
W NUMERZE:
	Wójt gMiNy iNfoRMUjE
	WyNiki WyboRóW do sEjMU i sENatU W gMiNiE bRZostEk
	wybory uzupełniające do rady gminy w brzostku
	z prac rady i zarządu gminy
	węgiel i kopalnia w grudnej
	tenis stołowy

Szanuj przeszłość, przyszłość 
oddaj Bogu

Uczciwie pracuj na rodzinnym 
progu

ISSN 1428-068X

Wiadomości 

BrzosteckieWiadomości 

Brzosteckie
PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY

ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W BRZOSTKU

NR 4 (54) Rok Xii
październik '2001

cena  1,50 zł

Budynek gimnazjum w Brzostku oddany do użytku w dniu 10 września 2001 r.
Fot. A. Cholewiak



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE2

Szanowni Państwo!

Wójt
gminy
informuje

Wójt
gminy
informuje
Po zakończeniu III kwartału 2001 r.  

chciałem przedstawić Państwu 
sprawozdanie z realizacji najważniej-
szych inwestycji na terenie Gminy 
Brzostek.
W roku 2001 najwięcej uwagi poświęci-
liśmy realizacji dużych, a jednocześnie 
bardzo potrzebnych inwestycji z dzie-
dziny oświaty.
 Głównym celem naszej działalności 
było zapewnienie młodzieży Gimnazjum 
w Brzostku jak najlepszych warunków 
do nauki w roku szkolnym 2001/2002. 
Pomimo bardzo krótkiego czasu, a także 
wielu sceptycznych głosów dotyczących 
terminu zakończenia budowy gimna-
zjum w Brzostku w dniu 10 września 
2001 roku młodzież mogła rozpocząć 
zajęcia już w nowym obiekcie. Obiekt 
w ocenie wszystkich oglądających jest 
bardzo funkcjonalny oraz stwarza do-
bre warunki do nauki. Ponadto po tylu 
latach braku przeznaczenia został on w 
odpowiedni sposób zagospodarowany. 
Oczywiście należy także nadmienić, 
że istnieje konieczność odpowiedniego 
wyposażenia w sprzęt szkolny, ale na to 
potrzeba dodatkowych środków finanso-
wych. Myślę, że w ciągu roku szkolnego 
zostanie to wykonane. Konieczne są 
również do wykonania prace przy za-
gospodarowaniu zewnętrznym oraz wy-
konanie drogi dojazdowej. Ogólny koszt 
zadania to około 1.800.000,- zł. Uzyska-
liśmy pomoc z Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie w kwocie 200.000,- zł.
 Mam tę satysfakcję, że już od bardzo 
dawna tak duży i tak piękny obiekt 
szkolny nie został na terenie Gminy 
Brzostek oddany do użytku, a w tym 
roku to się udało.
 Oczywiście pozostaje jeszcze spra-
wa poświęcenia i uroczystego oddania 
obiektu do użytku. Ponieważ w tej 
sprawie istnieje wiele niedomówień, 
chciałem Państwu wyjaśnić tego przy-
czyny. Otóż planowany termin uroczy-
stości na 14 września 2001 roku nie 
został dotrzymany, ponieważ między 

Nowy most na Potoku Słonym na ul. Targowej w Brzostku 

Wyremontowana sala gimnastyczna przy SP w Brzostku 

Prace wykończeniowe na sali gimnastycznej w Nawsiu Brzosteckim
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społecznością gimnazjum a Księdzem 
Proboszczem powstały rozbieżności 
dotyczące imienia, które Rada Gminy 
na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 
nadała gimnazjum. Moim zdaniem uro-
czyste otwarcie, powinno być świętem 
kościelno-świeckim ale z powodu róż-
nicy zdań w sprawie imienia gimnazjum 
trudno sobie dzisiaj wyobrazić taką uro-
czystość. Chcę jednocześnie stwierdzić, 
że termin poświęcenia i otwarcia nie 
zależy od Rady Gminy, Zarządu Gminy 
czy Wójta, ale od odpowiednich uzgod-
nień nauczycieli, rodziców i uczniów 
gimnazjum z Księdzem Proboszczem 
tak, aby to święto mogło być świętem 
wszystkich tych, dla których "dobro 
dzieci" nie jest tylko pustym słowem.
 Kolejnym obiektem oświatowym, 
który wkrótce zostanie oddany do 
użytku jest sala gimnastyczna w Nawsiu 
Brzosteckim. W miesiącu listopadzie 
bieżącego roku oficjalnie obiekt ten zo-
stanie oddany do dyspozycji dzieci z Ze-
społu Szkół oraz Gimnazjum w Nawsiu 
Brzosteckim. Uroczyste poświęcenie 
sali gimnastycznej odbędzie się w dniu 
20 listopada 2001 roku. Oprócz sali 
wraz z zapleczem socjalnym zostaną 
oddane 3 sale lekcyjne. Młodzież będzie 
miała odpowiednie warunki do nauki 
oraz wychowania fizycznego. Koszt 
inwestycji w roku 2001 to 800.000,- 
zł, z tego z Urzędu Kultury Fizycznej 
i Sportu w Warszawie uzyskaliśmy 
240.000,- zł a z Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie 100.000,- zł jako dotacje.
 Trzecią inwestycją oświatową w tym 
roku jest zakończenie nadbudowy sali 
gimnastycznej w Brzostku wraz z wy-

mianą okien, ociepleniem 
i elewacją zewnętrzną. W 
ten sposób oprócz zabez-
pieczenia już istniejącej 
sali gimnastycznej po-
wstała druga o wymiarach 
7m na 23m oraz maga-
zyn na sprzęt sportowy 
i szatnie. Całość została 
wykonana estetycznie i 
zapewni dzieciom lepsze 
warunki do nauki.
Przedstawiłem Państwu 
wykonanie  inwes ty -
cji oświatowych w tym 
roku. Należy podkreślić, 
że ilość nowych obiektów 
jest duża i to powinno 
cieszyć. W czasie tej ka-
dencji powstało 4 sale 
gimnastyczne oraz bu-
dynek gimnazjum, co w porównaniu z 
okresem wcześniejszym, gdy na terenie 
gminy była tylko jedna sala gimnastycz-
na, stanowi duże osiągnięcie.
 Taki efekt jest owocem dobrej 
współpracy w Radzie Gminy, gdzie 
mniej jest polityki, a więcej działań 
gospodarczych. To pozwala pozyskiwać 
dodatkowe środki na realizację inwesty-
cji.
 Bardzo ważną z punktu widzenia 
ochrony środowiska jest realizacja ko-
lejnej inwestycji tj. kanalizacji miejsco-
wości Brzostek. Jak do tej pory wyko-
nano ponad 13 km sieci kanalizacyjnej, 
tj. około 75 % zakresu całej inwestycji. 
Prace postępują szybko, ponieważ za-
interesowani podłączeniem mieszkańcy 
starają się pomagać przy realizacji in-
westycji. Chciałbym wszystkim bardzo 

serdecznie podziękować 
za pomoc i pozytywne 
podejście do realizacji 
tak bardzo potrzebnej 
inwestycji. Mamy już 
efekty dotychczasowych 
robót, tj. znaczną popra-
wę czystości wód w ro-
wach melioracyjnych i 
przydrożnych. Termino-
wa realizacja inwestycji 
pozwoliła nam uzyskać 
pomoc z Narodowego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie w 
formie dotacji w wyso-
kości 600.000,- zł oraz 
preferencyjnej pożyczki 
(częściowo umarzalnej) 

w kwocie 2.400.000,- zł przy oprocen-
towaniu rocznym w wysokości 1,7 %. 
Mam nadzieję, że cały zakres rzeczowy 
tej inwestycji zostanie zakończony na 
wiosnę przyszłego roku. W dalszej 
kolejności należy opracować projekt 
kanalizacji pozostałych miejscowości 
gminy i w przyszłych latach przystąpić 
do jego realizacji.
 W roku 2001 oddaliśmy również do 
użytku wodociąg Brzostek - Osiedle 
Gryglewskiego - Okrągła oraz wodo-
ciąg w Kleciach (rejon Domu Ludo-
wego). To kolejne działania mające na 
celu lepsze zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę. W trakcie opracowania jest 
dokumentacja na wodociąg przy ul. 
Polnej oraz dokumentacja miejscowości 
Klecie (kierunek Januszkowice oraz 
zabudowania obok RSP). W czasie wy-
konywania kanalizacji na ul. Słonecznej 
wymieniono stary wodociąg z rur sta-
lowych na nowy z rur PE. Te wszystkie 
działania mają na celu poprawę życia 
naszych mieszkańców.
 Ponadto prowadzono prace remonto-
we na drogach gminnych. Przy udziale 
dotacji z Biura Usuwania Skutków 
Powodzi (30.000,- zł) wyremontowano 
drogi Bukowa - Budy, Januszkowice 
- Zagórze oraz Januszkowice - Wyrąb.
Wykonano także nowy most na Potoku 
Słonym na ul. Targowej w Brzostku 
oraz dwa mosty dojazdowe w Siedli-
skach Bogusz i Smarżowej.
Także budowa chodników jest z punk-
tu widzenia poprawy bezpieczeństwa 
bardzo ważna. W 2001 roku wykonano 

