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Z inicjatywy Wójta Gminy Leszka  
Bieńka oraz Urzędu Stanu Cywilne-

go w Brzostku, po 12 letniej przerwie, 
zorganizowano Jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. 
 Uroczystość jubileuszową poprzedzi-
ły starania o przyznanie jubilatom medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
które rozpoczęto w grudniu 2000 roku. 
W tym celu na podstawie zgłoszeń do-
konanych przez członków rodzin, a także 
na podstawie posiadanych dokumentów 
o zawarciu małżeństwa sporządzono 
wykaz Jubilatów z 50 letnim i dłuższym 
stażem małżeńskim z terenu całej gminy 
Brzostek. 
 Z kolei sołtysi poszczególnych wsi 
przeprowadzili rozmowy indywidualne z 
parami, aby uzyskać potwierdzenie chęci 
udziału w uroczystości jubileuszowej. 
Pozwoliło to przygotować wnioski dla 
60 par i wystąpić do Prezydenta RP o 
przyznanie odznaczeń. Po otrzymaniu 
medali z Kancelarii Prezydenta (koniec 
września 2001) z Wójtem Gminy Brzo-
stek ustalono termin uroczystości na 
dzień 27 października 2001 roku. 
 Z 2-tygodniowym wyprzedzeniem 
wszystkim parom wręczono pisemne 
zaproszenia z terminem, miejscem i 
porządkiem uroczystości. Ze względu 
na dużą liczbę Jubilatów i zaproszonych 
gości uroczystość ta odbyła się w pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Brzostku. Jak się oka-
zało termin jubileuszu „złotych godów” 
został bardzo trafnie wybrany gdyż przez 
cały dzień dostojnym Jubilatom świeciło 
słońce i oprawę uroczystości dopełniła 
iście „złota polska jesień”. 
 O godzinie 12.30 w Kościele Parafial-
nym p.w. Znalezienia Krzyża Świętego 
w Brzostku zapełniły się ławy. Zasiedli 
w nich Jubilaci, ich rodziny i zaproszeni 
goście. Mszę  św. w intencji Jubilatów 
sprawował ks. Janusz Kosior. Z dużą 
serdecznością zwracał się do nich i 
zanosił gorące modlitwy w ich intencji. 
Na wstępie Mszy Św. podkreślił, że „po 
raz pierwszy w jego kapłaństwie widzi 
tyle par, które razem chcą podziękować 
Bogu za 50 i więcej wspólnie przeżytych 
lat”, a Jego kazanie pełne słów uznania, 
szacunku, trafiało do serc wszystkich 
zebranych wyciskając niejedną łzę 

Złote Gody 
w Gminie 
Brzostek

Najstarsi stażem małżeńskim Stanisława i Ludwik Funda   
z Nawsia Brzosteckiego  obchodzili w tym roku 66-lecie małżeństwa

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

Wójt Gminy Leszek Bieniek podczas przemówienia
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wzruszenia. Wzniosłą chwilę przeżyli 
Jubilaci w czasie odnowienia przyrze-
czeń małżeńskich, które rozlegały się 
w całej świątyni. Po zakończonej Mszy 
św. i otrzymanym błogosławieństwie, 
wychodząc przy dźwiękach marsza 
weselnego Mendelssohna, u progu 
kościoła na Jubilatów czekała Kapela 
Ludowa „Brzostowianie”, która cały 
orszak weselny zaprowadziła na miej-
sce uroczystości. Już w progu szkoły 
witał przybyłych Wójt Gminy Brzostek 
i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
jak również pracownicy Urzędu Gminy, 
którzy pomagali w przygotowaniu uro-
czystości i przyjęciu dostojnych Jubila-
tów. Po zajęciu miejsc ucichła muzyka 
i wówczas Wójt Gminy Leszek Bieniek 
po raz kolejny witając wszystkich zwró-
cił się tymi słowami:
 „Minęło 50 i więcej lat od chwili, gdy 
przed Bogiem i ludźmi przyrzekaliście 
sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską oraz wspólne życie aż do śmierci. 
Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, 
że nie zawiedziecie się na sobie, że 
będziecie ze sobą zawsze w chwilach 
dobrych i chwilach złych, w czasie rado-
ści i w czasie smutku. Pomimo różnych 
zdarzeń losowych przysięgi dotrzymali-
ście. Było na pewno w ciągu tych długich 
lat wiele dni radosnych i pięknych. Być 
może tak jak w życiu każdego człowieka 
były też chwile smutne, przykre a czasem 
nawet tragiczne. Wszystkie te przeżycia 
jeszcze bardziej związały Was ze sobą.
Dzisiaj możecie podsumować swoje 
długoletnie wysiłki i stwierdzić, że nie 
poszły one na marne, że wiele z siebie 
daliście rodzinie, waszej miejscowości, 
gminie, Ojczyźnie.
 50 lat to wiele, ale jakże szybko 
biegnie czas, jak szybko minęły te lata. 
Minęły w codziennym trudzie, w codzien-
nej pracy dla dobra rodziny, wychowania 
dzieci, troski o ich przyszły los, o los 
wnuków i prawnuków.
 Drodzy Jubilaci! Nie każdemu jest 
dane by po 50 latach wspólnego życia 
mógł myślami wrócić do tamtych mło-
dzieńczych lat. Nie wszystkim dzieciom 
jest dane świętować taki jubileusz swoich 
rodziców. Wam drodzy Jubilaci Bóg dał 
tę możliwość.
 Wasz jubileusz jest ważny także dla 
nas, trochę młodszych. W czasie, gdy 
tak wielu podważa sens małżeństwa, tak 
wielu swobodnie podchodzi do przysięgi 
małżeńskiej, Wy dajecie przykład jak żyć 
i jak ważne jest dochowanie przysięgi. 
To jest Wasz ogromny sukces. Gratuluję 
Wam z całego serca.
 Za Wasz trud i poświęcenie są Wam 

wdzięczne dzieci, a Urząd 
Gminy w Brzostku w do-
wód społecznego uznania 
wystąpił do Prezydenta 
RP o wyróżnienie i od-
znaczenie medalami za 
długoletnie pożycie mał-
żeńskie.
 Szanowni Państwo! Za 
chwilę w imieniu Prezy-
denta RP udekoruję Was 
medalami. Pozwólcie, 
że na koniec złożę Wam 
życzenia długich lat ży-
cia w dobrym zdrowiu i 
serdecznej opiece najbliż-
szych. Bądźcie dla nas 
przykładem.”
 Następnie osobiście 
dokonał dekoracji przy-
znanymi przez Prezyden-
ta RP medalami. Listy 
gratulacyjne oraz kwiaty 
wręczali: Przewodniczą-
cy Rady Gminy w Brzost-
ku Jerzy Stasiowski i 
Kierownik USC Wanda 
Lisowska.
Odznaczenia otrzymali:
z Bączałki - Anna i Tade-
usz Mirus;
z Brzostku - Zuzanna 
i Piotr Kawalec, Emilia 
i Jan Kolbusz, Helena i 
Franciszek Krajewski, 
Karolina i Sławomir Pią-
tek;
z Bukowej - Józefa i Ka-
zimierz Sobieraj;
z Głobikówki - Maria i 
Tadeusz Szela, Józefa i 

(Dokończenie na str. 4)

Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Brzostku

Stanisława i Jakub Łukasik ze Skurowejpodczas 
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

Maria i Tadeusz Raś z Kamienicy Górnej
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Józef Żołna;
z Gorzejowej - Zofia i Józef Dziedzic, 
Maria i Władysław Kieca, Zofia i Al-
fred Maziarka, Zofia i Wiktor Potępa, 
Genowefa i Jan Sitek;
z Grudnej Dolnej - Helena i Andrzej 
Barys;
z Grudnej Górnej - Genowefa i Józef 
Kuczek, Janina i Tadeusz Pocica, Zofia 
i Aleksander Podgórski;
z Januszkowic - Emilia i Ludwik 
Płaziak;
z Kamienicy Dolnej - Adela i Stani-
sław Czerny;
z Kamienicy Górnej - Teofila i Franci-
szek Chajec, Zuzanna i Stanisław Ko-
walski, Maria i Tadeusz Raś, Kazimiera 
i Jan Stanek, Adela i Stefan Wąsik, 
Stanisława i Tadeusz Wąsik, Janina i 

Jan Wołowiec;
z Nawsia Brzosteckiego - Stanisława i 
Ludwik Funda, Krystyna i Aleksander 
Paściak, Józefa i Jan Rak, Janina i Wła-
dysław Winiarski, Helena i Jan Zięba;
z Opacionki - Irena i Ludwik Skór-
ski;
z Przeczycy - Adela i Stefan Bielecki, 
Genowefa i Władysław Drechny, Anna 
i Bolesław Dziedzic, Zofia i Michał 
Kaput, Maria i Stanisław Korzeń, Bro-
nisława i Włodzimierz Łukasik, Janina 
i Henryk Solecki, Anna i Stanisław 
Strojek, Maria i Jan Woźniak;
z Siedlisk-Bogusz - Weronika i Karol 
Gołąb, Maria i Franciszek Lejkowski, 
Maria i Jan Rolak, Fabiola i Franciszek 
Smoroń, Emilia i Władysław Szydłow-
ski, Janina i Roman Urzędowski, Maria 
i Edward Zdziarski;
ze Skurowej - Stanisława i Jakub Łu-

