Zarządu w roku 1990 rozpoczęto kronika z Bratkowic zajęła I miejsce.
budowę dachu na sali teatralno-kino- Straż tym razem otrzymała piękny puwej, który w krótkim czasie pokryto char Zarządu Wojewódzkiego Związblachą W następnym roku zmienił się ku OSP RP w Rzeszowie oraz dyplom
Zarząd OSP. W skład nowego Zarządu uznania, kronikarz natomiast otrzymał
weszli druhowie: Jan Kwoka – prezes, nagrodę rzeczową i dyplom.
Kolejnym chlubnym rozdziałem w
Andrzej Kula – naczelnik (w 1992 r. na
własną prośbę rezygnuje z tej funkcji. działalności Ochotniczej Straży PożarNaczelnikiem zostaje Tadeusz Bed- nej w Bratkowicach jest sport pożarninarz), Edward Grędysa – zastępca na- czy. W tej dziedzinie druhowie od wielu
czelnika, Jan Bułatek – sekretarz, Wła- lat odnoszą znaczące sukcesy. Było ich
dysław Jucha – gospodarz, Stanisław bardzo wiele, jednak ja ograniczę się jedynie do przypomnienia tych najważniejRogala – skarbnik.
Nowy Zarząd OSP od pierwszej szych. Pierwszym zanotowanym w strachwili swojej kadencji, bardzo mocno żackiej kronice sukcesem OSP było zawziął się do pracy. Wiosną rozpoczęto jęcie II-go miejsca w zawodach rejonowykopy fundamentowe pod budowę wych, które odbyły się w Nowej Wsi w
zaplecza socjalno-kuchennego obok 1975 r. W 1978 r. na gminnych zawoDomu Strażaka. Już w maju rozpoczę- dach sportowo-pożarniczych drużyna
to wznoszenie murów, a w niedługim bratkowicka zajmuje I miejsce. Od tej
czasie zabetonowano strop oraz zbudo- chwili sukcesy jednostki stały się trawano dach. Rok 1993 był również okre- dycją. Warto wspomnieć, że najmłodsi
sem prac na rzecz OSP. Z inicjatywy członkowie młodzieżowej drużyny poZarządu wykonano elewację domu żarniczej w zawodach gminnych i wojestrażaka oraz metalowe ogrodzenie wódzkich zajęli I miejsca, a na zawodach
wokół posesji. W następnym roku krajowych w Olsztynie miejsce drugie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowi- W kolejnych zawodach gminnych w

Rudnej Wielkiej oraz rejonowych w
Wólce Podleśnej strażacy z Bratkowic
zajmują pierwsze miejsca. Bardzo dużym sukcesem cieszyć się mogła nasza
harcerska drużyna pożarnicza, która w
1980 r. na wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych zajęła I miejsce oraz III
miejsce kraju. W dalszych latach druhowie nasi zajmują I miejsca na zawodach
gminnych, które odbyły się w Bratkowicach (1988 r.) i w Świlczy (1990 r). W
1995 r. na VIII Rejonowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się
w Przybyszówce bratkowiccy strażacy zajęli III miejsce. Do tego sukcesu przyczynili się druhowie: Tadeusz Zając, Wiesław Majka,
Tomasz Kopacz, Grzegorz
Surowiec, Stanisław Przywara, Zbigniew Kwoka,
Robert Kwas i Dariusz
Książek. Trenerem drużyny od wielu lat jest druh
Jan Rogala.
Ogromnym jednak
sukcesem było zajęcie I
miejsca przez naszą najmłodszą drużynę żeńską.
Drużyna ta została założona w pierwszych miesiącach 1995 roku. W skład
drużyny wchodzą uczennice szkoły podstawowej
nr 1 w Bratkowicach:
Anna Bułatek, Katarzyna
Lachcik, Agnieszka Przywara, Magdalena Depa, Paulina Przywara Agnieszka Kwoka, Agnieszka
Bednarz, Joanna Trzeciak, Aneta Pięta, Katarzyna Kogut i Anna Lachcik.
Ich trenerem i opiekunem był druh
Mieczysław Leja, który poświęcił bardzo wiele swojego czasu i pracy w doskonałe przygotowanie tej drużyny
Wspomnieć należy, że bratkowicka
straż przez wiele lat brała udział we
współzawodnictwie pomiędzy ochotniczymi strażami pożarnymi w gminie,
rejonie i województwie. W tej dziedzinie OSP Bratkowice zajmowała prawie
zawsze czołowe miejsca, za które otrzymywała liczne nagrody, puchary i dyplomy uznania.
Wszystkie dotychczasowego sukcesy złożyły się na to, że Ochotnicza Straż
Pożarna w Bratkowicach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w tej sprawie wręczył Zarządowi
OSP bryg. inż. Roman Bolka – Komendant Rejonowy PSP w Rzeszowie. Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się w
dniu 4 listopada 1995 roku w świetlicy
domu strażaka.
Mieczysław Leja
Fot. archiwum
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Podziêkowanie
Jak się okazuje, rozprowadzane co roku
symboliczne, cukrowe baranki wielkanocne,
to nie zwyczajne kupno i sprzedaż.
Doskonale rozumieją to parafianie Bratkowic, którzy jak co roku chętnie włączyli się
w tę akcję charytatywną Caritas.
Składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary. „Miłości nie można kupić ani
sprzedać – można ją wyłącznie ofiarować”.
Ofiary zostały przekazane do Caritas Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem na kolonie letnie dla dzieci. Warto nadmienić, że
dzieci z Bratkowic również biorą w nich
udział.
Zespół Caritas

Spó³ka Wodna
w Bratkowicach
I. Rys historyczny
Spółka wodna w Bratkowicach została założona w 1956
roku. Celem założonej spółki było utrzymanie i konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie naszej miejscowości. Obszar oddziaływania rowów tzw. „obszar konkurencyjny” został ustalony zgodnie z pismem okólnym Ministerstwa Rolnictwa z dnia 18.01.1964 r – NR. WMt-2104/16 Dz. U. MIN. Rolnictwa z dnia 31.01.1964 r.
Do obszaru konkurencyjnego – obszaru oddziaływania
melioracji zaliczono:
1. Użytki rolne zdrenowane i odwodnione rowami.
2. Działki budowlane będące w zasięgu oddziaływania urządzeń.
3. Kompleksy leśne będące w zasięgu oddziaływania urządzeń.

toków płynących przez Bratkowice: Bratkowskiego, Osiny i
Czarnej wraz z urządzeniami do piętrzenia wody dla celów
nawodnień gruntów w okresach suszy.
Ogółem zostało zmeliorowanych 1407 ha gruntów ornych
i użytków zielonych – w tym zdrenowano 1269 ha gruntów.
Po zakończeniu robót melioracyjnych wszystkie urządzenia tj. rowy i sieć drenarska została przekazana w użytkowanie, utrzymanie i eksploatację istniejącej spółce wodnej w
Bratkowicach przez inwestora inwestycji – Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Rzeszowie wraz z dokumentacją techniczną.

II. Inwestycyjne prace melioracyjne
Mimo istniejącej sieci rowów melioracyjnych nadmierne
uwilgotnienie i zabagnienie gruntów było przyczyną niskich
plonów osiąganych przez rolników oraz trudna ich uprawa.
Na wnioski rolników przy praktycznie całkowitym finansowaniu robót przez budżet państwa (80%) na terenie Bratkowic wykonano inwestycje melioracyjne w latach 1976-1988.
Polegały one na odbudowie rowów melioracyjnych, drenowaniu gruntów ornych i użytków zielonych oraz regulacji po-

Rów melioracyjny o nazwie B-9 wykonany w ramach robót inwestycyjnych.

(ciąg dalszy na str. 22)
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Dokumentacja ta zawierała mapy ewidencyjne w skali
1:2000 z naniesionymi obszarami zmeliorowanymi oraz wykaz gospodarstw i powierzchni zmeliorowanych.
Na jej podstawie członkowie Spółki Wodnej rolnicy,
otrzymują corocznie nakazy płatnicze na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w wysokości, ile mają gruntów zmeliorowanych.

dzo pracochłonne, które pochłonęły znaczną część budżetu. Zrealizowano ściągalność składek członkowskich w wysokości 82% w stosunku do zaplanowanych.
Praca Zarządu GSW Świlcza i RZSW została oceniona
pozytywnie przez wszystkich delegatów, którzy jednogłośnie
udzielili Zarządowi absolutorium za działalność w 2007 r.

IV. Plany robót melioracyjnych w 2008 roku

Rów o nazwie B-6 na Zastawiu po pracach melioracyjnych w 2007 r.

Został uchwalony budżet spółki na 2008 rok. Nie została podwyższona stawka odpłatności na rzecz Spółki Wodnej Bratkowice i wynosić będzie tak jak w roku poprzednim 30 zł z ha oraz 17 zł dla działek o powierzchni od 1 ara
do 50 arów.
Z powyższego wynika, że na terenie Bratkowic zostaną
wykonserwowane rowy na długości ok. 10 km. Jeżeli jednak będą awarie na sieci drenarskiej jak w latach poprzednich, to ich zakres się zmniejszy. Przede wszystkim zostaną
objęte konserwacją rowy, które przebiegają w terenach zabudowanych: na Zastawiu, Klepaku oraz na Czekaju.

V. Podsumowanie
III. Czas dzisiejszy
W chwili obecnej Spółka Wodna posiada na terenie
Bratkowic 42km 357mb rowów i 1237, 83 ha gruntów zmeliorowanych. Liczy 1138 członków. Wchodzi w skład Gminnej Spółki Wodnej Świlcza, która działa na podstawie Statutu zatwierdzonego decyzją Starosty Powiatu Rzeszowskiego z dnia 4.02.2003 r. i jest zarejestrowana w katastrze wodnym.
Ma prawo do korzystania z prawa urzędowego w sprawach związanych z egzekwowaniem należności statutowych(finansowych). Prace konserwacyjne wykonuje w imieniu GSW w Świlczy Rejonowy Związek Spółek Wodnych w
Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku. Corocznie w miesiącu styczniu odbywa się Zjazd, w czasie którego delegaci
z poszczególnych miejscowości gminy zrzeszonych w Gminnej Spółce ustalają budżet oraz plan robót konserwacyjnych do wykonania w bieżącym roku.
W dniu 30.01.2008 roku w odbył się tegoroczny Zjazd
GSW Świlcza. Wzięli w nim udział delegaci z Bratkowic: P.
Bolesław Ziemba, Ryszard Franczyk i Tadeusz Pięta.
Z przedłożonego przez Pana Witolda Kozubala – kierownika robót RZSW sprawozdania Zarządu z działalności za 2007 r. wynika, że w Bratkowicach na ogólną ilość 42
357 km rowów dokonano konserwacji 14.1 km, co stanowi
33% całości. Wykonywano również naprawy sieci drenarskiej – rurociągów na długości 3620 mb. Były to prace bar-

Rów B-9 na Czekaju po wykonaniu robót w 2007 r.

W tym miejscu należy się wyjaśnienie mieszkańcom
Bratkowic, co to jest Spółka Wodna, kto ją tworzy i jak wypełnia swoją rolę w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych
szczegółowych tj. rowów i sieci drenarskiej.
Najwyższy czas obalić pewien stereotyp myślenia i postrzegania spółki. Często słyszymy głosy i opinie, że płacimy, a spółka nic nie robi. Z czego to wynika. Zapewne z
braku informacji i niewiedzy. Uczestnicząc corocznie w zjazdach Gminnej Spółki Wodnej w Świlczy obserwowałem stanowisko delegatów odnośnie ustalania składek odpłatności na dany rok. Były to niekiedy wręcz „walki słowne”, gdy
proponowano podnieść składkę o przysłowiową złotówkę.
Podyktowane było to obawą – co ludzie powiedzą?
Oczywistą rzeczą jest, że z każdym rokiem następuje
inflacja, a tym samym rosną koszty produkcji, energii, płace pracowników. Jeżeli stawki płatności z 1ha nie wzrastały, to przekładało się to na mniejszy budżet i można było
wykonać mniej robót konserwacyjnych.
Stąd też konserwację na niektórych rowach można wykonać raz na 5 lat. Gdyby zaplanować konserwację wszystkich rowów na terenie Bratkowic łącznie z usuwaniem awarii na sieci drenarskiej, to składka odpłatności z 1ha wyniosła by około 200 zł.
Przy obecnym stanie gospodarki rolnej chyba jest to nierealne. Dlatego utrzymywane są te urządzenia, które muszą
być drożne i w przypadku powodzi sprawnie odprowadzać
wody z terenów zabudowanych.
Tematyka funkcjonowania spółki wodnej powinna być
stałym punktem zebrań wiejskich. Do tej pory różnie to
bywało. Mieszkańcy powinni być poinformowani o tym, co
wykonało się w danym roku i co należy utrzymywać i konserwować w roku następnym. Delegaci z Bratkowic na
Zjazd Gminnej Spółki Wodnej powinni mieć pełnomocnictwo wszystkich członków odnośnie wysokości stawki płatności z 1 ha na dany rok. Tak naprawdę Spółkę Wodną
tworzą wszyscy jej członkowie, którzy korzystają z oddziaływania urządzeń melioracyjnych i mają obowiązek ich
utrzymywania. Na opinię o Spółce Wodnej mamy wpływ w
dużej mierze my sami. Może wtedy inaczej będziemy postrzegać ludzi i instytucje, które w imieniu Spółki Wodnej
Bratkowice wykonują rzetelnie roboty na urządzeniach melioracyjnych.
Tekst i fot. Tadeusz Pięta
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Przywróciæ pamiêci obraz
„NASZA
KLASA”
Szanowni Państwo, ponownie
zwracamy się z gorącą prośbą o
udostępnienie nam starych fotografii z opisem, kogo lub co
przedstawiają i z jakich lat pochodzą. Zdjęcia zostaną opublikowane w naszym kwartalniku „
Ziemia Bartkowicka” w cyklu
„Przywrócić pamięci obraz”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 – kl. VI z wychowawcą p. Stanisławem Nowakiem.
Rok szkolny 1964/65

Szkoła Podstawowa Nr 2 – kl. II z
wychowawczynią p. Felicją Bobolową. Rok szkolny 1961/62

Szkoła Podstawowa Nr 3 – kl. I z wychowawczynią p. Zofią Krzyżanowską. Rok
szkolny 1961/62

Chcemy w ten sposób przybliżyć
młodszemu pokoleniu trochę historii o swoich przodkach i ich
pochodzeniu. W tym numerze zamieszczamy zdjęcia klasowe z lat
60-tych. Mamy nadzieję, że będzie to dobra okazja dla wielu naszych czytelników, aby powrócić
do wspomnień z minionych lat
dzieciństwa i młodości.
jadar
Fot. Archiwum
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Bratkowicki „Bratex”
Niezbyt to odległe czasy, kiedy zakup nie tylko artykułów żywnościowych stanowił problem. Nabycie materiałów budowlanych i wykończeniowych stanowiło także potężną barierą. Transformacja ustrojowa odwróciła całą sytuację.
Dziś nie wyjeżdżając z Bratkowic można dokonać zakupu wszystkich towarów
niezbędnych do życia w tym także do budowy, upiększania oraz poprawiania
komfortu zamieszkania w swoich domach. Najlepszym tego przykładem jest
możliwość zaopatrzenia się we wszystkie potrzebne artykuły m.in. w sklepie
„Bratex” w Bratkowicach. W związku z nadejściem wiosny, a co za tym idzie
rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych, odpowiedzi na kilka pytań udzielił nam właściciel „Bratex-u” pan Ryszard Lis.
– Co skłoniło pana do rozpoczęcia
działalności handlowej?
– Działalność gospodarczą rozpocząłem w 1992 roku, wcześniej będąc wraz
z żoną na zasiłku dla bezrobotnych przez
okres 2 lat. Był to czas, w którym trudno było o pracę. Znalazłem się w wraz z
rodziną w trudnej sytuacji materialnej,
co skłoniło mnie do podjęcia tej działalności.

