
 

LIPCOWA POWÓDŹ 

GALERIA  SZTUKI „MINIATURA” 

„DESZCZOWE LATO” 
 

Wieczór nadchodzi, mrok już zapada,  
po niebie płyną czarne chmurzyska,  
gdzieś niedaleko głośno zagrzmiało  

na ciemnym niebie wszędzie się błyska. 
 

Są już pierwsze zwiastuny burzy,  
pierwsze krople deszczu o szyby dzwonią, 

skądś z bardzo wysoka lecą,  
robią wyścigi, za sobą gonią. 

 
Za oknem straszliwa burza,  

deszcz pada, leje, prawdziwa ulewa, 
Zerwał się potężny wicher, 

w gałęziach drzew szumi, wyje, kołysze drzewa. 
 

Tak to się dzieje niemal codziennie,  
jakby się sprzysięgły wszystkie złe moce, 

nasyłając na nas deszcz i burze, 
w te lipcowe dni i noce. 

 
Nie o takim lecie przecież marzyłem  
w długie, ponure, zimowe wieczory  

i nic z mych marzeń nie zostało,  
bo kiepska pogoda i słońca mało do tej pory. 

 
Marzyła mi się  piękna pogoda,  

gorące słońce i błękit nieba,  
po długiej, śnieżnej i mroźnej zimie,  

tego mi było właśnie potrzeba. 
 

A zamiast tego cóż mnie spotkało?  
Niemal codziennie deszcz leje lub pada,  
zimno w mieszkaniu, zimno na dworze  
i nic poprawy pogody nie zapowiada. 

 
Gdzie się podziały złote gwiazdy, księżyc i słońce, 

nie widać ich od wielu dni na niebie wcale, 
a ja sądziłem, śniłem, marzyłem, 

że w lipcu to się na słońcu pięknie opalę. 
 

A zamiast tego z chłodu szczękam zębami, 
i chociaż burza dokoła huczy, idę do łóżka, 

mając nadzieję, że w moich snach odwiedzi mnie, 
ma śliczna, dobra, urocza Wróżka. 

 
Przytuleni do siebie pójdziemy razem, 

na nadmorską,  prześliczną plażę,  
usiądziemy na gorącym piasku i będziemy się opalać, 

tak sobie roję, tak sobie marzę. 
Mieczysław Halat SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
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P O W Ó D Ź 
2004-07-19 

1. Czerwony Potok, ul. Parkowa  ▲ 
2. Czerwony Potok, ul. Parkowa  ▲ 

3. Ul. Grunwaldzka  ▲ 
4. Ul. Kościuszki  ▲ 
5. Sośnie Górne  ▲ 

6. Biała Wyżna - Zawodzie  ▲ 
7. Czerwony Potok, Ul. Parkowa  ► 

8. Ul. Parkowa  ► 
9. Potok Sudoł  ▼ 

2004-07-19 
10. Rzeka Biała – most kolejowy  ▼ 
11. Rzeka Biała – most drogowy  ▼   

   
 

Plac budowy – oczyszczalnia ścieków 
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Największa oczyszczalnia „Równie” o przepustowości 160 m3 

przyjmująca ścieki z ulic gen. Józefa Bema, Armii Krajowej, 
Kolejowej i Zielonej - od 2001 roku nie uzyskiwała wymaganych 
efektów oczyszczania ścieków. Za przekroczenia wskaźników 
zanieczyszczeń, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
naliczył wysokie kary na eksploratora oczyszczalni tj. MZGKiM. 

Opracowano dokumentację na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków: w I etapie na 300m3, a w II - na 200m3, co pozwoli na 
przyjęcie ścieków z ulic 600-lecia, Armii Krajowej, Wyspiańskiego - 
przy zachowaniu pewnej rezerwy na przyszłą rozbudowę 
kanalizacji.  

W wyniku przetargu wykonawcą robót zostało Konsorcjum Firm: 
PUPH „OTECH” Sp. z o.o. oraz ZUPH „HAŻBUD” Sp. j. Józef 
Haluch, Bronisław Żarnowski za kwotę brutto 2.412.081,89 zł. 
W ramach dotacji z SAPARD otrzymaliśmy 1.467.993,00 zł.  

Budowa została rozpoczęta w czerwcu br. Do dnia dzisiejszego 
zabetonowano ściany głównego reaktora biologicznego oraz 
pompowni ścieków. Termin zakończenia robót zaplanowano na 
30 listopada 2004 roku, jednak trudna sytuacja pogodowa 
w miesiącach lipcu i sierpniu zmusza wykonawcę robót do 
wystąpienia o jego przesunięcie z uwagi na zachowanie terminów 
technologicznych wiązania betonu. 

Oddanie do eksploatacji nowej oczyszczalni w zdecydowany 
sposób poprawi czystość rzeki Białej, co wpłynie na lepszą jakość 
wody pitnej z ujęcia Równie. Na budowie znalazło zatrudnienie kilku 
mieszkańców Grybowa. 

Burmistrz Miasta, mgr Wojciech Ślusarczyk 
 
 

 
 
 
 

Niełatwo przywołać w pamięci tak trudny rok jak 2004. Deszcz 
i niskie temperatury towarzyszyły nam praktycznie przez większą 
część minionego okresu. I jak by tego było mało, gwałtowane burze, 
które wystąpiły w dniach 18,19 i 30 lipca spowodowały zalanie 
znacznej części miasta. W pierwszej kolejności do akcji ratunkowej 
przystąpili mieszkańcy wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Rozpoczęło się  pompowanie wody z części mieszkalnych, piwnic, 
studni, szamb. Służby energetyczne i gazowe sprawdzały stan 
urządzeń technicznych a administratorzy dróg usuwali z ich 
powierzchni szlam i przywracali przejezdność. WZIR prowadził 
prace związane z odżwirowaniem Czerwonego Potoku i potoku 
Sudoł. 

Anonimowi ofiarodawcy a także Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Stanisław Kogut, Spółdzielnia Pracy 
„HANDLOWIEC” z Gorlic, Spółka GOLD DROP z Limanowej, 
Spółka T. Michalik, A. Sobczyk z Nowego Sącza, Spółka 
TRIOMOEN HURT z Gorlic, Fundacja im. Ojca Pio ze Stróż 
i Domy Handlowe CENTRUM z Grybowa przekazały dla 
powodzian środki czystości oraz wodę pitną.  

Powódź wyrządziła znaczne szkody zarówno na terenie 
prywatnych zabudowań jak i w infrastrukturze komunalnej. Trudno 
oszacować to co przeżyli mieszkańcy widząc najpierw wzbierającą 
wodę a później skutki jej przejścia przez budynki mieszkalne, 
gospodarcze, podwórza, drogi itp. Straty w samej tylko 
infrastrukturze komunalnej zweryfikowane przez komisję  działającą 
przy Wojewodzie Małopolskim oszacowane zostały na kwotę  
1.709.660 zł. Ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają na 
szybkie i kompleksowe usunięcie powstałych w wyniku powodzi 
zniszczeń. Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskami o przyznanie 
pomocy zarówno do władz wojewódzkich jak i centralnych. Do chwili 
obecnej jednak udało się pozyskać tylko środki w wysokości 
200.000 zł, jakie na odbudowę najpilniejszych uszkodzeń 
przekazała Kancelaria Premiera RP z Warszawy.   

 

 
 

Powszechna zryczałtowana opłata za odbiór, transport 
i utylizację odpadów komunalnych nakłada na każdego mieszkańca 
Grybowa obowiązek płacenia za odpady. Ostatnia powódź pokazała 
jednak, że nadal wyrzucamy śmieci do potoków, lasów a nawet do 
kanalizacji burzowej. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego oraz stwarza zagrożenie epidemiologiczne  rzeki Biała, 
w której znajdują swoje ujście lokalne potoki oraz wody opadowe 
gromadzone w kanałach burzowych. 
Apelujemy zatem: WRZUCAJ ŚMIECI DO KONTENERA, KUBŁA 
LUB WORKA, PRZECIEŻ PŁACISZ ZA ICH WYWÓZ. SZANUJ SWOICH 
SĄSIADÓW I ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJESZ, PRACUJESZ I 
WYPOCZYWASZ. TWOJE MIASTO ŚWIADCZY O TOBIE. 
 

 
 

W dniu 21 lipca br. Burmistrz Miasta Grybów zorganizował 
spotkanie będące kontynuacją współpracy z lokalnym środowiskiem 
przedsiębiorców. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wojewódzkiego 
i Powiatowego Urzędów Pracy z Nowego Sącza, Punktu 
Konsultacyjno-Doradczego z Rabki, Urzędu Skarbowego z Nowego 
Sącza. 

Organizowanie tego typu spotkań ma na celu popularyzację 
działań instytucji wspierających przedsiębiorców, udzielenie porad, 
wskazanie możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz 
omówienie metod tworzenia warunków dążących do zmniejszenia 
bezrobocia. 
Działania samorządu zmierzają do kreowania jak 
najkorzystniejszych warunków dla aktywizacji lokalnego 
społeczeństwa i ożywienia gospodarczego miasta. 

Źródło: Redakcja 
 

 
 

 

...WAKACJE.... i po wakacjach. Dla wielu grybowskich dzieci dni 
od 19 do 31 VII 2004 roku był to czas wspaniałej rozrywki, wspólnej 
zabawy, bogatych i różnorodnych zajęć. W letnim wypoczynku 
zorganizowanym we współpracy Zgromadzenia SS Służebniczek z 
samorządem miasta Grybowa wzięło udział około 90 dzieci. 
Codziennie przychodziło ich 65 ale w wypadku rodzin 
wielodzietnych rodzeństwo wymieniało się między sobą. Wakacyjną 
opieką wychowawczą objęto dzieci z około 30 rodzin. Wycieczki 
piesze, ognisko, jazda na koniach, basen w Nowym Sączu, 
pielgrzymka do Łagiewnik, Park Wodny w Krakowie, zawody 
sportowe, gry i zabawy, dyskoteki, Festiwal Piosenki Religijnej ... 
a do tego pyszny domowy jogurt owocowy , albo pierogi ruskie ... to 
tylko niektóre z atrakcji, których się nie zapomina.  

