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ZADUDNIŁO
W Jastrzębiu-Zdroju Andrzej Duda uzyskał jeden
z najlepszych wyników w województwie śląskim.
Omówienie sytuacji powyborczej str. 4-5
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KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
 Bon turystyczny uchwalony!
 Warbus kontratakuje
 28 milionerów
 JSW liczy straty po koronawirusie

dr Ireneusz Korczyński
ul. Górnicza 7,
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87

2

pod

filarem

K

ampania wyborcza wyciąga z ludziach najgorsze instynkty, które potem wyłażą na wierzch
dzięki internetowi. Jednym z najpaskudniejszych nawyków jest samozachwyt i poczucie wyższości
z powodu kandydata, na którego się głosowało. Różnej maści celebryci, publicyści i pomniejsi komedianci uderzyli w lament, że
prezydenta wybrali ludzi po zawodówce i „wieśniacy”. I co z tego?
Ich głos jest gorszy niż mój? Ile trzeba mieć kompleksów, aby gardzić kimś tylko z powodu innego statusu społecznego albo zawodowego. Gdzie tu jest jakaś poprawność polityczna, która w postępowych mediach zastąpiła ostatnio cenzurę. W Europie pod karą
więzienia nie wolno złego słowa powiedzieć o homoseksualistach,
aktywistach klimatycznych i ludziach o innym niż biały kolorze
skóry. Za to w Polsce można, ku uciesze masowej gawiedzi, dyskryminować ludzi słabiej wykształconych i żyjących w tak zwanej Polsce B. Czy skończy się na internetowym hejcie, czy podczas
kolejnych wyborów „postępowi” i „wielkomiastowi” pójdą dalej?
Czekam aż ktoś rzuci hasło, aby niektórym grupom odebrać prawa wyborcze, bo nic nie wiedzą o świecie i głosują na złych kandydatów. Teorię o niższości ludzi ze wsi wygłosił nawet Zbigniew
Boniek, dziś wielki prezes PZPN, a na początku kariery zwykły
zawodnik podrzędnych klubów. Ciekawe, jak zareagowałby na
hasło, że prezydenta nie powinni wybierać piłkarze, bo oprócz kopania piłki na niczym się nie znają. Niestety, w Polsce słoma wychodzi z butów i to nie rolnikom.
filar
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Bon turystyczny

UCHWALONY!

Rozmowa z GRZEGORZEM MATUSIAKIEM, posłem
z Jastrzębia-Zdroju, przewodniczącym sejmowej komisji do spraw turystyki.
- 15 lipca Sejm przyjął od
dawna wyczekiwaną ustawę
o bonie turystycznym. Dlaczego tak długo to trwało?
- Proszę o to pytać opozycyjnych senatorów na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim z Platformy Obywatelskiej.
W tej kadencji, kiedy mają większość w Senacie, weszło im
w krew maksymalne przeciąganie w czasie każdego projektu
ustawy, który wychodzi z Sejmu.
Nie oszczędzili nawet bonu turystycznego, choć wiedzieli, że na
te pieniądze czekają miliony rodzin, bo rozpoczęły się wakacje.

- Nie mogli uchwalić wcześniej, bo trwała kampania wyborcza. Przeforsowanie bonu
na początku lipca mogłoby dać
dodatkowe punkty prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
- Andrzej Duda i tak zwyciężył, a senacka większość pokazała, że nie obchodzi jej los rodzimej branży turystycznej ani
wsparcie dla polskich rodzin. Na
szczęście, Sejm błyskawicznie
przegłosował poprawki Senatu,
a prezydent natychmiast podpisał ustawę. Miliony polskich
dzieci skorzysta podczas wakacji
z finansowej pomocy państwa.
- Miliony, czyli ile dokładnie?
- Bon wakacyjny jest dedykowany dzieciom, czyli mówimy
o młodych beneficjentach programu 500+, których jest ponad
6 milionów.
- Jak można dostać 500 zł
z bonu wakacyjnego?
- Tych pieniędzy nie można fizycznie dostać, bo bon ma formę
elektroniczną możliwą do pobrania na urządzenia mobilne lub
wysłania na podany adres e-mail.
Warto zaglądać na rządowe strony, gdzie są wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków otrzymania bonu turystycznego. Należy zarejestrować
się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku programu 500+. Następnie należy potwierdzić poprawność danych
lub je zaktualizować, by aktywować bon.
- Na co można wykorzystać
bon 500+?
- Na usługi turystyczne
w kraju, w tym pobyt w hotelu czy pensjonacie, korzystanie
z lokalnych usług i atrakcji itp.
Pełna lista podmiotów biorących
udział w programie jest udostępniona przez Polską Organizację Turystyczną. Warto też pamiętać, że nie trzeba się spieszyć
z realizacją bonu. Jeśli ktoś,
z różnych powodów nie wybiera