ży: artykuły gospodarstwa domowego,
przemysłowe, metalowe, do produkcji
rolnej, wodno-kanalizacyjne, elektrycz-

– Jaki był start w tym zakresie?
– Ponieważ żona i ja byliśmy bez pracy, to padł pomysł otwarcia sklepu spożywczo-przemysłowego.
– Czy były trudności w realizacji zamierzonych celów?
– Realizacja pomysłu
wiązała się ze zdobyciem
kapitału na ten cel. Po roku
prowadzenia sklepu spożywczo-przemysłowego,
otrzymaniu następnych
kredytów oraz adaptacji i
rozbudowy budynków, rozszerzyliśmy działalność
handlową o otwarcie sklepu przemysłowo-budowlanego. Firma Bratex jest
firmą rodzinną, co umoż- W sklepie.
liwia podejmowanie szybkich decyzji i dobrą organizację pracy.
– Czy nie obawiał się pan konkurencji?
– Rozpoczynając tą działalność myślałem o pracy dla siebie i żony, aby móc
utrzymać rodzinę, dlatego nie myślałem
o konkurencji. Zresztą obecnie też trzymam się tych zasad. Dlatego ta praca
sprawia mi przyjemność i satysfakcję.
– Jakimi towarami i materiałami
pan dysponuje?
– Obecnie firma posiada w sprzeda-

– Jaki jest popyt na materiały budowlane?
– W związku z łagodnym okresem zimowym, zaopatrzenie na materiały budowlane i wykończeniowe jest przez cały
rok. Związane jest to też, że osoby które pracują za granicą i przyjeżdżają do
kraju, zaczynają remont lub budowę
domu. W tym roku wzrosną ceny energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za
emisję dwutlenku węgla do atmosfery,
co przyczyni się do wzrostu cen niektórych artykułów tj.: pustaki, stal, styropian, cement.
– Czy z pańskich usług korzystają
tylko mieszkańcy Bratkowic?
– Z moich usług korzystają firmy
oraz mieszkańcy
Bratkowic oraz okolicznych miejscowości. Staram się sprostać wymaganiom
klientów i cieszę się z
tego, że mogę czasem
podpowiedzieć i doradzić klientom podczas zakupów.
– Tu pozwolę się
wtrącić.
Chyba
Pan Ryszard przed
skromność nie powejściem do sklepu.
zwala Panu powiedzieć, że każdy klient
nie posiadający transportu może liczyć
na usługę w zakresie przetransportowania zakupionych materiałów. Jest to powszechnie w Bratkowicach znane. Czy
poza handlem prowadzi pan inne formy działalności?
– Poza handlem zajmuje się tylko
uprawą roli, ale z braku czasu uprawiam
tylko zboże na 3 ha.

ne, rowerowe, farby i lakiery, nasiona i
środki ochrony roślin oraz materiały budowlane i wykończeniowe. Firma posiada koncesję na sprzedaż środków ochrony roślin oraz obrót nasionami i materiałem siewnym.
– Czy jest widoczna różnica w popycie na artykuły do produkcji rolnej?
– Popyt na nawozy, środki ochrony
roślin i nasiona zmniejsza się z każdym
rokiem. Wiąże się to ze zmniejszaniem
się areału pól, na którym rolnicy uprawiają zboża, rośliny i warzywa.

– Czego panu życzyć w nowym roku?
– W nowym roku życzyłbym sobie
oraz rodzinie pomyślności i dużo zdrowia do dalszej pracy. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi
życzę wszystkim mieszkańcom Bratkowic oraz redakcji kwartalnika Ziemia
Bratkowicka wesołych świąt, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
– Serdecznie dziękuję za życzenia, a
panu życzę spełnienia zamierzeń w zakresie dalszego rozwoju swojej rodzinnej firmy oraz satysfakcji płynącej z zaspokojenia potrzeb mieszkańców Bratkowic i sąsiednich miejscowości.
Rozmawiał Józef Chmaj
Fot. Andrzej Bednarz
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Dobrodziejstwa i zagro¿enia w dobie Internetu
Zastosowanie technologii bezprzewodowych
Bezprzewodowe technologie znajdują
szerokie zastosowanie w tworzeniu sieci
komputerowych. Spowodowane zostało to
stale malejącymi kosztami zastosowania
rozwiązań WiFi oraz wieloma innymi zaletami bezprzewodowej sieci. Jednym z powodów jest łatwość jej konfigurowania i
swoboda pracy na urządzeniach „bez kabli”. Dodatkowo ważny jest aspekt finansowy: technologie bezprzewodowe umożliwiają ograniczenie kosztów, dzięki bardziej ekonomicznemu wykorzystaniu
wspólnych urządzeń i połączeń, z których
korzysta wspólnie kilku pracowników: łącza
z Internetem czy drukarki. Urządzenia bezprzewodowe zapewniają zaawansowaną,
doskonałej, jakości obsługę plików dźwiękowych i graficznych, umożliwiają przesyłanie danych i multimediów „drogą radiową”, czyli bez stosowania nośników i
połączeń przewodowych.
W ostatnich latach zanotowano znaczny wzrost sieci bezprzewodowych, co dowodzi o szerokim zainteresowaniu tymi
rozwiązaniami. Warto, więc zapoznać się z
różnymi konfiguracjami tego typu sieci i
spróbować odnaleźć najbardziej optymalnie rozwiązanie przystosowane do wymogów Abonenta. Wśród korzyści ze stosowania WiFi należy wymienić przede wszystkim te odczuwalne w codziennej pracy: swoboda przemieszczania komputerów i urządzeń peryferyjnych w zasięgu sieci i optymalizacja wykorzystania przestrzeni w firmie czy w domu. Można np. drukować z
każdej drukarki znajdującej się w zasięgu
sieci i odwrotnie – wydawać polecenie drukowania z każdego komputera znajdującego się w sieci, bez przestawiania sprzętu.
Pozwala to optymalnie wykorzystać przestrzeń i możliwości sprzętowe, zarówno w
firmie, jak i w warunkach domowych; elastyczność konfiguracji i dołączania nowych
urządzeń (aparat cyfrowy, telefon komórkowy, notebook), a dzięki temu podniesienie standardu pracy, zwłaszcza na stanowiskach wymagających dużej mobilności.
Zmieniając tradycyjną sieć komputerową
w firmie na bezprzewodową, można zyskać
nie tylko większą mobilność i lepsze wykorzystanie przestrzeni, ale także – nowe możliwości ograniczenia kosztów komunikacji.
Najważniejszą rzeczą, o jaką należy zadbać korzystając z Internetu to bezpieczeństwo. W sieci Internet znajduje się mnóstwo
wirusów. Wirusy są to programy komputerowe, których zadaniem jest najczęściej
utrudnianie życia użytkownikom komputerów podłączonych do sieci Internet. Wirus
usiłuje rozprzestrzeniać się na kolejne komputery, dołączając się do programu-nosiciela. Może powodować uszkodzenia sprzętu
lub danych na dysku. Skutecznym zabezpieczeniem komputera przed wirusami jest instalacja oprogramowania antywirusowego.

Na rynku istnieje wiele programów antywirusowych, najczęściej można pobrać je ze
stron internetowych ich producentów i nieodpłatnie korzystać z nich przez określony
czas. Jednak niezależnie od tego, jaki program wybierzemy, najważniejsze jest to, aby
program antywirusowy był ZAWSZE WŁĄCZONY. Należy pamiętać o tym, aby raz
dziennie program antywirusowy uaktualniał
swoje bazy wirusów. Program antywirusowy wykrywa i likwiduje wirusy oraz niektóre
„konie trojańskie” oraz skanuje wiadomości email. Dobrym, ale często niewystarczającym sposobem na usuwanie wirusów z
komputera jest skanowanie jego zasobów za
pomocą dostępnych na stronach internetowych skanerów online np. http://
www.mks.com.pl/skaner/. Kolejnym ogniwem ochrony antywirusowej jest Firewall
„Zapora ogniowa” (ang. Firewall) generalnie zachowuje się jak strażnik, który sprawdza co wychodzi i co przychodzi do naszego
komputera z Internetu. Ważne jest aby wiedzieć, że Firewall pyta użytkownika o to, czy
dany ruch ma być dozwolony czy nie. Za
każdym razem, kiedy nowy program usiłuje
dostać się do Internetu, to użytkownik dostaje taką informacje i decyduje czy zezwolić na ten ruch czy nie. Zapora ogniowa nie
usuwa ona wirusów oraz nie wykrywa ich.
Wykrywa i eliminuje jedynie ich szkodliwą
działalność. Dla użytkowników Windows XP
po zainstalowaniu i skonfigurowaniu zewnętrznego Firewalla, wskazane jest wyłączenie Firewalla oferowanego standardowo
przez Microsoft w ramach Service Pack 2.
Działanie takie pozwoli uniknąć konfliktów
między tymi dwoma Firewallami, zabezpieczy również przed spadkiem wydajności połączeń sieciowych i komputera. Poważnych
problemów dostarczają Internautom programy typu „spyware” oraz „konie trojańskie”. Nie wszystkie programy antywirusowe radzą sobie z ich usuwaniem, a skuteczna walka z nimi sprowadza się najczęściej
do instalacji dodatkowego oprogramowania
dedykowanego do usuwania tego typu aplikacji. Do usuwania programów typu „spyware” polecamy program Ad-Aware, wyprodukowany przez firmę Lavasoft, który można ściągnąć z strony www.dobreprogramy.pl.
Program ten skanuje komputer w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju oprogramowania,
które przechwytuje i wysyła w sieć dane osobowe oraz rodzaje aktywności Internautów.
Bardzo ważną rzeczą, o którą należy zadbać,
jest świadome przeglądanie stron WWW.
Strony WWW mogą zawierać programy,
które najczęściej nie są szkodliwe i nie niosą
żadnego zagrożenia dla gości witryn. Są to
najczęściej animacje, gry oraz animowane
menu nawigacyjne. Mogą również występować takie strony, na których pod przykrywką
pozornie niegroźnej animowanej nawigacji
lub gry wykonywane są jakieś „dodatkowe”
i nie do końca bezpieczne dla komputera

(cz. II)

działania. Istnieje wiele środków ostrożności, które można zastosować, aby zwiększyć
bezpieczeństwo przeglądania stron WWW.
Nie sposób jednak wymienić je wszystkie ani
tym bardziej wszystkie stosować. Podstawową zasadą jest, ODWIEDZANIE TYLKO ZAUFANYCH STRON WWW. Innymi słowy, należy odwiedzać tylko te strony,
które należą do zaufanych firm, portali lub
dostawców treści lub są przez nich polecane. Największe zagrożenie niosą za sobą
strony zawierające treści erotyczne, pornograficzne, linki do danych wymienianych
przez P2P, nielegalnie rozpowszechnianych
filmów i muzyki. Właściciele tych stron kusząc popularnymi i poszukiwanymi treściami skłaniają Internautów do ich odwiedzania, a w czasie ich wizyt często instalują oprogramowanie typu spyware lub „koń trojański”. Bardzo ostrożnie należy podchodzić
również do pobierania i uruchamiania różnych programów służących rozszerzaniu
możliwości innych programów, ułatwiających rozgrywkę w grach komputerowych itd.
Bardzo często przy okazji tej funkcji (albo
nawet zamiast tej funkcji) może zostać zainstalowany wirus albo inny złośliwy program
np. umożliwiający przejęcie kontroli nad
komputerem przez intruza. Szczególne zasady bezpieczeństwa należy zachować w
przypadku przeprowadzania transakcji mających skutki finansowe lub dotyczących
poufnych danych np. zakupy w sklepach internetowych, praca w bankowości elektronicznej itp.
Na koniec należy dodać, ze Internet ma
na celu nie tylko ułatwienie codziennej pracy oraz dostarczenie nam rozrywki w wolnych chwilach, ale przede wszystkim najtrafniejsze jest określenie Internetu
„oknem na świat”. Dzięki niemu możemy
nie tylko w skrócie dowiedzieć się o wydarzeniach, ale i zapewnić rozrywkę sobie
oraz swoim najbliższym. Ważne jednak jest
stwierdzenie by nie nadużywać go, ponieważ istnieje ryzyko uzależnienia. Jeśli będziemy go używać rozsądnie to nie tylko
ułatwi, a nawet uprzyjemni nam swoją pracę i urozmaici wolny czas.
Andrzej Maciołek, prezes Biuro-Mat
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Dbałość o higienę jamy
ustnej, to dla każdego
z nas jedna z podstawowych, codziennych czynności.
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– Czym tak naprawdę zajmuje się
lekarz stomatolog?
– To już wiedzą przedszkolaki, że
lekarz stomatolog zwany dentystą leczy
zęby. Ale poważnie. Lekarz stomatolog zajmuje się profilaktyką, leczeniem
schorzeń jamy ustnej, zębów oraz narządów je otaczających. Jednym słowem stomatolog poprawia uśmiech. W
stomatologii mamy specjalistów w zakresie: stomatologii dziecięcej (pedodoncji), stomatologii zachowawczej,
protetyki, chirurgii stomatologicznej,