(Dokończenie ze str. 3)

Helena i Franciszek Krajewski z Brzostku

Maria i Tadeusz Szela z Głobikówki

kasik, Zofia i Stanisław 
Pruchnik;
ze Smarżowej - Hele-
na i Ludwik Czarnecki, 
Izabela i Czesław Czyż, 
Józefa i Jan Gil, Adela i 
Józef Kmiecik, Włady-
sława i Rudolf Piękoś, 
Elżbieta i Władysław 
Prewendowski;
z Woli Brzosteckiej - 
Janina i Władysław No-
wicki;
z Zawadki Brzosteckiej 
- Janina i Stanisław Sur-
del, Maria i Czesław Zy-
guła, Maria i Bronisław 
Surdel.
 Po części oficjalnej 
Wójt Gminy zaprosił 
wszystkich do wzniesie-

nia toastu. Rozległo się 
gromkie „sto lat”. Na 
salę wjechał duży piętro-
wy tort w kształcie serca, 
którym poczęstowano 
wszystkich jubilatów 
i gości. Starczyło dla 
wszystkich, bo tort ten 
(bagatela ważył tylko 
17 kg) został wykonany 
i fachowo rozkrojony 
przez Renatę i Zbignie-
wa Golców.
 Uroczystość zosta-
ła uświetniona przez 
występ młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w 
Przeczycy pod kierow-
nictwem nauczycielki 
Anny Ramut. Młodzież 
w strojach ludowych 

na czele z parą młodych przedstawiła 
obrzęd weselny, przyjęty 
głośnymi brawami. Nie-
zmordowanie do koń-
ca uroczystości grała i 
śpiewała Kapela Ludowa 
„Brzostowianie”.
 Na uroczystości nie 
zabrakło także przedsta-
wicieli prasy: Wiadomo-
ści Brzosteckich, Gazety 
Krakowskiej, Obserwa-
tora i Super Nowości.
 W imieniu Jubilatów 
wystąpił Jan Kolbusz 
dziękując Wójtowi Gmi-
ny za tak wzruszają-
cą uroczystość, za trud 
włożony w jej przygo-
towanie, za inicjatywę i 
chęć dostrzeżenia ludzi, 

Anna i Tadeusz Mirus z Bączałki

którzy przez 50 lat małżeństwa żyli 
i pracowali w tej gminie. Stwierdził, 
że ich trud został w dniu dzisiejszym 
wynagrodzony i uhonorowany.
 Atmosfera stawała się coraz bardziej 
rodzinna i radosna. Wspomnieniom, 
podziękowaniom i słowom pełnych 
wzruszeń ze strony Jubilatów nie było 
końca aż do momentu, gdy jedna z 
par rozpoczęła taniec. Po chwili na 
parkiecie coraz liczniej wirowały pary 
w takt walca, a nawet szybkiej polki. 
Na twarzach Jubilatów nie było widać 
zmęczenia tylko uśmiech i zadowole-
nie. Jest to znak, że takie uroczystości 
cieszą się powodzeniem i jak zapewnił 
Wójt Gminy Leszek Bieniek będą 
kontynuowane systematycznie co dwa 
lata.

Wanda Lisowska
Fot. A. Bajda i J. Nosal
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W dniu 21 października odbył się  
niecodzienny jubileusz pracy 

duszpasterskiej ks. kanonika Tadeusza 
Preisa. Już od trzydziestu lat jest on 
proboszczem w parafii Januszkowice. 
Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą 
świętą, na którą przybyli księża z 
całego dekanatu brzosteckiego oraz 
władze samorządowe z Przewodni-
czącym Rady Gminy w Brzostku Je-
rzym Stasiowskim i wójtem Leszkiem 
Bieńkiem na czele. Homilię wygłosił 
ksiądz prałat Emil Midura z Gogoło-
wa przypominając drogę kapłańską 
ks. Preisa Uroczystość jubileuszową 
uświetnił swym śpiewem chór z Kosiny 
- rodzinnej parafii Jubilata - który po 
Mszy świętej dał krótki koncert.
 Ksiądz Tadeusz Preis został powo-
łany na proboszcza w Januszkowicach 
przez biskupa przemyskiego Ignacego 
Tokarczuka w lipcu 1971 roku zastę-
pując dotychczasowego proboszcza 
księdza Franciszka Podolskiego. Od 
samego początku rzucił się w wir 
pracy, której nie brakowało w młodej 
parafii. Upodobał sobie zwłaszcza 
pracę wśród młodzieży: założył scholę, 
która nie ograniczała się tylko do śpie-
wu psalmów i pieśni podczas mszy i 
nabożeństw, ale także po całej okolicy 
jeździła z różnymi przedstawieniami 
teatralnymi. Zakłada coraz to nowe 
koła różańcowe, a do Mszy służy liczna 
grupa ministrantów. Do dzisiaj jako 
jedyny w okolicy odprawia co wtorek 
Mszę szkolną dla dzieci i młodzieży. 

W parafii działają także: Grupa Syno-
dalna, Zespół Charytatywny, Akcja Ka-
tolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. 
 Działalność duszpasterska wymaga 
dużego zaangażowania i poświęcenia. 
Jest ona bardzo ważną częścią pracy ks. 
Tadeusza Preisa, ale nie jedyną. Rów-
nocześnie swój wolny czas poświęca 
swym licznym w ciągu trzydziestu lat 
dziełom materialnym. Najpierw w roku 
1975 zostaje wybudowana plebania, a 
w latach 1980 - 1984 nowy kościół. W 
1980 roku zakłada cmentarz, na który 
w roku 1983 przenosi zabytkową ka-
plicę, znajdującą się w miejscu nowego 
kościoła. W roku 1984 zostaje przejęty 

przez parafię park „podworski”, w 
którym odbywają się procesje na Boże 
Ciało oraz Drogi Krzyżowe. 
 Nie odbyły się też żadne prace w Ja-
nuszkowicach i Opacionce, w których 
nie uczestniczyłby ksiądz proboszcz. 
Przy jego wsparciu powstaje wiele 
„świeckich inicjatyw” na terenie pa-
rafii, jak chociażby: droga na Działy, 
remiza strażacka, mosty przez rzekę 
Gogołówkę. Zachęcał parafian do 
gazyfikacji i telefonizacji wsi. Nie 
zapomina o najbiedniejszych i do tej 
pory wybudował trzy domy dla tych, 
którzy nie mieli gdzie mieszkać, lub ich 
dotychczasowe mieszkania popadły w 
ruinę. 
 Ksiądz Tadeusz Preis przez lata uczy 
gospodarności i podejmowania coraz 
to nowych inicjatyw. W latach totali-
taryzmu komunistycznego odważnie 
głosił prawdę o historii naszej ojczyzny 
i bezkompromisowo przeciwstawiał się 
szerzącemu się złu i kłamstwu. 
 W uznaniu za zasługi dla społeczno-
ści lokalnej Rada Gminy w Brzostku 
przyznała 27 maja br. Księdzu Probosz-
czowi z Januszkowic nagrodę z okazji 
Dnia Samorządowca. W uzasadnieniu 
Rada stwierdziła, że jest on wzorem 
człowieka, który idee samorządności 
przyjął na długo przed reaktywowa-
niem ich w Trzeciej Rzeczpospolitej 
i realizuje je niestrudzenie do dnia 
dzisiejszego.

J. S.

Ks. Tadeusz Preis w otoczeniu kapłanów  i chóru z Kosiny

Ks. Tadeusz Preis przyjmuje życzenia od władz samorządowych

Jubileusz ks. kanonika Tadeusza Preisa
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W okresie od października do 5 listopada 2001 roku Za 
rząd Gminy odbył 2 posiedzenia. Głównym ich tematem 

były następujące sprawy:
	zaopiniowano pozytywnie wnioski rolników o przydział 

sadzonek na zalesienie w miejscowości Grudna Górna i 
Opacionka,

	rozpatrzono pozytywnie 2 podania o udzielenie zezwolenia 
na wybudowanie nowej zagrody w miejscowości Głobików-
ka i Siedliska-Bogusz, 

	zaopiniowano pozytywnie projekt sporządzonej dokumenta-
cji do przyłączenia części Nawsia Brzosteckiego do Brzostku 
i postanowiono skierować wniosek na sesję Rady Gminy 
celem podjęcia uchwały,

	w związku z negatywnym wynikiem I przetargu na sprzedaż 
- brak chętnych na zakup:
1) działki nr 811 o pow. 0.39 ha położonej w Kamienicy 

Górnej, cena wywoławcza 1035 zł, Zarząd Gminy po-
stanowił obniżyć wartość działki do kwoty 900 złotych 
i ogłosić II przetarg na sprzedaż.

2) działki nr 837 o pow. 400m2 położonej w Brzostku przy 
ul. Stromej cena wywoławcza 5645 zł, Zarząd Gminy po-

stanowił obniżyć wartość działki do kwoty 5000 złotych 
i ogłosić II przetarg na sprzedaż.