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

się w tym roku na wakacje, pieniądze nie przepadną. Bon jest
ważny do marca 2022 roku.
- Jako szef sejmowej komisji do spraw turystyki, jak Pan
ocenia wpływ bonu na branżę
turystyczną?
- Ta gałąź gospodarki została chyba najbardziej dotknięta
skutkami pandemii. Przez dwa
miesiące turystyka praktycznie
zamarła, a nawet teraz, w czasie luzowania obostrzeń pandemicznych, w tej branży wciąż
obowiązuje wiele restrykcji i zakazów. Zapewne jeszcze długo
ruch turystyczny nie wróci do
poziomu sprzed pandemii, ale

powoli zaczynają się zapełniać
ośrodki wczasowe, co jest też zasługą programów wsparcia ze
strony państwa. Wartość samych
tylko bonów turystycznych wynosi ponad 3 miliardy złotych,
a to jest solidny zastrzyk dla
branży. Skorzystają głównie
miejscowości ulubione przez
dzieci, czyli kurorty nad morzem, w górach i nad jeziorami.
Poza tym firmy turystyczne, jak
wszystkie inne mogą korzystać
z oferty dla przedsiębiorców
przygotowanej w rządowej Tarczy Antykryzysowej. Mogę Państwa zapewnić, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości nie pozwoli
upaść polskiej turystyce.
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Warbus kontratakuje

u Spółka Warbus, świadcząca przez kilka lat usługi przewozowe w naszym mieście oskarżyła
Międzygminny Związek Komunikacyjny, którego szefem jest wiceprezydent JastrzębiaZdroju, o przywłaszczenie 1,7 mln zł. O sprawie została poinformowana prokuratura.
u Jeśli MZK będzie musiał oddać pieniądze, przewoźnik uzyska mocny argument
w cywilnych procesach odszkodowawczych. Miasto może zapłacić grube miliony za brak
pomysłu i umiejętności w organizowaniu transportu publicznego.
nikację w mieście. Jednakże MZK, jako organizator transportu publicznego, nie może sam
sobie wystawiać kar. Padło na Warbusa. Roman
Foksowicz, przewodniczący MZK i jednocześnie
wiceprezydent miasta, poinformował prywatnego przewoźnika, że zostaną mu naliczone kary
umowne za usługi niezrealizowane przez PKM.
Warbus nie chciał się zgodzić z tą decyzją
i odrzucał noty księgowe wzywające do zapłaty.
MZK znalazł jednak inne rozwiązanie na ściągnięcie pieniędzy. Po prostu zatrzymano środki,
jakie miały wpłynąć na konto Warbusa za wykonane wcześniej usługi. W konsekwencji prywatny przewoźnik wypowiedział miastu umowę. Na tym nie koniec. Warbus uznał, że został
okradziony przez MZK. Straty oszacowano na

1,7 mln zł i taka kwota pojawiła się w doniesieniu do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa. Wszystko zależy teraz od wyników
śledztwa. Jeśli Warbus wygra proces karny, otworzy to szerokie pole do roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej.

W grę mogą wchodzić
gigantyczne kwoty.
Przed rokiem w mediach pojawiały się spekulacje, że prywatny przewoźnik może się domagać
co najmniej 11 mln zł. Taki rachunek - gdyby stał
się prawomocny - zapłaciliby jastrzębscy podatnicy. Taka jest cena nieudolności władz miasta.
Jerzy Filar

REKLAMA

Z

awiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa wpłynęło do prokuratury
w ubiegłym miesiącu. Trudno ocenić,
jaki będzie efekt śledztwa, ale argumenty przedstawione przez Warbusa są bardzo mocne. Czy
miasto mogło uniknąć tych problemów? Oczywiście. Wystarczyło nie powierzać transportu
pasażerskiego w ręce zewnętrznej firmy, skoro
na własnym podwórku działa spółka komunikacyjna (MZK) i należące do niej przedsiębiorstwo
przewozowe (PKM). Takie rozwiązanie sprawdza
się w większości śląskich miast. Przezorni i mądrzy samorządowcy wolą nie tracić kontroli nad
transportem publicznym, bo kiedy usługa jest źle
świadczona można narazić się mieszkańcom.