 Tegoroczna półkolonia to również wakacje integracyjne, 
podczas których dzieci świetnie komunikowały się z głuchoniemym 
Józkiem. Wszystkie tym samym - dzięki naszej kochanej Pani 
Małgosi z Sandomierza i księdzu klerykowi Stanisławowi Gurbie -  
poznały alfabet migowy. 

OAZA, PÓŁKOLONIA, OBÓZ WĘDROWNY... WSZYSTKIEGO 
PO TROCHĘ... Rozważaliśmy codziennie fragmenty Pisma 
Świętego i zastanawialiśmy się wraz z księdzem opiekunem (ks. 
Piotr Fela z Dąbrowy Tarnowskiej) jak je wprowadzać w życie. 
Hasłem naszej oazo-kolonii  był napis noszony na identyfikatorach: 
„Słowo Boże Księgą Życia”.  
 

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania 

i przeprowadzenia tegorocznej półkolonii dla dzieci. 
Siostry służebniczki N.M.P. 
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O przerywaniu ciąży, czyli o zabiciu 
dziecka przed jego przyjściem na świat 

 
Wiek XX, który ukończył się kilka lat 

temu nazwano m.in. wiekiem dziecka – bo 
też bardzo wiele robi się dzisiaj dla dzieci. 

Dla nich buduje się piękne przedszkola i żłobki, a nawet wspaniałe 
„pałace” dziecka. Wielu lekarzy specjalizuje się w chorobach 
dziecięcych a w wielu miastach zbudowano specjalne kliniki dla 
dzieci. Od wielu lat działa w Warszawie „Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Przemysł tekstylny prześmiguje się w produkcji specjalnych 
ubranek dla niemowląt i dzieci. Dla nich wydaje się corocznie setki 
rozmaitych zabawek. Dla nich urządza się kwietniki, dziedzińca 
i parki. Radio i telewizja nadają codziennie specjalne programy dla 
dzieci. Obchodzi się też „Międzynarodowy Dzień Dziecka”. Tak jest 
z jednej strony i to jest pocieszające. 

Ale z drugiej strony dowiadujemy się, że miliony dzieci, 
zwłaszcza w krajach III-go Świata przymiera głodem, nie ma 
zapewnionej opieki lekarskiej, nie umie czytać ani pisać, nie ma 
gdzie mieszkać, ani co ubrać na siebie. 

Co więcej, w wielu krajach – i to zazwyczaj bogatych – dziecko 
staje się czymś niemodnym i niepożądanym. Jakże często zdarza 
się tak, że na rodziców, którzy mają kilkoro dzieci patrzy się 
z politowaniem traktuje jako tych, którzy zagrażają dobrobytowi 
ludzkości. 

I podczas gdy z jednej strony woła się głośno: dziecko to 
radość, to szczęście, to cel życia, to przyszłość narodu i ludzkości – 
z drugiej strony organizuje się nagonkę przeciwko dziecku, które ma 
przyjść na ten świat, ustawia się ludzi przeciwko dziecku, a tysiące 
poczętych dzieci morduje się co dnia w bezlitosny sposób. 
 

Jak doszło w Polsce do uchwalenia ustawy o przerywaniu ciąży? 
 

W roku 1956 uchwalono w Polsce ustawę, zezwalającą na to, 
by w pewnych określonych wypadkach kobieta mogła przerwać 
ciążę - czyli zabić swoje dziecko przed jego przyjściem na świat. 
Ustawa to zezwala również lekarzom na dokonywanie tego 
makabrycznego „zabiegu”. 

Kiedy przygotowano tę ustawę, zwrócono się do 
najwybitniejszych ginekologów w Polsce, by wypowiedzieli się w tej 
sprawie z biologicznego i medycznego punktu widzenia - opinia 
lekarzy była negatywna. 
 

Trudne i złe warunki materialne. 
 

Jest jasne, że coraz więcej dzisiejszych rodzin żyje nie tylko 
w trudnych warunkach, ale po prostu w wielkiej biedzie i że niełatwo 
jest im wyżyć z pensji od pierwszego do pierwszego. Ale faktem 
jest, że bardzo często przerywają ciążę kobiety, którym powodzi się 
dobrze a nawet bardzo dobrze. Robią to powodowane swoim 
wygodnictwem życiowym. Zabija się więc dziecko, bo chciałoby się 
jak najszybciej mieć wszystko: piękne mieszkanie, meble, 
samochód, wideo. Zabija się dziecko, bo trzeba by może na pewien 
czas zrezygnować z pracy zawodowej a tym samym żyć nieco 
oszczędniej i skromniej. Zabija się dziecko, bo trzeba by na pewien 
czas zapomnieć o teatrze, dancingu, wycieczkach i wczasach. 

Trzeba tu jeszcze dodać, że wielu wspaniałych i bardzo 
zasłużonych ludzi wyszło właśnie z ubogich, wielodzietnych rodzin 
i miało trudne dzieciństwa. Trudne warunki życiowe nie zawsze są 
klęską, a z rozpieszczonych i otoczonych luksusem jedynaków, 
rzadko wyrastają wartościowi ludzie. Najważniejsza jest moralna 
a nie materialna atmosfera domu. Okazuje się, że rodzice, którzy 
zabijają własne dziecko dla warunków materialnych nie przekażą 

też swoim dzieciom wartości moralnych, gdyż sami ich nie 
posiadają. 

Tak! Znamy przecież wiele rodzin, które wychowują sporą 
gromadkę dzieci i którym się wcale nie przewala,  a mimo to jakoś 
sobie radzą. W ich domach panuje wzajemne zrozumienie, 
życzliwość i dobra przyjemna atmosfera. Dzieci zaś, należące do tej 
rodziny uczą się tej wielkiej sztuki jaką jest umiejętność 
poprzestawania na małym, co się im w życiu naprawdę przydaje. 
I tak właśnie z takich rodzin wyrastają często naprawdę wartościowi 
ludzie. 
 

Jakie są skutki tego rzekomo „niewinnego zabiegu”? 
 

Nie będę się rozwodził nad tym, że jest to grzech bardzo ciężki, 
który bardzo obraża Pana Boga, albowiem jest on pogwałceniem 
przykazania „Nie zabijaj”. Ten grzech wyłącza z Kościoła kobiety, 
które to czynią i tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób tutaj 
współdziałają, a więc męża, narzeczonego czy kochanka, lekarza 
czy położną, którzy tego dokonują. 

Ten grzech to wielka krzywda wyrządzona niewinnemu dziecku, 
które zostaje zamordowane i ograbione z życia. W dodatku z winy 
rodziców nigdy nie będzie ono w pełni szczęśliwe, albowiem 
schodzi z tego świata bez łaski uświęcającej. Kościół katolicki jest 
zdania, że to dziecko nie będzie jednak potępione, albowiem to 
wszystko dzieje się bez jego winy, będzie jednak zażywało 
naturalnej szczęśliwości. 

Ta twarda i surowa ustawa o przerywaniu ciąży była jednak już 
kilkukrotnie modyfikowana, zależnie od stanowiska zmieniających 
się rządów. Obecnie jest ona już dość umiarkowana, ale obecne 
władze lewicowe i nasze przystąpienie do Unii Europejskiej 
spowodują pewnie niedługo dalsze i daleko idąc zmiany tej ustawy 
tak, że aborcja stanie się czymś na żądanie. 

Swego czasu A. Kartowicz napisał w „Tygodniku Kultura” 35/72 
„usunięcie ciąży jest zdaniem lekarzy okaleczeniem tak znacznej 
liczby kobiet i w perspektywie tak dużym pogorszeniem zdrowia 
biologicznego społeczeństwa, że wprowadzenie zakazu tego 
zabiegu jest już dziś koniecznością.” 

Jednym z częstych następstw tego zabiegu jest dziś 
niepłodność kobiety, a takich kobiet jest już dziś w Polsce setki 
tysięcy. Dr med. K. Jordan: „około 75% kobiet, które leczę z powodu 
niepłodności wtórnej, nie może w ogóle zajść w ciążę z powodu 
zmian, jakie zaszły w jej organizmie po przerwaniu tej pierwszej 
ciąży. Każda z nich dałaby dziś wszystko, aby posiadać dziecko”. 
/Kobieta i Życie, 1981/ 

A ileż jest z tego powodu rozmaitych schorzeń kobiecych, 
różnych stanów zapalnych, nadżerek ginekologicznych, 
prowadzących nieraz do choroby raka, o tym się zbyt głośno nie 
mówi i tego policzyć się nie da. 

Czytałem kiedyś w „Słowie Powszechnym”, że poddano ostatnio 
w Łodzi badaniu ginekologicznemu w jednej z fabryk włókienniczych 
około 20 tys. dziewcząt i kobiet. Stwierdzono wtedy, że ponad 50% 
przebadanych było ginekologicznie chorych, a w 6% wypadków 
podejrzewano chorobę raka i dlatego skierowano dotyczące kobiety 
do specjalnej przychodni. Kiedy zapytano kierownika tych badań, co 
jest przyczyną tego smutnego stanu rzeczy, powiedział krótko: 
„wynaturzenie pożycia małżeńskiego, z przerwaniem ciąży na 
czele”. 

Następstwem przerwania ciąży są również długotrwałe 
zaburzenia psychiczne, częste samoistne poronienia, trudne 
skomplikowane choroby, wcześniaki, których ostatnio jest dużo. 
Słusznie powiedział swego czasu prof. Bulski, ginekolog, „że 
kobiety chorują więcej z powodu tych dzieci, których nie miały, niż 
z powodu tych, które urodziły”. A w czasopiśmie „Służba Zdrowia” 
czytamy: „w roku 1984 około 540 tys. kobiet trafiło do szpitali 
z powodu komplikacji, wywołanych przerwaniem ciąży” /Służba 
Zdrowia, 1984/ 
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I na koniec takie zdarzenie: blisko 20 lat temu zmarł w pewnym 
mieście lekarz, który nagminnie przerywał ciążę, nic sobie z tego nie 
robić. Postawił sobie nawet ładny domek i pięknie się w nim 
urządził. Pewnego dnia nagle zachorował i niezbyt długo leżał. 
A chodź za życia udawał człowieka zadowolonego, widać 
w chorobie odezwało się sumienie. Przez kilka dni przed śmiercią 
wołał w półśnie półjawie: „Dzieci! Skąd tyle dzieci? Zabierzcie te 
dzieci!” i wśród tych słów zakończył swoje życie. 