	Podjęto następujące uchwały: 
– w sprawie przekazania prawa użytkowania działki nr 
1110/1,1114/1,1115/2 położonej w Siedliskach - Bogusz na 
rzecz Zespołu Szkół w Siedliskach-Bogusz.
– w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w składzie:
Leszek Bieniek   - przewodniczący
Marek Boroń   - członek
ks. Janusz Kosior  - członek
Maria Leja    - członek
Anna Skiba    - członek
Zofia Piątkiewicz   - członek

– w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej 
w Brzostku do przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy w składzie:

Janusz Podgórski    - przewodniczący
Małgorzata Tomaszewska - z-ca przewodniczącego
Paweł Piotrowski    - członek
Zbigniew Raś     - członek
Jarosław Sterkowicz   - członek
Waldemar Klich    - członek
Maria Rozwadowska   - członek

Marta Dodolak

26 października 2001 r. w Urzędzie  
Gminy w Brzostku odbyło się uro-

czyste spotkanie Wójta Gminy z nauczy-
cielami, którzy w tym roku zostali wyróżnie-
ni z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 W tym roku nagrody Wójta Gminy 
otrzymali: p. Irena chmura - nauczycielka 
i długoletnia dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej w Grudnej Górnej za całokształt 
pracy dydaktyczno-wychowawczej, p. 
celina Węgrzyn i p. Jan Palar - nauczy-
ciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Januszkowicach za duży wkład pracy 
włożony w przygotowanie uroczystości 
poświęcenia i oddania do użytku sali gim-
nastycznej w Januszkowicach, która była 
piękną promocją szkoły i gminy Brzostek, 
p. Władysław Ramut - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Przeczycy  za całokształt 
pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 
pracę na rzecz szkoły,  środowiska i gminy, 
p. farhat Berrahal - nauczyciel Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim za wyróżniającą pracę 
dydaktyczno-wychowawczą oraz duże 
zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, 
środowiska i gminy oraz p. Krystyna War-
chał - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Brzostku i p. Józef Parat - nauczyciel 
Gimnazjum w Brzostku za wyróżniającą 
pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 Ponadto nagrodami dyrektorów szkół 
za wyróżniającą pracę uhonorowani zostali 
w tym roku następujący nauczyciele:
SP Brzostek - Ewa Samborska, Lidia Za-
jąc, Małgorzata Tomaszewska, Katarzyna 
Wereszczyńska, Danuta Kutyna, Elżbieta 

Nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

Parat, Maria Rozwadowska, Bernarda 
Kukla,
SP Gorzejowa - Irena Pawlik, Lucyna Du-
bas, Maria Grzesiakowska, Zofia Halz, 
SP Grudna Górna - Halina Szczepanik, 
Małgorzata Wójtowicz, Alicja Jarmusz, 
Maria Augustyn,
ZSO Januszkowice - Danuta Lechwar, 
Barbara Szczucińska, Małgorzata Sta-
siowska, Jarosław Nycz,
SP Kamienica Dolna - Lucyna Wal, Maria 
Hipszer, Krystyna Porębska,
SP Kamienica Górna - Krystyna Foryś, 
Sławomir Rams, Jerzy Świstak,
ZS Nawsie Brzosteckie - Elżbieta Drak, 
Elżbieta Tyburowska, Maria Leja, Marzena 
Grygiel, Maria Szczepanik,
SP Przeczyca - Halina Lejkowska, Mał-

gorzata Curkowicz, Joanna Przewoźnik, 
Anna Ramut, Teresa Baran,
ZS Siedliska-Bogusz - Joanna Kozioł, 
Irena Zagórska, Krystyna Grzesiakowska, 
Jan Konopacki, Anna Żmuda,
SP Smarżowa - Małgorzata Gogosz, 
Emilia Halz, Danuta Czarnecka, Genowefa 
Czarnecka, Anna Lechwar,
Gimnazjum Brzostek - Danuta Ramut, 
Andrzej Szot, Jacek Berek, Elżbieta 
Domaradzka, Bożena Nycz, Elżbieta 
Ptaszek,
Gimnazjum Siedliska-Bogusz - Barbara 
Smoła, Stanisław Wójtowicz, Krzysztof 
Dziedzic, Jolanta Socha,
Przedszkole Brzostek - Dorota Nawracaj, 
Małgorzata Śliż,
Przedszkole Kamienica Górna - Ryszar-
da Wajda.
 Wszystkim nagrodzonym nauczycielom 
życzymy dalszych sukcesów w pracy z 
dziećmi i młodzieżą.

GZOSiP
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Zamyślenie listopadowe
Znów ktoś odchodzi na zawsze!
Tęskno i smutno - żal myśli zwodzi,
że może przyjdzie?
Jakże to „nie przyjdzie” nie wróci?
Śmierć - bezlitosne rozstanie -
tym co zostają, serca zasmuci
i tak już ono zostanie.
Jaki ten „ktoś” był? 
Czy go kochałem?
Szepczą Ci w ucho wspomnienia
i tak rozmyślasz, jaki sam jesteś
robiąc rachunek sumienia.
Żal cię ogarnia, bo i cóż znaczysz
gdy światło życia zagaśnie,
patrzysz przed siebie, w swym zamyśleniu
czekając chwili, kiedy i Twoja
powieka zaśnie!!

Zofia Jarmusz

Policja informuje
W październiku 2001 roku na terenie 
działania Komisariatu Policji w Brzostku 
zanotowano 24 zdarzenia przestępcze, a 
w tym m. in.:
1. Sześć przypadków uszkodzenia ciała 

i pobić - sprawcy tych przestępstw są 
znani (zostali wskazani przez pokrzyw-
dzonych lub ustaleni przez policję);

2. Dwa wypadki drogowe;
3. Trzy przestępstwa przeciwko mieniu (w 

tym dwie kradzieże);
4. Zatrzymano sześciu nietrzeźwych kie-

rujących pojazdami.
W sprawach tych prowadzone są w Komi-
sariacie Policji w Brzost ku postępowania 
przygotowawcze.
 Ponadto policjanci Komisariatu Policji 
w Brzostku przeprowadzili 33 postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia - gdzie o 
winie sprawcy rozstrzyga Sąd Grodzki w 
Dębicy.
 Nałożono też 51 mandatów karnych 
- głównie za wykroczenia drogowe, a 
upomniano i pouczono 225 osób.

Policja przypomina
1. Od lipca 2001 roku rozpoczęła się wy-

miana dotychczasowych praw jazdy na 
nowe. Obecnie nieaktualne są już prawa 
jazdy wydane w okresie od 15 grudnia 
1953 roku do 20 lipca 1968 roku.

Ponadto:
- prawa jazdy wydane od 20.07.1968 r. 

do 31.12.1983 r. - termin wymiany do 
31.12.2002 r.

- prawa jazdy wydane od 01.01.1984 r. 
do 30.04.1993 r - termin wymiany do 
31.12.2004 r.

- prawa jazdy wydane od 01.05.1993 r. 
do 30.061999 r.- termin wymiany do 

30.06.2006 r.
- prawa jazdy wydane po 01.07.1999 r. 

(na starych drukach)- termin wymiany 
do 30.06.2006 roku.

Wymiany praw jazdy dokonuje się w Wy-
działach Komunikacji przy Starostwach 
Powiatowych. Nowe prawo jazdy kosztuje 
aktualnie 50 zł.

2. W okresie jesiennym policja corocz-
nie odnotowuje wzrost przestępstw i 
wykroczeń przeciwko mieniu. Zwią-
zane jest to przede wszystkim z długo 
utrzymującymi się ciemnościami. Dla-
tego też apeluję o zwiększenie starań 
w zakresie lepszego zabezpieczenia 
posiadanego mienia. Informuję, że 
zasadnicze znaczenie w przeciwdzia-
łaniu oraz zapobieganiu kradzieżom i 
włamaniom ma właściwe oświetlenie 
(„np. wnętrz obiektów handlowych, 
drzwi wejściowych, podwórek, czy 
miejsc przetrzymywania samochodów 
itp.).

Dbajmy o własne i powierzone mienie, 
a unikniemy strat i kłopotów.

Komendant  
Komisariatu Policji w Brzostku  

nadkom. inż. Marek Boroń

Remonty 
kapliczek
Ostatnio ze środków budże- 

tu gminy wyremontowano 
trzy kapliczki: w Woli Brzoste-
ckiej, w Nawsiu Brzosteckim 
oraz w Zawadce Brzosteckiej. W 
kapliczce w Woli Brzosteckiej 
został przeprowadzony remont 
generalny, polegający m.in. 
na wymianie tynku i pokrycia 
dachowego oraz na ułożeniu z 
kostki brukowej posadzki za-
równo wewnątrz jak i zewnątrz 
kapliczki. Kostka brukowa zo-
stała ułożona również wokół 
kapliczki w Nawsiu Brzoste-
ckim. Kapliczka w Zawadce 
Brzosteckiej została natomiast 
przesunięta, zgodnie z zalece-
niem Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Rzeszowie, 
a wokół niej zostało wykonane 
nowe ogrodzenie.