(Dokończenie na str. 4)Nowy chodnik w Bukowej

Wyremontowany chodnik przy drodze powiatowej 
w kierunku budynku gimnazjum w Brzostku



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE4

chodnik w miejscowości Klecie (600 
mb) oraz Bukowa (300 mb). Wyre-
montowano także chodniki przy dro-
dze powiatowej w kierunku budynku 
Gimnazjum w Brzostku. Powstają także 
nowe miejsca parkingowe na Rynku w 
Brzostku.
 Wspólnie z Zarządem Dróg Powia-
towych w Dębicy rozpoczęto realizację 
remontu kapitalnego drogi Opacionka 
- Brzostek (koszt w tym roku około 
300.000,- zł).
 Ponadto w poszczególnych miejsco-
wościach gminy są remontowane bądź 
budowane Domy Ludowe i remizy OSP. 
Oczywiście zakres zadań do realizacji 
jest bardzo duży, jednak ograniczone 
środki finansowe nie pozwalają na ich 
pełne wykonani. Należy jednak nad-
mienić, że spokojna praca, bez zbędnej 
polityki pozwala osiągać dodatkowe 
środki na realizację tak potrzebnych 
zadań.

(Dokończenie ze str. 3)

Zgodnie z zarządzeniem nr 144/2001  
Wojewody Podkarpackiego z dnia 

07 września 2001 r. w związku z wy-
gaśnięciem mandatu radnego w okręgu 
wyborczym nr 1 obejmującym sołectwa 
Brzostek i Zawadka Brzostecka na nie-
dzielę 18.11.2001r. wyznaczono termin 
przeprowadzenia wyborów uzupełnia-
jących w tym okręgu.
Dla przeprowadzenia wyborów Woje-
wódzki Komisarz Wybroczy postano-
wieniem z dnia 01 października 2001 
r. powołał Gminną Komisję Wyborczą 
w Brzostku w składzie: Cholewiak 
Bożena, Garstka Barbara, Król Jan, 
Lisowska Wanda, Nosal Irena, Pruch-
nik Lucyna, Ryndak Adam, która pełni 
dyżury w Urzędzie Gminy w Brzostku 
(pokój nr 14) w dniach i godzinach 
pracy Urzędu Gminy a 15.10. 2001r. 
do godziny 2400.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym 
listy kandydatów na radnego można 
zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej 
do dnia 15 października 2001r. do 
godz.2400.

Gminna Komisja Wyborcza

wybory
uzupełniające
do rady gminy
w brzostku 

W związku ze złożonym wnioskiem  
o zrzeczeniu się mandatu radnego 

Pani Urszuli Wojnarowskiej - Prze-
wodniczącej Rady Gminy w Brzostku, 
uchwałą Nr XXXII/294/2001 z dnia 30 
sierpnia br. Rada Gminy stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego Pani 
Urszuli Wojnarowskiej wybranej w 
okręgu wyborczym Nr 1 w Brzostku 
obejmującym sołectwa; Brzostek i 
Zawadka Brzostecka. Uchwałą Nr 
XXXII/295/2001 z dnia 30 sierpnia 
br. w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów Rada Gminy wy-
brała Przewodniczącego mgr. Jerzego 
Stasiowskiego (fot. obok) radnego z 
Januszkowic. Wiceprzewodniczącym 
wybrano Mariana Ptaszka radnego z 
Kamienicy Dolnej. E. Szukała

nowy przewodniczący rady gminy

Redakcja "Wiadomości Brzosteckich" składa serdeczne 
podziękowania i wyrazy wdzięczności 

Pani Urszuli Wojnarowskiej 
dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu za  

wieloletnią pracę i fachowe przygotowywanie pisma  
od nr. 14 w 1995 r. do nr. 53 w 2001 r.

 Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę i dziele-
nie się doświadczeniami przy redagowaniu  

"Wiadomości Brzosteckich"
Zespół redakcyjny

 W roku 2001 udało się nam pozyskać 
z różnych źródeł ponad 1.100.000,- zł. 
W porównaniu do lat ubiegłych jest to 
wynik bardzo dobry.
 Mija trzeci rok obecnej kadencji. 
Już niedługo odbędą się nowe wybory. 
W tym czasie, tj. na wiosnę przyszłe-
go roku przedstawię Państwu wykaz 
rzeczowy i finansowy wszystkich 
zadań, które udało się w tym czasie 
zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że nie 
wszystko udało się wykonanać, jednak 
obiektywnie należy przyznać, że duża 
część inwestycji tak bardzo potrzeb-
nych została zakończona lub dobiega 
końca.
 Na zakończenie chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim mieszkań-
com, którzy pozytywnie odpowiedzieli 
na nasz apel dotyczący zbiórki płodów 
rolnych dla powodzian. Tegoroczna 
zbiórka była organizowana jako podzię-
kowanie Bogu za to, że naszą gminę 
ominął kataklizm powodzi. Zebraliśmy 

ponad 30 ton płodów rolnych. Dary 
przewieziono w dniu 3 października 
2001r. samochodem firmy "Dosche" 
kierowanym przez p. Stanisława Regułę 
powodzianom w gminie Gorzyce. Po 
konsultacji z wójtem gminy p. Stani-
sławem Krawcem zdecydowano prze-
kazać dary mieszkańcom wsi Wrzawy 
leżącej w tzw. "widłach" Wisły i Sanu. 
Rozdziałem płodów kierował sołtys 
wsi p. Marian Kopyto w obecności za-
stępcy wójta gminy Brzostek p. Piotra 
Szczepkowicza i kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzost-
ku p. Adama Ryndaka, na ręce których 
obdarowani złożyli serdeczne podzię-
kowania dla rolników gminy Brzostek. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy 
Stasiowski przekazał 100 zł na pokrycie 
kosztów transportu. Jeszcze raz serdecz-
nie dziękuję wszystkim ofiarodawcom 
oraz organizatorom zbiórki.

Leszek Bieniek
Fot. A. Cholewiak
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XXII sesja Rady Gminy odbyła się 30 sierpnia br. 
 Sprawozdanie z prac Zarządu Gminy złożył 

Wójt Leszek Bieniek. Rada Gminy w Brzostku podjęła uchwały 
w sprawie:
	uchwalenia Statutu Gminy Brzostek,
	wskazówek do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2002 

rok,
	ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 
sprzedaży,

	zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Brzostek na 2001 rok",

	rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

	sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynku 
Nr 9 przy ul. M.N. Mysłowskiego na działce oznaczonej nr 
770/3 położonej w Brzostku,

	sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w 
Brzostku i Kamienicy Górnej,

	ustalenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży 

lokali  mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzo-
stek,

	stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pani Urszuli 
Wojnarowskiej,

	wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy w Brzostku. Rada Gminy w Brzostku wybrała na 
Przewodniczącego Rady Gminy mgr Jerzego Stasiowskiego 
a Wiceprzewodniczącym wybrano Mariana Ptaszka.

Kolejna XXXIII sesja odbyła się w dniu 25 września br., na 
której Rada Gminy w Brzostku podjęła uchwały w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XVIII/168/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji 
sanitarnej we wsi Brzostek,

	zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

	przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

	zmiany uchwały budżetowej na 2001 roku Nr XXVII/243/2001 
Rady Gminy w Brzostku z dnia 31 stycznia 2001 roku.

	nadania Statutu Gimnazjum w Nawsiu Brzosteckim.
	sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości ozna-

czonych numerami ewidencyjnymi 1169/3,1169/4, 1169/5, 
1169/6, 1169/7 położonych w Siedliskach- Bogusz.