Tak! Bo zabicie dziecka przed jego przyjściem na świat nikomu 
nie ujdzie bezkarnie. Bóg się bowiem z siebie w nieskończoność 
naśmiewać nie pozwoli. Dobrze będzie tu zacytować słowa 
Kardynała Wojtyły: „myślę, że największą tragedią naszego 
społeczeństwa, naszego narodu jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze 
nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I nie wiem, czym 
zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. A jest rzeczą 
oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji”. 

Nic więc dziwnego, że wiele społeczeństw nie wprowadziło tej 
ustawy a inne zaczynają się z niej wycofywać, bo to jest jedyne 
rozumne stanowisko wobec tego zagadnienia. W Jasnogórskich 
Ślubach Narodu wołamy: „Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej 
rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, 
że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. 

 
/koniec części pierwszej, kontynuacja w nast. wydaniu Kuriera/ 

Ks. Adam Kaźmierczyk, czerwiec 2003 
 

 
 

Prawda jest pojęciem podstawowym w życiu człowieka. Istnieje 
prawda poznawcza – o świecie zewnętrznym, z którą spotykamy się 
np. w nauce i szkole: prawda moralna, często utożsamiana 
z Dobrem, a nawet prawda estetyczna, wiązana ze sztuką 
i pojęciem Piękna.  

Każdy chce poznać prawdę (jak jest) i nikt nie chce znać fałszu 
(jak nie jest). Dotrzeć do prawdy nie zawsze jest łatwo, bowiem 
prawda o czymś jest zawsze tylko jedna, natomiast kłamstwa 
i fałszu na ten sam temat może być teoretycznie nieskończenie 
wiele. Często zatem zdarza się, że Prawda o rzeczy ginie 
w powodzi fałszów na ten temat i trzeba dużego wysiłku oraz silnej 
woli, aby Ją wydobyć. Warto jednak poznać Prawdę, gdyż w ten 
sposób budujemy w sobie rzeczywisty obraz świata, obcując 
natomiast z fałszem jesteśmy nieustannie wprowadzani w błąd, 
a błądzenie nie jest przyrodzonym stanem człowieka.  

Od najdawniejszych czasów poznanie Prawdy i życie 
w Prawdzie uważane było za największe dobro, często kojarzone 
z mądrością umysłu oraz spokojem ducha i to nie tylko w różnych 
systemach religijnych, ale też w obrębie nauki i cywilizacji. 

Starożytna definicja prawdy 
poznawczej, przypisywana 
Arystotelesowi mówi, że „Prawda, to 
sąd zgodny z rzeczywistością”. 
Ponieważ sądy wyrażane są za 
pomocą języka, zatem 
w rozstrzyganiu o Prawdzie udział 
bierze z jednej strony rzeczywistość, 
a z drugiej człowiek, tj. jego myślenie 
i język. 

Weźmy banalny przykład. Za 
oknem pada deszcz (rzeczywistość). 
Wypowiadamy za pomocą języka 
zdanie Pada deszcz i jest to sąd 

zgodny z rzeczywistością, czyli prawdziwy. Przeciwnie zdania: 
Świeci słońce, Pada śnieg, itp. wypowiadane w tej samej sytuacji 
będą sądami fałszywymi, czyli kłamstwem. 

W codziennym życiu praktycznym ta zasada sprawdza się 
bardzo dobrze: nikt o zdrowych zmysłach nie powie na widok psa, 
że to żyrafa i nie pomyli domu z samochodem. 

W czasach nowożytnych przy Prawdzie manipulowano, głównie 
na użytek różnych ideologii. Jedną ze znanych manipulacji jest 
wprowadzenie w XIX wieku przez ideologów pozytywistycznych 
pojęcia prawdy pragmatycznej, użytecznej, albo utylitarnej. W tym 
ujęciu prawdą jest to, co pożyteczne, tj. korzystne dla kogoś lub 
czegoś. Łatwo zauważyć, że stąd tylko mały krok do stwierdzenia, 
że prawdziwe jest to, co dobre dla mnie lub grupy, z którą się 
identyfikuję. 

To pomieszanie Prawdy z pożytkiem skwapliwie wykorzystały 
systemy totalitarne XX wieku: faszyzm, nazizm i komunizm, 
zacierając, dość skutecznie niestety, pojęcie Prawdy jedynej 
i obiektywnej na rzecz dowolnej, subiektywnej interpretacji prawdy. 
Tym sposobem uzyskano narzędzie uzasadniające wszelkie 
nieprawości i walkę z przeciwnikami pod pozorem obrony „jedynie 
słusznej prawdy”, tj. dobrej dla władzy, a więc „prawdziwej” 
(w ujęciu utylitarnym) ideologii. 

XX-wieczne zamieszanie wokół prawdy nie ustało wraz 
z upadkiem ustrojów, które się na nim opierały: wprost przeciwnie - 
ma się doskonale i przybiera różne formy w głowach tak starszego 
jak i całkiem młodego pokolenia. 

Najczęściej spotykana postać „pomieszania dobrego i złego” to 
nagminne utożsamianie Prawdy i Opinii na jej temat. Odwołując się 
do podanego powyżej prostego przykładu można powiedzieć, że 
padający deszcz jest Faktem i Prawdą obiektywną, której nikt 
o zdrowych zmysłach nie neguje. Zupełnie czym innym jest 
stosunek do tego Faktu różnych ludzi: od pełnej akceptacji 
i zadowolenia rolnika, któremu doskwiera susza, do wściekłości 
turysty, który chce się opalać. To są Opinie czyli wyrażone za 
pomocą języka oceny stanu rzeczy, czyli Prawdy. 

Zauważmy, że deszcz pada, niezależnie od opinii na jego temat!! 
Mieszanie Opinii z Prawdą jest wielkim problemem 

poznawczym i moralnym współczesnego człowieka, bowiem taka 
praktyka ma wymiar ogólnoświatowy i jest podstawą manipulacji na 
grupach ludzkich na dużą skalę. 

Coraz więcej ludzi, w tym niestety także ludzi młodych, jest 
skłonna poszukiwać w sobie tzw. „własnych prawd”, nie zdając 
sobie często sprawy, że mówią o swoich upodobaniach, opiniach, 
przyzwyczajeniach czy wręcz wyborach moralnych, a nie 
o Prawdzie, która jest stwierdzeniem stanu rzeczy, a nie tej rzeczy 
interpretacją. 

Tak się ma sprawa (w dużym uproszczeniu) Prawdy 
poznawczej. Dywagacje o innych typach prawdy: moralnej czy 
estetycznej przekraczają ramy tego artykułu.  

dr Kazimierz Solarz 
 

 
 

Data Film Godz. 

20.08 - 29.08 KRÓL ARTUR 1700 
27.08 - 29.08 AMNEZJA 1900 
03.09 i 05.09 EFEKT MOTYLA 1700 1900 
10.09 - 12.09 HARRY POTTER 1700 1900 
17.09 - 19.09 ŚPIEWAJĄCY DEDEKTYWI 1700 1900 
24.09 - 30.09 SHREK 2 1100 1600 1800 
01.10 - 03.10 JAK UGRYŹĆ 10 MILIONÓW 2 1700 1900 

MDK 
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Cenną formą integracji młodzieżowych środowisk studenckich 
i szkolnych stały się wycieczki, po części sponsorowane przez 
wyższe uczelnie. Z takiej formy rekreacji i popularyzacji wiedzy 
skorzystało w maju br. grybowskie liceum. Inicjatorem wyjazdu 
licealistów (klas I b i II b matematyczno – fizycznych) do Warszawy 
był absolwent szkoły – prof. dr hab. Franciszek Krok – obecnie 
dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie wraz 
z opiekunami (mgr Stanisławą Witek, mgr Haliną Krok i mgr 
Karolem Pękalą) zostali przyjęci w stolicy ciepło i serdecznie. 
Podkreślono duże zaangażowanie prof. F. Kroka oraz Jego Żony, 
pracowników uniwersyteckich i studentów, którzy towarzyszyli 
naszym uczniom organizując zwiedzanie i uczestniczenie 
w rozlicznych imprezach. 

 

Atrakcji było sporo! Program przewidywał wykłady popularno – 
naukowe, pokazy laboratoryjne, zwiedzanie Wydziału Fizyki 
i obserwatorium Politechniki Warszawskiej. Uczniowie zetknęli się 
ze znanymi naukowcami, wysłuchali m.in. wykładu prof. Mirosława 
Karpierza na temat zasad działania i podstaw technologicznych 
światłowodów i wykładu Wiktora Niedzickiego – znanego wszystkim 
autora programu telewizyjnego „Laboratorium”. 

Szczególną atrakcję stanowiła wystawa prezentująca Europejski 
Program Pozyskiwania Energii (EFDA). Z ustaleń Zielonej Karty 
Zaopatrzenia w Energię opracowanej przez Komisję Europejską 
wynika, że jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze to w roku 2020 
Wspólnota Europejska będzie zmuszona importować ponad 70% 
energii. Prognozy przewidują dwa a nawet trzykrotny wzrost 
zapotrzebowania na energię w obecnym wieku. Licealiści 
grybowscy mogli więc poznać najnowsze badania nad 
pozyskiwaniem energii z syntezy deuteru i trytu (paliwa 
plazmowego), dowiedzieć się, że Europa przoduje w badaniach 
i rozwoju magnetycznie utrzymywanej syntezy jądrowej, która 
przyczyniłaby się do szybkiego postępu w przemyśle. 