A. Zbaraża

W dniu 31. X 2001 r. zmarła w Krakowie w wieku 85 lat

 Anna Danuta Leja 
z domu Kaczorowska, właścicielka dworu i dóbr ziem-
skich w Przeczycy, urodzona 10. VIII 1916 r. Została 
pochowana na cmentarzu parafialnym w Przeczycy,  

w rodzinnym grobowcu obok swojego męża.
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Węgiel i kopalnia w Grudnej c. d.
Kopalnia węgla za czasów E. Sanguszki
Prawdopodobnie w 1871 roku - brak do- 

kładnej daty - książę Eustachy San-
guszko z Gumnisk pod Tarnowem nabył 
od K. Rutowskiego prawo rozwinięcia 
kopalni.
 Eustachy Sanguszko urodził się w 
1842 roku w Gumniskach pod Tarnowem. 
Jego matką była Izabella z książąt Lubomir-
skich. Rodzina Sanguszków Lubartowiczów 
pochodziła z Litwy. Eustachy Sanguszko, 
właściciel kopalni w Grudnej, wywodził 
się od Eustachego Sanguszki - seniora, 
który był wojownikiem napoleońskim. Eu-
stachy Sangusz-
ko - senior miał 
dwóch synów: 
Romana i Włady-
sława. Obaj byli 
powstańcami z 
1831 roku i otrzy-
mali order Virtuti 
Militari. Włady-
sław miał trzech 
synów: Romana, 
Pawła i Eusta-
chego. Roman 
zosta ł  zamor-
dowany w 1917 
roku w rodzinnym 
majątku w Sławu-
cie, Paweł zmarł 
w Nicei w 1868 
roku. Eustachy 
Sanguszko - ju-
nior budował ko-
palnię węgla w Grudnej. W dalszym ciągu 
tego tekstu pisząc o Eustachym Sanguszko 
będziemy mieli na myśli tego z Grudnej.
Obok rodziców, duży wpływ na wychowa-
nie młodego Eustachego miała pamięć 
imiennika - dziadka, żołnierza Kościuszki 
i przyjaciela księcia Józefa Poniatowskie-
go. Przyszły właściciel kopalni w Grudnej 
szkołę średnią skończył w Krakowie i tam 
rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.
 W 1863 roku młody książę wyjechał 
do Sławuty, aby zastąpić chorego brata w 
zarządzaniu majątkiem rodzinnym. Według 
woli ojca, Eustachy miał objąć majątki Osiek 
i Podhorce. Dobra Tarnowskie (Gumniska) 
nie były planowane dla najmłodszego z 
synów Władysława. Dopiero po śmierci 
brata i ojca, książę Eustachy objął majątek 
w Gumniskach.
 W 1873 roku książę został wybrany 
posłem do Sejmu i Rady Państwa. Posłem 
był do końca życia. Stanowisko Marszałka 
Sejmu objął w 1890 roku i dzierżył je przez 
pięć kolejnych lat. W 1895 roku przyjął 
urząd namiestnika Galicji i sprawował go do 
kwietnia 1898 roku. Od Cesarza otrzymał 
order Złotego Runa, a wcześniej wielką 
wstęgę orderu Leopolda.
 Jako poseł do Sejmu był orędownikiem 
budowy nowych szkół rolniczych. Domagał 

się poprawy bytu nauczycieli szkół ludo-
wych, budowy ośrodków służby zdrowia i 
szpitali prowincjonalnych.
 E. Sanguszko ożenił się bardzo późno 
z Konstancją Zamojską, córką Stanisława 
Zamojskiego i Róży Potockich z Podzam-
cza. Ich syn Roman urodził się latem 1901 
roku. Książę Eustachy zmarł 4 kwietnia 
1903 roku w Gries w Tyrolu. Został pocho-
wany w Gumniskach pod Tarnowem.
 Był potomkiem sławnego rodu, skrom-
nym i odpowiedzialnym człowiekiem, 
przykładnym katolikiem.

 Był właścicielem kopalni w Grudnej 
Dolnej i jej największym inwestorem. Praw-
dziwy rozwój kopalnia odnotowała za jego 
czasów. Miejscowa ludność przez długie 
lata wspominała dobre czasy Sanguszki.
 W dniu 20 listopada 1874 r. E. Sangusz-
ko uzyskał zezwolenie na eksploatację 
węgla na obszarze około 108 hektarów, 
24 miar górniczych. W obszarze tym wy-
odrębniono trzy pola górnicze: Eustachy I, 
Karolina oraz Eustachy II. Widać, że za-
miary E. Sanguszki dotyczące rozbudowy 
kopalni były ogromne. Otrzymał zezwolenie 
eksploatacji węgla na obszarach, gdzie 
nigdy później węgla nie stwierdzono. 
Pole Eustachy I sięga na południu aż do 
granicy wsi Smarżowa, a na zachodzie po 
Głobikówkę, daleko poza Czarny Potok. 
Pole Eustachy II wkracza na teren Grudnej 
Górnej.
 Nowy właściciel - znana osobistość, 
świeże środki finansowe i nowe nadzieje. 
Inwestor liczył na rozwój przedsiębiorstwa 
i szybkie zyski. Miejscowa ludność potrze-
bowała pracy, uniezależnienia się od dworu 
i poprawy warunków bytu. Pańszczyzna już 
nie istniała, ale zarobek na „pańskim” był 
opłakany. Chłopi wiedzieli, że dwór będzie 
sprzedawał pola i lasy. Jednak ewentualny 
zakup był uzależniony od pracy w kopal-
ni.

 Książę E. Sanguszko wydawał znaczne 
kwoty na rozwój swojej działalności przemy-
słowej. Angażował ludzi do pracy. Kierow-
nikiem kopalni został Jaworski. Chętnych 
do pracy było wielu, nie tylko z Grudnej, 
ale również ze Srnarżowej, Głobikówki, 
Głobikowej, a nawet z odległej Braciejowej. 
Niektórzy mieli już pewne doświadczenie w 
urobku węgla, obudowie i transporcie. Ci, 
całkiem nowi swobodnie władali sierpem i 
cepami, ale kilof dziwnie im się „odbijał” od 
ściany węgla. Praca w kopalni była ciężka, 
a chłopo - górnik niedożywiony i przemę-
czony. Część rezygnowała więc z pracy, 
innym Jaworski podziękował za wysiłek. 
Zostawali najsilniejsi, najzdrowsi i uparci. Z 
czasem przyzwyczaili się, polubili kopalnię 
węgla. Ich synowie też będą górnikami w 

Grudnej.
 W literaturze 
jest wzmianka, 
że jesienią 1875 
roku jakaś „spół-
ka f rancuska” 
podpisała umo-
wę o dzierżawę 
kopalni za uzgod-
niony czynsz. Nikt 
później nie wspo-
minał o tym, a E. 
Sanguszko był 
w dalszym ciągu 
wymieniany jako 
jedyny właściciel 
kopalni.
 W ramach 
prac inwestycyj-
nych Sanguszko 
budował nowe 
szyby wydobyw-

cze i wentylacyjne, chodniki transportowe, 
próbował rozpoznać wielkość złoża węglo-
wego. Dzięki temu powstały nowe podszy-
bia i nadszybia oraz sztolnie. Modernizował 
środki transportu dołowego i narzędzia 
urobku węgla, rozbudował ciągi wenty-
lacyjne. Zaczęły działać pompy wodne o 
napędzie ręcznym. Nowe szyby i chodniki 
były solidnie wykonane o dobrej obudowie, 
chociaż część chodników eksploatacyjnych 
nie wymagała obudowy (jeszcze w drugiej 
połowie XX wieku spotykano półokrągłe 
chodniki Sanguszki bez obudowy). System 
szybów i chodników ciągnął się od Węglo-
wego Potoku aż do zachodniego brzegu 
złoża, na przestrzeni około 500 metrów.
 Widoczne były również inwestycje na 
powierzchni. Na północ od pola eksploa-
tacji wybudowano solidny drewniany dom, 
a później na zachód od poprzedniego 
powstał następny budynek. Oba budyn-
ki służyły właścicielowi, kierownictwu i 
zamiejscowym pracownikom kopalni. O 
solidności tych zabudowań świadczy fakt, 
że przetrwały one aż do II Wojny Świa-
towej. Spłonęły dopiero w czasie działań 
wojennych w 1944 roku. Na terenie kopalni 
wybudowano także murowaną kapliczkę 
- zapewne z wizerunkiem św. Barbary. Póź-
niej, nowi właściciele rozebrali kapliczkę, a 
szkoda.