E. Szukała

W okresie od lipca do 30 września 2001 roku Zarząd Gminy 
odbył 7 posiedzeń. Głównym ich tematem były następu-

jące sprawy:
	w związku z organizowaniem przez Związek Gmin "Wisło-

ka" w Jaśle IV edycji konkursu zbiórka surowców wtórnych 
makulatury i złomu, postanowiono wystąpić z pismem do 
dyrektorów szkół i gimnazjów o podanie ilości zgłoszeń do 
konkursu,

	zaopiniowano pozytywnie 5 podań o udzielenie zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscowości Brzo-

Do ogłoszonego przez Zarząd Gminy Brzostek Konkursu zgłosiło  
się ośmiu uczestników z terenu gminy. Komisja konkursowa doko-

nała oceny zgłoszonych ogrodów w dniu 29.08.b.r. biorąc pod uwagę:
– dobór roślin zapewniający efektowny wygląd ogrodu przez cały rok;
– funkcjonalność (funkcja ozdobna, użytkowa i wypoczynkowa);
– dostosowanie ogrodu do miejscowego krajobrazu i architektury;
– zagospodarowanie oraz czystość obejścia.
Nagrodami w konkursie były bony do realizacji w sklepie z zaopatrzeniem 
rolniczym.
 W konkursie przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca dla Pani 
Zofii Żołna z Głobikówki i dla Pani Beaty Wodzisz również z Głobikówki. 
Obydwie Panie otrzymały bony w wysokości 275,00 złotych każda. Dru-
gie miejsce oraz bon wartości 200,00 złotych otrzymała Pani Jadwiga 
Węgrzyn ze Smarżowej, a trzecie miejsce i bon na 150,00 złotych Pani 
Ryszarda Sołtys z Opacionki.
 Pozostałym uczestnikom konkursu, czyli Pani Grażynie Zyguła z 
Brzostku, Pani Marii Wilusz z Zawadki Brzosteckiej, Panu Władysławo-
wi Ogrodnikowi z Brzostku oraz Pani Genowefie Dziurdzik z Brzostku 
przyznano wyróżnienia i bony w wysokości 100,00 złotych.

Małgorzata Maziarz

konkurs na "najładniejszy 
ogrÓd w gminie" rozstrzygnięty

stek, Klecie, Kamienica Dolna, Siedliska -Bogusz, Zawadka 
Brzostecka.

Podjęto następujące uchwały: 
– w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gimnazjum 

w Nawsiu Brzosteckim mgr Urszuli Wojnarowskiej,
– w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej mgr Markowi Świ-
stak,

– w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w 
wyborach do Sejmu i Senatu RP. 

	powołano Komisję do oceny konkursu na "Najładniejszy 
ogród w gminie"

	podjęto decyzję o sprzedaży domu nauczyciela w Przeczycy, 
zlecając wycenę budynku.

M. Dodolak

Na stadionie sportowym w Czarnej w dniu 9 wrze- 
śnia o godz. 1430 odbyły się Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze powiatu dębickiego. Starto-
wało 17 drużyn. Gminę Brzostek reprezentowały 
dwie jednostki: OSP Nawsie Brzosteckie, która na 
zawodach gminnych zajęła I miejsce i OSP Brzostek 
(II miejsce na zawodach gminnych).
 Rozegrano typowe konkurencje: tor przeszkód i 
ćwiczenie bojowe. Poziom zawodników był bardzo 
wysoki. Zawody bacznie obserwowali sędziowie, 
którym przewodniczył aspirant Stanisław Rałowski 
z MKPSP w Rzeszowie. Strażacy z gminy Brzostek 
wypadli bardzo dobrze zajmując: II miejsce OSP 
Nawsie Brzosteckie i III miejsce OSP Brzostek.

Krzysztof Zegarowski

powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze
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wyniki wyborów do sejmu w gminie brzostek
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wyniki wyborów do senatu w gminie brzostek
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W 1854 roku, zupełnie przypadkowo,  
odkryto złoże węgla w Grudnej 

Dolnej. Nie było żadnych przesłanek 
natury geologicznej, które wskazywałyby 
na możliwość występowania tutaj tego 
surowca. Mało tego, odkrycie węgla uzna-
no za wiadomość sensacyjną. Węgiel w 
pogórzu zachodnio - karpackim, z dala od 
śląskiego zagłębia karbońskiego, uznano 
za rzecz nieoczekiwaną. Odkryte złoże 
stało się więc przedmiotem zainteresowań 
geologów, jak również inwestorów.
 Jak doszło do odkrycia pokładu węgla? 
Kto był pierwszym, który na własne oczy 
zobaczył ten surowiec? Czy zdawał sobie 
sprawę z tego, że minerał, który brał do 
ręki, był węglem? Na te pytania nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi. Nieznany jest 
z nazwiska i imienia człowiek, który po raz 
pierwszy zobaczył to, z czego zasłynęła 
potem Grudna. Na początku XX wieku 
miejscowa ludność opowiadała, że pastuch 
lub myśliwy z ciekawości lub fizjologiczne-
go przymusu zszedł w dół stromego brzegu 
małego strumyka nazywanego obecnie 
Węglowym Potokiem. Wówczas to zauwa-
żył, że prawy brzeg wąskiego koryta był 
dziwną, ciemną skałą. Ta skała to węgiel 
- twardy, błyszczący, grudzki skarb.
 Węglowy Potok ma swe źródła w la-
sach, na zboczu góry Kamieniec i wąskim 
jarem przecina teren z północy na połu-
dnie. W odległości około jednego kilometra 
od miejsca odkrycia węgla potok ten wpada 
do Czarnego Potoku. W XIX wieku brzegi 
omawianego potoku były porośnięte sze-
rokim pasem drzew i krzewów. Zapewne 
nie było to miejsce często odwiedzane 
przez ludzi. W pobliżu nie było też żadnych 
domów.
 Przypadkowy odkrywca żył i mieszkał w 
tej wsi. Zatem to Grudnianie odkryli złoże, 
które zalegało tuż pod powierzchnią ich 
pól uprawnych i pastwisk. Ów tajemniczy 
odkrywca był kmieciem lub zagrodnikiem, 
zapewne związanym z miejscowym 
dworem. Stał się on pierwotnym źródłem 
informacji, która dała początek sensacji 
geologicznej. Trudno ustalić w jaki sposób 
była przekazywana ta wiadomość o odkry-
ciu złoża. Zapewne najpierw do dworu, a 
później... . Przekaz informacji był na tyle 
skuteczny, że już w 1873 roku ukazała się 
pierwsza publikacja naukowa o grudzkim 
węglu.
 Bez żadnych badań, nakładów finan-
sowych i bez wysiłku w podgórskiej Wsi 
Grudna Dolna odkryto węgiel.
 Zbieg okoliczności sprawił, że miesz-
kaniec wsi zauważył dziwną skałę nad 
Węglowym Potokiem. A potok jest tak 
mały, że latem nie zawsze płynie w nim 
woda, a w mroźne i śnieżne zimy koryto 
rzeki jest zupełnie niewidoczne. Natomiast 
przy intensywnych opadach lub w czasie 
wiosennych roztopów ta ledwie widoczna 

węgiel i kopalnia w grudnej
odkrycie węgla i początki kopalni

struga staje się prawdziwą górską rzeką 
z dużą ilością spływającej w dół wody. W 
czasie takiego ekstremalnego stanu wody 
z prawego brzegu Węglowego Potoku 
obsunęła się ziemia, która bezpośrednio 
przykrywała złoże. W tym miejscu bowiem 
pokład surowca był przykryty cienką war-
stwą gruntu - grubości jednego lub dwóch 
metrów. W ten sposób zalegający tuż pod 
powierzchnią ziemi węgiel stał się widocz-
ny dla człowieka.
 Dla miejscowej ludności była to nie 
tylko sensacja, ale i nadzieja. Wieśniacy 
przychodzili na miejsce odkrycia, gdzie 
na brzegu był węgiel - prawdziwy, lśniący, 
twardy, grudzki skarb. Ukruszone kawałki 
nieśli pokazać najbliższym. Prosta, rolnicza 
ludność z niedowierzaniem przyjmowała 
wiadomość o możliwościach opałowych 
czarnej skały z potoku. Wielu z nich wi-
działo węgiel po raz pierwszy w życiu.

 - Kamieniem będziesz palił w chałupie? 
- pytał jeden drugiego.