 

22 maja Polskie Radio „Bis” zorganizowało Piknik Naukowy – 
pierwszy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w którym udział 
wzięli naukowcy z wielu miast Polski i Europy. Na rynku Nowego 
Miasta i Podzamczu miłośnicy przedmiotów ścisłych mogli 
przekonać się, że nauka rzeczywiście nie ma granic! Na kolejnych 
stanowiskach oglądali dziesiątki niezwykłych doświadczeń z fizyki 
i chemii (np. szklane róże, mówienie helem, lewitacje, nagranie i 
zmontowanie swego głosu, suchy lód, iluzje optyczne, czyszczenie 
dzieł sztuki laserem, pierścionki z soli, maszyny z puszek po piwie 
czy fruwające baloniki), mogli przyjrzeć się pokazom posłuszeństwa 
psów i paradzie starych samochodów, a jeśli interesowały ich nauki 
humanistyczne, to wzbogacili swą wiedzę o szczegóły debaty 
Wielkiej Trójki (Churchilla, Stalina, Roosevelta), życie Witolda 
Gombrowicza, podróże Zygmunta Krasińskiego. 

Na tej największej w Europie popularnonaukowej imprezie 
plenerowej miał swe stoisko również prof. Franciszek Krok: 
„A jednak się kręci” - wybitny Absolwent grybowskiego liceum 
prezentował doświadczenie z ruchem obrotowym ziemi. Podczas 
pobytu w Warszawie nie brakło przyjemności kulturalnych. Młodzież 
obejrzała spektakl Moliera w Teatrze Powszechnym, zwiedziła 
Pałac Łazienkowski i Wilanów, odbyła nocny przejazd po Starym 
Mieście i słynnych ulicach warszawskich. 

Trzy dni w stolicy były dla niektórych licealistów pierwszym 
pobytem w prawdziwie wielkim, europejskim mieście. Wizyta na 
Uniwersytecie Warszawskim pozwoliła zorientować się w specyfice 
studiowania, a wysoki poziom kształcenia zmotywował do lepszej 
nauki. Przez wiele dni po powrocie do Grybowa opowiadano 
wrażenia i dzielono się wiedzą o tym, co widziano i słyszano.  

„Czy Marsjanie są wśród nas?”, „Od kiedy szata zdobi człowieka?”, 
„Skąd się bierze czas?”. Na te wcale niełatwe pytania, na pewno 
będą umieli odpowiedzieć uczestnicy naukowej wycieczki do 
Warszawy. 

Za to, oraz za niezwykle gościnne przyjęcie uczniów 
i nauczycieli swej dawnej szkoły, dziękujemy profesorowi 
Franciszkowi Krokowi oraz Wszystkim Pracownikom Wydziału 
Fizyki Politechniki Warszawskiej. 

/na podstawie relacji uczestników wycieczki/ 
mgr Maria Filipowicz – Solarz 

 

 
 

Już po raz czwarty odbył się w dniach 11-12 maja bieżącego 
roku rajd uczniów grybowskiego gimnazjum na Przehybę (górę 
w Beskidzie Sądeckim, w paśmie Radziejowej - 1175 m n.p.m.). Na 
wycieczkę wybrało się 120 uczniów klas drugich oraz 10 opiekunów 
- nauczycieli i wychowawców. Według projektu opracowanego przez 
panią Alicję Blicharz każda klasa miała do pokonania przydzielony 
jej odcinek drogi, a wszyscy spotkali się na szczycie Przehyby. 
Mimo nie najlepszej pogody oraz zmęczenia humory dopisywały 
wszystkim uczestnikom rajdu. Celem organizowanej corocznie 
wycieczki, która należy już do tradycji naszej szkoły, jest poznanie 
własnego regionu – Beskidu Sądeckiego. Dlatego zadaniem 
młodzieży w czasie wędrówki jest 
oprócz podziwiania pięknych 
krajobrazów prowadzenie 
obserwacji terenu oraz 
wypełnianie tzw. kart obserwacji. 
Rajd jest również formą zaliczenia 
ścieżek edukacyjnych: regionalnej 
i ekologicznej. 

Do miejsca wymarszu 
poszczególne klasy dojechały pociągiem bądź autobusem PKS. 
Trasy zostały tak zaplanowane, aby odcinki wyjściowe nie 
pokrywały się z zejściowymi. Wędrówki na Przehybę były 
prowadzone znanymi szlakami turystycznymi z Piwnicznej, 
Jazowska, Rytra oraz Kosarzysk. Zarówno młodzież, jak 
i opiekunowie wykazali się znakomitą kondycją fizyczną, pokonując 
bez przeszkód przydzielone im trasy. Nie straszne okazały się 
nawet towarzyszące wędrówce burze oraz padający od czasu do 
czasu deszcz. 

Po dotarciu do schroniska i zakwaterowaniu wszystkich 
wycieczkowiczów odbył się międzyklasowy konkurs wiedzy 
o regionie oraz występy artystyczne: skecze, piosenki, a także 
przygotowane przez młodzież inscenizacje i turnieje. Trzeba 
przyznać, że uczniowie wywiązali się z powierzonego im zadania 
i potyczki między klasami były naprawdę zacięte. Zwycięzcą 
okazała się drużyna z klasy II e, której program artystyczny 
z Tomaszem Dwojakiem w roli głównej wywołał największy aplauz 
wśród uczestników wycieczki. Znakomitej zabawie przy ognisku 
towarzyszyła radosna atmosfera oraz woń smażonej kiełbasy. 

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, a więc noc 
minęła niepostrzeżenie i nadszedł czas powrotu na szlak i do domu. 
Mimo trudu wyprawy młodzież w doskonałym nastroju pokonała 
trasę zejściową, udając się na dworzec PKP w Piwnicznej oraz 
w Rytrze, skąd pociągiem dotarliśmy szczęśliwie do Grybowa. 
Wycieczka okazała się zbyt krótka, aby podzielić się wszystkimi 
wrażeniami i przeżyciami, ale uczniowie byli dumni, że sprostali 
trudom wyprawy i zdobyli kolejny w swoim życiu szczyt – Przehybę. 
Rajd z pewnością pozostanie na długo w ich pamięci, a być może 
podejmą to wyzwanie jeszcze raz, organizując górskie wędrówki 
w czasie wakacji. 

mgr Marta Michalik, Gimnazjum 
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Obecnie administracja unijna składa się z jedenastu instytucji, 
których zestawienie znajduje się w poniższej tabeli. W tym numerze 
„Vademecum Unijnego” szczegółowo zostanie omówiony 
Parlament Europejski. 
 

Lp. Nazwa instytucji 
1 Komisja Europejska 
2 Rada Europejska 
3 Rada Unii Europejskiej 
4 Parlament Europejski 
5 Trybunał Sprawiedliwości 
6 Komitet Społeczno-Ekonomiczny 
7 Komitet Regionów 
8 Trybunał Rewidentów Księgowych 
9 Europejski Bank Centralny 
10 Europejski Bank Inwestycyjny 
11 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

 
 

Co to jest? 
PARLAMENT EUROPEJSKI 

 

Zgodnie ze sformułowaniem 
Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, 
parlament reprezentuje „narody 
państw zespolonych we 
Wspólnocie Europejskiej”.  

 

Do czasu rozszerzenia Unii Europejskiej z 15 do 25 państw, 
w procesie integracji uczestniczyło około 375 milionów obywateli za 
pośrednictwem swoich 626 przedstawicieli w Parlamencie 
Europejskim. Teraz Unia liczy 454 milionów obywateli, a liczba 
europarlamentarzystów wzrosła do 732. 

Do 1979 roku deputowanych do PE desygnowały spośród 
swoich członków parlamenty państw członkowskich Wspólnot, które 
poprzedzały utworzenie Unii Europejskiej. Sprawowali oni podwójny 
mandat przedstawicielski. 

Pierwsze bezpośrednie wybory do PE odbyły się w czerwcu 
1979 roku, 34 lata po zakończeniu II wojny światowej. Obywatele 
wrogich sobie wcześniej państw Europy wybrali członków 
wspólnego parlamentu. Od tego czasu, co pięć lat, wybierają oni 
swoich eurodeputowanych w wyborach bezpośrednich 
i powszechnych.  

Kolejne traktaty - zwłaszcza ten z Maastricht (1992) 
i Amsterdamu (1997) - zwiększały wpływ i rozszerzały zakres jego 
uprawnień. Z ciała doradczego Parlament Europejski przekształcił 
się stopniowo w parlament legislacyjny, z władzą coraz bardziej 
podobną do tej, jaką mają parlamenty narodowe. 
 

Kto wchodzi w jego skład? 
 

Do czasu rozszerzenia UE z 15 do 25 państw, w procesie 
integracji uczestniczyło ok. 375 milionów obywateli za 
pośrednictwem swoich 626 przedstawicieli w Parlamencie 

Europejskim. Teraz Unia liczy 454 milionów obywateli, a liczba 
europarlamentarzystów - po wyborach 10-13 czerwca 2004 roku - 
wzrosła do 732. 
 

Ile trwa jego kadencja? 
 

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pięć lat i nie może on 
być rozwiązany przed jej upływem. Parlament Europejski obraduje 
w trybie sesyjnym. Obecnie funkcjonuje w nim 20 stałych komisji 
parlamentarnych, specjalizujących się w różnych dziedzinach.  

Praca Parlamentu dzieli się na dwie fazy: przygotowanie do 
sesji plenarnej i samą sesję. 
 

Jaką ma strukturę? 
 

Mandat do Parlamentu Europejskiego ma charakter mandatu 
wolnego, co oznacza, że deputowani nie są związani instrukcjami 
państw, których są obywatelami. Z tego powodu organizują się oni 
w Parlamencie według kryterium przynależności partyjnej - we 
frakcje.  
 

 
 

Na czele Parlamentu Europejskiego stoi przewodniczący - 
hiszpański socjalista Josep Borrell, który reprezentuje PE na 
spotkaniach oficjalnych i w kontaktach międzynarodowych. 
Przewodniczy też posiedzeniom plenarnym, zebraniom Prezydium 
i Konferencji Przewodniczących.  

Prezydium Parlamentu Europejskiego odpowiada za politykę 
budżetową parlamentu, za sprawy administracyjne, organizacyjne 
i za politykę kadrową. Członków prezydium PE wybiera się na dwa 
i pół roku.  

Oprócz przewodniczącego i czternastu wiceprzewodniczących 
w skład Prezydium wchodziło dotychczas pięciu kwestorów, którzy - 
jako doradcy - zajmują się obsługą administracyjną i finansową 
deputowanych i ich statutem.  