Ma ona znaczenie nie tylko ze
względów estetycznych, ale i zdrowotnych. Stan naszych zębów ma bowiem
bardzo ważny wpływ na nasz organizm,
bo choroby zębów są często przyczyną
poważnych schorzeń. Aby do takiej
sytuacji nie dopuścić powinniśmy
regularnie odwiedzać gabinety stomatologiczne. Zdaję sobie sprawę,
że wielu z nas panicznie boi się takiej wizyty u dentysty. Niejednokrotnie to dopiero ból zęba, który
nie ustaje nawet po zażyciu środków przeciwbólowych, jest w stanie
przełamać ten strach i lęk. Ale jak
do tej pory to nikt jeszcze nie wymyślił innego środka, który zastąpiłby spotkanie z dentystą. Przecież
wizyta w gabinecie stomatologicznym wcale nie musi przerażać. Dzisiejsze gabinety są doskonale wyposażone. Lekarze dentyści używają najlepszych materiałów i zapewniają wysoki komfort leczenia.
Mogłem się o tym przekonać,
kiedy w ostatnim czasie niespodzianie przyszło mi z ich usług korzystać. Stąd też zrodziła się myśl, by
o tych problemach porozmawiać z
fachowcami. Moim rozmówcą jest
lekarz stomatolog Pani Bernadeta
Gawryś-Rojowska. Pani Bernadeta jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. Zajmuje się
stomatologią ogólną. Ponadto po- Pani doktor podczas pracy.
siada uprawnienia inspektora
ochrony radiologicznej. Obecnie pracu- chirurgii szczękowo-twarzowej, perioje w jednej z przychodni specjalistycz- dontologii (leczenia chorób przyzębia,
nych w Rzeszowie oraz w prywatnym błony śluzowej i jamy ustnej) oraz orgabinecie stomatologicznym „OLI- todoncji (leczenie wad zgryzu).
DENT” w Bratkowicach, który mieści
się w Przedszkolu Publicznym.
– Wizyta u stomatologa, a często
sama myśl o tej wizycie napawa nas
– Dlaczego wybrała Pani stomato- lękiem. Jak się tego pozbyć?
logię?
– Najlepiej zapytajmy siebie dlacze– O medycynie myślałam już od go tak jest. Według mnie większość
dziecka, aczkolwiek miał to być kieru- pacjentów, którzy nie stosują się do
nek lekarski, a nie stomatologiczny. Sto- zaleceń stomatologa, nie przestrzegają
matologię wybrałam przypadkowo. Po- poprawnej higieny jamy ustnej, będzie
nieważ w mojej rodzinie jest już lekarz się bało kolejnych wizyt w gabinecie. To
medycyny (moja siostra), dlatego do jest tak jak z egzaminem. Jeżeli nie jepełnej opieki medycznej dla całej rodzi- steśmy dobrze przygotowani, to się barny niezbędny był lekarz stomatolog.
dzo boimy, a jeżeli opanowaliśmy dany

Zdrowy
uœmiech

materiał, to strach jest mniejszy. Aby
pozbyć się lub przynajmniej zminimalizować strach i lęk, to przed wizytą w
gabinecie trzeba: wybrać najbardziej
nam przyjazny gabinet oraz lekarza stomatologa, do którego będziemy mieli
zaufanie, dbać o prawidłową higienę
jamy ustnej oraz systematycznie zgłaszać się na wizyty kontrolne, można
poprosić o znieczulenie, w przypadku
dzieci pomagają oglądane w trakcie
wizyty bajki, w przypadku dorosłych słuchanie spokojnej relaksującej muzyki.
Jeszcze najważniejsza sprawa. Nie
straszmy dzieci dentystą, nie opowiadajmy o swoich złych przeżyciach
związanych z wizytą w gabinecie w
obecności dzieci.
– Jaki jest stan uzębienia Pani
pacjentów?
– Moich pacjentów z każdą wizytą coraz lepszy. Tak naprawdę są
dwie grupy pacjentów. Do pierwszej
zaliczają się ci, którzy regularnie odwiedzają gabinet (minimum raz na
6 miesięcy), dbają o prawidłową higienę jamy ustnej, i prowadzą zdrowy tryb życia. Oni nie mają większych problemów z utrzymaniem
zdrowego uśmiechu. Do drugiej
grupy zaliczają się ci pacjenci, którzy odwiedzają gabinet stomatologiczny w razie potrzeby, czyli gdy
boli ząb. Z perspektywy czasu mogę
stwierdzić, że z roku na rok stan
uzębienia pacjentów poprawia się.
Są oni bardziej zainteresowani nowymi środkami do pielęgnacji jamy
ustnej, wybielaniem, piaskowaniem,
uzupełnieniem braków zębowych.
To mnie cieszy.
– Najczęstsze choroby naszych zębów. Jak im przeciwdziałać?
– Do najczęstszych chorób zębów
należą: próchnica zębów, choroby przyzębia, wady zgryzu. Próchnicę zębów i
choroby przyzębia zalicza się do chorób społecznych ze względu na częstość
występowania ich w społeczeństwie.
Próchnica zębów polega na odwapnianiu i proteolitycznym rozpadzie tkanek
twardych zęba, natomiast choroby przyzębia to stan chorobowy tkanek otaczających ząb. Najważniejszą metodą przeciwdziałania w/w chorobom stanowi
profilaktyka, czyli zapobieganie. Powinna być ona stosowana już od najmłodszych lat życia dziecka. Działania profilaktyczne, aby były skuteczne muszą

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 7/2008
być prowadzone przy aktywnym udziale pacjenta (profilaktyka domowa) oraz
przy udziale lekarza stomatologa (profilaktyka profesjonalna). Profilaktyka
domowa to jak już wcześniej zaznaczyłam właściwa higiena jamy ustnej, która sprowadza się do mycia zębów przynajmniej rano i wieczorem, używania
nitek dentystycznych, płukanek do jamy
ustnej. Dodatkowo w miarę potrzeby
używania nitek do uzupełnień protetycznych, do aparatów ortodontycznych, szczotek do przestrzeni międzyzębowych, irygatorów. Szczoteczki należy wymieniać, co 2- 3 miesiące. Ważne jest mycie języka, o którym często
zapominamy. Istotną rolę odgrywa tu
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– Czy pacjenci cierpliwie znoszą leczenie?
– To zależy od progu bólu. Są pacjenci, którzy maja małą wrażliwość na
ból oraz tacy, których boli dotyk. Wówczas proponuje się im znieczulenie.
– Zdarzały się Pani jakieś śmieszne sytuacje w zachowaniu pacjentów
podczas wizyt?
– Sytuacje takie w moim gabinecie
na pewno się zdarzają. Kiedyś np. młoda pacjentka zapytała mnie czy ma
zdjąć buty.
– Jak Pani sądzi, czy tak szeroko

Wyposażenie gabinetu.

metoda szczotkowania dopasowana do
wieku i stanu uzębienia. Duże znaczenie ma odpowiedni skład i konsystencja pokarmów (dieta uboga w węglowodany, a bogata w białko, owoce i
warzywa, oraz dbanie o racjonalny tryb
życia. Jeszcze raz podkreślę – wizyty
kontrolne w gabinecie stomatologicznym co 6 miesięcy.

reklamowane gumy do żucia pomagają
w pielęgnacji jamy ustnej?
– Trzeba pamiętać o tym, że żucie
gumy nie może w żadnym wypadku zastępować szczotkowania zębów. Jest to
jedynie dodatkowy zabieg wspomagający codzienną higienę jamy ustnej.
Gumy do żucia, ale bez cukru (zawierające ksylitom lub sorbitol, czyli sub-

stytuty cukru) można stosować po posiłkach, w sytuacjach, gdy nie możliwości szczotkowania zębów. Higieniczne
żucie gumy powinno trwać nie dłużej
niż 10 minut, aby nie powodować wytwarzania nawyku, który może okazać
się niekorzystny dla naszego układu
narządu żucia, czyli uszkodzenia stawu
skroniowo – żuchwowego oraz przerostu mięśni żwaczy. Przeprowadzone
badania w krajach skandynawskich z
żuciem gumy do żucia bez cukru wykazały redukcję próchnicy w granicach od
37 do 70 procent. Guma pobudza wydzielanie większej ilości śliny, a tym
samym zwiększa przepływ śliny w jamie
ustnej, który pozytywnie wpływa na redukcję płytki bakteryjnej.
– Jaki jest zatem zakres oferowanych przez Panią usług?
– W swoim gabinecie oferuję szeroki zakres usług stomatologicznych, do
których należy: leczenie zachowawcze
dzieci i dorosłych (profilaktyka fluorkowa, badanie stomatologiczne z użyciem kamery wewnątrzustnej, estetyczne odbudowy koron zębów na włóknach szklanych), leczenie endodontyczne z użyciem endometru służącego do
pomiaru długości kanału, leczenie protetyczne (korony i mosty porcelanowe,
wkłady, protezy szkieletowe, protezy na
zatrzaskach – bezklamrowe, protezy
ruchome), leczenie chirurgiczne. Poza
tym wykonuję piaskowanie, skaling ultradźwiękowy, wybielanie, zdjęcia RVG
z użyciem radiografii cyfrowej, naprawy protez. Leczenie może odbywać się
w znieczuleniu. Dla osób bojących się
znieczulenia tradycyjnego przy użyciu
igły, proponuję znieczulenie bezigłowe.
Gabinet jest klimatyzowany. Najmłodsi pacjenci mogą bajkowo spędzić czas
podczas wizyty.
Rozmawiał Dariusz Jamuła
Fot. Andrzej Bednarz

Gabinet stomatologiczny „OLI-DENT”
jest czynny w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki
w godzinach od 15:00 do 20:00, a w œrody od 09:00 do 13:00.
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 608 607 122 lub 855
w godzinach pracy gabinetu lub osobiœcie.

14 34 w. 26
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Dzieñ Kobiet!
Dzień Kobiet swój rodowód bierze
z ruchu społeczno-politycznego z II
połowy XIX w., który w swym programie głosił idee emancypacji i równouprawnienia kobiet. W stolicy Danii –
Kopenhadze na II Międzynarodowej
Konferencji Kobiet w 1910 roku, powzięto decyzję o Międzynarodowym
Dniu Kobiet, który obchodzony będzie
8 marca każdego roku, począwszy od
1913 r. W Polsce od 1945 r. po zjednoczeniu różnych organizacji kobiecych
powstała Liga Kobiet zrzeszająca w
swych szeregach Kobiety Polskie. Na
polskiej wsi zaczęły działać Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które miały
za zadanie podnoszenie poziomu gospodarczego, społecznego i kulturalnego wsi poprzez organizowanie kursów,
szkoleń, wykładów, odczytów itp.
W umiłowanych Bratkowicach działa również Koło Gospodyń Wiejskich z
kilkudziesięcioletnim stażem z jej długoletnią przewodniczącą p. Marią Stokłosą i obecną przewodniczącą p. Marią
Nowożeńską. Przemiłe Panie działające w KGW w Bratkowicach czynnie
uczestniczą w organizowaniu i uświet-

D

awniej wierzono, że poświęcone w Niedzielę Palmową „palmy” nabierają niezwykłej mocy.
Ustawione w oknie podczas burzy – odwracają pioruny, zatknięte na rogu pola
– chronią rośliny przed szkodnikami. Po
mszy św. uderzano się nimi nawzajem,
życząc sobie zdrowia, bogactwa, urodzaju. Bywało, że młodzież smagała się palmami mocno, wcale nie na żarty. Księża
zabraniali tego, ale chłopcy nie byli zbyt
posłuszni i dalej okładali się, wołając
przy tym: „Palma bije, nie zabije!” lub
„Za sześć noc – Wielkanoc!”. Bicie palmami miało, być może, związek z tradycjami pokutnego biczowania się w okresie Wielkiego Tygodnia, a także nawiązywało do męki Chrystusa. Poświęcone
bazie połykano, wierząc, że uchronią od
chorób gardła i suchot.
Wielka Środa także miała swoje tradycje. Na rannej mszy kościół był wypełniony ludźmi do ostatniego miejsca, bo...
każdy chciał widzieć jak proboszcz i wikary wychodząc nie przez zakrystię, jak
zwykle, ale główną nawą, będą uderzać
brewiarzami o ławki. Tradycja nakazywała im tak czynić na pamiątkę męki
Chrystusa. Po wyjściu księży, przez zakrystię do kościoła, bezszelestnie wkradali się chłopcy z solidnymi kijami w rę-

nianiu świąt
kościelnych,
państwowych
i lokalnych.
Ubrane gustownie w stroje
folklorystyczne, zawsze uśmiechnięte –
cudownie się prezentują. Proszę wybaczyć te moje osobiste
wynurzenia, ale nie mogłem inaczej
postąpić; przecież to moje Rodaczki.
Dzień Kobiet! Czy tylko dzień? – Za
to, że się jest Mężatką, Mamą i Babcią
– czy tylko dzień? Za urodzenie dzieci
i ich wychowanie, za ciężką i mozolną
pracę w trudzie, w skwarze, na mrozie,
nieraz na równi z mężczyznami – czy
tylko dzień? O niesprawiedliwości! To
nie powinien być „dzień”, ale ciągłość
dni, zawsze, bez przerwy – aby nieść
podziękowanie Tym, które wydały na
świat potomstwo, troszczyły się o jego
zdrowie, edukację i właściwe wychowanie. Niektóre z nich po pracy zawodowej i przybyciu do domu – podejmują
pracę bezpłatnie na „drugim etacie”,
czasem niewdzięczną i wyczerpującą.

Zawsze pragną sprostać obowiązkom
Żony, Matki, Opiekunki i Wychowawczyni. Muszą także zadbać o siebie, o
swój wygląd zewnętrzny – bo w nim tkwi
urok każdej kobiety. Ich praca trwa
przeważnie 16-18 godzin na dobę. Pytam więc: Czy za to wszystko nie należy miłować, szanować i troszczyć się o
Nie? Odpowiedź jest jedna: Tak, tak
trzeba zawsze czynić.
Moje Rodaczki bez względu na wiek
– mieszkające w Bratkowicach!
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w najlepszym zdrowiu, wiele szczęścia i radości. Życzę
spełnienia wszelkich zamierzeń i oczekiwań, szacunku i uznania za Waszą
pracę ze strony tych, którzy są do tego
zobowiązani nie tylko w Dniu Kobiet,
ale przez cały rok. Niech od Was odejdą
troski, zmartwienia, choroby i wszelkie
niedomagania. Niech Wam obficie Bóg
błogosławi.
Zdzisław Rzepka
P.S. Panowie – Bratkowiczanie!
Wam także składam życzenia z okazji 40 Męczenników (10.03). Niektórzy
twierdzą, że to nasze „Święto”. Być
mężczyzną i do tego żonatym – czyż to
nie męczeństwo? A zatem, Chłopy! –
Trzymajmy się i głowy do góry!

kach. Ledwie przyklęknąwszy przed tabernakulum, zaczynali trzaskać kijami o
ławki, wywołując najpierw przestrach, a
później oburzenie starszych ludzi. Uderzali jak najmocniej, „czyniąc grzmot po
kościele jak największy” dopóty, dopóki
kilku energicznych parafian ich nie wyrzuciło. Nie mieli z tym większych trudności ponieważ chłopaczyska uciekali
sami, mając w głowie następną psotę,
którą powtarzali każdego roku w Wielką

dole, trzymając w rękach kije, którymi
wcześniej trzaskali w kościele.
„Wrzeszczeli, gwizdali, skakali. Z wieży
leciał Judasz! Zgubił kapelusz, spadł.
Chłopcy rzucali się na zdrajcę, okładając
go kijami, a krzyczeli przy tym, że uszy
puchły. Judasz! Judasz!. Pryskała sieczka
z młóconej słomy. A oni bili, walili, tłukli
dopóty, dopóki z Judasza nie została garstka śmieci, a i tę resztkę zbierali, by wrzucić do jakiej wody albo spalić. Po Judaszu nie może zostać nawet ślad”.

