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Plus dla Ja ro sła wa Dwo rzań skie go, mar szał ka wo je wódz twa pod -
la skie go, za wspie ra nie uta len to wa nej mło dzie ży.Mar�sza�łek�po�-
sta�no�wił�po�móc�uczniom�z�Ze�spo�łu�Szkół�w�Sło�bód�ce�(gm.�Szy�-
plisz�ki)�w�wy�jeź�dzie�na�Świa�to�wą�Olim�pia�dę�Kre�atyw�no�ści�w�USA.

Dwo�rzań�ski�prze�ka�zał�or�ga�ni�za�to�ro�wi�wy�pra�wy�czek�na�30�tys.�zł.�Ucznio�wie�ze�Sło�-
bód�ki,�dzię�ki�zwy�cię�stwu�w�mar�co�wej�Ogól�no�pol�skiej�Olim�pia�dzie�Kre�atyw�no�ści
(po�ko�na�li�64�dru�ży�ny)�za�kwa�li�fi�ko�wa�li�się�do�udzia�łu�w�mię�dzy�na�ro�do�wych�eli�mi�-
na�cjach�w�USA.�Nie�ste�ty�po�dróż�sfi�nan�so�wać�mu�szą�sa�mo�dziel�nie.�(rś)

Od�wy�bo�ru�Pa�pie�ża�Po�la�ka
i� pierw�szej� piel�grzym�ki� do
Pol�ski�w�1979�r.�roz�po�czął�się
pro�ces� od�zy�ski�wa�nia� su�we�-
ren�no�ści�na�ro�do�wej�i�ludz�kiej
god�no�ści.� Owo�cem� by�ło� po�-
wsta�nie� „So�li�dar�no�ści”,� a� w
kon�se�kwen�cji� – nie�pod�le�głe�-
go� pań�stwa� z� od�ro�dzo�nym
sa�mo�rzą�dem� te�ry�to�rial�nym.
Ka�no�ni�za�cja� Ja�na� Paw�ła� II
jest�da�rem�dla�ca�łe�go�świa�ta,
wszyst�kich� na�ro�dów,� sta�nów
i� za�wo�dów,� w� szcze�gól�no�ści
dla� nas� współ�ro�da�ków.� Uro�-
dzo�ny� w� Wa�do�wi�cach,� jest
sy�nem� wszyst�kich� pol�skich
miast�i�gmin,�a�sa�mo�rzą�dow�-

cy� by�li� ra�zem� z� Ja�nem�Paw�-
łem�we�wszyst�kich�miej�scach
pol�skich� piel�grzy�mek� i� pod�-
czas�rzym�skich�uro�czy�sto�ści.
Przy�zna�nie� Pa�pie�żo�wi�

w� cza�sie� VI� Świa�to�we�go
Dnia� Mło�dzie�ży� w� Czę�sto�-
cho�wie�w�1991�r.�Ho�no�ro�we�-
go� Oby�wa�tel�stwa� Mia�sta
Czę�sto�cho�wy�da�ło�im�puls�dla
in�nych� sa�mo�rzą�dów.� Sta�no�-
wią� one� dzi�siaj� 301� Miast�
i�Gmin�Pa�pie�skich�oraz�dwa
po�wia�ty,� któ�re� nada�ły� swo�je
ho�no�ro�we� oby�wa�tel�stwa.
Czte�ry� mia�sta� usta�no�wi�ły
Świę�te�go�Ja�na�Paw�ła�II�swo�-
im�Pa�tro�nem:�Świd�ni�ca,�Wa�-
do�wi�ce,�Beł�cha�tów�i�Obor�ni�-
ki�Wiel�ko�pol�skie.
W�Sta�rym�Są�czu,�16�czerw�-

ca�1999�r.,�pod�czas�ka�no�ni�za�-
cji� Bł.� Kin�gi� –� pa�tron�ki� pol�-
skie�go�sa�mo�rzą�du,�pa�dły�zna�-
mien�ne� pa�pie�skie� sło�wa:
„Dzi�siej�szy� świat� po�trze�bu�je
świę�to�ści� chrze�ści�jan,� któ�rzy

w� zwy�czaj�nych� wa�run�kach
ży�cia� ro�dzin�ne�go� i� za�wo�do�-
we�go� po�dej�mu�ją� swo�je� co�-
dzien�ne� obo�wiąz�ki;� któ�rzy
pra�gnąc�speł�niać�wo�lę�Stwór�-
cy� i� na� co� dzień� słu�żyć�
lu�dziom,� da�ją� od�po�wiedź� na
Je�go� przed�wiecz�ną� mi�łość.
Do�ty�czy� to� rów�nież� ta�kich
dzie�dzin� ży�cia,� jak� po�li�ty�ka,
dzia�łal�ność� go�spo�dar�cza,
spo�łecz�na� i� pra�wo�daw�cza.
Niech�i�tu�nie�brak�nie�du�cha
służ�by,� uczci�wo�ści,� praw�dy,
tro�ski� o� do�bro� wspól�ne,� na�-
wet� za� ce�nę� wiel�ko�dusz�nej
re�zy�gna�cji� ze� swe�go� (…).
Niech� i� w� tych� dzie�dzi�nach
nie� za�brak�nie� pra�gnie�nia
świę�to�ści,�któ�rą�zdo�by�wa�się
przez�kom�pe�tent�ne,�słu�żeb�ne
dzia�ła�nie� w� du�chu� mi�ło�ści
Bo�ga�i�bliź�nie�go”.�
Nie� lę�kaj�my� się� wpro�wa�-