Ciałem wykonawczym parlamentu jest Konferencja 
Przewodniczących PE. W jej skład wchodzą: szef parlamentu 
i przewodniczący parlamentarnych frakcji politycznych.  

W PE po rozszerzeniu jest 20 stałych komisji. Parlament może 
także powoływać podkomisje, komisje tymczasowe i komisje 
śledcze, które zajmują się konkretnymi problemami. 

(c.d. str. II) ► 
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Polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
PPE-DE - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 

Demokraci) i Europejskich Demokratów 

1* 

Jerzy BUZEK, Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI, 
Małgorzata Maria HANDZLIK, Stanisław JAŁOWIECKI, 
Filip Andrzej KACZMAREK, Bogdan Adam KLICH, 
Barbara KUDRYCKA, Zbigniew Krzysztof KUŻMIUK, 
Janusz LEWANDOWSKI, Jan Marian OLBRYCHT, Paweł 
Bartłomiej PISKORSKI, Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI, 
Jacek PROTASIEWICZ, Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI, 
Czesław Adam SIEKIERSKI, Bogusław Andrzej SONIK, 
Janusz Czesław WOJCIECHOWSKI, Zbigniew ZALESKI, 
Tadeusz Antoni ZWIEFKA 

PSE - Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejski 

2* 
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG, Adam 
GIEREK, Genowefa GRABOWSKA, Bogusław Marian 
LIBERADZKI, Józef PINIOR, Dariusz Kajetan ROSATI, 
Marek Maciej SIWIEC, Andrzej Jan SZEJNA 

ALDE - Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz 
Europy 

3* 
Bronisław GEREMEK, Jan Jerzy KUŁAKOWSKI, Janusz 
ONYSZKIEWICZ, Grażyna STANISZEWSKA 

Verts/ALE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 4* 
- 

GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy 
Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 5* 

- 
IND/DEM - Grupa Niepodległość i Demokracja 

6* 
Maciej Marian GIERTYCH, Filip ADWENT, Sylwester 
CHRUSZCZ, Dariusz Maciej GRABOWSKI, Urszula 
KRUPA, Bogdan Marek PĘK, Mirosław Mariusz 
PIOTROWSKI, Bogusław ROGALSKI, Witold TOMCZAK, 
Wojciech WIERZEJSKI 

UEN - Grupa Unii na rzecz Europy Narodów 

7* 
Michał Tomasz KAMIŃSKI, Adam Jerzy BIELAN, Anna 
Elżbieta FOTYGA, Mieczysław Edmund JANOWSKI, 
Marcin LIBICKI, Wojciech ROSZKOWSKI, Konrad 
Krzysztof SZYMAŃSKI 

NI - Niezrzeszeni 

8* Marek Aleksander CZARNECKI, Ryszard CZARNECKI, 
Bogdan GOLIK, Wiesław Stefan KUC, Jan Tadeusz 
MASIEL, Leopold Józef RUTOWICZ 

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego... 6 kadencja 2004 - 2009 

Razem  
1* 

 
2* 

 
3* 

 
4* 

 
5* 

 
6* 

 
7* 

 
8* 

Razem 

 Belgia 6 5 6 2    3 22 

 Czechy 14 2   6 1  1 24 

 Dania 1 5 4 1 1 1 1  14 

 Niemcy 49 23 7 13 7    99 

 Estonia 1 3 2      6 

 Grecja 11 8   4 1   24 

 Hiszpania 24 24 2 3 1    54 

 Francja 17 31 11 6 3 3  7 78 

 Węgry 5 1 1  1 1 4  13 

 Włochy 24 16 12 2 7 4 9 4 78 

 Cypr 3  1  2    6 

 Łotwa 3  1 1   4  9 

 Litwa 2 2 7    2  13 

 Luksemburg 3 1 1 1     6 

 Irlandia 13 9 2      24 

 Malta 2 3       5 

 Holandia 7 7 5 4 2 2   27 

 Austria 6 7  2    3 18 

 Polska 19 8 4   10 7 6 54 

 Portugalia 9 12   3    24 

 Słowacja 4 1 2      7 

 Słowenia 8 3      3 14 

 Finlandia 4 3 5 1 1    14 

 Szwecja 5 5 3 1 2 3   19 

 W. Brytania 28 19 12 5 1 11  2 78 

 Belgia 6 5 6 2    3 22 
Razem 268 198 88 42 41 37 27 29 730 

730 posłów - stan na dzień 9 sierpnia 2004 
(*) Ugrupowania polityczne 

 Jakie są jego uprawnienia? 
 

Podobnie, jak inne parlamenty, również Parlament Europejskie 
ma trzy podstawowe uprawnienia: władzę ustawodawczą (jednak 
bez prawa inicjatywy ustawodawczej), uprawnienia budżetowe 
i uprawnienia do kontroli władzy wykonawczej.  
Procedura ustawodawcza w Parlamencie Europejskim jest podobna 
do procedury stosowanej w innych parlamentach i obejmuje 
następujące kroki:  
• Komisja Europejska przedkłada PE propozycję legislacyjną, 
• odpowiednia komisja parlamentarna wyznacza posła-

sprawozdawcę, który przygotowuje projekt raportu na temat 
propozycji KE.  

• sprawozdawca przedstawia komisji parlamentarnej projekt 
raportu do dyskusji, 

• po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek projekt raportu jest 
przedmiotem głosowania w komisji, 

• grupy polityczne oceniają raport z punktu widzenia ich 
interesów, 

• raport trafia na sesję plenarną Parlamentu, a po wprowadzeniu 
ewentualnych poprawek - następuje głosowanie. Przyjęty w ten 
sposób dokument wyraża stanowisko Parlamentu w danej 
sprawie. 
Procedura ustalenia stanowiska Parlamentu wobec propozycji 

Komisji może wymagać nawet trzech czytań. Uprawnienia 

budżetowe PE dotyczą przede wszystkim ustalania wysokości 
niektórych (nieobligatoryjnych) wydatków Wspólnoty i dają mu 
możliwość odrzucenia projektu budżetu w całości.  

Współdecydowanie o kształcie unijnego budżetu polega na tym, 
że co roku w grudniu PE uchwala budżet na nadchodzący rok, 
przyznając niezbędne środki finansowe, a warunkiem wejścia 
budżetu w życie jest podpisanie go przez przewodniczącego 
Parlamentu.  

Parlament Europejski kontroluje wszystkie dziedziny 
działalności Unii Europejskiej, sprawując demokratyczny nadzór 
nad wszystkimi instytucjami UE, przede wszystkim nad Komisją 
Europejską, m.in. na bieżąco bada przedkładane przez Komisję 
sprawozdania n/t wdrażania legislacji, wykonania budżetu 
i realizacji celów politycznych.  

Uprawnienia kontrolne PE obejmowały najpierw tylko 
działalność Komisji, potem rozszerzono je na Radę Ministrów, Radę 
Europejską, a także ciała odpowiedzialne za politykę zagraniczną 
i sprawy bezpieczeństwa. Komisja, podobnie jak Rada UE, 
zobowiązane są do udzielenia pisemnej lub ustnej odpowiedzi na 
pytania postawione przez Parlament lub jego członków. 
 

(c.d. str. III) ► 
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Gdzie mieści się siedziba parlamentu? 
 

Mimo że siedziba PE 
mieści się w Strasburgu, 
to eurodeputowani pracują 
również w Brukseli 
i Luksemburgu (gdzie 
mieści się Sekretariat 
Parlamentu) z przyczyn 
historycznych: Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali 

(EWWiS) powołano bowiem w 1952 roku w Luksemburgu, a 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) i Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG) - w Brukseli w 1958 roku. 
Natomiast Strasburg wybrano jako symbol francusko-niemieckiego 
pojednania. Miasto to najpierw zostało siedzibą Rady Europy, 
a potem (w 1952 roku) - Parlamentu Europejskiego. 
 

Jak skorzystać z prawa do petycji? 
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

 

Legitymację nadają Parlamentowi bezpośrednie powszechne 
wybory, w których i Twój głos się liczy. Każdy rezydent Unii 
Europejskiej ma prawo zwrócić się do deputowanego do 
Parlamentu Europejskiego ze swoimi życzeniami i wątpliwościami w 
sprawach bezpośrednio go dotyczących i leżących w kompetencji 
Unii. Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej mogą również - 
indywidualnie lub zbiorowo - korzystać z prawa do petycji i kierować 
je do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

Rozpatrywanie skarg składanych przez mieszkańców krajów 
Unii na działalność instytucji europejskich dokonywana jest przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich urzędującego pod adresem: 

The European Ombudsman 
1, Avenue du Président Robert Schuman 

B.P. 403 
F-67001 Strasbourg Cedex 
Fax: 00 33 3 88 17 90 62 

euro-ombudsman@europarl.eu.int 
 

 
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionów 
Fundusz powołany w 1975 roku w celu zredukowania różnic 
ekonomicznych pomiędzy regionami Europy. 

EURATOM 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA) powołana na mocy 
Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku. 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 
Europejski Bank Centralny odpowiada za politykę monetarną strefy euro 
obejmującej 11 państw, które przyjęły wspólną walutę. 
Zarząd Banku liczy 6 członków wraz z prezesem i jego zastępcą. 
Siedzibą Banku jest Frankfurt nad Menen. 
W skład Rady Zarządzającej Banku wchodzi prezes Banku, jego 
zastępca oraz prezesi 11 banków centralnych strefy euro. 
Rada Konsultacyjna Banku składa się z jego Prezesa, zastępcy prezesa 
i prezesów wszystkich 15 banków centralnych krajów Unii Europejskiej. 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNY I SPOŁECZNY 
Komitet doradczy składający się z 222 reprezentantów różnych grup 
zawodowych i społecznych z krajów Unii Europejskiej. Miejscem jego 
spotkań jest Bruksela. 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 
Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje wydatki Wspólnoty 
i informuje Parlament oraz Radę o ujawnionych nieprawidłowościach. 
Składa się z 15 członków - po jednym z każdego kraju Unii. Siedzibą 
Trybunału jest Luksemburg. 

 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Luksemburgu 
rozstrzyga spory prawne dotyczące interpretacji i implementacji 
traktatów. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 15 sędziów 
mianowanych przez państwa członkowskie oraz 9 rzeczników 
generalnych. Nie należy go mylić z Międzynarodowym Trybunał 
Sprawiedliwości w Hadze, który jest organem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ani z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
w Strasburgu, który działa pod egidą Rady Europy. 