Plan sytuacyjny kopalni węgla w Grudnej Dolnej
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 Nigdy w historii kopalni nie było prac 
inwestycyjnych na tak dużą skalę jak za 
czasów Sanguszki. Książę Eustachy był 
prawdziwym budowniczym kopalni w Grud-
nej. Natomiast sama eksploatacja węgla 
nie była imponująca. W latach 1871 - 1873 
wydobyto około 880 ton węgla, a w 1874 
roku 480 ton. Możemy powiedzieć, że był 
to jeszcze okres inwestycji.
 W tym czasie prowadzono również 
prace poszukiwawcze w celu rozpoznania 
złoża. W północnej i południowej części 
obszaru górniczego wykonano kilka ot-
worów wiertniczych na głębokość około 
300m. Autor pracy „Zagłębie rudowęgla w 
Grudnej Dolnej i okolicy” pisze, że w 1875 
roku założono chodnik poszukiwawczy 
(sztolnię) w zboczu góry, gdzie Bagnisty 
Potok wpada do Czarnego Potoku. Jest to 
jedyny ślad w literaturze o tym chodniku. 
Niestety, w 1873 roku zapalił się węgiel w 
kopalni i znaczna część udostępnionych 
pokładów uległa zniszczeniu.
 E. Sanguszko angażował do pracy w 
kopalni najwybitniejszych specjalistów z 
górnictwa. W latach 1873 -1877 dyrektorem 
i inżynierem kopalni był inż. Leon Syroczyń-
ski.
 Leon Syroczyński. Pierwszy profesjo-
nalny górnik z wyższym wykształceniem w 
kopalni węgla w Grudnej Dolnej. Urodził się 
w 1844 roku w Sitkowicach na Ukrainie. 
Szkolę średnią ukończył w Kijowie i tam w 
latach 1861 - 1863 studiował medycynę. 
W okresie powstania brał udział w wal-
kach - najpierw na Wołyniu, a następnie 
na Lubelszczyźnie w oddziale Franciszka 
Rochebruna. W 1864 roku został aresz-
towany i wydalony do Austrii. Wkrótce 
potem wyjechał do Belgii. W 1865 roku 
rozpoczął studia w zakresie górnictwa w 
Ecole des Mines w Liege. Po skończeniu 
studiów pracował zawodowo jako górnik w 

belgijskich kopalniach. W 1871 roku zmienił 
miejsce pracy i do 1873 roku zarabiał jako 
inspektor kolejowy w Holandii.
 W latach 1873 - 1877 był dyrektorem i in-
żynierem kopalni w Grudnej Dolnej. W lite-
raturze odnotowano, że Leon Syroczyński 
wsławił się opanowaniem groźnego pożaru 
i wybuchu gazów w kopalni Sanguszki. 
Opublikował pierwszy szczegółowy opis 
grudzkiej kopalni.
 Przez dwadzieścia następnych lat 
pracował jako inżynier górniczy Wydziału 
Krajowego we Lwowie. Jednocześnie w 
latach 1891 - 1897 był docentem w szkole 
Politechnicznej we Lwowie. Prowadził 
zajęcia z górnictwa ogólnego, górnictwa 
nafty oraz głębokich wierceń. W latach 
1897 -1917, już jako profesor, pełnił funk-
cję kierownika katedry górnictwa. W roku 
akademickim 1904/1905 Szkoła Politech-
niczna we Lwowie powierzyła mu funkcję 
rektora.
 W latach 1912 - 1919 był aktywnym 
członkiem Komitetu Organizacyjnego Aka-
demii Górniczej w Krakowie. Od dzisiejszej 
Akademii Górniczo - Hutniczęj otrzymał 
doktorat honoris causa za wybitne zasługi 
dla dobra techniki i kraju. Zatem dyrektor i 
inżynier kopalni w Grudnej był wyróżniony 
najwyższym odznaczeniem, jakie może 
nadać wyższa uczelnia.
 Pożar w kopalni w 1873 roku spowo-
dował zahamowanie dynamiki inwestycji. 
Jak już wyżej wspomniano, zmieniono też 
kierownika kopalni. W 1895 roku został 
nim Zgut, zawodowy górnik z praktyką w 
kopalniach węgla.
 Mimo pewnych niepowodzeń, w 1895 
roku czynny był szyb wydobywczy „Lubart 
Stary” o głębokości 76,4m. Oprócz tego ist-
niały mniejsze szyby o nazwach: „Elżbieta”, 
„Barbara”, „Karolina”, „Józef”, „Wietrzny” 
i „Wodny”. Złoże było udostępnione za 

„Nie jest wstydem zachorować na raka piersi
wstydem jest nie dać sobie szansy na życie”

co to jest mammogram?
 Mammogram jest rentgenowskim obrazem twojej piersi, 
wykonanym w prosty sposób przy pomocy urządzenia na-
zywanego mammografem.

Dlaczego naprawdę jest mi niezbędny?
 Mammogram może ujawnić wszystkie zmiany - i te łagodne 
i te rakowe - zanim Ty sama lub badający Cię lekarz jest w 
stanie je wybadać. Mammografia służy do wykrywania zmian 
drobnych, wielkości kilku milimetrów, których leczenie jest 
najskuteczniejsze. W rezultacie, zmiany mogą być wykryte, 
kiedy jeszcze są całkiem drobne, co powoduje, że są łatwiej-
sze do wyleczenia.

Kiedy powinnam wykonać badanie mammograficzne?
 Polscy naukowcy z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie zalecają, abyś pierwsze badanie mam-
mograficzne wykonała między 35 a 40 rokiem życia. Kiedy 

jesteś w wieku od 40 do 50 lat powinnaś zrobić badanie co 
dwa lata, a od 50 roku życia co rok.

Jak długo trwa badanie mammograficzne?
 Całe badanie trwa zazwyczaj krócej niż 15 minut. Naj-
częściej badający robi dwa lub więcej zdjęć każdej piersi, 
uciśniętej w celu wyrównania grubości. W wyniku tego ucisku 
mammogram będzie wyraźny i dokładny, a ponadto zmniejszy 
się niezbędna dawka promieni rentgenowskich. Możesz zo-
stać poproszona o poczekanie do chwili, gdy radiolog obejrzy 
Twoje mammogramy, aby mieć pewność, że niepotrzebne są 
żadne dodatkowe zdjęcia. Wykonane mammogramy obejrzy 
lekarz specjalizujący się w mammografii i zainterpretuje je 
tylko dla Ciebie i Twojego lekarza prowadzącego (stosując 
zasadę zachowania tajemnicy lekarskiej)

Jak odczuwa się badanie?
 W trakcie badania poczujesz ucisk, czasem ból, ale przez 
zaledwie kilka sekund. Jeśli poczujesz się źle, powiedz o tym 
badającemu. Aby zmniejszyć możliwość złego samopoczucia 
spróbuj zaplanować badanie w zależności od Twojego cyklu 
miesięcznego, kiedy Twoje piersi będą mniej wrażliwe (1 - 10 
dnia). Może pomóc Ci także picie kawy, herbaty, kakao albo 
coli - napoju zawierającego kofeinę - przez tydzień lub dwa 
przed badaniem.

(tekst ulotki)

Badania
mammograficzne

pomocą sztolni „Eustachy”. Od podszybia 
„Lubart Stary” wykonano chodnik główny 
w kierunku zachodnim o długości 440m. 
Wzdłuż całej jego długości prowadzono 
wydobycie węgla. Był to najdłuższy chodnik 
eksploatacyjny w historii kopalni.
 W tym czasie wykonano szybik poszu-
kiwawczy po lewej stronie Węglowego 
Potoku. Był on oddalony około 250m, w 
dół potoku, od miejsca odkrycia pierwszego 
pokładu węgla. Brzegi potoku spięto mo-
stem, który uwidoczniony jest na mapach 
z tamtego okresu.
 Do końca XIX wieku trwała eksploatacja 
węgla. Jednak zbliżały się chude lata. Przy-
czyn tego stanu było kilka. Słaby zbyt na 
węgiel wymuszał ograniczenie wydobycia, 
szczególnie w miesiącach letnich. Były lata, 
że tylko zimą prowadzono sprzedaż węgla. 
Właściciel kopalni, książę E. Sanguszko 
zaczął chorować - gruźlica. Na domiar 
złego w 1901 roku wystąpił następny pożar 
w kopalni.
 W wyniku tych niesprzyjających oko-
liczności w 1901 roku kopalnia przestała 
istnieć, przerwano eksploatację węgla. 
Pozostał surowiec, szyby, chodniki, sztol-
nie i budynki na powierzchni. W dwa lata 
później umarł Eustachy Sanguszko, który 
przez 30 lat był właścicielem kopalni w 
Grudnej Dolnej.
 Początek XX wieku oznaczał koniec 
najlepszej ery grudzkiego górnictwa. Wy-
jechali fachowcy, miejscowi górnicy wrócili 
do swojej pracy w gospodarstwach rolnych, 
w dworach lub przy wyrębie lasu. Rodzina 
Sanguszkich z Tarnowa zostawiła jedynie 
stróża swoich dóbr w Grudnej.

c. d. n.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas



centrum Kultury i czytelnictwa w Brzostku
organizuje KURS TAŃcA.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Domu Kultury w Brzostku 
do dnia 30. XI 2001 r. Przypuszczalny koszt całego kursu wynosi 
20 zł od osoby (przy grupie 25-osobowej). Bliższych informacji 
udziela Dom Kultury w Brzostku (tel. 6830315).