dzać�w�ży�cie�na�uki�Świę�te�go
Ja�na�Paw�ła�II.
ta de uszw ro na7@gma il.com

Trynunał  przy�stą�pił� do� roz�-
po�zna�nia� spra�wy� zgod�no�ści�
z�kon�sty�tu�cją�prze�pi�sów�do�ty�-
czą�cych�upraw�nień�służb�spe�-
cjal�nych�do�in�wi�gi�la�cji�oby�wa�-
te�li.� Ina�czej� niż� in�nych,�mnie
wol�ność�fa�scy�nu�je.�Więc�bę�dę
o� niej� upar�cie� pi�sał.� Bo� wol�-
ność� ła�two� się� tra�ci.� A� jest�

z�nią� jak�ze�zdro�wiem�–�„ten
tyl�ko�się�do�wie�ja�ko�sma�ku�je,
aż� się� ze�psu�je”.� Spra�wa� „po�-
rwa�nia”� b.� pre�ze�sa� Or�le�nu
przez�służ�by�spe�cjal�ne�to�tyl�ko
wierz�cho�łek� gó�ry� lo�do�wej.�
W�2011�r.�służ�by�spe�cjal�ne�za�-
trzy�ma�ły�też�Marka�Se�ra�fi�na�–
człon�ka� za�rzą�du� PKN�Or�len.
Wy�szedł�po�40�dniach.�Do�dziś
nie� ma� ak�tu� oskar�że�nia,� ale
sta�no�wi�sko�stra�cił�od�razu.

Sę�dzio�wie�TK�pod�czas�roz�-
pra�wy� do�py�ty�wa�li� służ�by,� co
by�im�prze�szka�dza�ło�w�pra�cy?!
Kon�sty�tu�cja� im� prze�szka�dza!
Gdy�by�jej�nie�by�ło,�służ�by�sku�-
tecz�niej�zwal�cza�ły�by�prze�stęp�-

stwa!� Jak� PiS� pod�słu�chi�wał�
i�pod�glą�dał,�to�był�zły�uczy�nek.
A� jak�pod�słu�chi�wać� i�pod�glą�-
dać� bę�dą� agen�ci� Platformy
Obywatelskiej,� to� bę�dzie� do�-
bry�uczy�nek?�Ja�pru�de�ryj�ny�za
bar�dzo� nie� je�stem� –�więc� jak
chcą�pod�glą�dać�z�kim�sy�piam�–
pro�szę�bar�dzo.�Mo�że�przy�naj�-
mniej� pod� tym�wzglę�dem� się
cze�goś� na�uczą.� Ale� nie� chcę,
że�by�mo�gli�pod�glą�dać�sę�dziów.
Bo� ja� się� nie� wsty�dzę,� a� oni
mo�gą!� Więc� trze�ba� sę�dziom
uświa�do�mić,�że�nie�bę�dą�orze�-
ka�li� tyl�ko� w� na�szych� spra�-
wach.�To�są�też�ich�spra�wy.
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Śle�dzi�my�z�naj�wyż�szą�uwa�gą
wy�da�rze�nia� na� Ukra�inie� i� w
Ro�sji.�Pierw�szy�wnio�sek,�któ�ry
z�nich�pły�nie,�to�we�dług�mnie
ko�niecz�ność� kon�so�li�da�cji� pol�-
skie�go� spo�łe�czeń�stwa� wo�kół
przy�wódz�twa� pań�stwo�we�go,
Pre�zy�den�ta� i�Ra�dy�Mi�ni�strów.
Mo�że�my� się� róż�nić� w� po�glą�-
dach� i� po�my�-
słach� na� Pol�-
skę,� ale� to
szcze�gól�na� sy�-
tu�acja.�W�przy�-
pad�ku� czar�ne�-
go� sce�na�riu�sza
naj�trud�niej�sze�-
mu� eg�za�mi�no�-
wi�bę�dzie�pod�-
da�na�na�sza�ad�-
mi�ni�stra�cja�pu�-
blicz�na�–�za�raz
po�si�łach�zbroj�-
nych.� Ale� ko�-
lej�ny� wnio�sek
wy�ni�ka� z� ini�-
cja�ty�wy� Pre�-
mie�ra,� któ�ry
wo�bec� dyk�ta�tu
Ro�sji� w� spra�-
wie� ga�zu� dla
Eu�ro�py� za�pro�-
po�no�wał� unię� ener�ge�tycz�ną
pań�stwom�UE�i�unij�nym�in�sty�-
tu�cjom.�Nasz�Zwią�zek�od�4�lat
wy�ko�nu�je� in�ten�syw�ne� pra�ce
dla�uzy�ska�nia�wy�mier�nych�ko�-
rzy�ści�dla�gmin�po�przez�gru�po�-
we� ne�go�cja�cje� oświe�tle�nio�we�
i� gru�po�we�prze�tar�gi�na�za�kup
ener�gii�elek�trycz�nej.�Ma�my�za
so�bą� ko�lej�ną� edy�cję� gru�po�-