EWG 
Europejska Wspólnota Gospodarcza Ustanowiona na mocy Traktatu 
Rzymskiego z 25 marca 1957 roku. 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) 
Pierwsza ze Wspólnot Europejskich utworzona w Luksemburgu w 1952 
roku. 

KOMISJA EUROPEJSKA 
Komisja Europejska inicjuje procesy legislacyjne, realizuje wspólne 
polityki europejskie i ustawę budżetową Unii oraz dba o przestrzeganie 
praw unijnych. W jej skład wchodzi 20 mianowanych na 5 lat komisarzy 
(po 2 z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii i po jednym 
z pozostałych krajów Unii). 
Komisja musi zostać zaaprobowana przez Parlament Europejski, przez 
który jest rozliczana. 

KOMITET REGIONÓW 
Komitet doradczy powołany na podstawie Traktatu z Maastricht. W jego 
skład wchodzi 222 mianowanych przedstawicieli regionalnych 
i komunalnych władz z państw Unii. Miejscem spotkań Komitetu jest 
Bruksela. 

PROCEDURA WSPÓŁDECYDOWANIA 
Procedura legislacyjna wprowadzona Traktatem z Maastricht 
i rozszerzona przez Traktat Amsterdamski. Zrównuje ona kompetencje 
Parlamentu i Rady w zakresie prawodawstwa. 

RADA EUROPEJSKA 
W skład Rady Europejskiej wchodzą głowy państw i szefowie rządów 
krajów Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. 
Spotkania Rady odbywają się dwa razy do roku - miejscem spotkań jest 
państwo aktualnie przewodniczące Radzie Ministrów. Wyznacza ona 
podstawowe kierunki rozwoju polityki wewnętrznej Unii i obraduje nad 
głównymi zagadnieniami polityki międzynarodowej. 

RADA EUROPY 
Rada Europy została utworzona w Strasburgu w 1949 roku. Rada 
Europy nie jest instytucją Unii Europejskiej i nie należy mylić jej Radą 
Europejską (patrz wyżej). Do Rady Europy należy 41 państw 
europejskich (włączając w to Rosję i Turcję). Jest to międzynarodowa 
organizacja, której zadaniem jest przygotowywanie międzynarodowych 
konwencji dotyczących, między innymi, edukacji, praw obywatelskich 
i kultury. Zakres zainteresowań Rady Europy pokrywa się z zakresem 
zadań Unii Europejskiej, dlatego też obie organizacje blisko ze sobą 
współpracują. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Dawniej Rada Ministrów) 
W skład Rady Unii Europejskiej wchodzi po jednym przedstawicielu 
państw członkowskich w randze ministra upoważnionego do 
podejmowania decyzji w imieniu swego rządu. Rada UE obraduje 
i podejmuje decyzje w różnym składzie. Ministrowie spraw 
zagranicznych tworzą Radę ds. Ogólnych i Stosunków Zagranicznych, 
ministrowie resortowi obradują jako Rada wyspecjalizowana. Spotkania 
odbywają się co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia) w Brukseli lub 
w Luksemburgu . Rada, wraz z Parlamentem, uczestniczy w procesie 
legislacyjnym. Jej przewodniczący zmienia się co 6 miesięcy na 
zasadzie rotacji prezydencji. Obrady rady przygotowuje Komitet Stałych 
Przedstawicieli (COREPER). 

 

Źródło: EuroPAP & Europarl



Nr 2(25)                                                            KURIER GRYBOWSKI                                 sierpień-wrzesień 2004 

- IV -  

 

 
Wszelkie zamieszczone informacje są jedynie streszczeniem 

programów stypendialnych 
 

I. Typy projektów (łącznie 2 762 362,35 €):  
1.1 Stypendia przeznaczone dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych kończących się maturą z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych (2 371 433,25 €) 
1.2 Stypendia przeznaczona dla studentów (390 929,09 €).   

II. Upoważnieni do korzystania z pomocy:  
1.1 Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. 

Warunki określone w punktach A-C muszą być spełnione jednocześnie! 
A. uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich (stałe 
zameldowanie), podejmujący naukę lub uczący się w szkołach 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury  
B. uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej czyli o dochodzie na osobę lub dochodzie osoby 
uczącej się nie przekraczającej kwoty 504,00 złote lub gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 583,00 złote.  
C. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź 
niepublicznych mających uprawnienia szkół publicznych, którzy 
rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku 
kalendarzowym, w którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę 
tę kontynuują.  
D. Uczniowie klas pierwszych. 
 

1.2 Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów. 
Warunki określone w punktach A-C muszą być spełnione jednocześnie! 

A. studenci mieszkający na terenach zmarginalizowanych – 
w szczególności tereny wiejskie, miasta do 20 000 mieszkańców. 
B. studenci pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej czyli o dochodzie na osobę lub dochodzie osoby uczącej 
się nie przekraczającej kwoty 504,00 złote lub gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 583,00 złote.  
C. studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych 
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym 
bądź eksternistycznym;  
D. Studenci pierwszego roku. 
 

IV. Programy stypendialne będą m.in. obejmowały następujące 
wsparcie: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, internacie, na stancji lub w akademiku, 
kosztów związanych z transportem do i ze szkoły, całkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów posiłków, zakupu podręczników,  
całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej, 
całkowite lub częściowe pokrycie opłaty czesnego za naukę w 
szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej, refundacja kosztów 
poniesionych wcześniej przez ucznia/studenta związanych 
z pobieraniem nauki, i inne. 
 

V. Decyzję o wyborze wszystkich wymienionych świadczeń 
podejmują stypendyści.  
1.1 Maksymalna kwota wsparcia będzie dla uczniów wynosiła 150 zł 
na miesiąc a dla studentów 250 zł  na miesiąc.  
1.2 Stypendium będzie przyznawane tylko w czasie nauki a więc 
przez 10 miesięcy.  
1.3 Dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych 
możliwe jest tylko i wyłącznie wsparcie rzeczowe i refundacja 
kosztów.  
1.4 Dla studentów możliwą forma wsparcia będą wypłaty 
stypendium lub refundacji kosztów.  

Należy pamiętać, że wszelkie refundacje mogą być wypłacane na 
podstawie udokumentowanych wydatków poniesionych przez 
uczestników projektu.  

Więcej szczegółów na stronie http://um.vel.pl/zporr/?p=ek 
 

 
 

Polskie miasta znalazły się na czele rankingu jednostek 
terytorialnych o najwyższej stopie bezrobocia. Zestawienie 
sporządzone przez unijne biuro statystyczne EUROSTAT dotyczyło 
lat od 1999 do 2001 i obejmowało 258 miast (od 50 tys. 
mieszkańców) znajdujących się w krajach Unii Europejskiej, Bułgarii 
i Rumunii.  

Według danych za rok 2001 największe bezrobocie zanotowano 
w Suwałkach - 25,6%. Na liście tej znajdują się również: Nowy Sącz 
ze stopą bezrobocia 25,2%, Gorzów Wielkopolski - 24,3%, Kielce - 
23,5%, Jelenia Góra - 23,3%, Żory - 23,2%, Konin - 23,1%, Łódź - 
22,22%, Białystok - 20,8%, Lublin - 20,5%, Szczecin - 20,3%, Toruń 
- 20,2%. 

Rumuńskie Calarasi z 23,7% bezrobocia znalazło się na 
czwartym miejscu a słowackie Koszyce z 21,9% - na dziewiątym. 
Wysoki wskaźnik ponad dwudziestoprocentowy występował też w 
niemieckim Haale an der Saale - 20,8% i francuskiej Marsylii - 
20,3%. W roku 2001 najniższe bezrobocie zanotowały holenderskie 
miasta Utrecht - 3% i Eindhoven - 3,1% oraz cypryjska Nikozja - 
3,1%.  

Marta Kościsz 
 

 
 

Ustawa o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Dz. U. 
Nr 91, poz. 872 z 2004 roku) nakłada na właścicieli zwierząt 
gospodarskich obowiązek ich oznakowania oraz prowadzenia 
stosownej dokumentacji (księgi rejestracji, zgłoszenia 
przemieszczeń). Dotyczy to także gatunków zwierząt gospodarskich 
innych niż bydło. 

Nowością w ustawie jest zapis o prowadzeniu rejestracji koni. 
Właściciel  zwierzęcia winien uzyskać paszport, w którym zawarty 
jest m.in. opis  konia, jego nazwa lub imię, płeć, miejsce i data 
urodzenia. Paszport zawiera również dane osobowe właściciela 
konia. 

Tutejszy Urząd wystąpił do Okręgowego Związku Hodowców 
Koni w Krakowie, o ustalenie terminu identyfikacji koni i wydania 
stosownych paszportów. O dacie identyfikacji, która odbędzie się na 
terenie remizy OSP w osiedlu Biała Wyżna hodowcy koni zostaną 
powiadomieni za pośrednictwem przewodniczących Zarządów 
Osiedli. 

Wykonanie omówionych powyżej czynności wiąże się 
z koniecznością dokonania opłat ustalonych rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zestawienie w poniższej tabeli). 
 