 - A mało to drzew w pańskim lesie?
 We wsi występowały jeszcze dymne 
chaty, a palenie w nich węglem było ryzy-
kowne. Z czasem jednak, po pierwszych 
próbach, początkowa nieufność zanikła. 
Praktyczna przydatność węgla była nie-
podważalna.
 W chwili odkrycia węgla właścicielem 
wsi Grudna Dolna, a ściślej dworu, był 
Klemens Rutowski. W mojej ziemi jest wę-
giel, trzeba więc go wydobywać - pomyślał 
zapewne.
 Klemens Rutowski urodził się w 1807 
roku we Wsi Wola Rafałowska w obwodzie 
rzeszowskim. Rodzice jego: Adalbert i 
Tekla Barańska to rodzina ziemiańska. 
Młody Klemens uczęszczał początkowo 
do gimnazjum w Rzeszowie, a następnie 
od 1822 roku we Lwowie. W 1824 roku 
rozpoczął studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Lwowskim. Jednak po czterech 
latach przerwał naukę i rozpoczął działal-
ność gospodarczą. Został dzierżawcą wsi 
Podkamień nad Dniestrem. W 1831 roku 
przybył do Królestwa Kongresowego i brał 
czynny udział w powstaniu listopadowym. 
Po upadku powstania opuścił kraj, aby 
chronić się przed represjami. Na południu 
Europy zaznał goryczy tułacza i emigranta. 
W latach 1833-1835 przyszły właściciel 
Grudnej Dolnej i Głobikówki kontynuował 
studia prawnicze w Padwie. Po uzyskaniu 
tytułu doktora powrócił do Lwowa. Roz-
począł praktykę adwokacką w kancelarii 
Adama Cybulskiego. W 1839 roku Tarnów 
stał się nowym, długoletnim miejscem 
pracy i pobytu Klemensa Rutowskiego. Tu 
otwarł własną kancelarię adwokacką, którą 
prowadził prawie pięćdziesiąt lat.
 W lutym 1846 roku Tarnów i okolice 
były miejscem rabacji. K. Rutowski stał 
się naocznym świadkiem tych wydarzeń i 
krytycznie oceniał działalność austriackiej 

biurokracji. Dał temu wyraz w artykule na 
łamach tarnowskiego tygodnika "Zgoda".
 W okresie Wiosny Ludów aktywnie 
działał politycznie. W marcu i kwietniu 1848 
roku był współorganizatorem Obwodowej 
Rady Narodowej oraz Gwardii Narodowej 
w Tarnowie. Jego mieszkanie w Tarnowie 
stało się lokalem Gwardii Narodowej, 
a on sam jej kapitanem. W tym okresie 
działał również w Radzie Narodowej 
miasta Lwowa. W 1848 roku kandydował 
na posła do sejmu wiedeńskiego, jednak 
nie został wybrany. Władze austriackie 
uznały go jako jednego z najbardziej nie-
bezpiecznych ludzi i przez kilka lat był pod 
ścisłym nadzorem policji. Wycofał się więc 
z działalności politycznej i wrócił do pracy 
w kancelarii adwokackiej. Od tej pory wiele 
czasu poświęcał swoim majątkom w G rud-
nej i Gbobikówce. Często przyjeżdżał tutaj 
z Tarnowa i zabiegał o unowocześnianie 
gospodarki rolnej.
 Fascynowała go jednak polityka. W 
1861 roku został posłem miasta Tarnowa 
w Sejmie Krajowym. W tym czasie aktywną 
działaczką społeczną była również jego 
żona, Karolina z Truszkowskich (jego 
pierwszą żoną była Amilia, siostra Karoli-
ny).
 W latach 1870-1876 aktywnie działał w 
Sejmie. Zabiegał o subwencje dla semina-
rium i gimnazjum żeńskiego w Tarnowie, 
był zwolennikiem twardej polityki wobec 
Wiednia. W 1867 roku K. Rutowski zo-
stał zastępcą burmistrza, a w 1873 roku 
burmistrzem Tarnowa. W czasie pełnienia 
tych zaszczytnych funkcji nie zapominał o 
Grudnej, o siedliskiej parafii.
 Z biegiem lat K. Rutkowski wycofał się 
z życia publicznego. Zamieszkał na stałe 
w swojej posiadłości w Grudnej Dolnej. 
Ładna okolica, cisza, stawy i lasy działały 
kojąco na siedemdziesięcioletniego właś-
ciciela majątku. Wiązał duże nadzieje z 
odkrytym złożem węgla, inwestował więc 
w kopalnię.
 24 stycznia 1896 roku zmarł w Grudnej 
Dolnej. Jego druga żona Karolina zmarła 
piętnaście lat później. Ich doczesne szcząt-
ki spoczywają na cmentarzu parafialnym w 
Siedliskach.
 Majątek w Grudnej i Globikówce przejął 
Tadeusz, Klemens Rutowski - syn Karoliny 
i Klemensa. Urodził się 2 października 
1852 roku w Tarnowie. Ukończył studia 
filozoficzne w Bonn, gdzie uzyskał tytuł 
doktora. Był działaczem politycznym i pub-
licystą. Utrzymywał kontakty, jako polityk, z 
Józefem Piłsudskim. Zmarł 30 marca 1918 
roku w Krechowie koło Żółkwi.
 Myśl wydobywania węgla we własnym 
majątku nie dawała mu spokoju. Miał 
doświadczenie jako adwokat, był wy-
różniającym się politykiem. K. Rutowski 
rozpoczął więc starania o formalną zgodę 
na eksploatację surowca z grudzkiego 
złoża.
 W 1859 roku uzyskał u władz górni-
czych prawo pierwszeństwa do odkrytego 
węgla, a następnie prawo własności do 
kopalni. Wydzielony teren pod kopalnią 
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miał prawie 9 hektarów powierzchni, dwie 
miary górnicze. Rzecz jasna, że teren ten 
to najbliższe sąsiedztwo brzegu z odkrytym 
węglem.
 Decydując się na eksploatację, widział 
zapewne w tym przedsięwzięciu dobry 
interes. K. Rutowski rozpoczął roboty gór-
nicze i poszukiwania geologiczne w celu 
rozpoznania złoża. Wymagało to jednak: 
po pierwsze pieniędzy, po drugie pienię-
dzy, a po trzecie i następne fachowców 
i środków technicznych. Wygląda na to, 
że brakowało wszystkiego, oprócz chęci i 
nadziei zysku.
 Roboty górnicze prowadzono w sposób 

bardzo prymitywny. Łopata, kilof i drewnia-
ne taczki stanowiły środki techniczne, a siła 
mięśni grudzkich chłopów to jedyna ener-
gia. Wystarczyło to do eksploatacji złoża 
dostępnego bezpośrednio z powierzchni 
ziemi, w miejscu odkrycia. Pierwszy okres 
eksploatacji dostarczył dowodów, że w 
głębi ziemi jest ładny pokład węgla, ale 
wystąpiły problemy natury finansowej i 
technicznej. Już po pierwszym pionier-
skim okresie wydobycia było wiadomo, że 
grudzki węgiel jest świetnym surowcem 
energetycznym. Ostra zima 1871/72 oraz 
wysokie ceny węgla kamiennego w Galicji 
zwiększyły zainteresowanie węglem z 

W dniach 24-26 sierpnia br. odbyła  
się 51 już sesja warsztatowa Pol-

skiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. 
Tym razem redaktorzy i dziennikarze 
prasy lokalnej ze wszystkich niemalże 
stron Polski spotkali się w Zakopanem, 
do którego zaprosiły nas miejscowe 
władze. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy 
zwiedzić najsłynniejsze w tym mieście 
obiekty sportowe (m.in. Krokiew oraz 
obiekty sportowe, z których korzysta-
ją słynni sportowcy, chociażby Adam 
Małysz, przygotowując się kondycyjnie 
do zawodów) oraz obejrzeć występy 
zespołów regionalnych z Polski i innych 
krajów świata biorących udział w XXXIII 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich. 

W tym roku gospodarzem festiwalu był 
zespół "Harnasie"z Suchego. Na festiwalu 
wystąpiły zespoły zagraniczne: "NANE" 
z Armenii, "SESLAVSKA PROLET" z 
Bułgarii, "KUMPANJIJA" z Chorwacji, 
"VALASSKY VOJVODA" z Czech, "AR-
CADANSE" z Francji, "TETRALOFOS" 
z Grecji, "FUENTE AGRIA" z Hiszpanii, 
"SKORUSINA" ze Słowacji, "KEDJAN" ze 
Szwecji, "MOTIF" z Turcji, "GENCSAPA-
TI" z Węgier, "SICILIA ANTICA DI ARGI-
GENTO" z Włoch oraz zespoły polskie: 
"CEPELIA KONIAKÓW" reprezentujący 
region istebniański, "GROJCOWIANIE" z 
Wieprza k. Żywca, Regionalne Towarzy-
stwo Pieśni i Tańca "DOLINA DUNAJCA" 
z Nowego Sącza i ZESPÓŁ IM. LUDWIKA 
ŁOJASA" z Łopusznej. Jak ocenili zgod-

nie jurorzy i publiczność festiwalowa, 
poziom tegorocznego festiwalu był bardzo 
wysoki. Wszystkie zespoły biorące w nim 
udział zaprezentowały się wspaniale. Na 
mnie największe wrażenie wywarły rewe-
lacyjne występy Greków i Hiszpanów. 
Podczas sesji w Zakopanem odbyło się 
również zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze PSPL. Sumiennie podsumowano 
dotychczasową jego działalność, w której 
nie ustrzeżono się od pewnych błędów. 
Podczas zebrania zostały wyłonione 
nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia 
został wybrany ponownie red. Zdzisław 
Sroka. Nowy zarząd wyznaczył sobie 
najpilniejsze zadania do realizacji w 
najbliższej przyszłości, m.in. ponowną 
ustawową rejestrację Stowarzyszenia, 
formalne przeniesienie jego siedziby, 
zastanawiano się również nad ewentual-
nym założeniem sekretariatu oraz innymi 
sprawami organizacyjnymi.