Z a p r a s z a m y !
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OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZOSTKU

Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2001 r.
 Na podstawie art.109 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 1998 roku (Dz.
U. Nr 95 poz.602) -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików wojewódzkich, Gminna Komisja Wyborcza w Brzostku 
informuje o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach uzu-
pełniających do Rady Gminy w Brzostku w okręgu wyborczym Nr 1 
obejmującym sołectwa Brzostek i Zawadka Brzostecka zarządzonych 
na dzień 18 listopada 2001 roku.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy „2OO1” 
1. Majewski Artur lat 42 zam. Brzostek

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Małgorzaty Sterkowicz „MS” 
1. Sterkowicz Małgorzata lat 43 zam. Brzostek

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy „Idźmy razem” 
1. Samborska Ewa lat 55 zam. Brzostek

Gminna Komisja Wyborcza

Repertuar kina  
„Przyszłość” w Brzostku 

3, 4. XI 2001r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 „Pie-
niądze to nie wszystko”; prod. pol.; od l. 15; 
cena 8 zł

10, 11. XI 2001r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 
„Obserwator”; prod. USA; od l. 15; cena 8 zł

18. XI 2001r. (niedziela) godz. 16.00  
„Nowe szaty króla”; prod. USA; b/o; cena 7 zł

17, 18. XI 2001r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 
„Hannibal”; prod. USA; od l. 18; cena 10 zł

24, 25. XI 2001r. (sobota, niedziela) godz. 18.00 
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową”; prod. pol.; od l. 15; cena 8 zł

11, 12. XII 2001r. (wtorek, środa) godz. 18.00 
 „Quo vadis”; prod. pol.; od l. 15; cena 14 zł

13, 14. XII 2001r. (czwartek, piątek) godz. 19.00 
„Quo vadis”; prod. pol.; od l. 15; cena 14 zł

15, 16. XII 2001r. (sobota, niedziela) - kino nieczyn-
ne

17. XII 2001r. (poniedziałek) godz. 18.00  
„Quo vadis”; prod. pol.; od l. 15; cena 14 zł

Liga siatkówki
W dniu 27. X 2001r. w hali sportowej Zespołu Szkół im.  

Jana Pawła II w Brzostku rozegrano piąty w tym roku, 
a zarazem pierwszy w rundzie jesiennej turniej w ramach 
Międzygminnej Ligi Piłki Siatkowej. 
Wyniki poszczególnych meczów w turnieju: 

1. Dukla - Nowy Żmigród 2: 0
2. Dydnia - Wiśniowa 2 : 1
3. Nowy Żmigród - Brzostek 2 : 0
4. Wielopole Skrzyńskie - Frysztak 2 : 1
5. Dukla - Brzostek 2 : 0
6. Frysztak - Wiśniowa 2 : 0
7. Dydnia - Wielopole Skrzyńskie 2 : 0 (walkower)

Brzostecka drużyna wystąpiła w następującym składzie: 
Grzegorz Betlej, Marek Boroń, Robert Gąsior, Mariusz 
Grygiel, Jan Król, Artur Majewski i Roman Podgórski. 
Sędziami w turnieju byli Stanisław Wójtowicz i Krzysztof 
Dziedzic. Zawodnikom oraz sędziom organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania.

M. Król

Na łamach naszego czasopisma za- 
mieszczamy ogłoszenia płatne na 

następujących zasadach:

a) ostatnia str., kolor - cała - 140 zł
               1/2 str. - 70 zł
               1/4 str. - 40 zł
               1/8 str. - 20 zł

b) przedostatnia, kolor - cała - 100 zł
                1/2 str. - 55 zł
                1/4 str. - 30 zł
                1/8 str. - 15 zł
c) strony czarno-białe  - cała - 80 zł
                1/2 str. - 40 zł
                1/4 str. - 20 zł
                1/8 str. - 10 zł

 Ogłoszenie należy przesłać do redakcji 
wraz z kopią dokumentu wpłaty.
Numer konta; Bank Śląski o/Jasło 
10501458-2218500235
 W dalszym ciągu kontynuujemy nasz 
program pomocy dla tych, którzy roz-
poczynają działalność gospodarczą na 
własny rachunek - dla nich reklama za 
darmo.

Redakcja

Reklama w „Wiadomościach”
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Jeffrey Archer 
„Pierwszy cud”
Jedno z najpiękniejszych opowiadań mistrza sztuki narra-
cyjnej, jakim jest Jeffrey Archer.
Akcja rozgrywa się w przeddzień narodzin Jezusa w 
Betlejem, a bohaterem jest mały, niesforny chłopiec, syn 
rzymskiego namiestnika, który przeżywa niezwykłą przy-
godę. „Pierwszy cud” pobudza wyobraźnię i trafia wprost 
do serca.

Agatha Christie  
„Dziesięciu murzynków” 
Jeden z najbardziej znanych kryminałów mistrzyni tego 
gatunku.
Tajemniczy „ktoś” zaprasza na weekend na słynną Wyspę 
Murzynków dziesięć osób, zapowiadając wypoczynek 
i masę atrakcji. W przygotowanych dla siebie pokojach 
znajdują tekst dziecięcego wierszyka o dziesięciu Murzyn-
kach, którzy po kolei znikają. Nie wiedzą, że ich czeka to 
samo...

Helen Fielding 
„Dziennik Bridget Jones”
Codzienne zapiski wzlotów i upadków sympatycznej 30-
latki, która przypadła do serca milionom czytelniczek na 
całym świecie.
 W drugiej części dziennika pt. „W pogoni za rozumem” 
Bridget odkrywa uroki wspólnego życia z mężczyzną swo-
ich marzeń. W czasie zwariowanych wakacji, niesłusznie 
posądzona o przemyt narkotyków, trafia do tajlandzkiego 
więzienia.

Lloyd C. Douglas 
„Szata”
Tłem powieści, tematycznie zbliżonej do Sienkiewiczow-
skiego „Quo vadis”, jest Rzym i Jerozolima w czasach 
Chrystusa oraz ludzie, przed którymi nagle staje Chrystus. 
 Tak jak przed Marcellusem Galio, trybunem rzymskim, 
posiadaczem wygranej w kości szaty Ukrzyżowanego, która 
odmieniła jego życie

J.D. Salinger  
„Buszujący w zbożu”
Powieść jednego z najpopularniejszych pisarzy amerykań-
skich w latach 70-tych. Stała się powieścią kultową. Była 
manifestem młodzieżowego buntu przeciwko konsumpcyj-
nemu stylowi życia. Usunięty właśnie ze szkoły szesnasto-
letni Holden Caulfield, sfrustrowany i nieszczęśliwy szuka 
pomocy u psychiatry.

Barbara Rosiek  
„Pamiętnik narkomanki”
Zapis autentycznych przeżyć dziewczyny, dziś już kobiety, 
która przeszła przez piekło uzależnienia i której - jako jednej 
z nielicznych - udało się zwyciężyć nałóg.
 Pamiętnik ten jest przestrogą i pomaga zrozumieć me-
chanizmy i przyczyny zjawiska. Polecany jest zarówno 
młodzieży, jak i rodzicom oraz wychowawcom. Jest to 
lektura często drastyczna i przygnębiająca ale konieczna.

(wykorzystano materiał  z ofert książkowych dla bibliotek)

Warto Przeczytać
Panu Andrzejowi 

Cholewiakowi z 
Brzostku udało się 
spotkać w swoim 
ogrodzie i sfotogra-
fować bardzo rzadko 
występującego w Pol-
sce pająka, objętego 
ścisłą ochroną. Gratu-
lujemy! Jest to samica 
tygrzyka paskowane-
go, której fotografię 
wykonaną przez p. Andrzeja zamieszczamy obok. A co o 
tym pająku literatura fachowa?
Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi)
Długość samca do 6mm, samicy do 20 mm, lipiec-wrze-
sień
Cechy: Samica, dzięki niezwykle charakterystycznemu, żół-
to-biało-czarnemu ubarwieniu, nie da się pomylić z żadnym 
innym krajowym pająkiem; znacznie mniejszy samiec jest 
niepozorny, brązowawy. Spód ciała z podłużnymi, żółtymi 
pasami.
Występowanie: Łąki, miedze, nieużytki, zbiorowiska wy-
sokich roślin zielnych, skraje młodników i dróg, niekiedy 
ogrody, o ile żyje w nich dużo prostoskrzydlatych.
Warto wiedzieć: Pająk ten pochodzący z rejonu Morza 
Śródziemnego, był uważany przez długi czas za gatunek 
ciepłolubny. W ostatnich latach na zachodzie Europy zaczął 
jednak gwałtownie zwiększać swój zasięg oraz liczebność 
i obecnie coraz częściej występuje również w miejscach o 
zdecydowanie surowym mikroklimacie, np. w wyższych 
położeniach Rudaw lub pogórza Alp. W zagłębiu Ruhry jest 
spotykany niekiedy nawet w dużych miastach. Wydaje się, że 
znacznie ważniejsze od wysokiej temperatury jest dla niego 
odpowiednio duże zagęszczenie prostoskrzydłych, stanowią-
cych jego podstawowy pokarm. Łowi je za pomocą rozpiętej 
tuż nad ziemią, pionowej sieci, łatwej do rozpoznania dzięki 
biegnącemu przez jej środek wężykowatemu pasmu.

f.l.