wych� ne�go�cja�cji,� a� je�ste�śmy�
w� trak�cie� przy�go�to�wań� do
trze�ciej� Gru�py� za�ku�po�wej.
Uzy�ska�li�śmy�z�dwóch�prze�tar�-
gów�du�że�oszczęd�no�ści�(5�mln
zł�z�2012�r.�i�10�mln�zł�z�2013
r.).�Na�wią�za�li�śmy�ty�mi�dzia�ła�-
nia�mi� do� na�szych� prac� z� lat
1993-94.�Z�tej�po�zy�cji�po�zwa�-
lam� so�bie� na�wią�zać� do� idei
Pre�mie�ra.�Ana�lo�gie�są�oczy�wi�-
ste,� tu� i� tam�cho�dzi�o� to,�aby
nie�być�uza�leż�nio�nym�od� jed�-
ne�go�do�staw�cy�i�so�li�dar�nie�od�-
po�wia�dać�na�dyk�tat�na�tu�ral�ne�-
go�mo�no�po�li�sty.�Dla�cze�go�gmi�-
na�ma�pła�cić�wię�cej�niż�7,18�zł
net�to�za�utrzy�ma�nie�1�punk�tu

św i e t l �n e �g o?
Dla�cze�go� ma
być� zmu�sza�na
do� sfi�nan�so�wa�-
nia� z� wła�sne�go
bu�dże�tu� od�-
t w o �r z e �n i a
(amor�ty�za�cji)
ma�jąt�ku� oświe�-
tle�nio�we�go� bę�-
dą�ce�go�wła�sno�-
ścią� wiel�kie�go
kon�cer�nu� ener�-
g e �t y c z �n e �g o .
Ma�jąt�ku,� któ�ry
prze�cież� miał
być� sko�mu�na�li�-
zo�wa�ny� na
rzecz� gmin,� ale
nie� zo�stał� –�
de�cy�zją� rzą�du
w� 1991� r.� Za�-
nim� uda� nam

się� do�pro�wa�dzić� do� zmia�ny
Pra�wa�ener�ge�tycz�ne�go,�war�to,
aby�gmi�ny�łą�czy�ły�się�w�gru�py
ne�go�cja�cyj�ne,� a� zwłasz�cza�
za�ku�po�we.� Aby� zmu�sić� naj�-
więk�szych�gra�czy�na�ryn�ku�do
ry�wa�li�zo�wa�nia�o�na�sze� za�mó�-
wie�nie� pu�blicz�ne� po�przez�
ob�ni�ża�nie�ofert�ce�no�wych.

zgso@zgso.org.pl 
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Unia energetyczna gmin

Mi nus dla Ja ro sła wa Dą brow skie go, by łe go wi ce pre zy den ta
War sza wy, za nie pra wi dło wo ści, ja kich miał do pu ścić się 
w cza sach za rzą dza nia Be mo wem. Dą�brow�ski�zre�zy�gno�wał�
ze�sta�no�wi�ska�wi�ce�pre�zy�den�ta�sto�li�cy�pod�ko�niec�kwiet�nia,�

w�związ�ku�z�re�we�la�cja�mi,�ja�kie�ujaw�nił�by�ły�wi�ce�bur�mistrz�Be�mo�wa,�Pa�weł
Buj�ski.�By�ły�już�wi�ce�pre�zy�dent,�bę�dą�cy�do�czerw�ca�2013�r.�bur�mi�strzem
dziel�ni�cy,�miał�trak�to�wać�ją�jak�pry�wat�ny�fol�wark,�pod�pi�sy�wać�fik�cyj�ne�umo�-
wy�cy�wil�no�praw�ne,�a�tak�że�sto�so�wać�prak�ty�ki�mob�bin�gu�i�za�stra�sza�nia.�(rś)

14,4mld zł

logicznie
Rzecz
bioRąc

oKiem
pRaKtyKa

unij�nych�do�ta�cji�prze�ka�zał�
sa�mo�rząd�wo�je�wódz�twa�
ma�zo�wiec�kie�go�be�ne�fi�cjen�tom�
w�la�tach�2004-2014�
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