Modelowym przykładem
niekompetencji stało się
niestety Jastrzębie-Zdrój.
Skoro miasto powierzyło komunikację autobusową zewnętrznej, komercyjnej firmie, to należało ją traktować po partnersku. Tymczasem
Warbus został wykorzystany do tuszowania błędnych decyzji i wpadek organizacyjnych MZK.
Z prywatnymi firmami tak się nie robi, bo jest
jasne, że będą do upadłego walczyć o każdą straconą złotówkę.
Wszystko zaczęło się pod koniec 2014 roku,
kiedy Warbus wygrał przetarg na organizację
transportu autobusowego. Wchodząc na jastrzębski rynek spółka nie planowała korzystania z podwykonawców, ale została zmuszona, aby połowę
przewozów zlecić Przedsiębiorstwu Komunikacji
Miejskiej. Taki był warunek władz miasta, które
nie chciały zlikwidować komunalnego przewoźnika choć z drugiej strony odebrały mu największy
rynek. Jak się z czasem okazało, podłączenie PKM
pod Warbusa nie było końcem, lecz początkiem
problemów. W dodatku prezydent Anna Hetman,

podczas kampanii wyborczej obiecała mieszkańcom bezpłatną komunikację, co wprowadziło dodatkowy chaos, bo nikt nie miał pojęcia jak miałoby to funkcjonować w praktyce.

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

Na początku, lepiej lub
gorzej, ale jakoś układała
się współpraca Warbusa
z MZK i PKM.
Umowa obowiązywała do 2025 roku. Warszawska firma liczyła, że w tym czasie władzom
miasta uda się zrobić porządek z komunalnymi
spółkami komunikacyjnymi. Aż nadszedł luty
2019 r. Dosyć nieoczekiwanie MZK podjął decyzję o rozwiązaniu i wszczęciu postępowania
likwidacyjnego PKM. Dla Warbusa był to szok.
Z dnia na dzień posypała się połowa przewozów, za które odpowiadał PKM. W dodatku
wybuchł jedyny w swoim rodzaju strajk komunikacyjny. Kierowcy w obronie miejsc pracy
poszli masowo na zwolnienia lekarskie, aby
zaprotestować przeciwko decyzji MZK. Strajk
trwał prawie dwa tygodnie. Kierowcy wrócili
do pracy, ale nie rozwiązało to problemów organizacyjnych. Szefowie Warbusa nie wiedzieli
na czym stoją. Likwidator PKM poinformował
ich, że w spółce szykowane są zwolnienia grupowe i jest duże ryzyko, że miejski przewoźnik
zaprzestanie działalności. W czasie strajku nie
świadczono usług przewozowych przewidzianych w umowie. W takiej sytuacji ktoś musi
ponieść konsekwencje.

Tak na logikę, jedynym
sprawcą zamieszania
był MZK.
Decyzja o likwidacji PKM sprowokowała
kierowców do strajku i sparaliżowała komu-
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www.dywan-wsieci.pl
Serdecznie zapraszamy

Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.dywan-wsieci.pl
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W prezydenckim pojedynku
u Trochę groteskowo brzmią
komentarze niektórych polityków
i publicystów, że opozycja wyszła
z tych wyborów też zwycięsko.
Jak wygrali, skoro przegrali?

u Wybory prezydenckie jeszcze
bardziej zabetonowały polską scenę
polityczną. Generalnie doszliśmy już
do układu dwupartyjnego.

P

rawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska rywalizują
w tej konkurencji od 2005 roku. Aleksander Kwaśniewski zakończył
drugą kadencje i nie mógł już kandydować po raz kolejny. W prezydenckie
szranki stanął Lech Kaczyński z Donaldem Tuskiem. Późniejszy „król Europy”
przegrał i nie popełnił już drugi raz tego
błędu. Tusk konsekwentnie odmawiał
kandydowania, choć po stronie PO jest
on jedynym liderem, któremu trudno
odmówić sprytu, doświadczenia i politycznego instynktu. Brak przywódcy
z charakterem i programem jest głów-

nym powodem, dla którego PO od sześciu lat przegrywa z PiS wszystkie wybory. Scenariusz jest zawsze podobny. Liderzy Platformy wzywają do narodowego
zrywu przeciwko „dyktaturze”. Ściągają
na pomoc ulicę, zagranicę i przyjazne
media. Straszą, że kolejnych wolnych
wyborów już nie będzie. Rozkręcają
atmosferę strachu i grają na skrajnych
emocjach. Później przegrywają, ale ogłaszają zwycięstwo i powtarzają tę kalkę
przy kolejnych wyborach.
Podobnie było teraz. Rafał Trzaskowski obwołał się ludowym trybunem
i głosem obywatelskiego sprzeciwu wo-

bec rządów PiS. Większość wyborców
nie dała się na to nabrać, bo ta nuta
brzmi fałszywie. Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym największej partii
opozycyjnej.