Tygrzyk w Brzostku

Zarobki  
do 1.000 złotych miesięcznie. 
Wyrób drobnej galanterii ozdob-
nej. 
Przesyłam wszystko z tym związa-
ne. Przysłać znaczki za 4,10 zł na 
przesyłkę zwrotną:

Przedsiębiorczość  
Projektów
skr. 476

ul. A. Asnyka 9
(ogłoszenie płatne)
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Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLIcZNY PRZETARG USTNY (LIcYTAcJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzostku  
stanowiącej własność gminy Brzostek.

 Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr ewid. 
837 o pow. 400 m2 położona we wsi Brzostek stanowiąca 
własność gminy Brzostek, objęta KW Nr 42605.
 Opis działki:
Działka położona jest w w centrum wsi Brzostek przy ulicy Stro-
mej, w obrębie zabudowy handlowo-usługowej i mieszkanio-
wej. Działka nr 837 jest niezabudowana, porośnięta chwastami 
i samosiejkami, położona na stoku. W planie przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Brzostek działka ta oznaczona 
jest symbolem A33MN-jako teren w znacznym stopniu zain-
westowany zabudową mieszkaniową. Teren zlokalizowany 
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie decyzje 
dotyczące działki nr 837 należy uzgadniać  z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.
 cena wywoławcza w/w działki wynosi 5.000,00 zł. (słownie: 
pięć tysięcy złotych )
 Wadium na w/w działkę wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 12.11.2001r. 
do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku lub na konto UG.

 I PUBLIcZNY PRZETARG USTNY ODBęDZIE SIę W 
URZęDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 15 LISTOPADA 
2001 ROKU O GODZINIE 9.30 W BIURZE WóJTA GMINY.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w prze-
targu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna 
- sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii 
Notarialnej.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
 W przypadku wyniesienia granic na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLIcZNY PRZETARG USTNY (LIcYTAcJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamienicy 
Górnej  stanowiącej własność gminy Brzostek.

 Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr ewid. 
811 o pow. 0,39 ha położona we wsi Kamienica Górna 
stanowiąca własność gminy Brzostek objęta KW Nr 38567.
 Opis działki:
Działka położona przy polnej drodze nieutwardzonej w obrębie 
pól uprawnych i lasów. Teren nieuzbrojony, częściowo zalesio-
ny, pochyły, nieforemny kształt działki. W planie przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Brzostek działka ta oznaczona jest 
symbolem I-36RL- jako teren upraw rolnych-adaptacja stała 
z możliwością zmiany przeznaczenia na trwałe użytki zielone 
w enklawach przylegających bezpośrednio do łąk i pastwisk. 
Działka nr ew. 811 jest użytkowana rolniczo na powierzchni 
0,32ha. Część działki o powierzchni 0,07 ha jest zalesiona.
 cena wywoławcza w/w działki wynosi 900,00 zł. (słownie: 
dziewięćset złotych)
 Wadium na w/w działkę wynosi 90,00 zł (słownie: dziewięć-
dziesiąt złotych)
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 12.11.2001 
r. do Kasy Urzędu Gminy w Brzostku.

 II PUBLIcZNY PRZETARG USTNY ODBęDZIE SIę W 
URZęDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU 15 LISTOPADA 
2001 ROKU O GODZINIE 10.00 W BIURZE WóJTA GMI-
NY.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczest-
nikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w prze-
targu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna 
- sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii 
Notarialnej.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
W przypadku wyniesienia granic, koszty pokrywa nabywca.

Wójt Gminy Brzostek ogłasza
II PUBLIcZNY PRZETARG USTNY (LIcYTAcJA)

na sprzedaż lokalu  położonego przy ul. M.N. Mysłowskiego 9 stanowiącego  własność Gminy Brzostek

 Przedmiotem sprzedaży jest Lokal  Nr 2 o powierzchni użytkowej 60,55 m2 położony na piętrze w budynku  przy 
ul.M.N.Mysłowskiego 9 w Brzostku na działce ozn.nr ewid. 770/3 o pow. 0,07 ha, stanowiący własność Gminy Brzostek. Dla 
nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 20353 w Sądzie Rejonowym w Dębicy. Teren uzbrojony w sieć wodociągową, 
kanalizacyjną, gazową i elektryczną. W pobliżu znajdują się zabudowania jednorodzinne, Gimnazjum i Ośrodek Zdrowia. Lokal może 
być przeznaczony na lokal mieszkalny lub użytkowy.

 Opis lokalu:
Lokal Nr 2 o pow. użytkowej 60,55 m2 i pomieszczeń przynależnych do lokalu o pow. 33,37 m2 (piwnica, garaż i Wc) oraz udziale w 
gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 9392/48706.

 cena wywoławcza lokalu Nr 2 wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium na lokal Nr 2 wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 II PUBLIcZNY PRZETARG USTNY (LIcYTAcJA) ODBęDZIE SIę W URZęDZIE GMINY W BRZOSTKU W DNIU  
22 LISTOPADA 2001r. O GODZ. 10.00 W BIURZE WóJTA GMINY

 W przetargu mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium do dnia 19.11.2001r. w Kasie Urzędu Gminy w Brzostku lub 
na konto Bank Śląski S.A Oddział w Jaśle Nr 10501458-2218497325.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca uchyliła się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży 
w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W przypadku wyniesienia granic koszty pokrywa nabywca.
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmio-
tów i zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie 
otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

ELIMINATKA
 Odgadnięte wyrazy należy wykreślić z 
poziomych rzędów diagramu. Pozostałe 
litery, czytane kolejno rzędami, utworzą 
rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu 
zamieszczonego pod diagramem do-
starczone do dnia 30 listopada 2001 r. 
do Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku wezmą udział w losowaniu 
nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru: NA TERENIE GMINY BRZOSTEK 
ZNAJDUJE SIę SZEREG OBIEKTóW 
O WARTOŚcIAcH ARcHITEKTONIcZ-
NYcH I HISTORYcZNYcH
Nagrodę książkową wylosowała: MONIKA 
OGRODNIK z Brzostku.

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

K P O U B T L L I E T
c T Z N A A S S A K Z
K O P E Ł A T E P N T
S O T D R S O T M A A
W O G W W A I I M N T
T I A R E T N A I K A
K O D M I I S E J T A
I T E D E U N K O A R
M c O N J I E N T A A
R T O R O D P O W I K
K E U J R O W R B T R
Z K L O S I T P K S U

Smaży się na patelni

Duży nóż kuchenny

Klient w urzędzie

Jedna z ulic w Brzostku

Nacięcie na śrubie

Fabryka desek

Np. odchudzająca

Głos Kiepury

Metalowy pieniądz

Nakrycie namiotu

Uzdrowisko

Ozdoba ucha

J.
 N

os
al

- Szeregowy Kowalski! Już po raz trzeci w tym miesiącu prosicie 
o przepustkę z powodu nagłej choroby dziadka.
- Tak jest panie sierżancie. Sam już się nawet zastanawiałem, czy 
dziadek nie symuluje.

		
Na ćwiczenia wojskowe rezerwistów powołano znanego profesora. 
W kancelarii sierżant pyta: 
- Czy chodził pan do szkoły?
- Tak. Skończyłem podstawówkę, potem liceum, następnie dwa 
fakultety na studiach, potem doktorat...
- Dość! - przerywa sierżant. - Zapiszcie, kapralu, że umie czytać.

		
- Tato, pokaż jak biegają słoniki!
- Ale już pokazywałem ci dzisiaj trzy razy...
- Tato, ja chcę jeszcze...
- No dobrze, ale to już ostatni raz. Pluton!!! Maski p-gaz. włóż i 
jeszcze dwa okrążenia!!!

		
Odbywa się musztra. Żołnierze stoją w szeregu. Kapral daje 
komendę:
- Prawą nogę do góóóóóry podnieść!
Kowalskiemu się pomyliło i podniósł do góry lewą nogę. Kapral 
patrzy się wzdłuż szeregu i krzyczy:
- Co za dureń podniósł obie nogi?!

		
-Do czego służy chlebak?
-Chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów, 
bo się w nim chlebocą.
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Zakończyła się jesienna runda rozgrywek piłkarskich sezonu 2001/2002. 
W rozgrywkach LKS „Brzostowianka uczestniczyła w trzech kategoriach 

wiekowych reprezentowanych przez trampkarzy starszych, juniorów starszych 
i seniorów.
Wyniki osiągnięte na półmetku rozgrywek prezentują tabele.