A. Zbaraża

51 sesja polskiego stowarzy-
szenia prasy lokalnej

powiatowe dożynki
W dniu 19.08. b.r. w Starej Jastrząbce (gmina Czarna) odbyły się  

Powiatowe Dożynki, których organizatorem było Starostwo Po-
wiatowe w Dębicy.
 W Turnieju Wieńca Dożynkowego naszą gminę reprezentowały 
dwa wieńce - wieniec dożynkowy przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Januszkowicach, którego przewodniczącą jest Pani Anna 
Pieniądz oraz wieniec ze Skurowej, której sołtysem jest Pan Julian 
Barbarzak.
 Za udział w Turnieju delegacje wieńcowe otrzymały nagrody pieniężne 
w wysokości 150,00 złotych.

E. M.

Grudnej.
 Właściciel kopalni i majątku w Grudnej 
dość szybko zorientował się, że eksplo-
atacja węgla nie przyniesie zysków bez 
wcześniejszych nakładów finansowych. 
Jednak K. Rutowski nie miał środków 
pieniężnych na inwestycje lub nie chciał 
ryzykować. Miał natomiast długoletnie 
doświadczenie adwokackie. Postanowił 
zatem sprzedać kopalnię. Kupca szukał 
w Tarnowie, w środowisku działaczy poli-
tycznych i gospodarczych.

Przedruk z książki 
GRUDNA Kopalnia i ludzie 

Stanisława i Małgorzaty Białas

W galerii GOK w Brzostku miała miejsce wy- 
stawa prac plastycznych Katarzyny Wojdyły 

- uczennicy kl. III Liceum Plastycznego w Rzeszo-
wie. Były to szkice wykonane węglem, ołówkiem i 
sangwiną. Wydawałoby się, że taki rysunek to nic 
ciekawego, a jednak warto było poświęcić chwilę 
czasu, by zobaczyć jak w prosty sposób, pewną 
ręką można wiele przekazać i zilustrować. Szko-
da, że niezbyt wielu ludzi się tym zainteresowało. 
Cieszy fakt, że dzieci i młodzież z Gimnazjum 
chętnie przychodziły by podziwiać prace trochę 
starszej koleżanki. Wystawa w atrakcyjny sposób 
wzbogaciła ich wyobraźnię i podpowiedziała jak 
prostym środkiem plastycznym można tworzyć 
interesujące prace. 
Koleżance Kasi dziękujemy za udostępnienie 
prac oraz zachęcamy innych zdolnych artystów 
do wystawiania w naszej galerii.

S. Samborski

Galeria GOK zaprasza również do obejrzenia 
prac fotograficznych studentki II roku fotografii 
Państwowego Pomaturalnego Studium Kształ-
cenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w 
Krośnie anny bajdy
Galeria czynna jest w godzinach pracy GOK

galeria gok

liga siatkówki
27października br. rozpoczyna się runda jesienna Międzygminnej 

Ligi Siatkówki dla oldboyów. Pierwszy mecz odbędzie się w hali 
sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku (Klecie) o godz. 
1000. W turnieju biorą udział: Dukla, Dydnia, Frysztak, Nowy Żmigród, 
Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa i Brzostek. Niestety po rundzie wiosen-
nej zajmujemy ostatnie miejsce, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. 
Kolejne mecze odbędą się: 17.11.br. w Dukli i 1.12.br. we Frysztaku 
(zakończenie ligi). Wszystkich chętnych powyżej 30-go roku życia za-
praszamy na treningi, które odbywają się w piątki w godz. 1800 - 2100 w 
sali gimnastycznej ZSO w Januszkowicach.
Zapraszamy do kibicowania naszej drużynie na turnieju w Kleciach.

M. Król
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cyprian kamil norwid - 180 rocznica urodzin
Niedoceniony za życia poeta, drama-
topisarz, prozaik, uprawiający również 
rzeźbę, malarstwo, rytownictwo.

Urodził się 24 września 1821 roku w La- 
skowie-Głuchach pod Radzyminem; 

był synem urzędnika. Straciwszy wcześ-
nie rodziców, wychowywał się u babki w 
Warszawie.
 Tu uczęszczał do gimnazjum; nie 
ukończywszy go studiował malarstwo. 
Debiutował w "Piśmiennictwie Krajowym" 
1849 wierszem Mój ostatni sonet. Przez 
krótki czas pracował w Heroldii Królestwa 
Polskiego. W 1842 roku wyjechał do Nie-
miec i Włoch odwiedzając m.in. Florencję, 
gdzie studiował rzeźbę, oraz Rzym, gdzie 
przyjął przy bierzmowaniu imię Kamil. W 
1846 roku podejrzany o powiązania kon-
spiracyjne, przebywał miesiąc w berlińskim 
więzieniu (nabawiając się głuchoty). Po 
zwolnieniu udał się do Brukseli, a stamtąd 
ponownie do Rzymu (1848). Nawiązał 
kontakt z Z. Krasińskim i księżmi zmar-
twychwstańcami, z których poparciem 
występował przeciw posunięciom politycz-
nym Mickiewicza. Mieszkając od 1849 roku 
w Paryżu, utrzymywał stosunki z wybitnymi 
przedstawicielami emigracji polskiej,
Mickiewiczem, Słowackim, Chopinem, 

zaprzyjaźniony był z T. Lenartowiczem, 
L. Nabielakiem, Józefem Bohdanem i 
Bronisławem Zaleskim. Podejmował bez-
owocne próby zarobkowania malarstwem, 
a w 1852 roku pracował jako robotnik leśny 
w Fontainebleau. Jeszcze pod koniec tego 
roku, zgnębiony ciężką sytuacją finansową 
i nieodwzajemnionym uczuciem do Marii 
Kalergis, wyjechał do Ameryki, skąd przez 
Londyn powrócił do Paryża. Utrzymywał 
się w tym okresie ze sporadycznej sprze-
daży swych dzieł artystycznych, rzadkich 
zasiłków pieniężnych, wygłaszał odczyty, 
niekiedy publikował w prasie krajowej. W 
1863 roku chciał uczestniczyć w orga-
nizowaniu pisma mającego informować 
zagranicę o wydarzeniach w Polsce, pisał 
noty i memoriały polityczne.
 Przeżył w Paryżu oblężenie pruskie i 
okres Komuny (1871). W latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych brał udział w 
życiu literacko-artystycznym: francuskim i 
polskim. Nękany jednak pogarszającą się 
biedą i chorobą płuc, zamieszkał w 1877 
roku w przeznaczonym dla polskich sierot 
i weteranów Zakładzie Św. Kazimierza na 
paryskim przedmieściu Ivry. "Opiekujące 
się przytułkiem siostry szarytki nie miały 
pojęcia kim jest ten głuchy, schorowany 
mężczyzna. Traktowały go jak innych pod-

opiecznych, często ograniczając swobodę 
artysty surowym regulaminem, któremu 
musieli się podporządkować wszyscy 
pensjonariusze zakładu.
 Gdy w pochmurny, deszczowy dzień, 23 
maja 1883 roku odkryto, że zachowujący 
się często dziwacznie mężczyzna nie żyje, 
włożono jego zwłoki do płóciennego wor-
ka. Tak jak w przypadku innych biedaków 
ruszył, składający się z czterech osób, kon-
dukt pogrzebowy w stronę cmentarza w 
Ivry, gdzie w zbiorowym grobie spoczywało 
już wielu bezimiennych włóczęgów". Po 
wygaśnięciu pięcioletniej koncesji zwłoki 
poety przeniesiono do zbiorowej mogiły 
na polskim cmentarzu w Montmorency pod 
Paryżem.
 Nikt z najbliższego otoczenia nie zda-
wał sobie sprawy, kim był naprawdę. Nigdy 
się nie dowiemy, co w ostatnich dniach ży-
cia pisał, bo kiedy kilkadziesiąt lat po jego 
śmierci zapytano siostry zakonne o ewen-
tualne pamiątki po Norwidzie, usłyszano 
odpowiedź, że były tu jakieś kuferki pełne 
rozmaitych pism, ale zostały spalone, bo 
nie wiedziano, co z tym zrobić. 
Wykorzystano publikację Henryka Markie-
wicza "Pozytywizm" oraz fragment artykułu 
Magdy Huzarskiej-Szumiec zamieszczo-
nego w dodatku "Gazety Krakowskiej"