W jego ustach
nawoływanie do
odpolitycznienia życia
publicznego brzmi
- delikatnie mówiąc mało wiarygodnie.
Partia wystawiła Trzaskowskiego, bo
Małgorzata Kidawa-Błońska się skompromitowała, a Borys Budka (szef PO)
nie nadaje się na urząd prezydenta.
W wewnętrznych roszadach alternatywą
dla Trzaskowskiego miał być Radosław
Sikorski, ale „lord z Chobielina” ze swoją irytującą, arystokratyczną manierą
raczej nie mógł liczyć na głos masowego
wyborcy. Fakt, że PO stać jedynie na takiego kandydata, jak Rafał Trzaskowski,
nie wróży dobrze tej formacji. Można
sobie wmawiać, że wybory prezydenckie zakończyły się sukcesem opozycji,
bo dały podwaliny pod masowy ruch
oporu przeciwko rządom PiS. Tyle tylko, że to nieprawda. Ostatnie wybory
nie były niczym więcej, niż kolejnym
starciem między dwiema partiami, które
zabetonowały krajową scenę polityczną.
Kolejna porażka PO jest dowodem, że

z tą formacją jest coś nie tak. Jeśli chce
przetrwać musi się przeorganizować, bo
ludzie zaczną uciekać od partii, która
staje się symbolem politycznej porażki.
Zapowiadana przez Rafała Trzaskowskiego „Nowa Solidarność” jest skazana
na klęskę, bo w Polsce nie zdają egzaminu „apolityczne” i „oddolne” ruchy społeczne. Przykładem tego jest KOD, który
zaczynał od wielotysięcznych demonstracji, a teraz dogorywa w zapomnieniu. Na podobne doświadczenie skazany
jest też Szymon Hołownia. Przed pierwszą turą jego pomysł utworzenia obywa-

telskiego ruchu, który rozbije partyjny
duopol, okazał się atrakcyjny dla wielu
wyborców.

Ten wabik ciągle działa
mimo tego, że wcześniej
pojawiały się podobne
ruchy, które skończyły
marnie choć miały
znacznie ciekawszych
liderów.
Tą drogą poszedł, m.in. Janusz Palikot, któremu należy się szacunek za
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najlepsze wózki i foteliki samochodowe w jednym miejscu!

Duży wybór produktów renomowanych marek.
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PiS prowadzi z PO 3:1
Polska

Śląsk

Jastrzębie-Zdrój

60,63
51,03

48,97

48,99 51,01
39,37

n ANDRZEJ DUDA

n RAFAŁ TRZASKOWSKI

uratowanie „żołądkowo-gorzkiej” oraz
ikona polskiego rocka Paweł Kukiz. Oni
przetrwali dłużej w polityce. Natomiast
czar Hołowni, znanego dotychczas
z prowadzenia „Mam talent”, prysł po
pierwszej turze. Przez pół roku mamił
ludzi anty-POPiSem, ale okazało się,
że miał na myśli tylko anty-PiS. W dodatku poparł Trzaskowskiego w stylu
Clintona, czyli zapalił, ale się nie zaciągnął. Zwolennicy kandydata PO mieli
pretensje do Hołowni o słabe zaangażowanie, bo wielu jego wyborców zamiast
„trzaskać” przy urnach zostało w domu.
REKLAMA

Ten żal jest jak najbardziej uzasadniony.
Gdyby Hołownia jednoznacznie poparł
Trzaskowskiego, jeździł z nim na wiece,
udzielał się w mediach, być może wynik
wyborów byłby inny. Wtedy mógłby
wystawić rachunek za wsparcie i liczyć,
że dostanie coś od PO. Gdyby telewizyjny celebryta miał instynkt polityczny,
postąpiłby jeszcze inaczej. Nie poparłby
nikogo budując swój ruch i obserwując rozwój wydarzeń na głównej arenie
politycznej. Hołownia zrobił jednak po
swojemu. Jeśli chce przetrwać w polityce, musi przyłączyć się do PO, ale na

warunkach Budki i Trzaskowskiego,
a nie swoich. Po raz kolejny sprawdziła się zasada, że każdy rasowy polityk
jest dobrym showmanem, ale nie każdy
showman jest dobrym politykiem.