 Wysokość opłat 
Za dokonanie opisu słownego i graficznego konia 23,69 zł 
Za zarejestrowanie konia 24,72 zł 
Za wydanie paszportu konia 2,58 zł 
Za wydanie duplikatu paszportu konia 77,25 zł 
Za wydanie dodatkowej kartki paszportu konia 0,52 zł 
Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 5,15 zł 

Maria Podwika 
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USŁUGI TRANSPORTOWE 
Jan Zięba, Chomranice 54 

0 600 467 107 LUX BUS 
odjazdy do NOWEGO SĄCZA 

549 551 645 715 819 829 915 
1025 1046 1115 1209 1250 1421 1424 dni robocze 
1433 1600 1612 1628 1754 1828 1925 
549 551 800 944 1046 1421 1424 soboty 
1559 - - - - - - 

odjazdy do STRÓŻ 
529 615 810 945 1135 1330 1540 dni robocze 
1715 1900 - - - - - 

soboty 529 730 920 1345 1540 - - 

odjazdy do STAREJ WSI 
dni robocze 738 958 1340 1548 1748 1943 - 

soboty 738 958 1340 1548 - - - 
 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE 
ul. Leszczynowa 

Grybów REPROBUS 
odjazdy do GORLIC (MATIZOL) 

615 753 920 1050 poniedziałek - piątek 
1227 1425 1542 1720 

nie kursuje 1.I, II dzień Wielkanocy, 1.III, 3.III, Boże Ciało, 15.VIII, 1.XI, 25.XII 
 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE 
ul. Leszczynowa 

Grybów ROMIBUS 
odjazdy do KRYNICY (SZPITAL) 

505 600 655 800 915 dni robocze 
1035 1315 1420 1510 1800 

sobota 600 1035 1355 1800 - 
niedziela 455 1035 1355 1800 - 

nie kursuje 1.I, I dzień Wielkanocy, 1.XI, 25.XII 
 

BUS 
odjazdy do NOWEGO SĄCZA 

613 f 708 fc 823 f 943 fc 1138 f 1313 fc 
1423 f 1548 fc 1643 f 1818 fc 2038 f - 

odjazdy do GORLIC 
723 f 823 fc 1013 f 1148 fc 1303 f 1438 fc 
1543 f 1703 fc 1803 f 1938 fc 2153 f - 

f – kursuje od poniedziałku do piątku c – kursuje w soboty, niedziele i święta 

odjazdy do GORLIC (przez Stróże i Wolę Łużańską) 
poniedziałek - piątek 710 930 1220 1505 - 

odjazdy do BOBOWEJ (przez Stróże) 
poniedziałek - piątek 648 855 1057 1312 1502 

odjazdy do KRUŻLOWEJ WYŻNEJ 
poniedziałek - piątek 744 1006 1219 1424 - 



Nr 2(25)                                                            KURIER GRYBOWSKI                                 sierpień-wrzesień 2004 

- 8 -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Karabinek lub pistolet. 

2. Uważany za sport elitarny. 
3. Najdłuższy dystans biegowy. 

4. Uprawiana w Ekstraklasie. 
5. Popularna gra w kometkę. 

6. Uprawiana w hali i na plaży. 
7. Bieganie, skakanie, rzut … 

8. Trzy konkurencje w jednym. 
9. Szpada, … , floret. 

10. Dominuje w niej Schumacher. 
11. W stylu wolnym lub klasycznym. 

12. Zawody Oxford – Cambridge. 
13. Delfin, kraul … 

14. Legień, Nastula, Kubacki … 
15. Gra w palanta. 

Greckie maskotki 
Inspiracją do stworzenia maskotek 

XXVII Igrzysk Olimpijskich były greckie 
lalki. Maskotkami Igrzysk są Apollo 
(Phèvos) i Atena (Athenà). Bogowie ci są 
ambasadorami podstawowych wartości 
olimpijskich: braterstwa, równości, 
współdziałania i szlachetnej rywalizacji. 
 

Olimpijskie ciekawostki 
 

Pierwszy medal olimpijski w historii polskiego sportu wywalczyła 
w roku 1924 w Paryżu czwórka kolarzy torowych w składzie: 
Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz 
Stankiewicz.  
 

Pierwszy złoty medal dla Polski zdobyła w 1928 roku 
w Amsterdamie Halina Konopacka w rzycie dyskiem. 
 

Fraszki 
 

Mówi, że w koszykówkę, świetnie grać potrafi 
Ale nigdy papierem do kosza nie trafi. 

☺ 
Pędzi, aż mu pot włosy posklejał na czole. 
To biegacz? Nie, spóźnialski znany w całej szkole. 

☺ 
Byłby mistrzem sportu, gdyby 
Trafiał piłką w cel, nie – w szyby. 

☺ 
Naukę na pływalni dość często zarywa, 
Lecz za to przy tablicy bardzo dobrze pływa. 

Ludwik Jerzy Kern 
„46 nóg” 
 

W lecie, co niedzielę prawie, 
Czterdzieści sześć nóg biega po murawie. 
To tu, to tam. To w przód, to w bok. 
Czasem na trawie aż robi się tłok. 
 

Nieraz noga w piłkę nie trafi okropnie, 
Nieraz przez pomyłkę noga nogę kopnie, 
Lecz najmilej nodze, kiedy strzeli gola, 
Bo wtedy się spełnia chlubna nogi rola. 
 

Ludzie zaraz krzyczą. 
Hip! Hip! Hura! Cześć! 
Gwizdek. 
I znów biega nóg czterdzieści sześć. 
 

Zaraz, zaraz, zaraz. 
Co to wszystko znaczy? 
W piłkę gra jedynie dwudziestu dwóch graczy. 
Dwudziestu dwóch graczy, jeśli mam być szczery, 
To czyni zaledwie nóg czterdzieści cztery. 
 

Po cóż do licha po trawie się pląta 
Ta czterdziesta szósta i czterdziesta piąta? 
Niektórzy na pewno z miejsca się oburzą, 
Że jest na boisku dwie nogi za dużo. 
 

Po co się oburzać od razu? 
Dlaczego? 
Te dwie zbędne nogi – to nogi… 
Sędziego ☺ 

 
Pierre de Fredi baron de Coubertin 

 

Wskrzeszenie igrzysk olimpijskich przypisuje się baronowi de 
Coubertin. To jest część prawdy. Przecież już w XVII wieku 
w światłych umysłach kiełkowała myśl organizowania imprez na 
wzór starożytnych igrzysk olimpijskich. W Anglii, Szwecji, Grecji 
przeprowadzono nawet zawody sportowe nazwane olimpijskimi, ale 
żywot był ich krótki. 

Dopiero w końcu XIX wieku nastąpił burzliwy rozwój sportu, 
powstały międzynarodowe federacje sportowe, a zatem 
organizowanie międzynarodowych spotkań sportowych stało się 
obiektywną koniecznością. Dlatego Coubertin, żarliwy propagator 
renesansu starożytnych igrzysk olimpijskich, mógł zrealizować swój 
zamysł, dzięki czemu został nazwany wskrzesicielem igrzysk 
olimpijskich. 
 I Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej – po 1503 latach przerwy 
– ponownie odbyły się w Grecji.  Igrzyska w roku 2004 także 
odbędą się w stolicy Grecji – Atenach. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPORTOWA 
MALOWANKA  
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Każdego roku szczególnie w okresie letnich upałów spacerując 
spotykamy się często z przypadkami przedostawania się 
nieczystości płynnych do wody lub ziemi. Nieprzyjemny zapach 
brudnej cuchnącej wody w rzece, rowach i potokach świadczą 
o tym, że prowadzona gospodarka wodno-ściekowa na posesjach 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz gospodarstwach 
rolnych nawet takich, w których obowiązuje zwykła dobra praktyka 
rolnicza, nie spełnia podstawowych wymogów ustawowych ochrony 
środowiska i prawa budowlanego.  

Często zdarza się, że rolnicy nie odróżniają ścieków bytowych, 
które pochodzą z domowych urządzeń sanitarnych od płynnych 
ścieków gospodarczych (gnojówka, gnojowica), które stanowią 
naturalny nawóz organiczny. Jedne i drugie wpuszczają do tego 
samego zbiornika i wywożą na łąki i pastwiska. Nawet tam gdzie 
gospodarstwo posiada dwa zbiorniki jeden na gnojówkę a drugi na 
ścieki bytowe to i tak zawartość obydwu wywożona jest na użytki 
zielone. Aby uświadomić naszym rolnikom, że starając się o dopłaty 
obszarowe będą musieli spełnić również pewne wymogi związane 
z ochroną środowiska, staramy się  
przypomnieć w jaki sposób należy 
prowadzić prawidłową gospodarkę 
ściekami w gospodarstwie rolnym 
i nie tylko, bo również w posesji 
wyposażonej w budynek mieszkalny, 
gospodarczy itp. Gospodarka 
ściekami szczególnie dotyczy tych 
działek, z których nie ma możliwości 
odprowadzania ścieków kolektorem 
sanitarnym do oczyszczalni. 

Najczęściej ścieki bytowe 
gromadzi się w specjalnym zbiorniku 
zwanym popularnie szambem. 
Szambo to inaczej szczelny, 
okresowo wybieralny zbiornik na 
nieczystości płynne. Szczelny, to nie 
znaczy szczelnie zamknięty jak niektórzy użytkownicy uważają, ale 
tak zbudowany, aby jego zawartość nie przedostawała się do ziemi, 
wód gruntowych ani na powierzchnię. Całość ścieków z takiego 
zbiornika wywozi się do oczyszczalni. Obecnie najczęściej stosuje 
się zbiorniki wykonywane z prefabrykatów lub w całości: betonowe, 
z tworzyw sztucznych i laminatów, żywic poliestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym a także stalowe pokryte włóknem 
szklanym i żywicą. Zbiorniki betonowe wykonuje się z kręgów 
betonowych opuszczanych metodą studniarską. Szamba z tworzyw 
sztucznych, stalowe i z laminatów poliestrowych są gotowe o różnej 
pojemności. Nie wymagają zbrojenia ani uszczelnień, jedynie 
ostrożności podczas montażu. Najlepiej wzmocnić ścianki wykopu, 
w którym będzie umieszczony zbiornik a przed zasypaniem należy 
zbiornik napełnić wodą aby parcie gruntu nie zgniotło jego ścianek. 
Jeżeli decydujemy się na zakup gotowego szamba należy zwrócić 
uwagę na okres gwarancji jaką daje producent. Pojemność 
użytkowa szamba powinna być tak dobrana, aby opróżniać je co 14 

dni. Zależy ona od liczby mieszkańców oraz ilości zużycia wody. 
Ścieków nie można przechowywać dłużej niż 14 dni, w przeciwnym 
razie fermentują. 