 "chwilowo jestem bez pracy ale ak-
tywność jest moją szansą"
 Przewodnik dla osób zamieszkałych na 
obszarach wiejskich, które chcą znaleźć 
pracę lub założyć firmę.
 Broszura powstała w ramach projektu 
PHARE-INRED Nr PL 9706-02-01 koordy-
nowanego przez Regionalny Komitet Steru-
jący Małopolskiego Programu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa. Publikacja pomoże odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości, doradzi jak 
pokonać skutecznie problem bezrobocia, 
pobudzi do aktywności... 
iluzja skorpiona, krucjata bourne'a, 
manuskrypt chancellora, mozaika par-
sifala, plan ikar.... 
Któż z nas nie wie, kim był autor tych 
opasłych tomów, zajmujących poczesne 
miejsce w niemal każdej księgarni?...
 Robert Ludlum był i pozostaje najpo-
czytniejszym pisarzem powieści o tematyce 
szpiegowskiej na całym świecie. Wszystkie 
one trafiły na listę bestsellerów "New York 
Times". Przetłumaczono je na trzydzieści 
cztery języki, rozprowadzono w ponad czter-
dziestu krajach. Łączną ilość sprzedanych 
egzemplarzy liczy się w setkach milionów. 
Sam autor należy do grona tzw. pisarzy 
kultowych, jego wielbiciele zrzeszeni są w 
licznych, prężnie działających fan-klubach 
i do niedawna niecierpliwie oczekiwali na 
każdą nową powieść. Jak wytłumaczyć aż 
tak duże zainteresowanie utworami, które, 
mimo że sprawnie napisane, dadzą się 
sprowadzić do kilku prostych schematów 
narracyjnych? Fenomen popularności ame-

rykańskiego autora thrillerów opiera się na 
jego świetnym wyczuciu potrzeb ogromnej 
rzeszy ludzi wierzących w to, że światem 
rządzą tajemnicze, supertajne organizacje, 
których nadrzędnym celem jest utrzymanie 
lub rozszerzenie sfery wpływów na wszelkie 
możliwe dziedziny życia...
 Naiwni czytelnicy nie są oczywiście 
jedynymi odbiorcami prozy Ludluma. Wielu 
z jego zagorzałych zwolenników zachwyca 
się złożonymi wielowarstwowymi intrygami, 
tempem i rozmachem akcji, docenia mister-
ny splot rzeczywistości i fikcji...
 Książki Ludluma oscylują wokół te-
matów, które budzą emocje wśród tzw. 
zwykłych obywateli - zimnej wojny, odradza-
jącego się faszyzmu, silnych wpływów mię-
dzynarodowych korporacji finansowych...
 W 2000 roku ukazała się dwudziesta 
czwarta książka amerykańskiego prozaika. 
Pod zagadkowym tytułem Klątwa Prome-
teusza kryje się historia Nicka Brysona, 
agenta Dyrektoriatu, organizacji, przy której 
CIA i FBI to jedynie zasłona dymna, nie-
przydatna, gdy w grę wchodzą poważne 
akcje wywiadowcze. Ale w tym przypadku 
nawet Dyrektoriat okazuje się jedynie 
świetnie zakamuflowanym przyczółkiem 

wrogiego mocarstwa. Agent rozpoczyna 
prywatną krucjatę przeciwko ludziom, któ-
rzy wykorzystali jego dobre intencje oraz 
wiarę w celowość podejmowanych działań. 
Ludlum do perfekcji doprowadził tu swoją 
umiejętność komplikowania intrygi, budując 
imponującą, pełną zwrotów akcji mozaikę 
i starannie komponując jej poszczególne 
elementy. Niektórzy krytycy uważają, że 
było to szczytowe osiągnięcie w karierze li-
terackiej sędziwego pisarza. 13 marca 2001 
roku wielbicieli jego twórczości zaskoczyła 
wiadomość o śmierci siedemdziesięciotrzy-
letniego autora.
 Ostatnią wydaną przez niego książką 
była właśnie Klątwa Prometeusza, druga 
z zapowiedzianych siedmiu, na które pod-
pisał umowę. Ale nie oznacza to wcale, że 
nie pojawię się nowe tytuły sygnowane jego 
nazwiskiem. Rzecznik amerykańskiego 
wydawcy oświadczył, że czytelnicy mogą 
spodziewać się trzech kolejnych powieści, 
które autor pozostawił niedokończone. To 
chyba najlepszy, bo wymierny dowód jego 
niesłabnącej popularności.

Przedruk fragmentów: 
"Nowe Książki" 7/2001

warto przeczytać

gminna spółdzielnia "sch" w brzostku, tel. (014) 6830465 
informuje o możliwości sprzedaży:

	działki nr 196/8 o pow. 0,30 ha położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem 
skupu żywca. Cena: 50.000 zł (do negocjacji)

	działki nr 196/7 o pow. 0,80 ha położonej w Brzostku zabudowanej: budyn-
kiem murowanym o pow. 420 m2, utwardzonym placem składowym o pow. 
1.000 m2, wagą pomostową 35 ton oraz drogą dojazdową (utwardzoną). 
Cena: 180.000 zł (do negocjacji)
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policja informuje
We wrześniu 2001 roku na terenie działania 
Komisariatu Policji w Brzostku zanotowano 
20 zdarzeń przestępczych, w tym m. in.:
1. Usiłowanie zabójstwa w miejscowości 

Januszkowice - sprawca został ustalony, 
zatrzymany, a sąd wydał wobec niego 
postanowienie o tymczasowym areszto-
waniu;

2. Cztery wypadki drogowe:
– zderzenie się wojskowego pojazdu tere-

nowego z samochodem ciężarowym na 
drodze krajowej w miejscowości Kamieni-
ca Dolna - w wypadku trzy osoby zostały 
ranne;

– uderzenie samochodem osobowym 
w drzewo w miejscowości Przeczyca 
- poważnych obrażeń doznał kierujący 
pojazdem;

– potrącenie pieszego przez samochód 
osobowy na drodze krajowej w miej-
scowości Bukowa - poważnych obrażeń 
doznał pieszy;

– uderzenie samochodem osobowym w 
drzewo w rejonie skrzyżowania na drodze 
krajowej w miejscowości Klecie - obrażeń 
ciała doznała jedna osoba.

W celu ustalenia przyczyn tych wypadków w 
Komisariacie Policji w Brzostku prowadzone 
są postępowania przygotowawcze.
3. Zatrzymano czterech nietrzeźwych kieru-

jących pojazdami (jeden sprawca został 
zatrzymany na terenie gminy Jodłowa).

Ponadto policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku przeprowadzili 22 postępowania 
w sprawach o wykroczenia, gdzie o winie 
sprawcy rozstrzyga Kolegium ds. Wykroczeń 
w Dębicy.
 Nałożono też 43 mandaty karne, głównie 
za wykroczenia drogowe, a upomniano i 
pouczono 206 osób.

policja przypomina
1. W okresie od 01 października należy 

jeździć z włączonymi światłami mijania 
również w porze dziennej.

2. W ostatnich dniach października i na po-
czątku listopada nastąpi wzmożony ruch 
pojazdów na drogach, szczególnie tych 
prowadzących do cmentarzy. Prosimy o 
ostrożną i rozważną jazdę.

3. Policjanci Komisariatu Policji w Brzostku 
pełnią służbę całodobowo.

 W razie potrzeby kontaktu z policjantem 
będącym w patrolu proszę dzwonić na nr 
telefonu komórkowego 0-604989159.
 Numery telefonów do Komisariatu Policji 
w Brzostku: 6830997, 6706371
Numer telefonu do Rewiru Dzielnicowego w 
Jodłowej: 6726007
 W sytuacjach nagłych można też dzwonić 
na nr 997 do dyżurnego Komendy Powiato-
wej Policji w Dębicy (numer bezpłatny).

Komendant  
Komisariatu Policji w Brzostku  

nadkom. inż. Marek Boroń

Tenisiści stołowi Ludowego Klubu Sportowego Brzostowianka Brzostek są na  
progu nowego sezonu rozgrywek 2001/2002.