Dawne zwyczaje
i wierzenia

Dawniej wierzono, że w Wielki
Czwartek woda bieżąca – a więc wszelkie rzeczki, strumienie – nabiera niezwykłej mocy dodawania dziewczynom urody. Wszystkie dziewczyny chciały się podobać, więc wieczorem, gdy nikt nie widział biegły zanurzyć się w takiej wodzie.
Nie zrażały się tym, że woda o tej porze
roku jest lodowata, że z zimna drętwiały nogi, że łamało w kościach – przecież
niezależnie od epoki czegoż nie robi się
dla urody. Potem szybko biegły do
domu, aby sprawdzić w lusterku jakie są
efekty tej wizyty w „salonie piękności”.
„Czy cera stała się alabastrowa, rumieńce jak zorza, brwi jak jaskółcze skrzydła,
a usta jak wiśnie”. W niektórych rejonach
ten zwyczaj praktykowano w Wielki Piątek.

Środę. Ze słomy, sznurka i szmat, robili
wielką kukłę, podobną do Marzanny, ale
tym razem ta słomiana postać przedstawiać miała Judasza. By nikt nie miał wątpliwości, świadczyło o tym trzydzieści kawałków potłuczonego szkła, symbolizujących trzydzieści srebrników, które
umieszczali w mieszku i przywiązywali
Judaszowi do konopnego pasa.
Z tak przygotowanym Judaszem,
dwóch chłopaków wydrapywało się na
wieżę kościoła, a reszta oczekiwała na
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W Wielki Piątek milkną dzwony, a
zastępują je drewniane kołatki. Dawniej,
kilkunastoletni młodzieńcy, obchodzili
wieś klekocząc klekotkami albo jeszcze
głośniej obrotowymi sznurami, aby głosić żałobę. Cel był szlachetny, ale wrzawa i zamieszanie jakie im towarzyszyły
nie miały nic wspólnego ze smutkiem.
Dawniej zdarzało się, że w Wielką
Sobotę wieszano śledzia na drzewie.
Miało to być dla niego karą za to, że
przez 6 tygodni panował nad mięsem i
morzył ludzkie żołądki. Karę wymierzała
mu oczywiście młodzież, zawsze skora
do wszelkich psot.
Dawniej uważano, że w Wielką Sobotę należy odnowić ogień w domowych
ogniskach. W tym celu należało całkowicie wygasić skry w piecach, piecykach
i pod kuchniami. Uważano bowiem, że
stary ogień jest nieczysty, ponieważ w
ciągu całego roku napatrzył się dość
ludzkiej biedy, codziennych kłopotów, a
także był świadkiem niejednej kłótni,
awantury czy nawet bijatyki.
Zatem trzeba rozpalić nowy ogień,
od nowego czystego źródła czyli od Paschału, który w tym dniu był zapalany od
poświęconego ognia. Po nowy ogień do
kościoła zmierzali wszyscy, ci z biednych
chat, z kmiecych bogatych domów i z pałaców. Do przenoszenia nowego ognia
można było używać tylko smolnej szczapy albo świeczki z prawdziwego wosku.
Niemało natrudzono się, by płomień nie
zgasł – szczególnie przy wietrznej pogodzie. Komu się to nie udało, był zmuszony „pożyczyć” ogień od sąsiada.
Tak jak dzisiaj, wielkanocne śniadanie rozpoczynano dawniej od dzielenia
się jajkiem, które od wieków było symbolem cyklicznie odradzającego się życia
i ukrytej siły witalnej. Wierzono także w
niezwykłą moc skorupek. Pokruszone,
rozsypywano po kątach izby, sieni i komory – miały chronić przed szczurami i
myszami. Garstkę skorupek gospodyni
rzucała na rolę, aby zapewnić sobie urodzaj, by żytko wyrosło wysokie i miało
pełne, ciężkie kłosy. Z resztą skorupek
na otwartej dłoni, obchodziła miejsca, po
których chadzały kury. Taki obrzęd miał
je chronić przed chorobami, a gospodyni przysporzyć jajek.
W niedzielne popołudnie młodzież
zbierała się na swoisty hazard z jajkiem
w roli głównej. Stukano jajkiem o jajko.
Wygrywał ten, czyja pisanka wytrzymała i nie pękła.
PS. Na podstawie książki Ewy Ferenc
„Polskie tradycje świąteczne” – opracowała
Janina Gaweł
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Ach te bociany
Odkąd pamięcią sięgam
Bociany zawsze tu były
Gdy na św. Józefa przyleciały
To w maju małe boćki w gnieździe już
kwiliły
Najpierw naprawić gniazdo on przylatywał
Następnie ona dolatywała
Z dalekich ciepłych krajów przybywały
Choć żadnej mapy nie posiadały
Dziecięce lata nam umilały
Było nam wtedy bardzo wesoło
Już o poranku w gnieździe klekotały
I ciągle krążyły w koło
Gdy pierwsze bociany na wiosnę się pojawiały
Każdy chciał zobaczyć jak ten przybysz
leci
I gospodynie wtedy mawiały
Że im pustką w kieszeni nie będzie
świecić
Gdy bocian przeleciał tuż koło chaty
Gospodarz mówił: będę bogaty
A jak przysiadł na kominie
To dzidziusia miał przynieść rodzinie
I ja widziałam na własne oczy
Jak taki dostojnik po łące kroczył
Po chwili stanął na jednej nodze
Patrząc jak żaby skaczą na polnej drodze
Przed św. Bartłomiejem na łące wielkie zebranie
Uchwalały który poleci a który zostanie
I choć przed sobą daleką drogę miały
Żadnych walizek ze sobą nie brały
Ś.p. Bronia co tu mieszkała
W swojej zagrodzie kozy także chowała
Te w lecie miały małe kożlęta
I do dziś jej słowa pamiętam
Mówiła wtedy: napisz Gieniu kochana
O moich kozach i o bocianach
One tu się na dobre zadomowiły
I solidne gniazdo sobie uwiły

Kiedy odeszła kozy z cicha pobekiwały
Jakby w ten sposób swą panią na zawsze żegnały
Nie ma już Broni tutaj na Końcu
Bocianie pióra też nie lśnią już w słońcu
Sąsiedzi odeszli już do wieczności
I żaden bocian już tu nie gości
Przyszła wichura gniazdo zerwała
Wszystkie gałęzie gruszy złamała
Ach te bociany łza się kręci w oku
I patrzę w górę i unoszę głowę
Być może w tym lub przyszłym roku
Przylecą do nas bociany młode
Genowefa Woźny

Wiosna
Kiedy Wiosna nadchodzi kolego,
To wszystkim przynosi coś miłego!
Magdalence dużo kwiatów na sukience
Maćkowi kolorowy zawrót głowy
Mamie i tacie słoneczko gorące,
Babci i dziadkowi kwiaty pachnące
A dzieciom zabaw tysiące
Bo kiedy wiosna na świecie panuje
To każde stworzenie się raduje.

Bałwan
Pada śnieżek, pada śnieżek
Już ze śniegu mam kołnierzyk.
Gdy popada jeszcze troszkę,
To mróz przypnie mi śnieżną broszkę.
Mam już białe kalosze
Zaczyna mnie zasypywać po trosze.
Gdy postoję tak do rana
To zamienię się w śniegowego bałwana.

Mały chochlik!
W ostatnim wydaniu Ziemi Bratkowickiej zostały w niepoprawnej formie
zamieszczone wiersze Zuzanny Klesyk,
uczennicy klasy VI SP NR 3 w Bratkowicach . Wiersz „WIOSNA i BAŁWAN”
w oryginalnej wersji zamieszczamy powyżej . Autorkę wierszy za „małego chochlika ” – przepraszamy.
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„Ojczyzna to ziemia i groby,
Narody tracąc pamięć, tracą życie”.
29.02.2008 r. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Bratkowicach odbyła się niecodzienna uroczystość. Było to spotkanie
byłych żołnierzy AK z uczniami naszej
szkoły, poświęcone Bohaterom Ziemi
Rzeszowskiej, członkom IV Zarządu
Głównego organizacji Wolność i Niezawisłość, którzy zostali zamordowani przez
komunistów 1.03.1951 r. w Warszawie, w
więzieniu na Mokotowie. Cechowała ich

Głos zabrał wójt gminy p. Wojciech Wdowik.

żywa wiara, niezwykła uczciwość, oraz
wierność Bogu i Ojczyźnie do końca
swych dni.
Byli to:
Łukasz Ciepliński z Rzeszowa
Józef Rzepka z Bratkowic
Józef Batory z Weryni
Karol Chmiel z Zagorzyc
Franciszek Błażej z Nosówki
Adam Lazarowicz Dębicy
Mieczysław Kawalec z Trzciany
W czasie spotkania oddaliśmy cześć
pomordowanym i poległym w walce żołnierzom bratkowickiego oddziału:
Franciszkowi Kwoce
Władysławowi Madejowi
Franciszkowi Lisowi
Eugeniuszowi Świdrowi
Tadeuszowi Przywarze

Zaproszeni goście.
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OBCHODY 57 ROCZNICY ŒMIERCI
CZ£ONKÓW IV ZARZ¥DU WiN
Karolowi Lisowi
Władysławowi Miście
Janowi Rogali
Romanowi Lisowi
Tadeuszowi Lisowi
Franciszkowi Lachcikowi
Józefowi Wdowikowi i innym
Na szkolną uroczystość
przybyli: Podkarpacki Kurator Oświaty – pan Jerzy Cypryś, wizytator pani Małgorzata Nowińska-Zgurska,
pan wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik, przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Ciszewski, radni z Bratkowic – pani Cecylia Homa i pan
Jan Górski, przedstawiciele Poczty Sztandarowe SP Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 1.
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, emerytowani nauczyW dniu 2.03.2008 r. w kościele paraciele naszej szkoły, delegacja Rady Ro- fialnym w Bratkowicach została odprawiona uroczysta Msza święta za zamordziców.
Prezes II Koła Światowego Związku dowanych 1 marca 1951 r. członków IV
Żołnierzy Armii Krajowej pan Franci- Zarządu WiN. Przed Mszą uczniowie naszek Sagan wręczył pani dyrektor Jani- szej szkoły zaprezentowali montaż litenie Gaweł dyplom uznania. Zarząd do- racko-muzyczny, poświęcony tym wydacenił wielkie zaangażowanie pani dyrektor
szkoły w krzewienie
patriotyzmu, który
uwidacznia się w pracach dydaktyczno-wychowawczych całego
grona pedagogicznego, w organizowanych
marszach młodzieży
szlakiem „ Akcji Burza”, w prowadzeniu
przepięknej kroniki
szkoły, w wystrojach
korytarzy.
Byli żołnierze Armii Krajowej wyrazili Uczniowie z ks. Stanisławem Szylakiem podczas akademii w kościele.
swoją wdzięczność
pani dyrektor za rzeniom. Wyraziliśmy w ten sposób swoto, że w sposób je uznanie żołnierzom AK zwłaszcza tym,
patriotyczny kie- którzy doczekali się prawdy i oddaliśmy
ruje szkołą.
cześć tym, którzy odeszli na wieczną warSzanowni go- tę. Podczas uroczystości obecne poczty
ście obejrzeli sztandarowe Szkoły Podstawowej nr 3 im.
montaż literacko- Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespołu
muzyczny, po- Szkół w Bratkowicach.
święcony polePo zakończeniu Mszy św. delegacje
głym bohaterom,
obu szkół złożyły pod pomnikiem żołniea także podzielili rzy AK wiązanki kwiatów i zapaliły znisię z dziećmi cze. Pamięć poległych Żołnierzy uczczowspomnieniami z no minutą ciszy.
Maria Gawron
okresu wojny.
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(7)
Poszukiwania Oficerów Wojska Polskiego, Policjantów, Funkcjonariuszy Straży granicznej, Straży więziennej, Oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP), Żandarmerii wojskowej i osób
cywilnych
1) Generał Władysław Anders żąda
u władz sowieckich wyjaśnień:
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej
22 marca 1941 roku był w pierwszym jej
okresie ciosem dla Związku sowieckiego. Nacierające z wielkim impetem wojska hitlerowskie na zdegenerowaną armię sowiecką, szybko zbliżały się do Moskwy. W lipcu 1941 roku zostaje zawarty układ polsko-sowiecki i ogłoszona
zostaje przez władze sowieckie tzw.
„amnestia” dla polskich jeńców, więźniów i obywateli polskich, zesłanych w
głąb Związku sowieckiego. Zgodnie z
tym układem przystąpiono do tworzenia Armii Polskiej w ZSSR, pod dowództwem gen. Władysława Andersa,
wypuszczonego po dwuletnim więzieniu
na wolność. Do nowo powstającej Armii Polskiej w ZSSR wstępowali oficerowie WP, którzy cudem ocaleli z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Było ich około 400 osób; m.in.
ppłk Zygmunt Berling, ppłk Dudziński,
rtm. Józef Czapski i podchorąży Zdzisław Peszkowski, późniejszy oficer Pułku Ułanów Krechowieckich, w II Korpusie Armii Polskiej; od 1945 roku kapłan. Obecnie ks. prałat Zdzisław Peszkowski jest kapelanem Rodzin Katyńskich w Polsce. Zmarł w ubiegłym roku.
Po dwóch tygodniach od podpisania
układu polsko-sowieckiego 14 sierpnia
1941 roku, podpisano wojskową umowę polsko-sowiecką, która stwarzała
warunki do formowania na terenie
ZSSR oddziałów Armii Polskiej. Zaczęli
napływać z obozów i więzień zwolnieni
jeńcy polscy (żołnierze szeregowi) i osoby cywilne, deportowani przez władze
sowieckie, w okresie inwazji na Polskę.
Zauważono, że wśród wstępujących do
Armii Polskiej w ZSSR nie ma dużej ilości oficerów którzy zostali wzięci do niewoli przez armię sowiecką Gen. Anders
otrzymał konkretne wiadomości od ppłk
Berlinga i ppłk Dudzińskiego, że były w
ZSSR trzy wielkie obozy jenieckie: w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie,