Klasa A seniorów
1. Kolejarz    13  33  39-9
2. Lęki G.    13  27  26-16
3. Żyraków   13  25  31-17
4. Borowiec   13  23  33-20
5. Piast     13  22  23-23
6. Pogórze    13  21  35-27
7. KP Ropczyce  13  21  33-27
8. Błękit    13  14  19-18
9. Inter     13  13  20-30
10. Maxpol   13  13  24-39
11. Nagoszyn   13  12  18-31
12. Bodzos    13  11  21-26
13. Brzostowianka 13  10  11-29
14. Brzeźnica   13  9  19-30

Klasa okręgowa 
juniorów

1. Dynovia    12  28  51-14
2. Błękitni    12  28  50-15
3. Stal Ł.    12  28  40-12
4. Wisłok    12  26  37-21
5. Radomyśl   12  25  44-27
6. Iskra     12  24  44-26
7. Sawa     12  21  41-31
8. Brzostowianka 12  9  23-42
9. Plantator   12  9  12-51
10. Lechia    12  8  25-23
11. Grodziszcz.  12  8  19-58
12. Crasnovia   12  7  16-45

Klasa okręgowa  
trmpkarzy starszych

1. MKS     10  27  48-10
2. Źyraków   10  24  37-24
3. Brzostowianka 10  19  38-23
4. Górka    10  19  23-18
5. Stara Jast.   10  18  28-26
6. Chemik    10  16  26-21
7. Rzemieślnik  10  16  24-27
8. Podkarpacie  10  12  22-25
9. Straszęcin   10  11  21-31
10. Bodzos    10  3  17-43
11. Victoria   10  1  12-46

E. Betlej

Ligowe rozgrywki tenisa stołowego, w których uczestni- 
czą trzy drużyny reprezentujące Brzostek, znajdują się 

na półmetku pierwszej rundy.
Poszczególne drużyny uzyskały następujące wyniki:

II liga mężczyzn
1. LKS SEKO „Brzostowianka” - KS „Podgórze” Kraków - 5:5
2. SKS Sufczyn - LKS SEKO „Brzostowianka” - 2:8
3. LKS SEKO „Brzostowianka” - LKS „Jar” Kielnarowa - 7:3
4. KS „Górnovia-SMAK-EKO” Górno - LKS SEKO „Brzosto-

wianka” - 9:1
5. LKS SEKO „Brzostowianka” - PKS „Kolping” Jarosław - 2:8

Tabela II ligi po 5 kolejkach
1. PKS „Kolping” Jarosław       5  10  38:12
2. KS „Górnovia-SMAK-EKO” Górno 5  9   34:16
3. KS „Podgórze” Kraków       5  6   28:22
4. KS „Gorce” Nowy Targ       5  6   21:29
5. KS „Naftomontaż” Krosno      5  5   26:24
6. LKS SEKO „Brzostowianka”   5  5   23:27
7. KS „Pocztowiec” Kraków      4  4   22:18
8. MKS KSOS Kraków        5  4   27:23
9. UKS Olesno            5  4   24:26
10. MLKS „Nurt” Przemyśl      4  3   20:20
11. LKS „Jar” Kielnarowa       5  2   19:31
12. SKS Sufczyn           5  0   8:42

III liga mężczyzn
1. LKS SEKO „Brzostowianka” II - KS „Naftomontaż” II 

Krosno - 8:10
2. LZS Kąkolówka - LKS SEKO „Brzostowianka” II - 3:10
3. UKS-TKKF Dukla - LKS SEKO „Brzostowianka” II - 3:10
4. MKS „Orzeł” Przeworsk - LKS SEKO „Brzostowianka” 

II - 10:3

Tabela III ligi po 4 kolejkach
1. LUKS „Greinplast” Widacz     4  8  40:10
2. MKS „Orzeł” Przeworsk       4  8  40:13
3. KS „Górnovia” Smak-Eko Górno II 4  8  40:17
4. UKS Wiercany           4  7  39:24
5. KS „Naftomontaż” II Krosno    4  6  35:24
6. UKS „Olimp” GIM-3 Sanok     4  4  31:25
7. LKS SEKO „Brzostowianka” II  4  4  31:26
8. LKS „Czarni” Oleszyce       4  4  32:30
9. MKS „Wikama” Mielec       4  4  30:30
10. UKS Smarżowa/Brzostek      4  2  20:32
11. UKS-TKKF Dukla         4  1  17:39
12. LZS Kąkolówka          4  0  14:40
13. MLKS Piskorowice        4  0  13:40
14. TTS „Jordan” Wola Mała/Łańcut  4  0  8:40

III liga kobiet
1. ASTS „Siarka”-Tarnobrzeg - LKS SEKO „Brzostowian-

ka” - 10:0
2. LKS SEKO „Brzostowianka” - UKS „Gimtim” Stalowa 

Wola - 3:7
S. Król

Tenis 
stołowy

Piłka 
nożna

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy w Brzostku, ul. Rynek 1 - w 
biurze nr 6 - znajduje się do wglądu decyzja znak: RGiMK-7331/45/2001 
z dnia 5 listopada 2001r. ustalająca warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu dla inwestycji pn.:

„Budowa mostu stałego przez rz. Kamienica w m. Kamienica 
Dolna w c. dr. kraj. nr 73 Wiśniówka - Jasło (km 9 + 015.00 dr. 
nr 992 Pilzno - Jasło) wraz z dojazdami, przebudową urządzeń 

obcych i odcinkową regulacją rzeki oraz ewentualnym wykona-
niem zabezpieczeń ekologicznych”

wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział 
Wschodni Biuro w Rzeszowie.

WŁAŚcIcIELE I UŻYTKOWNIcY 
NIERUcHOMOŚcI POŁOŻONYcH 

W GMINIE BRZOSTEK
Urząd Gminy w Brzostku przypomina wszystkim 
użytkownikom i właścicielom nieruchomości o 
wynikającym z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami) o obowiązku oczysz-
czania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń chodników położonych bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości.
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w Krakowie Oddział w Brzostku

Bank
Spółdzielczy
Rzemiosła KARTY PŁATNIcZE

Kto może otrzymać nasze karty?
KARTY DO ROR-ów
Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) w naszym Banku polecamy 
karty: Visa Electron i Duet
	Visa Electron to międzynarodowa karta łącząca zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty 

płatniczej,
	Duet - to krajowa karta organizacji PolCard, Funkcjonuje jako karta płatnicza i bankomatowa.

Każdą z tych kart może otrzymać posiadacz rachunku osobistego w naszym Banku oraz dodatkowo 
dwie wyznaczone przez: niego osoby (współposiadacz lub ustanowiony dla rachunku pełnomoc-
nik).

KARTY DO RAcHUNKóW fIRMOWYcH
Posiadaczom rachunków bieżących i/lub pomocniczych w naszym Banku polecamy karty: Visa 
Business i Duet-Biznes,
	Visa Business jest międzynarodową, kartą płatniczą Może być wykorzystana do regulowania 

wydatków związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, regulowania zobo-
wiązań wobec osób krajowych i zagranicznych oraz dokonywania wypłat gotówkowych

	Duet Biznes jest krajową kartą płatniczą organizacji PolCard. Łączy w sobie zalety nowoczesnej 
karty płatniczej oraz karty bankomatowej. Ułatwia dokonywanie transakcji związanych z pokry-
waniem wydatków służbowych i kosztów podróży służbowych na terenie kraju.

Co trzeba wiedzieć o kartach „biznesowych”?
	użytkownikiem karty może być posiadacz rachunku, osoba fizyczna zatrudniona przez posiadacza 

rachunku lub reprezentująca go w jakikolwiek sposób,
	do jednego rachunku firmy może być wydana dowolna liczba kart. Kartą może się posługiwać tylko 

jedna osoba, której imię i nazwisko widnieje na awersie karty, a wzór jej podpisu na rewersie, 
	dla każdego rachunku Bank indywidualnie ustala globalny limit. Posiadacz rachunku decyduje o 

wysokości limitów indywidualnych przyznawanych dla poszczególnych kart. Suma limitów indy-
widualnych nie może przekroczyć limitu globalnego,

Otrzymanie każdej z prezentowanych kart jest bardzo proste. W oddziale naszego Banku, 
który prowadzi Twój rachunek wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty. Otrzymanie pocztą 
numeru PIN jest jednoczesnym zaproszeniem do placówki Banku po odbiór karty.
Kod PIN znany tylko użytkownikowi karty  poufny numer identyfikacyjny. Nie należy udostępniać 
go innym osobom, zapisywać na karcie lub przechowywać razem z kartą.

Dlaczego warto korzystać z naszych kart?
	oszczędność: płacenie kartami za towary i usługi nic nie kosztuje

	bezpieczeństwo: nie nosisz przy sobie gotówki a znany tylko Tobie numer PIN zabez-
piecza przed korzystaniem z Twoich pieniędzy przez osoby niepowołane

	wygoda: sieć bankomatów w całym kraju umożliwia łatwy dostęp do Twoich pieniędzy 
przez 24 godziny na dobę
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w Krakowie Oddział w Brzostku

Bank
Spółdzielczy
Rzemiosła

Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła 
w Krakowie

przedstawia rodzinę kart płatniczych:
	 Visa Electron
	 Visa Biznes
	 Duet (PolCard)
	 Duet Biznes (PolCard)

Dzięki kartom płatniczym BSR nawet 
gdy jesteś z dala od swoich rodzinnych 
stron, Twój Bank jest z Tobą.
W bezpieczny sposób możesz dokonać 
zakupów, wypłacić gotówkę w bankoma-
cie, uregulować rachunek na stacji benzy-
nowej lub w restauracji.
Zyskujesz poczucie wygody i pewności.

Świat staje się globalną wioską,  
w której czujesz się jak u siebie.

VERTE!BSR O/BRZOSTEK

PROMOcJA!

DO 31. 12. 2001 NIE POBIERAMY OPŁAT

ZA WYDANE KARTY Visa Electron!

Płać kartą - teraz też w Brzostku