Marginalizacja
na pewno nie grozi
Konfederacji.
Krzysztof Bosak osiągnął dobry wynik. Nie udało się z niego zrobić faszystowskiego oszołoma, bo na tle innych
kandydatów wypadł zadziwiająco dobrze. Nie unosił się emocjami, nie krzyczał, nie płakał, nie groził. Był poukładany i wygadany, a poza tym miał program
wyborczy, czego nie można powiedzieć
o wszystkich pretendentach. Nadchodzące czasy będą sprzyjać Konfederacji.
Świat pogrąża się w oparach ideowego
absurdu, którego kwintesencją jest akcja „black lives matter” (czarne życie ma
znaczenie) przyzwalająca na niszczenie
pomników i cenzurę treści w kulturze.
Większość ludzi nie godzi się z takim
ogłupianiem i dewastowaniem cywilizacyjnego dorobku, ale nie wszyscy mają
odwagę się temu publicznie przeciwstawić. Wcześniej czy później taki czas jednak nadejdzie. Jeśli w Europie pojawi się
sztandar „white lives matter” (białe życie
ma znaczenie), na polskim gruncie poniesie go właśnie Konfederacja.

www.naszejastrzebie.pl

Wybory powiedziały
nam sporo nowego
i ciekawego na temat
politycznych
preferencji Polaków.
Okazuje się, że w kraju gdzie prawie połowa ludności żyje na obszarach
wiejskich, a rolnictwo jest w czołówce
kluczowych branż gospodarczych, nie
ma miejsca na partię ludową. Widowiskowa porażka Władysława KosiniakaKamysza dała ostateczny dowód na
to, że polityczne oczekiwania polskiej
wsi zapewnia obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Coś podobnego, tyle że na
drugim biegunie, dzieje się z lewicą.
Katastrofalny wynik Roberta Biedronia
stawia pod znakiem zapytania przyszłość tej formacji. Co ciekawe, słabość
polskiej lewicy nie idzie w parze z zadyszką czerwonej ideologii na poziomie
europejskim. W wielu unijnych krajach
lewica dysponuje silną reprezentacją
parlamentarną, a w niektórych nawet
rządzi. W Polsce weszła właśnie w fazę
schyłkową. Być może liderzy tej formacji popełnili strategiczny błąd koncentrując się na kwestiach mniejszości seksualnych, a wystawienie Biedronia było
koronnym dowodem, że właśnie na tym
zależy im najbardziej. Niewykluczone,
że wyborcy o lewicowych sympatiach
przejdą pod sztandar PO, a gwarancją

5

2005 Lech Kaczyński
2010 Bronisław Komorowski
2015 Andrzej Duda
2020 Andrzej Duda
dla nich jest Rafał Trzaskowski, który jako prezydent Warszawy podpisał
Kartę LGBT i w swojej partii uchodzi za
„lewoskrzydłowego”.

Wybory to także
pretekst do zmian
wewnątrz samego PiS.
Zwycięstwo Andrzeja Dudy było
spektakularne, ale w partii rządzącej powinno się zapalić kilka lampek
ostrzegawczych. Pięć lat temu PiS zaczął wygrywać, choć w obietnicach
wyborczych nie deklarował aż tak rozbudowanych programów socjalnych.
Ludzie głosowali na partię Jarosława
Kaczyńskiego, bo modny stał się patriotyzm, duma z historii Polski i wiara, że nasz kraj ma do odegrania ważną rolę w Europie. W tych wyborach
nastroje były inne. Niespodziewanie
silny okazał się nurt lewicowo-liberalno-nihilistyczny. To echo tendencji dominujących w Europie, gdzie zdrowy
rozsądek często przegrywa z komunistycznymi rojeniami o nowym porządku społecznym, degradującym takie
wspólnoty jak rodzina i naród. Prawo
i Sprawiedliwość musi o tym pamiętać.
Programy społeczne to dużo, ale może
nie wystarczyć do wygrania kolejnych
wyborów.
Jerzy Filar

REKLAMA
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Nastanie jasność
M-4
Jastrzebie-Zdroj
(Os. Zofiówka)
pow. 56 m2
cena: 133 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKA
BUDOWLANA
Jastrzebie-Zdroj
(Bzie Górne )
pow. 900 m2
cena: 75 000 zł
tel. 601 976 218
DZIAŁKA
Jastrzębie-Zdrój
Moszczenica,
pow. 1047 m2
cena: 73 290 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

u Pisaliśmy przed dwoma miesiącami o zadziwiającym pomyśle jastrzębskiego magistratu,

aby w czasie pandemii wyłączyć nocą światło na ulicach miasta. Wiadomo, że koronawirus
nie oszczędził samorządowych finansów, ale na tak radykalny krok zdecydowało się bardzo
niewiele miejscowości, a w naszym regionie jeszcze tylko Ruda Śląska.