gdzie trzymano jeńców polskich, przeważnie oficerów, podoficerów, funkcjonariuszy policji, straży granicznej, straży więziennej oficerów KOP-u, żandarmerii wojskowej i osoby cywilne.
W drugiej połowie sierpnia 1941
roku, odbyła się pierwsza oficjalna konferencja gen. Andersa z gen. Panfiłowem
i gen. NKWD Żukowem. Na zadane
pytanie gen. Andersa, na jaką ilość żołnierzy przebywających w niewoli sowieckiej będzie mógł liczyć, otrzymał odpowiedź, że na 1 tysiąc oficerów i 20 tysięcy żołnierzy. Ta odpowiedź poruszyła
gen. Andersa, zadał więc następne pytanie: Gdzie są generałowie, admirał i
oficerowie z obozów jenieckich: Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa? Strona
sowiecka oświadczyła, że nie może
udzielić odpowiedzi, ale postara się o
ścisłe informacje; jednak zawsze starała
się rozmyślnie pomijać to zagadnienie
w późniejszych protokołach konferencji.
Od oficerów z Griazowca, gen. Anders otrzymał najdokładniejsze informacje o szczegółach rozładowania trzech
wielkich obozów jenieckich na wiosnę
1940 roku.
2) Generał Władysław Sikorski, Szef
Rządu Polskiego w Londynie u Józefa
Stalina:
Rozmowy dyplomatyczne prowadzone przez ambasadora polskiego w
ZSSR, pana profesora Stanisława Kota,
z zastępcą komisarza spraw zagranicznych ZSSR Andrzejem Wyszyńskim w
sprawie zaginionych polskich oficerów
w trzech obozach jenieckich, nie dawały
rezultatu. Ambasador Kot zawsze otrzymywał odpowiedzi, że wszyscy oficerowie polscy zostali zwolnieni i nikt nie
przebywa w obozach jenieckich. W dniu
14 listopada 1941 roku, ambasador Kot
odbył rozmowę ze Stalinem, w obecności komisarza spraw zagranicznych Mołotowa. Na zadawane pytania do Stalina, o losie oficerów polskich z trzech
obozów jenieckich, otrzymywał wymijające odpowiedzi, lub ich nie otrzymywał.
Równolegle do rozmów dyplomatycznych, Sztab Polskich Sił Zbrojnych
w ZSSR, prowadził w dalszym ciągu nieustanne prace poszukiwawcze i starania,
w sprawie odnalezienia polskich oficerów – jeńców wojennych. W piśmie z

dnia 4 listopada 1941 roku, gen. Anders
podał NKWD liczbę brakujących oficerów wynoszącą 8.722 osoby, zaznaczając jednocześnie, że jest liczbą niekompletną. Na pismo to, polskie władze
wojskowe w Moskwie z gen. Andersem
na czele, nie otrzymały nigdy odpowiedzi.
Do wyjazdu, do Moskwy gen. Sikorskiego skłoniły trudności, z jakimi ze
strony władz sowieckich spotykało się
zarówno polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, jak i polskie władze wojskowe.
Rozmowa gen. Sikorskiego ze Stalinem odbyła się na Kremlu w dniu 3
grudnia 1941 roku, w której uczestniczyli
gen. Anders i komisarz Mołotow. Na
stwierdzenie gen. Sikorskiego, że kilkunastotysięczna liczba oficerów polskich
w trzech obozach jenieckich znajdujących się na terenie ZSSR, Stalin odpowiedział: „To niemożliwe. Oni uciekli”.
Na pytanie gen. Andersa: „Dokąd mogli uciec?”, Stalin odpowiedział: „No, do
Mandżurii”. Wiedzcie, mówił Stalin, że
„rząd sowiecki nie ma najmniejszych
powodów, żeby zatrzymać choćby jednego Polaka”. Komisarz Mołotow powiedział: „Chyba to niemożliwe, aby w
obozach przebywali wasi ludzie”. Na to
gen. Anders odpowiedział: „Jednak najzupełniej dokładnie stwierdzamy, że
są…”. W odpowiedzi Stalin oświadczył:
„To będzie załatwione. Specjalne zarządzenia zostaną wydane władzom wykonawczym, trzeba jednak zrozumieć, że
prowadzimy wojnę” (z hitlerowskimi
Niemcami).
Ta rozmowa jeszcze bardziej utwierdziła stronę polską w przekonaniu, że
zaginieni oficerowie polscy żyją. Jednak
naprawdę, to co się stało z polskimi oficerami, trzeba było czekać do 13 kwietnia 1943 roku.
O tej prawdzie, mili Czytelnicy dowiedzą się z opracowania, które ukaże
się w następnym numerze „Ziemia bratkowicka”.
Zdzisław Rzepka
Literatura:
- J. Ślusarczyk: „Stosunki polsko-radzieckie 19391945”. Warszawa 1991 r.
- S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski: „Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny
światowej”. Wrocław 1994 r.
- L. Podhorodecki: „Dzieje Lwowa”. Warszawa
1993 r.
- E. Czop: „Deportacje ludności polskiej z obwodu lwowskiego”. Studia rzeszowskie – Tom III.
- Materiały i recenzje publicystyczne, prasowe
oraz historyczne z wydawnictw zagranicznych,
dostępne mi źródła do opracowania tematyki
katyńskiej.
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SMUTNA ROCZNICA
W dniu 1 marca 1953 r. wykonano
wyrok śmierci na działaczach „Wolność
i Niezawisłość”, których celem była
walka o prawdziwie wolną Polskę. Na
ścieżce śmierci oprócz Cieplińskiego,
Kawalca i innych znalazł się nasz rodak

Zarząd Wojewódzki WiN zorganizował
w dniu 29 lutego br. sesję poświęconą
tym, którzy ginęli, abyśmy mogli żyć. W
sesji uczestniczyło wielu weteranów
polskiego podziemia, a także liczni
przedstawiciele organizacji społecz-

Wiązankę kwiatów składa Józef Chmaj i Maria Rusin.

Msza Święta koncelebrowana przez ks. biskupa Kazimierza Górnego.

śp. mjr Józef Rzepka. Dosięgła go polska kula wystrzelona polską ręką. Przez
tyle lat zapomniany bohater doczekał
się rehabilitacji. W roku ubiegłym staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej na budynku Zespołu
Szkół w Bratkowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterstwo naszego rodaka. Rocznica tych tragicznych
wydarzeń była okazją zorganizowania
uroczystości nie tylko w miejscowości
skąd pochodzili zamordowani żołnierze, ale także na szczeblu wojewódzkim.

Poczet sztandarowy SP Nr 2.

nych. Występujący w czasie sesji prezes ZW „WiN” pan Stanisław Micał
oraz przedstawiciel IPN pan dr Grzegorz Ostasz, przedstawili heroizm bohaterów i skutki ich ofiary życia dla rozwoju i historii nowej Polski. Wzruszające było wystąpienie ks. infułata Józefa Sondeja – kolegi z lat szkolnych śp.
Józefa Rzepki.
W sesji uczestniczył zaproszony
przez ZW „WiN” prezes TMZB Józef
Chmaj.
W dniu 2 marca br. delegacja, pocz-

ty sztandarowe TMZB, OSP, SP Nr 2 z
Bratkowic uczestniczyły w uroczystej
Mszy św. w kościele ojców Bernardynów. Mszę św. celebrował Ordynariusz
Rzeszowski ks. biskup Kazimierz Górny. Wśród koncelebransów był również
proboszcz naszej parafii ks. Józef Książek. Homilię wygłosił ks. infułat Józef
Sondej. Była ona przepojona głębokimi treściami historycznymi oraz aktualnymi wyzwaniami, przed którymi stoi
naród polski. Ksiądz Sondej przypomniał także postać śp. ks. Michała Sternala, proboszcza parafii Bratkowice w
okresie okupacji, który był bliskim
współpracownikiem Łukasza Cieplińskiego i Józefa Rzepki. Po mszy św.
organizacje społeczne, rodziny pomordowanych oraz osoby prywatne złożyły
kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamten czas. Wśród nich była również delegacja TMZB z Bratkowic.

Poczty sztandarowe OSP i TMZB.

Józef Chmaj, Prezes TMZB
Fot. Andrzej Bednarz
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Nowe w³adze KGW
W dniu 9 lutego 2008 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła
Gospodyń Wiejskich wybrano nowy
zarząd tej kobiecej organizacji działającej na terenie Bratkowic od kilkudziesięciu lat. Nową przewodniczącą KGW
w Bratkowicach została wybrana pani
Maria Nowożeńska, która zastąpiła
długoletnią przewodniczącą tej organizacji panią Marię Stokłosę.
Pani Maria zamieszkuje w Bratkowicach, jest mężatką, ma 2 córki. Pracuje wraz z mężem w Salonie Prasowym
w Bratkowicach. Wraz z mężem udzielają się w pracach społecznych na rzecz
Bratkowic (mąż od 6 lat jest członkiem
Rady Sołeckiej). Pan Robert wiadomość o tym, że żona została wybrana
na przewodniczącą przyjął z zadowoleniem, ale też z pewną obawą, bo zdaje

sobie sprawę, że szefowanie organizacji jaką jest Koło Gospodyń Wiejskich
w czasach dzisiejszych nie jest łatwe. Na
pytanie jakie ma plany nowa przewodnicząca p. Maria powiedziała – jeśli chodzi o moje plany, to trudno w tak krótkim okresie czasu po wyborach dać odpowiedź na to pytanie. Po spotkaniu z
nowym zarządem ustalimy plan działania dla naszej organizacji. Na pewno
chciałabym pozyskać nowe członkinie.
Mam nadzieję, że panie same zechcą się
zgłosić do pracy na rzecz środowiska.
Serdecznie zapraszam. Koło obecnie liczy 35 pań i zajmuje się m.in. pomocą w
organizowaniu imprez na terenie Bratkowic, oraz pielęgnowaniu tradycji i szerzeniu kultury ludowej.
Korzystając z okazji i możliwości wypowiedzenia się na łamach gazety Ziemi

Nowa przewodnicząca KGW Maria Nowożeńska.

Bratkowickiej, chciałabym w imieniu
własnym i koleżanek z KGW podziękować Pani prezes Marii Stokłosa oraz pani
sekretarz Władysławie Mytych za długoletnią i owocną pracę w naszej organizacji i życzyć dużo zdrowia licząc na dalszą
współpracę.
Andrzej Bednarz

Stra¿ackie podsumowanie dzia³alnoœci za rok 2007
W dniu 19 stycznia 2008 roku o godzinie 17.00 w świetlicy domu strażaka w
Bratkowicach odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze. Niby nic nadzwyczajnego, ktoś by powiedział, a jednak było
inne, niż w innych jednostkach z terenu
gminy Świlcza. Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach od wielu lat wyróżnia
się spośród innych, jest przodująca zarówno w gminie, jak i w powiecie i jest to zauważane na różnych szczeblach. Społeczność Bratkowic darzy tę organizację zaufaniem, władza włączyła ją w struktury
ratownicze i powierza wiele zadań
istotnych dla właściwego funkcjonowania ochrony ludności oraz
dostrzega wysiłki zarządu wspierając go w różnego rodzaju inicjatywach i działaniach.
Otwarcia zebrania dokonał dh
Mieczysław Leja – prezes zarządu jednostki, witając przybyłych
gości: Wiesława Machowskiego –
Z-cę Wójta Gminy Świlcza, st.kpt.
Bogdana Jakubca – przedstawiciela Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w
Rzeszowie, Kazimierza Czyża –
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP, Krzysztofa Ciszewskiego –
Przewodniczącego Rady Gminy w Świlczy, Marię Stokłosę –Przewodniczącą
KGW w Bratkowicach, Józefa Chmaja –
Prezesa TMZB, Jana Bułatka – sołtysa
wsi. Następnie przywitał przybyłych dru-

hów seniorów i członków czynnych
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jana Górskiego, a protokolanta Józefa Bachórza. Po zatwierdzeniu zaproponowanego porządku zebrania dh
Mieczysław Leja złożył sprawozdanie z
działalności za rok 2007. A działo się wiele w bratkowickiej jednostce.
W okresie sprawozdawczym zostało
wykonane wiele zadań, dzięki którym
nastąpiła znaczna poprawa w funkcjonoWśród zaproszonych
gości był z-ca wójta
gminy Świlcza Wiesław
Machowski.

waniu domu strażaka oraz całej jednostki OSP, m.in.:
- przeprowadzono remont sali jadalnej w
części weselnej domu strażaka polegający na odnowieniu ścian i sufitu poprzez
położenie tynku mineralnego, wygładzeniu gładzią gipsową i pomalowaniu farbą

emulsyjną. Poza tym zostały wymienione duże okna PCV, blaty na stołach konsumpcyjnych, zamontowano rolety, nowe
parapety i żaluzje oddzielające kuchnię
od jadalni,
- estetykę poprawiło również ułożenie w
kuchni, magazynku na ciasto, korytarzyku i myjni naczyń w części weselnej budynku prawie 55 m2 płytek podłogowych,
- kuchnię wyposażono w nowoczesne
dwie kuchnie gazowe z piekarnikami,
- wykonano nową instalację gazową oraz
centralne ogrzewanie z kotłownią gazową, w części budynku administracyjnej i garażowej naszej remizy,
- dokonano demontażu bram garażowych w remizie odsłaniając
nowoczesne uchylne drzwi garażowe,
- w garażu zamontowano prowizoryczną instalację do odprowadzenia spalin z pracującego silnika podczas tzw. „dobijania” powietrza do układów hamulcowych
samochodu,
- przeprowadzono parokrotne
drobne remonty i naprawy samochodu star, by nie dopuścić do sytuacji
unieruchomienia pojazdu w razie potrzeby ratowania życia i mienia ludzkiego,
- wykonano nowe, piękne gabloty na
naszą kilku tomową strażacka kronikę,
(ciąg dalszy na str. 34)