Klub będzie reprezentowany przez: męską drużynę w rozgrywkach II ligi, męską 
drużynę w rozgrywkach III ligi i żeńską drużynę w rozgrywkach III ligi.
 Rozgrywki II ligi rozpoczynają się dnia 06.10.2001 meczem z K.S. Podgórze 
Kraków w Brzostku. Terminarz I rundy przedstawia się następująco:

6.10.01. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" Brzostek - KS "Podgórze" Kraków
13.10. 01. godz. 1400 - SKS Sufczyn - LUKS "Brzostowianka" Brzostek
20.10.01. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" Brzostek - LKS "Jar" Kielnarowa
27.10.01. godz. 1400 - KS "Górnowia-SMAK-EKO"  - LUKS "Brzostowianka" 
3.11.01. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" Brzostek - PKS "Kolping" Jarosław
10.11.01. godz. 1400 - KS "Pocztowiec" Kraków - LUKS "Brzostowianka" 
15.12.01. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" Brzostek - MKS KSOS Kraków
5.01.02. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" - KS "Naftomontaż" Krosno
12.01.02. godz. 1600 - KS "Gorce" Nowy Targ - LUKS "Brzostowianka" Brzo-

stek
19.01.02. godz. 1400 - LUKS "Brzostowianka" Brzostek - UKS Olesno
26.01.02. godz. 1400 - MLKS "Nurt" Przemyśl - LUKS "Brzostowianka" Brzo-

stek

 Dwa tygodnie później 14.10.2001 zainaugurują rozgrywki III-ligowcy, meczem 
z LZS Kąkolówka.
 Do przyszłego sezonu LKS Brzostowianka przystępuje z dużymi nadziejami 
na dobre wyniki, tak w rozgrywkach drużynowych jak i indywidualnych. Nadzieje 
te opierane są na podstawie dobrze przepracowanego okresu przed sezonem.
 Skład osobowy sekcji to 25 zarejestrowanych zawodników od wieku młodzika 
do seniora. Najbardziej pocieszającym jest fakt uczestnictwa w funkcjonującej 
w ramach działalności CKiCz w Brzostku szkółki tenisowej, dużej ilości dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza w okresie zimowym.
 Z tej szkółki wyszukiwane są talenty do sekcji tenisa LKS Brzostowianka 
Brzostek. Sposób działalności 
sekcji wydaje się być słuszny, 
gdyż świadczą o tym wyniki we 
współzawodnictwie w katego-
riach młodzieżowych.
 Praca z dziećmi i młodzieżą 
została zauważona i nagro-
dzona. 29.09. na spotkaniu 
członków klubów sportowych 
województwa podkarpackie-
go, LKS Brzostowianka został 
wyróżniony przez marszałka 
województwa podkarpackiego 
Bogdana Rzońcę.
 Biorąc powyższe pod uwa-
gę zapraszamy na mecze z 
udziałem naszych drużyn. 
Ogłoszenia o meczach będą 
umieszczane na klubowej 
tablicy ogłoszeń (na ścianie 
budynku sklepu pana Józefa 
Zięby).

Stanisław Król

tenis stołowy

siła - sprawnoŚĆ - uroda 
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza wszystkich chęt-
nych do udziału w zajęciach z zakresu ćwiczeń rekreacyjno-siłowych. 
Siłownia posiada nowy sprzęt, umożliwiający wykonywanie różnorodnych 
ćwiczeń.
Godziny otwarcia:  
poniedziałek 1600 - 2100, środa 1600 - 2100, piątek 1600 - 2000.
 Istnieje możliwość rezerwacji godzin dla grup 3-5 osobowych. Cena 
biletu wstępu wynosi 2 złote, natomiast karnetu miesięcznego (12 dni) 
- 20 złotych.

s e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y
Krzysztof Dziedzic
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letni festyn
W czasie wakacji, w letnie, sobotnie  

popołudnie, w parku przy Domu 
Kultury w Brzostku odbył się festyn, 
zorganizowany przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa. Na zaproszenie organiza-
tora przyjechały zespoły działające przy 
zaprzyjaźnionych Ośrodkach Kultury.
Jako pierwszy wystąpił dziecięcy zespół 
pieśni i tańca z Nawsia w gminie Wielopole 
Skrzyńskie, który zaprezentował pieśni 
i tańce ludowe ze swojego regionu. W 
dalszej kolejności wystąpił zespół tańca 
nowoczesnego "TORNADO" oraz zespoły 
wokalne "AMARANT" i "MELODIA" dzia-
łające przy Gminnym Ośrodku Kultury i 
Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. 
Z Ośrodka Kultury w Wiśniowej zapre-
zentował się zespół wokalny oraz para 
taneczna, która przedstawiła tańce laty-
noamerykańskie, a młodzieżowy zespół 
wokalny "ANAWO" z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowym Żmigrodzie wykonał 
kilkanaście utworów znanych i lubianych 
piosenkarzy polskich.
 W trakcie trwania festynu przedstawi-
ciele firmy "AVON" wykonywali bezpłatny 
makijaż, w ramach promocji firmy. Było 
wiele chętnych pań, które cierpliwie cze-
kały w długich kolejkach, aby dowiedzieć 
się jak fachowo wykonać makijaż. Nie 
zabrakło również stoisk i kiermaszów 
ze słodyczami, napojami i balonikami. 
Najbardziej jednak oblegany był kiermasz 
artykułów szkolnych. Najmłodsze dzieci 
miały możliwość przejażdżki małymi 
samochodzikami na specjalnie przygoto-
wanym torze.
 Niestety nie dopisała pogoda. Zachmu-
rzone niebo, kilkakrotne ulewy spowodo-
wały odwołanie konkursów i zabaw dla 
dzieci oraz szeregu innych atrakcji zapla-
nowanych na ten dzień. Jednak o godz. 
19-tej zgodnie z planem rozpoczęła się 
zabawa taneczna. Do tańca przygrywał 
zespół muzyczny "ETNA" z Chmielnika 
(woj. świętokrzyskie). Pomimo słabej fre-
kwencji zabawa trwała do białego rana.
 Dochód z festynu przeznaczono na 
uzupełnienie wyposażenia Domu Kultury 
wBrzostku.

szkoła muzyczna w brzostku
Od września po rocznej przerwie w  

Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Brzostku znowu działa Szkoła Muzyczna. 
Jest to punkt filialny Prywatnej Szkoły 
Muzycznej w Jaśle. Dyrektorem tej szkoły 
jest Pani mgr Mirosława Lisowska. Szkoła 
działa już 10-ty rok.
W punkcie filialnym w Brzostku uczy się 
obecnie jedenastu uczniów z terenu gminy 
(siedmiu uczniów w szkole I-go stopnia, 
gdzie nauka trwa 4 lata oraz czterech 
uczniów w szkole II-go stopnia trwającej 
5 lat). Dzieci uczą się w klasie fortepianu. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we 

z działalności ckicz w brzostku
wtorki, w godzinach popołudniowych. 
Prowadzi je Pan mgr Ryszard Czerwonka 
zasłużony działacz kultury, wieloletni dy-
rektor Jasielskiej Szkoły Muzycznej. 
Absolwentami Szkoły Muzycznej I-go 
stopnia z naszego terenu są: Łukasz 
Pruchnik, Piotr Szczepanik, Ola i Szymek 
Pruchnik, Maria Przewoźnik, Małgorzata 
Kaczka, Grzegorz Podraza, Tomasz 
Drechny, Andrzej Kieca, Ewa Kobak, 
Jadwiga Żygłowicz, Łukasz Serwiński. 
Niektórzy z nich kontynuują obecnie 
naukę w Szkole Muzycznej II-go stopnia 
w Brzostku.
 Po ukończeniu każdej klasy uczniowie 
otrzymują świadectwa równorzędne ze 
szkolnictwem państwowym, ponieważ 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły pub-
licznej nadane przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki.
 Szkoła ta przygotowuje przyszłych 
odbiorców, a także wykonawców kultury 
muzycznej.

grajki 2001
Początkiem sierpnia Kapela Ludowa  

"Brzostowianie" działająca przy Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku 
uczestniczyła w V Spotkaniu Kapel 
Ludowych "GRAJKI 2001" w Nowym 
Żmigrodzie. Impreza miała charakter pre-
zentacji, a nie konkursu. Miejsc wprawdzie 
nie przyznawano, ale występ brzosteckiej 
kapeli, jej repertuar nawiązujący do ro-
dzimego folkloru oraz sposób wykonania 
utworów bardzo się podobał tamtejszej 
publiczności, o czym świadczyły gromkie 
brawa i liczne bisy.

dzieci "bawią się w teatr"
Po wakacyjnej przerwie wznawia swą  

działalność Dziecięcy Teatrzyk 
"Biedronki" działający przy Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Brzostku od 1999r.
Repertuar teatrzyku to przedstawienia 
związane z okresem Świąt Bożego Na-
rodzenia jak np. Jasełka oraz Bajki dla 
dzieci. Oprócz przygotowania dzieci do 
występu przed publicznością, teatrzyk 
stawia sobie za cel zainteresowanie ich 
sztuką teatralną oraz stworzenie więzi 
emocjonalnych w grupie. Zajęcia teatralne 
traktowane są jako "zabawa w teatr". Z 
przygotowanymi przez siebie przedsta-
wieniami dzieci wyjeżdżają w teren do 
zaprzyjaźnionych Ośrodków Kultury na 
przeglądy i konkursy. Daje to możliwość 
wymiany doświadczeń oraz wzajemnego 
poznania się z rówieśnikami z innych śro-
dowisk. Takie wyjazdy jak i organizowane 
w okresie wakacji wycieczki turystyczno-
krajoznawcze dla dzieci uczestniczących 
w zajęciach teatralnych, są niemałą 
atrakcją. Do tej pory zorganizowano dwie 
tego typu wycieczki: do Zakopanego oraz 
Krynicy.
 Wszystkie dzieci zainteresowane 
"zabawą w teatr", mające w miarę dobrą 

dykcję, serdecznie zapraszamy w każdy 
piątek po lekcjach na próby, które odbywa-
ją się na scenie sali widowiskowej  Cen-
trum Kultury i czytelnictwa w Brzostku.