M

agistrat przekonywał, że wtedy na
drogach i chodnikach jest znacznie mniej pieszych oraz pojazdów
i nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo
mieszkańców. Jest to nieprawda. Mimo egipskich
ciemności ludzie się przemieszczają. Idą do pra-

cy, wracają z imprez towarzyskich, wychodzą na
nocny spacer jeśli nie mogą zasnąć. Na pewno
nie śpią w tym czasie bandyci i złodzieje, a dla tej
„branży” nie ma większego sojusznika, niż egipskie ciemności. Wyłączenia światła nie uzasadniała tez skala oszczędności, która miała dać Ja-

strzębiu zaledwie 20 tys. zł miesięcznie. Czy to
jest gra warta - nomen omen - świeczki? Magistrat chyba zdał sobie sprawę, że popełnił błąd.
- Do końca lipca jastrzębskie ulice znów będą oświetlone - poinformował niedawno Urząd
Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Kręci ich bezpieczeństwo
R
owerzyści z Jastrzębia-Zdroju już wiedzą, jak być bezpiecznym w czasie wakacji. Te ważne informacje przekazali im tutejsi policjanci. W czasie trwania Eventu Rowerowego mundurowi radzili, ostrzegali i uczyli, jak bezpiecznie korzystać z roweru.
Z okazji trwających wakacji policjanci przypomnieli też, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, w górach czy też spędzając wakacje w mieście. Uczestnicy otrzymali od mundurowych odblaski oraz
książeczki edukacyjne, w których w łatwy i przystępny sposób opisano bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku. Spotkanie
zostało zorganizowane w myśl ogólnopolskiej akcji: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Głównym celem tej akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć.

Milionerzy

Patriotyczny mural
przy ul. Andersa

u Na Śląsku prawie 3500 osób może pochwalić

się rocznymi dochodami przekraczającymi
1 milion zł! W Jastrzębiu-Zdroju ludzi z wielką
kasą jest stosunkowo mało, bo zaledwie 28.

Ś

ląska Izba Administracji Skarbowej podsumowała zeznania podatkowe za ubiegły rok. W całym regionie jest 3425 osób,
zarabiających rocznie więcej, niż milion złotych. Śląscy milionerzy wykazali w sumie dochody w wysokości
8,14 mld zł. A zatem nie każdy zgromadził po równy milion. Średnio na jednego z krezusów wychodzi dokładnie po
2 369 723 zł. To mniej więcej
tak, jakby co roku wygrywali w Lotto.

Wbrew powszechnej
opinii śląskim
zagłębiem milionerów
wcale nie są Katowice.
Tabelę regionów, gdzie odnotowano największą liczbę najbogatszych osób otwiera Bielsko-Biała i powiat bielski
(liczone razem). Tu milionerów (a może multimilionerów)
jest 406. Drugą lokatę zajmuje
Częstochowa i powiat częstochowski z 355 krezusami. Dopiero na trzecim miejsce są Katowice, gdzie mieszka 301 osób,

których konto w ubiegłym roku wzrosło o przynajmniej sześciocyfrową sumę. Po drugiej
stronie rankingu są Siemianowice Śląskie z 26 milionerami
oraz drugie od końca Jastrzębie-Zdrój. W naszym mieście
jest zaledwie 28 bardzo majętnych ludzi. Większość osób,
które wykazują dochody przekraczające 1 mln zł, to przedsiębiorcy rozliczający się liniowym podatkiem dochodowym
i składające zeznanie PIT-36l.
To blisko 92% wszystkich śląskich milionerów.