34
(ciąg dalszy ze str. 33)
- ułożono płytki posadzkowe w garażach,
poprawiając wygląd i funkcjonalność tych
pomieszczeń,
- wykonano nową tablicę energetyczną
zasilająca część weselną domu strażaka
W ubiegłym roku szczególny nacisk
zarząd położył również na jak najlepsze
przygotowanie się do zadań ratowniczogaśniczych. Jednostka OSP zaczęła przygotowywać się do utworzenia ze swych
członków zgodnie z obowiązującymi już
przepisami w tym zakresie – Jednostki
Operacyjno-Technicznej. Wytypowanych zostało 15 strażaków biorąc pod
uwagę wymogi jakie są stawiane w opracowanych wytycznych i po przeprowadzeniu u wszystkich szczegółowych badań lekarskich, tworzą ekipę do działań
ratowniczo-gaśniczych w OSP Bratkowice. Są to druhowie: Jan Górski, Robert Selwet, Bogdan Jucha, Robert
Kwas, Tadeusz Bednarz, Piotr Jucha,
Bogdan Majda, Marek Rządeczka, Józef Mazan, Rafał Kula, Piotr Chmaj,
Adam Kwoka. Oprócz tych osób, w akcjach ratowniczo-gaśniczych biorą udział
strażacy o wyszkoleniu zawodowym:
Józef Bułatek, Tomasz Kuśmider czy
Marcin Górski.
Jednym ze sposobów podnoszenia
szkolenia pożarniczego, które zmierza do
skuteczniejszego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych są organizowane zawody sportowo-pożarnicze i manewry
pożarnicze, w których jednostka z Bratkowic brała udział odnosząc jak co roku
duże sukcesy. Pomimo jednak pozytywnych działań profilaktyczno-propagandowych w roku 2007 jednostka z Bratkowic
wyjeżdżała 31 razy do następujących zdarzeń: 18 pożarów, w tym 3 razy do budynków mieszkalnych i gospodarskich, 2
razy to pożary samochodów osobowych
oraz 13 razy do traw, które spędzają sen
z oczu strażakom. Bezmyślność ludzka
przy wypalaniu traw na nieużytkach
może spowodować dramat innych, tam
gdzie w tym momencie będzie trzeba ratować ludzkie życie. 13 interwencji to
wyjazdy do tzw. miejscowych zagrożeń
(kolizje i wypadki drogowe, ścinka uszkodzonych drzew, pompowania wody z piwnic i studni, demontaż uszkodzonych reklam).
Na zakończenie swego sprawozdania
dh Mieczysław Leja złożył podziękowania osobom i instytucjom wspierającym
jednostkę OSP: Wójtowi Gminy Świlcza,
Prezesowi Firmy RESTOL, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim tym bratkowickim
strażakom, którzy brali czynny udział we
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wszystkich pracach i poczynaniach organizowanych przez zarząd tut. jednostki,
który funkcjonuje w składzie: prezes zarządu – Mieczysław Leja, naczelnik – Jan
Górski, wiceprezesi – Bogdan Jucha i
Piotr Jucha, sekretarz – Józef Bachórz,
skarbnik – Jan Rogala, z-ca naczelnika –
Robert Selwet, gospodarz – Jan Kwoka,
członek Zarządu – Zbigniew Bułatek. W
skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący – Jacek Piątek, członkowie –
Tadeusz Bednarz i Jerzy Szczepański.
Następnie swoje sprawozdania złożyli
dh Jan Rogala – skarbnik oraz dh Tadeusz Bednarz – członek Komisji Rewizyjnej, który podkreślił, że przeprowadzone kontrole finansowe stwierdziły prawidłowość prowadzenia polityki finansowej
jednostki, prowadzone księgi finansowe
są wzorem i on w imieniu Komisji Rewizyjnej stawia wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za działalność w
roku 2007.
Plan działalności na rok 2008 przed-

Strażacy seniorzy.

stawił dh Józef Bachórz, podkreślając, że
głównym celem pracy zarządu będą działania w kierunku dostosowania obiektów
domu strażaka w Bratkowicach do wymogów ducha i czasów XXI wieku, oczywiście nie zapominając o głównych celach
i zadaniach ochotniczych straty pożarnych jakimi są: prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, a także udział w
akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń. Plan ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych.
Potem głos zabierali zaproszeni goście. Wszyscy z uznaniem odnosili się do
działań zarządu jednostki, a przede
wszystkim dziękowali strażakom zaangażowanym bezpośrednio w akcje ratownicze za ich poświęcenie w celu ratowania
mienia i zdrowia innych ludzi. Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP Bogdan Jakubiec przedstawił statystykę zda-

rzeń na terenie całego powiatu rzeszowskiego, podkreślając fakt, że jednostki
Państwowej Straży Pożarnej bez wspomożenia strażaków ochotników same nie podołały by w usunięciu tych zdarzeń, że ich
funkcjonowanie jest niezbędne. Ponadto przedstawił szczegółowy plan szkoleń
dla strażaków ochotników realizowanych
przez komendę w roku 2008. Z-ca Wójta
Gminy Wiesław Machowski gratulując
osiągnięć bratkowickich strażaków zapewnił, że nadal w miarę posiadanych
możliwości finansowych gmina będzie
wspierać inicjatywy modernizacyjne w
obiekcie domu strażaka planowane w
roku 2008. Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP dh Kazimierz Czyż
przedstawił budżet gminy planowany w
zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
plany imprez z udziałem jednostek straży pożarnych na rok 2008. Przewodnicząca KGW Maria Stokłosa i Prezes TMZB
Józef Chmaj podziękowali za dobrze
układającą się współpracę pomiędzy
strażą a innymi organizacjami w naszej miejscowości,
która pozwala w pewien
sposób kształtować życie
kulturalno-oświatowe
wśród mieszkańców Bratkowic. Wśród kilku strażaków z sali, którzy zabrali
głos w dyskusji przeważały
opinie, że kierunek działań
obrany przez zarząd jest
prawidłowy oraz w pełni popierają plany zarządu odnośnie dokonania oceny zaangażowania poszczególnych strażaków i
przeprowadzenia weryfikacji członków
OSP. Po udzieleniu absolutorium dla
zarządu, pięciu mieszkańców naszej
miejscowości: Dawid Jucha, Rafał Fabiński, Piotr Bułatek, Bogdan Wójcik i
Tomasz Pięta zgłosiło akces do przystąpienia do naszej organizacji. Po złożeniu zgodnego ze statutem OSP przyrzeczenia stali się pełnoprawnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach. Apele zarządu o wstępowanie
w szeregi strażackie przyniosły pozytywny skutek. Na tym zakończyła się oficjalna część zebrania. Podsumowaniem spotkania był przygotowany smaczny poczęstunek, w trakcie którego jeszcze przez
długie chwile wymieniano różnego rodzaju doświadczenia, spostrzeżenia i uwagi
na tematy związane z funkcjonowaniem
obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bratkowicach oraz ogólnej działalności
ochotniczego pożarnictwa związanej z
ratowaniem życia, zdrowia i dobytku bliźniego.
Mieczysław Leja
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Sołtys Bratkowic
Jan Bułatek

Rozmyślanie
o wiośnie
Wielkanoc w tym roku
wiosnę nam przynosi
bo pierwszy dzień wiosny
kalendarz nam głosi
Dawniej nasze babcie
tak zawsze mówiły
że Wielkanocne dzwony
wiosnę do życia budziły
Nawet gdy Wielkanoc
i w kwietniu gdzieś była
to wiosna powoli ospale
po Świętach dopiero przychodziła
Co w tym roku będzie
no to zobaczymy
bo tak prawdę mówiąc
to nie było zimy
W lutym zawsze srogą
zimą nas straszyli
a w tym roku pewnie
coś się pomylili
Bo ten srogi miesiąc
ładnie nam zlatuje
ale czy nam marzec
coś nie zaserwuje?
W tamtym roku przecież
bociany już były
a zaspy śniegowe
gniazdo im przykryły
Ale my tej dobrej
myśli być musimy
i do prac wiosennych
wkrótce przystąpimy
Zaczną się porządki
w domu i zagrodzie
A święta może będą
przy ładnej pogodzie.
Krystyna Zając

Wieś Bratkowice to jedna z największych wsi w gminie Świlcza, która swym
zasięgiem obejmuje powierzchnię ponad 4.600 ha. Ludność sołectwa Bratkowice na dzień 31.12.2007 r. liczyła 4.215
mieszkańców.
Wioska położona na płaskim terenie
z przewagą gruntów piaszczystych w klasie od III do VI. Z roku na rok coraz
mniej mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Starzy gospodarze uprawiają ziemię na tyle, na ile im zdrowie pozwala,
natomiast młodym, jak twierdzą nie
opłaca się pracować na roli.
Jednak jak się okazuje, młodych
mieszkańców wsi żywo interesują tematy związane z jej rozwojem i przyszłością,
o czym świadczy ich liczna obecność na
zebraniu wiejskim, które odbyło w dniu
27.01.2008 o godz. 12.00 w
Domu Strażaka w Bratkowicach. Obecni na zebraniu byli: Wójt Gminy Świlcza Pan Wojciech Wdowik,
członek Zarządu Powiatu
Rzeszowskiego i zarazem
kierownik Wodociągów i
Kanalizacji w Świlczy Pan Tadeusz Pachorek, radny powiatu Pan Kazimierz
Wojton, radni gminni z Bratkowic, członkowie Rady Sołeckiej oraz licznie przybyli mieszkańcy w liczbie około 90-100
osób.
Według porządku zebrania, w imieniu Rady Sołeckiej przedstawiłem informację mówiącą o dokonaniach za
okres ostatnich 4 miesięcy. Z kolei głos
zabrał Pan Wójt Gminy Wojciech Wdowik, który w oparciu o projekt budżetu
na rok 2008 zapoznał zebranych z zamierzeniami i zadaniami dotyczącymi
rozwoju naszej wioski i równocześnie
innych sołectw naszej Gminy. Zdaniem
pana Wójta i Rady Gminy pierwszoplanową inwestycją w Bratkowicach jest
modernizacja stadionu sportowego, wykonanie której przewiduje się na lata
2008-2010 r.
Rok 2010 będzie rokiem przewidzianym na zakończenie prac i oddania

wspomnianego stadionu do użytku. Projekt jest w chwili obecnej wykonywany i
zatwierdzany przez kompetentne władze. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz
Pachorek, który poruszył w swej wypowiedzi sprawę śmieci, ścieków i wody.
Nawiązując jeszcze do wypowiedzi
pana Wójta pragnę Państwa poinformować, że w miarę środków jakie będą w
budżecie Gminy przewidziany jest remont dalszej części drogi powiatowej na
Dąbrach, drogi powiatowej w kierunku
Czarnej Sędziszowskiej, położenie kostki brukowej na chodniku od Szkoły Nr
3 Piaski w kierunku zachodnim, oświetlenie uliczne na Zastawiu I i II, Piaski –
Koniec, na Czekaju-Zakręt koło nr 684703, na Zapolu oraz przy drodze strategicznej, Na temat w/w zagadnień odbyła się ożywiona dyskusja, w
wyniku której Wójt Gminy
Świlcza zapewnił o realizacji zgłaszanych przez
mieszkańców postulatów.
Dotyczyły one m.in. wymiany wiat przystankowych (które we wszystkich
wsiach gminy zostały już wymienione),
postawienie w różnych częściach wsi estetycznych słupów ogłoszeniowych, a
wszystko to w celu poprawy estetyki naszej pięknej miejscowości.
Inne informacje:
- od 1 stycznia 2008 r. dyżur policji w
naszej wiosce będzie się odbywał w
drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godz. 9-14
- nastąpił wysyp kamienia tłucznia w ilości około 90 m3 na drogę na Dąbrach,
która prowadzi wzdłuż lasu od drogi
powiatowej do pana Sroki Bogusława,
który to kamień został z pryzmy rozwieziony i wyrównany sprzętem
ZWKZ w Świlczy.
- w miesiącu styczniu inkasowałem obowiązkowe ubezpieczenia od rolników
za budynki i ich mienie.
- w miesiącu lutym odbierałem i doręczałem nakazy na podatek rolny i spółkę wodno-melioracyjną.
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Zdarzenia, w przypadku
których ustalono
sprawcê/sprawców/:

Opis wa¿niejszych zdarzeñ
zaistnia³ych w Bratkowicach,
w przypadku których nie wykryto sprawców:
- w okresie od 5-8.08.2007 r. z niezabezpieczonego budynku gospodarczego, skradziono motocykl MZ 250 o
wartości 1500 zł.
- w nocy 16/17.08.2007 r. włamano się
do samochodu Polonez Truck i skradziono pozostawiony w środku telefon
komórkowy i elektronarzędzia o łącznej
wartości 3500 zł.
- w nocy 24/25.08.2007 r. włamano się
do sklepu prywatnego i skradziono gotówkę oraz karty telefoniczne o łącznej
wartości 1200 zł.
- w dniu 25.09.2007 r. włamano się do
pozostawionego w lesie samochodu
Nissan Navara i skradziono laptopa
ACER i radia CB o łącznej wartości
4000 zł.

- włamania do garażu w nocy
23.04.2007 r. i kradzieży
samochodu Daewoo wartości 5000 zł.
- włamania do garażu w nocy 20/
21.04.2007 r. i kradzieży radioodtwarzacza samochodowego wartości 500 zł.
- uszkodzenia skrzynki licznika energii
elektrycznej w domu prywatnym w dniu
18.06.2007 r., który spowodował straty
w wysokości 500 zł.
- rozboju w dniu 11.07.2007 r., gdzie
sprawcy przy użyciu przemocy wobec
pokrzywdzonej, dokonali zaboru telefonu komórkowego na jej szkodę.

Podsumowanie:
W 2007 roku w miejscowości Bratkowice (podobnie jak i w innych miejscowościach gminy Świlcza) największą
liczbę zdarzeń, stanowiły zdarzenia
przeciwko mieniu, czyli włamania, kradzieże oraz uszkodzenia i dewastacje.
Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost
takich przestępstw jak włamania do
sklepów i kradzieże.
Aby zmniejszyć skalę tego zjawiska
koniecznym jest zwiększenie troski obywateli o własne mienie, poprzez instalowanie prostych alarmów w sklepach
oraz domach prywatnych, montowanie

zewnętrznych lamp z czujnikami ruchu,
zabezpieczanie wszelkich przedmiotów
stanowiących jakąkolwiek wartość i nie
pozostawianie ich na podwórkach lub
w widocznych miejscach w samochodach. W ten sposób samemu daje się
„okazję złodziejowi”. Nie należy również być obojętnym na to, co dzieje się
wokół. Niezastąpiony jest dobry sąsiad,
który podczas naszej nieobecności
zwróci uwagę na nasz dobytek.
W ubiegłym roku w Bratkowicach
kilka osób padło ofiarami nieuczciwych
akwizytorów. Pokrzywdzonymi były
osoby starsze i schorowane. Domokrążcy oferowali im urządzenia, które miały leczyć i czynić cuda, tak jednak się
nie stało, a osoby, które dały się na zakup namówić straciły pieniądze, otrzymując w zamian bezwartościowe przedmioty. Przestrzegamy więc przed tego
rodzaju zakupami. Radzimy wystrzegać
się domokrążców i unikać „niepowtarzalnych okazji”, jeśli zaś chodzi o sprawy zdrowotne to najlepiej jest zwrócić
się o pomoc do specjalisty.
Szczególnie ludzie starsi nie powinni wpuszczać do domów nieznanych
osób, gdyż zdarzają się przypadki, rozbojów i kradzieży oraz napadów na osoby starsze i samotne, należy również
przestrzegać dzieci pozostające same w
domach.
Kierownik Posterunku Policji
w Świlczy asp. sztab. Bożena Kupiec
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APEL POLICJI! APEL POLICJI! APEL POLICJI!