"brzostowianie"w brzezinach
W dniach 6-7 października 2001r. od 

były się obchody Jubileuszu 500-
lecia konsekracji kościoła parafialnego w 
Brzezinach (gm. Wielopole Skrzyńskie).
Obchody rozpoczęła Uroczysta Msza Św. 
z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa 
Edwarda Białogłowskiego, po której odby-
ła się sesja naukowa "BRZEZINY 500 LAT 
KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA 1501-2001".
 Drugi dzień obchodów rozpoczęła Jubi-
leuszowa Msza św. pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Biskupa Kazimierza 
Górnego. W godzinach popołudniowych 
odbył się festyn, w czasie którego wystą-
piły m. in. zespoły z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyń-
skim oraz z zaprzyjaźnionych gmin. Nie 
zabrakło tam również Kapeli Ludowej 
"Brzostowianie", która coraz częściej 
zapraszana jest na gościnne występy. 
Festyn zakończyła zabawa taneczna.

centrum kultury i czytelni-
ctwa w brzostku zaprasza
Centrum Kultury i Czytelnictwa w  

Brzostku zaprasza utalentowane 
dzieci i młodzież na zajęcia w kółku 
plastycznym. Zajęcia odbywają się raz w 
tygodniu, w czwartki w godz. 1400-1800. 
Informujemy również, że od poniedziałku 
do piątku w godz. 1300-2000 czynny jest 
klub, w którym można zagrać w bilard, 
szachy lub inne gry planszowe, nato-
miast w soboty i niedziele zapraszamy 
do kina.
repertuar kina "przyszłość" na 
m-c październik przedstawia się 
następująco: 
7.10.2001r. (niedziela) godz. 16.00 "dino-
zaur"; prod. USA; b/o; cena 7 zł

6, 7.10.2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00 "czego pragną kobiety"; prod. 
USA; od l. 15; cena 10 zł

13, 14.10.2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00 "zakochani"; prod. pol.; od l. 15; 
cena 9 zł

20, 21.10.2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00 "perl Harbor"; prod. USA; od l. 15; 
cena 10 zł

28.10.2001r. (niedziela) godz. 16.00 
"102 dalmatyńczyki"; prod. USA; b/o; 
cena 7zł

27, 28.10.2001r. (sobota, niedziela) godz. 
18.00; "reich"; prod. pol.; od l. 15; cena 
9 zł

z a p r a s z a m y
E. M.
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Po wpisaniu w poziome rzędy nazw przedmio-
tów i zwierząt, w pogrubionej pionowej kolumnie 
otrzymasz hasło.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod diagramem dostarczone do dnia 31 października 2001 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej.
Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: gmina brzostek jest gminą rolniczą o duŻym nasyceniu 
kompleksÓw leŚnycH
Nagrody książkowe wylosowali: jadwiga białas i raFał szynal z Nawsia Brzosteckiego.

SPADAJĄCE LITERY
Litery umieszczone w pionowych kolumnach należy przesunąć w dół, na puste miejsca w diagramie. Którą literę na które 
miejsce - oto zadanie dla Czytelników. Prawidłowo przesunięte litery, odczytywane w poziomych rzędach, utworzą rozwią-
zanie. Ciemne pola oddzielają poszczególne wyrazy. Słowo nie dokończone w jednym rzędzie kończy się w następnym.

J. Nosal

W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym 
obok chłopakiem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?

				
Na dworcu PKS blondynka podchodzi do kasy i prosi o bilet do 
Krakowa.
- Normalny? pyta kasjerka.
- A co, wyglądam na idiotkę?

		
Blondynka robi w sklepie zakupy. Nagle dzwoni jej telefon komór-
kowy, który odbiera:
- Maaamaaa?!? Skąd wiedziałaś, że jestem w sklepie?

		
Przychodzi blondynka do lekarza i mówi: 
- Boli mnie gdy dotykam się palcem o tu (pokazując udo), oraz tu 
(pokazując ramię), a także tutaj (pokazując policzek).
Lekarz pyta:
- Jest pani naturalną blondynką? Jeśli tak to ma pani złamany 
palec.

		
Dlaczego dowcipy o blondynkach są takie krótkie?
- Aby brunetki mogły je zapamiętać...

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia
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wójt gminy brzostek ogłasza
i publiczny przetarg ustny (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej 
w brzostku stanowiącej własność gminy brzostek

 przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr ewid. 
711/5 o pow. 0,04 ha położona przy ulicy a. mickiewicza 
14 w brzostku -zabudowana budynkiem mieszkalnym parte-
rowym, niepodpiwniczonym, wzniesionym metodą tradycyjną, 
w złym stanie technicznym, wymagającym kapitalnego remon-
tu. Budynek o kubaturze 278,40m3 i powierzchni użytkowej 
63,92m2. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, gazową i wodo-
ciągową. Działka posiada Księgę Wieczystą nr 42605. W planie 
przestrzennego zagospodarowania Gminy Brzostek działka ta 
położona jest w terenie Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego 
(o symbolu A 130 PB/P).
 opis działki:
Użytki i klasy gruntu działki nr 711/5: tereny mieszkaniowe 
Bi-0,04 ha
 cena wywoławcza działki nr 711/5 wynosi 18.304,00 zł 
(osiemnaście tysięcy trzysta cztery złote). Wadium dla w/w 
nieruchomości wynosi 1.830,00 zł (tysiąc osiemset trzydzieści 
złotych).
 i publiczny przetarg ustny (licytacja) od-
będzie się w urzędzie gminy w brzostku w dniu 
17 października 2001 r. o godz. 1300 w biurze wÓjta 
gminy.
 w przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wa-
dium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 15.10.2001r. 
w kasie urzędu gminy w brzostku lub na konto urzędu 
gminy.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu. 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 na gruncie koszty pokrywa 
kupujący.

wójt gminy brzostek ogłasza
i 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 sta-
nowiąca własność gminy Brzostek, objęta KW Nr 42605.
 opis działki:
Działka położona jest w w centrum wsi Brzostek przy ulicy 
Stromej, w obrębie zabudowy handlowo-usługowej i miesz-
kaniowej. 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 zainwestowany 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 5.645,00 zł. (słow-
nie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych)
Wadium na w/w działkę wynosi 565,00 zł (słownie: pięćset 
sześćdziesiąt pięć złotych). 
 w przetargu mogą brać udział osoby, które wpła-
cą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 
12.10.2001r. do kasy urzędu gminy w brzostku lub na 
konto ug.
 i publiczny przetarg ustny odbędzie się w 
urzędzie gminy w brzostku w dniu 15 październi-
ka 2001r. o godzinie 930 w biurze wÓjta gminy.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym 
uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu. 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 na gruncie koszty po-
krywa kupujący.

wójt gminy brzostek ogłasza
i publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż lokali użytkowych

położonych przy ul. m.n. mysłowskiego 9 stanowiących własność gminy brzostek

 przedmiotem sprzedaży są lokale użytkowe nr 2 i nr 3 położone w budynku przy ul. m. n. mysłowskiego 9 w brzostku 
na działce ozn.nr ewid. 770/3 o pow. 0,07 ha, stanowiące 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.
 opis lokali:
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.
lokal nr 3 o pow.użytkowej 30,43 m2 i pomieszczeń przynależnych do lokalu o pow. 63,36 m2 (piwnice i korytarz) oraz udział 
w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 9379/48706. 
cena wywoławcza lokalu nr 2 wynosi 51.353,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote).
cena wywoławcza lokalu nr 3 wynosi 26.022,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote).
 i publiczny przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w urzędzie gminy w brzostku w dniu 18 paź-
dziernika 2001r. o godz.1000 (na lokal nr 2) i o godz. 1030 (na lokal nr 3) w biurze wÓjta gminy
 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do dnia 15.10.2001r. w kasie urzędu gminy w brzostku lub 
na konto bank Śląski s.a oddział w jaśle nr 10501458-2218497713.
wadium na lokal nr 2 wynosi 5.135,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych).
wadium na lokal nr 3 wynosi 2.602,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwa złote).
 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 - sprze-
daży w dniu wyznaczonym do stawienia się w Kancelarii Notarialnej.
 Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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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 płatni-
czych:
	 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 go-
tówkę w bankomacie, uregulować 
rachunek na stacji benzynowej lub 
w restauracji.
Zyskujesz poczucie wygody i pew-
ności.

Świat staje się globalną wioską,  
w której czujesz się 

jak u siebie.

VERTE!