P

rezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jas-Mos
Piotr Szereda po raz kolejny postawił na
współpracę z utalentowana młodzieżą.
Wraz z Janiną Bogusz-Wiśniewską postanowili,
że przy ulicy Andersa powstanie kolejny mural
o tematyce historyczno-patriotycznej.
Na początku 2020 roku przygotowano miejsce
(podkład na ścianie), ale pandemia wstrzymała realizację pomysłu. Prace ruszyły na początku wakacji i można już podziwiać efekty. Powstał mural uświetniający 100-lecie Powstań Śląskich. Wraz
z panią Janiną w projekt zaangażowały się dwie młode artystki z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III
Sobieskiego: Marta Sacewicz i Kamila Wiśniewska.
Janina Bogusz-Wiśniewska jest nauczycielem
plastyki w ZS nr 6 i SP 16 oraz zasiada w Radzie

Kultury w naszym mieście. Pełni też funkcję sekretarza Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych w Jastrzębiu-Zdroju, w tym murali i obrazów na ścianach korytarzy. Organizuje także konkursy plastyczne dla młodzieży.

KARBON 2
REKLAMA

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
generalne
wykonawstwo
budownictwo
przemysłowe
i kubaturowe
termomodernizacje
remonty
i wykończenia
nieruchomości
na sprzedaż

Skontaktuj się z nami:
tel. (+48) 660 479 000
KARBON 2 Spółka z o.o.
www.karbon2.pl
ul. Modelarska 11a; 40-142 Katowice email: karbon2@karbon2.pl
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Zadbajmy o naszą przyszłość
w Jastrzębiu-Zdroju
Podejmując decyzje planistyczne musimy dobrze rozeznać potrzeby
mieszkańców i dokonać analiz obszaru całego miasta
- mówi PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
- Co możemy powiedzieć o studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jastrzębia-Zdroju?
- Najprościej, o samym planowaniu
przestrzennym możemy powiedzieć, że
jest to określenie sposobu i możliwości zagospodarowania oraz użytkowania terenów miasta. Bardzo ważnym elementem
tego procesu jest uwzględnienie co znajduje się na danym terenie i co chcemy zmienić. Musimy przy planowaniu uwzględnić
potrzeby mieszkańców oraz środowiska.
- Jakie główne uwarunkowania musi
studium brać pod uwagę?
- Przy tworzeniu planu zagospodarowania naszego miasta należy wziąć pod
uwagę dwie podstawowe grupy uwarunkowań. Po pierwsze, społeczne - związane z życiem człowieka, z jego działalnością w tym ze strukturą rynku pracy, poziomem rozwoju gospodarczego, stanem
infrastruktury przemysłowo-technicznej,
jakością komunikacji i naszym dziedzictwem kulturowym.

Druga grupa to uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze. Począwszy od topografii terenu, określeniem występujących gatunków zwierząt, warunkami glebowymi, wodnymi i klimatycznymi.
- Gdy określimy te wszystkie parametry możemy podjąć decyzje?
- Gdy dokładnie określimy powyższe
warunki to łatwiej jest przyjąć najbardziej
optymalne rozwiązanie sposobu użytkowania. Musimy pamiętać, że podejmując
decyzje planistyczne musimy bardzo dobrze rozeznać potrzeby mieszkańców i dokonać dogłębnych analiz obszaru całego
miasta. Ponieważ rozwiązania przez nas
przyjęte będą miały bardzo istotny wpływ
na przekształcenia środowiska przyrodniczego, rozwoju gospodarczego czy też warunków mieszkalnych danych terenów
- Obecnie trwają konsultacje społeczne w naszym mieście.
- To prawda. Namawiam gorąco mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do zapozna-

nia się z projektem, ponieważ konsultacje
społeczne są warunkiem przyjęcia planu
w formie uchwały Rady Miasta. Od połowu lipca z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Miasta. Zachęcam też do obejrzenia
tego dokumentu w wersji elektronicznej
na stronie: www.jestrzebie.pl. Projekt będzie wyłożony do 4 września 2020 roku.
- Do kiedy i gdzie można zgłaszać
swoje uwagi?
- Swoje uwagi i postulaty można zgłaszać na piśmie. Formularz zgłoszenia uwag
do projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój jest dostępny na stronie:
bip.jastrzebie.pl. Swoje uwagi można zgłaszać do 28 września w wydziale Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto zapraszam zainteresowanych na publiczną dyskusję, która odbędzie się 2 września
2020 roku w hali widowiskowo-sportowej.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:
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Zdjęcia: JSW

LICZENIE STRAT
po koronawirusie

Jastrzębska Spółka Węglowa zwróciła się o maksymalne finansowanie w wysokości 1,75 mld zł,
w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

K

ryzys gospodarczy wywołany koronawirusem nie ominął Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zarząd JSW dokonał oceny wpływu
pandemii na poszczególne obszary działalności.