OSTROŻNIE Z OGNIEM!!!
NIE

WYPALAJ

TRAW!!!

Zbliża się okres wiosenny więc Policja PRZYPOMINA
I OSTRZEGA o zakazie wypalania traw.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 12. USTAWY z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880): kto wypala
roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 5000 zł. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci
lub powstania strat materialnych.
• Ogień palących się traw i zarośli dochodzi nieraz do osiedli ludzkich; powstają wówczas pożary budynków i budowli. Bywa, że w
płomieniach giną ludzie;
• Wypalanie jest jedną z częstszych przyczyn powstawania pożarów lasu; pożary te obejmują nieraz setki hektarów.
Fot. Andrzej Bednarz

A

lkoholizm to bardzo groźna
choroba, która zagraża całej
rodzinie. Osoba nią dotknięta w
bardzo wielu przypadkach nie jest tego
świadoma, nadużywa alkoholu i nie sprawuje kontroli nad swoim zachowaniem.
Alkoholizm można rozpoznać na
podstawie następujących objawów:
1. Zmiany tolerancji organizmu na alkohol – jest ona widoczna wtedy, gdy
dana osoba wypija te same ilości alkoholu co kiedyś, a powoduje on słabsze efekty, nie oddziaływuje w takim samym stopniu jak kiedyś. Żeby uzyskać ten efekt co
kiedyś osoba uzależniona musi wypić
znacznie większe ilości alkoholu.
2. Objawów abstynencyjnych – pojawiają
się wtedy, gdy człowiek po długotrwałym
okresie spożywania alkoholu przerywa
picie albo wtedy gdy wypijana ilość alkoholu jest znacznie mniejsza niż do tej
pory. Samopoczucie tej osoby pogarsza
się, odczuwa ona drażliwość i niepokój,
poci się, występują u niej nudności i skurcze mięśni, drżą jej kończyny, mogą pojawić się zaburzenia świadomości i majaczenie. Aby uniknąć tych objawów osoba
uzależniona sięga po alkohol.
3. Łaknienia alkoholu – przejawia się ono
tym, że osoba uzależniona, która od dłuższego czasu nie spożywa alkoholu czuje
tzw. głód alkoholowy, przymus picia, któremu zazwyczaj towarzyszy panika i lęk.
4. Życia skupionego wyłącznie wokół alkoholu – alkohol jest niezwykle istotny w
życiu codziennym osoby uzależnionej.

Strażacy podczas gaszenia traw w 2007 r.

Akcja gaśnicza obok zalewu w Bratkowicach.

Wszelkie działania tej osoby są skupione
wokół znalezienia okazji do jego spożycia i możliwości jego zdobycia.
5. Utraty kontroli nad piciem alkoholu –
w chwili gdy osoba uzależniona wypije
pierwszą porcję alkoholu pojawia się niemoc, bowiem osoba ta nie może zadecydować ile alkoholu wypić i kiedy przerwać
jego spożycie.

Zgubny
alkohol
6. Zaburzenia świadomości i pamięci –
u osoby uzależnionej po wypiciu alkoholu pojawiają się tzw. „luki pamięciowe”.
Różne wydarzenia znikają z pamięci tej
osoby i większość jej działań odbywa się
poza świadomością.
7. Powrót do picia alkoholu – po czasowej abstynencji bywają takie momenty w
życiu osób uzależnionych, że zauważają
to, że alkohol kieruje ich życiem i próbują udowodnić sobie oraz innym, że
potrafią kontrolować picie alkoholu. Niestety podjęte próby kończą się jednak nie
powodzeniem.
Uzależnienie jednego z członków rodziny stanowi poważne zagrożenie dla
niej całej. Dość powszechna jest opinia,
że alkoholizm to choroba, która obejmuje
całą rodzinę.

Regularne nadużywanie alkoholu
prowadzi do zaburzenia życia rodzinnego, które przejawia się w następujący sposób:
- życie uczuciowe członków rodziny zamiera, brakuje w nim miłości, poczucia
bezpieczeństwa i zaufania, a pojawia się
poczucie winy i krzywdy, a także lęku,
gniewu i wstydu,
- życie rodzinne staje się ciężarem i jest
powodem wielu problemów,
- w życiu rodzinnym brak jest prawdy,
szczerości, a także otwartości. Oparte jest
ono na zakłamaniu i udawaniu,
- następuje izolacja rodziny od znajomych, pozostałych członków rodziny, od
całego otoczenia. Jej członkowie sami
muszą się zmierzyć z tą tragedią, bólem i
cierpieniem,
- następuje również kryzys materialny,
który uniemożliwia realizacje życiowych
planów i zdań,
Życie członków tej rodziny to nieustanna próba przystosowania się do sytuacji tworzonych przez osobę uzależnioną. Takie zachowanie pozwala przetrzymać wszelkie trudności stworzone
przez osobę pijącą. Członkowie tej rodziny rezygnują z normalnego, spokojnego
życia tworząc jakby zamknięty krąg z którego nie ma wyjścia.
Zadajmy sobie pytanie, czy aby zmienić tę sytuację, stać mnie było na wyrzeczenie choćby w okresie Wielkiego Postu,
aby nie sięgać po alkohol.
Redakcja
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Drodzy Czytelnicy!
Nie po raz pierwszy zwracamy się o
pisanie i nadsyłanie artykułów do Ziemi Bratkowickiej. Czekamy także na
państwa sugestie, opinie, spostrzeżenia,
uwagi, które prosimy o przesyłanie na
adres e-mali: ziemia.braktowicka@wp.pl lub adres pocztowy podany
na ostatniej stronie ZB. Kwartalnik
emigruje w różne strony Polski i świata
będąc dobrym pocztylionem. Tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia 2007 r.
otrzymaliśmy pozdrowienia z dalekich
Stanów Zjednoczonych.
Napisali do nas rodacy mieszkający
czasowo w Ameryce państwo Teresa i
Stanisław Lachcikowie. Oto treść życzeń:
Pozdrowienia dla Towarzystwa i wszystkich mieszkańców
Bratkowic, najserdeczniejsze i gorące
pozdrowienia oraz
najlepsze życzenia noworoczne; dużo łask
Bożych ślą LachcikoStanisław Lachcik w
latach 1954/55 w wie.
czasie odbywania
służby wojskowej.

Dziękujemy.

Za pośrednictwem naszej gazety zachęcamy Państwa do zamieszczania na
jej łamach życzeń, pozdrowień dla swoich bliskich, znajomych i przyjaciół. Ponadto informujemy o możliwości zamieszczania ogłoszeń i reklam.

l
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Dbajmy o wspólne dobro!
Na początku lutego otrzymaliśmy
informację na pocztę elektroniczną z
prośbą o zamieszczenie jej na łamach
kwartalnika Ziemia Bratkowicka. Co z
przyjemnością czynimy:
Jak wszyscy wiemy po dużych trudach został wykonany chodnik na terenie naszej miejscowości. Jak sama nazwa wskazuje chodnik powinien służyć
pieszym do bezpiecznego poruszania
się po nim, czyli chodzenia. Chodnik
jest wykonany z kostki brukowej o grubości 6 cm. Podłoże pod kostką było
wykonane na 15 cm podsypce z piasku,
odsączającej wodę i 10 cm utwardzającej podsypce cementowej. Podłoże o
takiej grubości nie wytrzyma naporu
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wielkiego ciężaru. Jak się okazuje w
Bratkowicach chodnik służy do innych
celów. Ostatnimi czasy pracownicy
Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, wykonując liczne naprawy sieci najeżdżali ciężkimi samochodami na
chodnik w różnych częściach Bratkowic, uszkadzając jego nawierzchnię.
Kto za to zapłaci? Zatrzymywanie się i
postój naszych samochodów na chodniku przyczynia się również do jego
zniszczenia. Chodnik nie jest wystarczająco utwardzony i przystosowany do
parkowania samochodów. Nie tarasujmy drogi pieszym! Szanujmy pracę i
pieniądze! Dbajmy o wspólne dobro,
które będzie służyć następnym pokoleniom!
Czytelnik

Kierowco zwolnij!!!
Bardzo proszę o zamieszczenie tej
prośby na łamach waszej gazety w rubryce pt. „Napisali do nas”. Z bardzo wielką
obawą przyglądam się co się dzieje i wyczynia na drogach naszej miejscowości.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że postęp w
motoryzacji w ostatnich latach poszedł do
przodu. Ludzie posiadają nie jeden, ale
dwa lub trzy samochody. Utrzymanie takich samochodów jest kosztowne, a niejednokrotnie obowiązek ten spada na rodziców, których obowiązkiem w takim
przypadku jest przypominanie swoim pociechom o bezpiecznej jeździe. W artykule tym chcę zwrócić uwagę na bezpie-

¯u¿el na lodzie

Trening zespołu żużlowego Marma Rzeszów na zamarzniętym zalewie w Bratkowicach.
Fot. Andrzej Bednarz

czeństwo jazdy po bratkowickich drogach. Kilkadziesiąt lat temu po wąskiej
drodze w naszej miejscowości jeździł tylko autobus PKS, furmanki konne, rowerzyści i chyba kilka samochodów osobowych. Wąska droga pozostała do dzisiaj,
a samochodów osobowych przybyło bardzo dużo. Na pewno wiele osób widziało
pędzące z zawrotną prędkością samochody, szczególnie wieczorową porą, kiedy
to widoczność jest bardzo słaba. Do tej
durnej i bezmyślnej jazdy samochodem
dochodzą piski hamowanych opon i włączona najgłośniej jak to tylko możliwe
muzyka. Ktoś powiedział, że taki kierowca w swoim samochodzie nie słyszy swoich myśli. Stare porzekadło mówi; „powoli jedziesz, dalej zajedziesz”. I tu mój
apel o rozsądek i kulturę jazdy, bo przecież o nieszczęście nie jest trudno. Patrole policji mogą tylko delikatnie złagodzić
tę brawurę i brzydki nawyk. Wydaje mi
się, że wszyscy kierowcy, którzy mają tzw.
ciężką nogę naciskającą na dźwignię gazu,
muszą dorosnąć do kulturalnej jazdy po
naszych drogach dla dobra ogółu.
Zatroskana Babcia
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Klub Kultury
w Bratkowicach
Od kiedy Gminne Centrum Kultury zostało wyodrębnione ze struktur
gminy stało się niezależną instytucją,
która ma za zadanie dbać o sprawy kultury na terenie gminy. Główna siedziba GCK znajduje się w Trzcianie, gdzie
dyrektorem jest pan Adam Majka, który koordynuje wszelkie przedsięwzięcia
kulturalne.
Jedną z instytucji, które mają zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców
Bratkowic jest filia Gminnego Centrum
Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, działającą w byłym Domu Ludowym w Bratkowicach. Pracownikiem tej
filii jest pani Ewa Chmaj.
Tutaj młodzież i dzieci mogą znaleźć wiele interesujących propozycji
spędzenia wolnego czasu. Do dyspozycji znajduje się wyremontowany i od-

nowiony budynek,
gdzie można miło i
przyjemnie spędzić
czas wolny, uczestnicząc w różnego rodzaju kółkach zainteresowań lub samodzielnie zorganizować wolny czas. Do
dyspozycji jest sala taneczna, stół bilardowy, stół do gry w tenisa, komputer z
dostępem do internetu, telewizor. W
czasie wakacji czy ferii zimowych organizowane są specjalne zabawy świetlicowe, dyskoteki, które urozmaicają czas
i wypełniają potrzeby wspólnej zabawy.
W ramach filii działa dziecięcy zespół tańca nowoczesnego „Koloret”,
gdzie dzieci, oraz młodzież gimnazjalna z terenu gminy, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez choreografa zespołu panią Ewę Chmaj, zdoby-

wają nowe umiejętności taneczne. Zespół uczestniczy w występach na terenie gminy, jak również poza nim. Brał
udział w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Pasikonik” w
Mielcu, gdzie otrzymał kilka dyplomów
i wyróżnień.
Do zespołu należy około 60 dzieci,
chłopców i dziewcząt. Dyrekcja GCK
doceniając zaangażowanie zespołu w
rozwój kultury w gminie, co roku organizuje dla jego uczestników zgrupowania i warsztaty taneczne organizowane
w różnych miejscach w Polsce.
Inwła

Walka o puchar
Przewodnicz¹cego
Rady Gminy LZS

Mrowlanka Mrowla, a trzecie miejsce
zajęli piłkarze Bratka Bratkowice.
Zawody były rozgrywane w dwóch
grupach systemem „każdy z każdym”.
Następnie w półfinałach spotkali się
zwycięzcy grup z drużynami, które zajęły drugie miejsca w innej grupie. Zwycięzcy tych meczy zagrali o pierwsze
miejsce, a pokonani o trzecie. Naszą
grupę wygrali nasi zawodnicy, drugie
miejsce zajęli piłkarze z Mrowli. Zwycięstwo w drugiej grupie wywalczyła
Trzciana, a Rudna Wielka zajęła drugie miejsce.

Wyniki naszej drużyny w grupie:
Bratkowice – Świlcza 4: 2
Bratkowice – Mrowla 3: 0
półfinał:
Bratkowice – Rudna Wielka 3: 5
mecz o III miejsce
Bratkowice – Trzciana 6: 2
Klasyfikacja:
I miejsce – Rudna Wielka
II miejsce – Mrowla
III miejsce – Bratkowice
IV miejsce – Trzciana
poza finałem Świlcza i Dąbrowa
Andrzej Piórkowski

Rozgrywki o puchar Przewodniczącego Gminnej Rady LZS w Halowej Piłce
Nożnej odbyły się 27 stycznia 2008 w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcianie.
Brały w nich udział drużyny z klubów piłkarskich z terenu gminy Świlcza.
Zwyciężyła drużyna Rudnianki z
Rudnej Wielkiej, drugie miejsce zajęła

Pani Ewa Chmaj wraz członkami zespołu.
Fot. Andrzej Bednarz

Z³ota Kasia
Mamy powody do radości. Nasza rodaczka Katarzyna Kwoka
zdobyła złoty medal w chodzie sportowym na dystansie 3 km na
rozgrywanych w Spale 52 Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce. Tym samym po raz drugi stanęła na najwyższym podium, sięgając po kolejny mistrzowski tytuł. Nieprawdopodobne, ale Kasia poprawiła swój dotychczasowy rekord życiowy – uwaga! – aż 30 sekund (12, 50, 51), ustanawiając ósmy wynik na świecie. Przed naszą
Mistrzynią teraz kolejne wyzwania – olimpiada w Pekinie. Jednak
żeby tam pojechać trzeba osiągnąć tzw. minimum olimpijskie, które jest przepustką na olimpiadę. O tę przepustkę Kasia będzie walczyć podczas kilku kolejnych zawodów.
Brawo Kasiu! Gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i wierzymy, że cel zostanie osiągnięty.
Nasza zawodniczka na zgrupowaniu w Spale wraz z kolegami.
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Kolejny
sportowy sukces
naszej rodaczki
Na halowych mistrzostwach Polski
juniorów i juniorów młodszych w lekkiej
atletyce, które rozgrywane były pod koniec stycznia br. w Spale, nasza rodaczka Agnieszka Zarodnik reprezentująca
klub „CWKS Resovia Rzeszów „ członkini kadry narodowej juniorek w chodzie
sportowym, zdobyła brązowy medal w
chodzie na 3000 m.
– Agnieszko, gratuluję dobycia medalu. Który to już sportowy sukces w
twojej karierze sportowej?
– Dziękuję bardzo za gratulacje. Jest
to moja 35 nagroda, w tym trzecia zdobyta na mistrzostwach Polski. Medal, o
którym mowa przywiozłam z Halowych
Mistrzostw Polski w Spale. Ze wszystkich moich osiągnięć przyniósł mi najwięcej radości.
– Jak łączysz karierę sportową z
nauką?