Budowanie szamba dużo większego, aby go często nie wywozić 
jest niezgodne z prawem. Uzyskanie zezwolenia na szambo jest 
elementem zezwolenia na budowę domu. Jeżeli zamierzamy 
wybudować nowy zbiornik przy budynku już istniejącym należy 
zgłosić w urzędzie plan zagospodarowania działki z planowanym 
usytuowaniem zbiornika. Szambo musi być odebrane przez 
kierownika budowy lub posiadać atest gwarantujący szczelność. 
Wywozem zajmuje się MZGKiM w Grybowie oraz prywatni 
przedsiębiorcy posiadający stosowne koncesje. Można z nimi 
zawierać umowy okresowe na opróżnianie zbiorników lub zamawiać 
wywóz za każdym razem gdy zbiornik zostanie napełniony. 

Właściciele domów nie zawsze dbają o szczelność 
przydomowych zbiorników na ścieki, nawet wtedy gdy w pobliżu 
mają studnię, z której czerpią wodę do picia. Powszechnie 
stosowane jest dziurawienie dna szamba albo odprowadzanie 
ścieków do starej studni, pobliskiego rowu lub potoku. 

Tego typu praktyki są surowo przez prawo zabronione. 
 

Według przepisów prawa budowlanego 
zbiornik bezodpływowy na nieczystości 
płynne musi być oddalony od granicy 
sąsiada, drogi ulicy lub ciągu pieszego 
7,5 m a od studni 15 m. Zbiorniki winny 
mieć dno i ściany nieprzepuszczalne 
z szczelnie zamykanym otworem do 
usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie 
wyprowadzone minimum 0,5 m nad 
poziomem terenu. 

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. 
Unikając wydatków za wywóz nieczystości, 
mieszkańcy sami zatruwają otaczające ich 
środowisko naturalne wprowadzając ścieki 
bezpośrednio do gruntu, wód 
powierzchniowych lub wylewając je na łąki 
i pastwiska mylnie uważając, że je nawożą. 

Ścieki z domowych urządzeń sanitarnych zawierają nie tylko 
różne chemiczne zanieczyszczenia, które nie powinny 
przedostawać się do środowiska, ale również skażone są 
bakteriami chorobotwórczymi, które przedostając się do wody pitnej 
stanowią zagrożenie zdrowia i życia ludzi.  

Alternatywą dla szamba są małe przydomowe oczyszczalnie, 
które umożliwiają rozsączanie oczyszczonych ścieków na działce 
(na własnym terenie) a osady z nich wywozi się raz lub dwa razy do 
roku na składowiska odpadów. Są jednak sytuacje, w których na 
terenach bez kanalizacji szambo jest jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem problemu ścieków np.: 

- wysoki poziom wód gruntowych na terenie posesji, 
- zbyt mała ilość ścieków wytwarzanych w gospodarstwie 
domowym, 
- okresowe występowanie ścieków (na działce letniskowej), 
- zbyt mała działka ograniczająca budowę oczyszczalni. 

Źródło: Redakcja 
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Galeria Sztuki „Miniatura” zainaugurowała swoją działalność 15 
kwietnia 2004 roku. Uruchomiona z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, siedzibę znalazła w budynku Miejskiego 
Domu Kultury w Grybowie przy ulicy Kościuszki. Przesłaniem jej 
utworzenia była popularyzacja dorobku artystycznego licznych 
twórców z terenu ziemi grybowskiej i okolic oraz doskonalenie 
zdolności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 
W Galerii odbywają się wystawy prac amatorów i twórców 

profesjonalnych oraz działają pracownie plastyczne. 
Program placówki został 

opracowany tak, aby 
w każdym miesiącu 
odbywały się co najmniej 
dwie wystawy. Do dnia 
dzisiejszego swoje prace 
prezentowali: Stanisław 
Hübner – akwarela, Robert 
Huk – fotografia, Ludwik 
Lizoń – rzeźba, Bogdan 
Klimczyk – grafika, rysunek, 
pastela, Jan Skraba – 
malarstwo, Stanisław 
Kmiecik – malarstwo. 

Zorganizowane też 
zostały dwie wystawy 
zbiorowe – poplenerowa 
„Beskidzkie Klimaty” oraz 

przegląd twórczości środowiska plastycznego regionu. W tej 
ostatniej swoje prace zaprezentowało 28 artystów zrzeszonych 
w miejscowym oddziale Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

 
Dnia 17 sierpnia w Galerii otwarta zostanie wystawa rysunku 

satyrycznego gorliczanina Bartka Bielniaka. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych. 

 
Oprócz wystaw, organizatorzy placówki prowadzą zajęcia 

z dziećmi i młodzieżą. „Mali plastycy” w bezpośrednim kontakcie 
z pracami profesjonalistów, mają możliwość rozwoju swojej 
wrażliwości, estetyki i poczucia piękna, a ich starsi koledzy 
i koleżanki - doskonalenia umiejętności artystycznych. 

 
Galeria częściowo finansowana z budżetu Miasta Grybowa, 

korzysta również z pomocy sponsorów. Bratnią duszą jest w tym 
przypadku „Sądecki Bartnik” ze Stróż, który od początku wspierał 
działalność placówki. Również Gmina Grybów, promując twórców 
swojego regionu, stara się pomóc placówce. 

 
WSZYSTKIM SPONSOROM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
 

Marta Kościsz, Bogdan Klimczyk 

 

 
O MISTRZOSTWO KLASY OKRĘGOWEJ 

SEZON 2004/2005 – I RUNDA 
 

Lp. Termin Godz. Mecz 
1 15.VIII (niedziela) 1700 Watra – Grybovia 
2 18.VIII (środa) 1730 Grybovia – Moduł 
3 22.VIII (niedziela) 1700 Jutrzenka – Grybovia 
4 29.VIII (niedziela) 1100 Grybovia - Gród 
5 05.IX (niedziela) 1400 Skalnik – Grybovia 
6 08.IX (środa) 1700 Grybovia – Wierchy 
7 12.IX (niedziela) 1200 Orkan – Grybovia 
8 19.IX (niedziela) 1500 Grybovia – Topór 
9 26.IX (niedziela) 1100 Helena – Grybovia 
10 03.X (niedziela) 1400 Grybovia – Hart 
11 10.X (niedziela) 1400 Jodłownik – Grybovia 
12 17.X (niedziela) 1100 Grybovia – Sandecja II 
13 24.X (niedziela) 1300 Turbacz – Grybovia 
14 31.X (niedziela) 1300 Grybovia – Ujście 
15 07.XI (niedziela) 1100 Zawada – Grybovia 

 
Do rozgrywek o mistrzostwo V ligi seniorów zostali zgłoszeni 

następujący zawodnicy (w kolejności alfabetycznej): Paweł 
Bernasiewicz, Jerzy Cetnarowski, Piotr Demaj, Jerzy Frączek, Karol 
Kamiński, Rafał Kasztelowicz, Robert Kmak, Paweł Kornacki, 
Roman Matusik, Artur Michalik, Damian Niepsuj, Mateusz Niepsuj, 
Jakub Obrzut, Maciej Obrzut, Sylwester Obrzut, Aleksander 
Pałancewicz, Paweł Pawłowski, Maciej Radzik, Mateusz Sekuła, 
Jan Stelmach, Bogusław Urbanik, Krzysztof Waligóra, Tomasz 
Waligóra, Rafał Wojtarowicz. 

LKS Grybovia 
 

 
 

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w Brodnicy woj. 
kujawsko pomorskie odbyły się 24 kwietnia 2004 roku. 
Organizatorzy zawodów sprawnie przeprowadzili wszystkie 
konkurencje pomimo tego, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały 
zawodniczkom (deszcz, zimno, wiatr od jeziora Niskie Brodno). 
Dystans wynosił 10x800m. Drużyna z naszego liceum nie 
spodziewała się tak trudnej trasy i rywalizacji. 

Zawodniczki z Częstochowy, które zdobyły I miejsce trenują 
w kadrze polskiej: chód, bieg na 400m, bieg długi 3000m. Nasze 
dziewczęta dużą ilość czasu poświęcają na indywidualne treningi 
w domu, gdyż w szkole nie ma godzin poświęconych na sekcję 
lekkoatletyki. 
 

W zawodach pod moją opieką udział wzięły: Monika Motyka, 
Marta Szczocarz, Monika Frączek, Katarzyna Gruca, Ewelina 
Gurbowicz, Anna Gruca, Justyna Motyka, Ewa Paciorek, 
Magdalena Góra, Lidia Badowska oraz rezerwowe Katarzyna 
Szczepanek i Aneta Święs. 

mgr Katarzyna Koszyk, LO 
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▲ Politechnika Warszawska. Prezentacja dla uczniów LO. 
 
 

 

▲ Góralska watra na Przehybie…  wycieczka z gimnazjum. 

 
 

▲ MP w biegach przełajowych. Drużyna biegaczek z LO. 
 
 

▲ Spotkanie z przedsiębiorcami – zaproszeni goście. 



   

   

   

  

GALERIA SZTUKI 
„MINIATURA” 

 

WYSTAWY ARTYSTÓW 
2004.04.16 (fot. 1, fot. 2) 

Stanisław Hübner 
2004.05.01 (fot. 3, fot. 4) 

Ludwik Lizoń 
2004.05.16 (fot. 5, fot. 10) 

Robert Huk 
2004.06.02 (fot. 6, fot. 11) 

Bogdan Klimczyk 
2004.06.16 (fot. 7, fot. 12) 

Zbigniew Adam, Wojciech Adam,
Roman Rączek, Iwona Biernacka,
Waldemar Hübner, Anna Maciach, Jan
Skraba, Edyta Albin 

2004.06.26 (fot. 13) 
Jana Skraba 

2004.07.10 (fot. 8, fot. 14) 
Katarzyna Tumidajska, Jan Bartoszek,
Krzysztof Romanek, Jerzy Broda,
Stanisław Broda, Antoni Hala, Adam
Radzik, Andrzej Głód, Krzysztof
Samborski, Jan Kmak, Edyta Albin,
Anna Hulacka, Dawid Dziedziak,
Marek Krzysztoń, Bogdan Klimczyk,
Stanisław Apriasz, Renata Krzysztoń,
Jan Skraba, Stanisław Świerczek,
Stanisław Kmiecik, Roman Sekuła,
Tina Żelazny, Alina Mirek, Bogdan
Albin, Ryszard Kmak, Paweł Zięba 

2004.07.31 (fot. 9, fot. 15) 
Stanisław Kmiecik    

 