– Przyznaję, że czasami jest mi trudno. Trenuję 6 dni w tygodniu, więc tak
muszę zorganizować swój czas, aby pogodzić naukę z treningami. W ciągu
roku wyjeżdżam też na kilkunastodniowe zgrupowania kadry, gdzie intensywnie trenujemy. Tylko dzięki wyrozumiałości wychowawcy i nauczycieli to mi się
udaje (śmiech). W natłoku zajęć znajduję też czas na spotkania z przyjaciółmi i bliskimi.
– Jakie są twoje plany sportowe na
2008 r.?
– Nie wszystkie plany sportowe na
2008 r. uda mi się zrealizować. W roku
bieżącym miałabym szanse wystartować
w Pucharze Świata w Rosji, ale to niemożliwe, ponieważ tego samego dnia
zdaję maturę. Nauka jest dla mnie w tym
roku najważniejsza. W późniejszym czasie będę się starać o osiągnięcie minimum niezbędne do uczestnictwa w Mistrzostwach Świata Juniorów. Na koniec
sezonu planuję wystartować w Mistrzostwach Polski na 20 km, aby walczyć o
miejsce w Młodzieżowej Kadrze Polski.
– Agnieszko, czy możesz zdradzić jakie są twoje sportowe marzenia?
– Moim sportowym marzeniem jak

Agnieszka prezentuje zdobyty medal.

już wcześniej wspomniałam, jest zakwalifikowanie się do tegorocznych Mistrzostw Świata. Mam wielką nadzieję,
że pod okiem mojego trenera Lesława
Lassoty będę doskonalić swoje sportowe umiejętności tak, aby móc w przyszłości zrealizować swoje największe
sportowe marzenia.
Rozmawiał Tadeusz Bednarz

Mija rok pracy Zarz¹du LKS Bratek!
Dla działaczy Klubu Sportowego
BRATEK ubiegły rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy. Jaki to był rok,
co udało się dokonać – kibicom i naszym czytelnikom przybliży prezes Andrzej Piórkowski.
– Jak oceniasz pracę Zarządu?
– Ocenę pracy Zarządu i Komisji
Rewizyjnej pozostawmy członkom klubu i kibicom, będzie ona różna, tak jak
oczekiwania wobec klubu są różne. Niemniej ze swej strony chciałbym bardzo
podziękować zarówno Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, jak i niektórym członkom za pracę dla naszego klubu.
Chciałby również podziękować
wszystkim sponsorom, którzy pomogli
zapewnić piłkarzom środki na najpilniejsze potrzeby: że się tak wyrażę „ od
herbaty po trenera”. Większość z nich
znajdziecie na naszym kalendarzu klubowym.
– Co nas czeka w bieżącym roku?
– Jeśli chodzi o zawodników to dalej trzymamy się zasady, że pracujemy
głównie dla naszej młodzieży. Nie zamierzamy robić żadnych „wzmocnień”
i sprowadzać zawodników z poza naszej
miejscowości. Mamy dosyć własnej utalentowanej młodzieży i tylko od ich pracy będzie zależeć nasze miejsce w ta-

beli. Mamy natomiast nowego trenera
Pana Arkadiusza Stachyrę, który pracuje z naszymi zawodnikami od początku stycznia. Od 14 lutego 2008 została
uruchomiona strona internetowa naszego klubu (www.bratekbratkowice.ovh.pl), będzie ona miejscem gdzie
można uzyskać bieżące informacje, jak
i wyrazić swoją opinię na różne tematy
oczywiście związane z klubem.
– Plany finansowe na nowy sezon.
– Jeśli chodzi o finanse za rok 2007
to muszę powiedzieć, że gospodarzyliśmy bardzo oszczędnie i udało się zostawić na początek roku niewielkie środki finansowe. Jeśli chodzi o szczegóły to
zostaną przedstawione na otwartym zebraniu sprawozdawczym, które odbędzie się po sporządzeniu bilansu przez
księgową i jest planowane na drugą połowę marca. Informacja o zebraniu będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeniowych
gdzie zwyczajowo umieszczamy informacje o meczach piłkarskich.
W roku bieżącym przewidujemy
znaczny wzrost wydatków głównie na
szkolenie zawodników. Ponieważ środki jakich się spodziewamy z Urzędu
Gminy pozostaną na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, nasze działa-

nia będą zależne od hojności tych, którym pozycja naszego klubu nie jest obojętna.
– Czy zamierzacie swoje działania
ograniczyć tylko do drużyny seniorów?
– Drużyna seniorów zawsze będzie
w klubie w centrum uwagi, tak jak i dla
kibiców ich wyniki są najistotniejsze.
Natomiast nie jest ona jedyna. Drużyna juniorów starszych grająca również
w A klasie w swojej grupie wiekowej
zajmuje po rundzie jesiennej 3 miejsce
w tabeli i ma w swoim składzie wielu
chłopców, którzy na pewno za rok lub
dwa będą mocnymi punktami w drużynie seniorów. Jeśli chodzi o nasze działania, to zamierzamy od m-ca kwietnia
organizować grupę trampkarzy. Chcielibyśmy, by w Bratkowicach powstała
grupa oldboi, przecież są organizowane (również w naszej gminie)dla nich
turnieje. Dobrze by było gdyby stadion
był wykorzystywany przez cały tydzień,
ale wszystko wymaga czasu. Jeśli chodzi o stadion, to oczywiście będziemy
nadal czynić starania, by projekt przebudowy jaki jest w Urzędzie Gminy był
stopniowo realizowany.
– Życzę wielu sukcesów Klubowi i
Zarządowi.
Andrzej Bednarz
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WIELKANOCNY STÓ£ 2008
Święta Wielkiej Nocy były zawsze dla nas, Polaków symbolem zwycięstwa
dobra nad złem, ducha nad naturą. Święta te podkreślają nasz narodowy charakter, naszą polską serdeczność, dzięki którym religia i obyczaj przenikają się
wzajemnie. Wiosna zawsze przychodzi ze świętami Wielkanocnymi i dlatego
nasz polski stół jest pełen magicznych wielokolorowych potraw, pachnących
wypieków i obfitujący w różnego rodzaju wędzonki i wędliny. Jednak te święta
najbardziej kojarzą się z jajkiem, czyli symbolem życia oraz nieodzowną wielkanocną babą.
Kultywując tradycję Świąt Wielkanocnych nie zapomnijmy o tym by na pięknym świątecznym suto zastawionym stole nie zabrakło święconki, baranka, koszyczka pełnego pisanek i niezapomnianych w polskim krajobrazie w bukiecie
fiołków, żonkilków wiosennych i srebrzystych bazi.

Staropolska szynka pieczona
Składniki:
1,5 kg mięsa wieprzowego od szynki, 4
plasterki wędzonego boczku, opakowanie marynaty staropolskiej, 7 łyżek oleju,
sól, pieprz, czosnek, majeranek
Wykonanie:
Mięso umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym. Natrzeć marynatą zmieszaną z 5 łyżkami oleju – całość schłodzić. mięso przełożyć do brytfanny i piec 80 minut w piekarniku
o temperaturze
200 stopni C. Po
upłynięciu 20
minut pieczenia,
mięso przykryć plastrami boczku i piec
dalej, co jakiś czas skraplając mięso
wodą. Zawinąć w folię aluminiową i
pozostawić do ostygnięcia. Szynkę podawać na zimno pokrojoną w plasterki. Smacznego!

0, 5 l schłodzonej śmietany 30%, 2 śnieżki, 2 łyżki cukru pudru, biała czekolada, 2 wafelki „princessa” zetrzeć na tarce.
Śmietanę ubić dodać cukier puder,
śnieżki, roztopioną przestudzoną czekoladę, starte „princessa” i mieszamy
łyżką. Wylać na drugi biszkopt i posypać tartą mleczną czekoladą

Babka Irenka
Składniki:
4 jaja, 9 łyżek mąki, 3/4 szkl. cukru, 1
cukier waniliowy, 3/4 margaryny, olejek
cytrynowy.
Wykonanie:
Jaja ubić z cukrem,
dodać
mąkę z proszkiem
i roztopioną margarynę. Wymieszać. Można do
części ciasta dodać łyżkę kakao 2 łyżki mleka, babka
będzie cytrynowo-kakaowa.

Œnie¿ynka
Upiec 2 biszkopty, każdy z 4 jaj
1 kg jabłek (pokroić w kostkę), 0,5 szkl.
cukru, 0,5 szkl. wody
Zagotować wodę z cukrem wrzucić jabłka i gotować przez chwilę. 2 galaretki
agrestowe rozpuścić w 2 szkl. wody.
Rozpuszczone galaretki wlać do jabłek.
Jak zacznie tężeć wylać na 1 biszkopt i
przyłożyć drugim.

Wykonanie:
Jajka ugotowane
na twardo, przestudzić, obrać,
przekroić wzdłuż
na połówki i
ostrożnie wyjąć
żółtka, utrzeć ze
śmietaną, przyprawiając do smaku solą i pieprzem. Masę żółtkową podzielić na
3 części. Bazylię opłukać, osuszyć i posiekać listki. Następnie wymieszać z sokiem z cytryny, olejem i jedną porcją
masy żółtkowej. Przygotowaną pastę
przełożyć do czterech połówek jajek. Pomidora umyć i pokroić w kostkę. Drugą
porcję masy żółtkowej wymieszać z koncentratem pomidorowym oraz keczupem i przełożyć do czterech połówki jajek, a następnie posypać kostkami pomidora. Ostatnią porcję pasty żółtkowej
wymieszać z musztardą oraz curry i przełożyć do pozostałych połówek jajek.
Szczypiorek opłukać i posiekać. Natkę
również umyć i osuszyć. Przygotowaną
zieleninę umieścić na dużym półmisku i
ułożyć na niej faszerowane jajka.

Kolorowe
jajka faszerowane
Składniki:
6 jajek, 3/4 szklanki gęstej śmietany, sól,
pieprz, pęczek bazylii, łyżeczka soku z
cytryny, łyżka oleju, pomidor, łyżeczka
koncentratu pomidorowego, łyżeczka
keczupu, łyżeczka musztardy, pół łyżeczki curry, pół pęczka szczypiorku, 2 pęczki natki pietruszki.

Zupa gulaszowa
z kurczakiem
Składniki:
50 dkg kiełbasy śląskiej, 50 dkg piersi z
kurczaka, 2 łyżki oliwy, 2 szkl. pokrojonej drobno marchewki, 1 szkl. pokrojonej drobno cebuli, 3 szkl. czerwonej lub
białej fasoli konserwowej, 1 szkl. posiekanego drobno selera naciowego, 6 pokrojonych drobno ząbków czosnku, 1,5
litra bulionu drobiowego, 2 liście laurowe, sól, pieprz do smaku śmietana
Wykonanie:
W rondlu rozgrzać oliwę, dodać kiełbasę, smażyć aż się podrumieni. Dodać
marchewkę, selera, cebulę i
czosnek, smażyć mieszając 10
min. Dodać bulion drobiowy,
liść laurowy,
wypłukaną fasolkę i pokrojone w kostkę mięso z kurczaka, gotować 20 min.
na małym ogniu. Przyprawić do smaku, zabielić śmietaną.
Przepisy wybrała Bożena Pięta
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Krzy¿ówka
W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają się
pięknym kobietom.
– Podejdziemy? – pyta pierwszy.
– Nie, jeszcze nie teraz!
– Dlaczego?
– Najpierw niech zapłacą rachunek.
***
W autobusie starsza pani ustępuje miejsca skinowi i wzdycha:
– Biedne dziecko. Nie dość, że w butach ortopedycznych to jeszcze po chemioterapii.
***
Dwóch Rosjan niesie upolowanego niedźwiedzia. Podchodzi Amerykanin i
pyta
– Grizzly? – Niet, strieliali – odpowiedział Wania.
***
Rozmawiają dwa ślepe konie:
– Będziesz startować jutro w Wielkiej
Pardubickiej?
– Nie widzę żadnych przeszkód...
***
Sierżant tłumaczy zasady metrycznego
układu jednostek:
– W układzie metrycznym woda wrze
przy 90 stopniach.
Na to szeregowiec:
– Najmocniej przepraszam, panie sierżancie, woda wrze w temperaturze 100
stopni.
– Oczywiście, co za głupia pomyłka! To
kąt prosty wrze przy 90 stopniach.
***
Przychodzi Indianin do wodza i mówi:
– Dlaczego mamy takie brzydkie imiona?
– Brzydkie? A nie podoba ci się imię
syna Sokole Oko?
– No... podoba...
– A imię brata, Ryczący Niedźwiedź?
– No... podoba...
– To nie zawracaj mi głowy Śmierdzący
Mokasynie!

Poziomo:
1. wysoka czapka obszyta futrem,
6. lęk
7. mityczna postać skazana na wieczne
męczarnie głodu i pragnienia
9. imię żeńskie
10. założyciel państwa akkadyjskiego
12. rada
13. zbiorowisko płynącej wody
14. szkoda, uszczerbek, strata
16. jedna z nauk przyrodniczych
17. miłośnik

Pionowo:
1. nagła klęska, nieszczęśliwy wypadek
2. wydzielina skóry
3. część nogi
4. posuwa się po stepie lub pustyni
5. wyspa na Oceanie Indyjskim
8. dialekt, gwara
11. przepaska
15. dopływ Wisły

Zapraszamy do współpracy
Redakcja chętnie przyjmuje nie tylko krytykę, ale również sugestie dotyczące redagowania naszego pisma. Tym samym zapraszamy do nadsyłania artykułów, zdjęć oraz
sygnalizowania tematów, którymi moglibyśmy się zająć.
Zastrzegamy sobie jednak prawo wyboru i modyfikowania artykułów i innych materiałów nadesłanych, oraz decydowania o ich ostatecznym wyglądzie.
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