Produkcja
i sprzedaż węgla
Od 23 marca do 30 czerwca JSW nie
wykonała planu produkcji, zaś szkoda
z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton,
w tym 0,96 mln ton węgla koksowego.
Negatywne skutki wywołane restrykcjami
związanymi z COVID-19 dotyczą także
obszaru handlowego. W drugim kwartale
2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału o około 10,9%, a w porównaniu do II kwartału
2019 roku była niższa o około 7,5%.
Z uwagi na trudną sytuację kadrową
związaną z absencją pracowników, JSW
nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami
udostępniającymi.
W konsekwencji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca do 30 czerwca
planu robót korytarzowych w wysokości
6 291 mb.

Terminowość
spłaty zobowiązań
publiczno-prawnych
W konsekwencji obecnej sytuacji
pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych.
Łączna kwota pozostała do zapłaty
z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości
wynosi 281,18 mln zł, a nowe terminy
płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień
2020 roku.

Koszty
pracy JSW
W okresie od marca do czerwca JSW
poniosła dodatkowe koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19,
ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz
kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Łączne
koszty pracy związane z COVID-19 za ten
okres wyniosły 61,7 mln zł.

Inne
koszty
Pozostałe koszty (bez kosztów pracy) poniesione przez Spółkę związane z profilaktyką COVID-19 wyniosły
6,2 mln zł. Dekoniunktura związana
z pandemią spowodowała zmniejszenie
przychodów, wpłynęła na tymczasowe
ograniczenie produkcji, pogorszenie sy-

tuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio
rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom
należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Spół-

ka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków
COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wniosku-

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej do 21 lipca potwierdzono 3747 przypadków wyzdrowienia pracowników zainfekowanych koronawirusem. Dotąd potwierdzono 4009 infekcji. W kopalni Pniówek to 1618 osób, 1180 osób w Ruchu
Zofiówka, 388 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 313 osób
w kopalni Budryk, 504 w Ruchu Borynia, 5 w Ruchu
Szczygłowice oraz 1 osoba w Ruchu Knurów. Na
kwarantannie przebywają obecnie 53 osoby.
W trosce o pracowników i ich rodziny zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej cały czas
prowadzi działania mające na celu udzielenie
im wszelkiej pomocy w przetrwaniu pandemii
koronawirusa i izolacji związanej z koniecznością pozostania w domu.
Pracownicy kopalni Borynia-Zofiówka oraz
kopalni Jastrzębie-Bzie, oczekujący na wymazobusy, mogą dzwonić na specjalnie dla nich stworzoną infolinię

je o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając to na uwadze, Spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy
Antykryzysowej w maksymalnej kwocie
1 750,00 mln zł.

nr tel. 32 7565609 lub pisać na dedykowany adres email:
pomoc_covid@zofiowka.jsw.pl.
Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia czy rozmowy mogą skorzystać z pomocy psychologa,
który dyżuruje od poniedziałku
do piątku w godzinach od 12.00
do 15.00 pod numerem telefonu
539 677 682.
Ponadto JSW wspiera kadrowo
cztery okoliczne stacje sanitarnoepidemiologiczne, dzięki czemu
szybciej udaję się pozyskać decyzję
o zwolnieniu z izolacji i kwarantanny
pracowników Spółki oraz wygenerować
listę pracowników wraz z rodzinami, do
których w możliwie najkrótszym czasie powinien dotrzeć wymazobus.
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Sukces akcji krwiodawstwa

Nie każdy górnik to krwiodawca, ale to właśnie spośród górników pochodzi najwięcej
osób, które bezinteresownie dzielą się najcenniejszym z darów - krwią.

niani czy hejtowani, a którzy stanowią
jeden z filarów honorowego krwiodawstwa - oświadczył Artur Dyczko.

Pracownicy JSW
w honorowym
oddawaniu krwi
nie widzą niczego
nadzwyczajnego,
większość uważa to za
swój moralny obowiązek.

W

czasie wakacji zawsze brakuje krwi. W tym roku
pandemia koronawirusa
sprawiła, iż deficyt w bankach krwi
stal się szczególnie poważny. Dlatego
też, Regionalna Stacja Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Raciborza, zwróciła się z dramatycznym apelem o pomoc
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Górnicy jak zawsze nie zawiedli i zorganizowana w piątek oraz sobotę akcja, efektami przerosła najśmielsze oczekiwania.

- Kolejka przed stacją krwiodawstwa to widok bardzo rzadki, a w wakacje prawie niemożliwy. Pierwszego
dnia akcji, czyli w piątek padł swoisty
rekord. Po raz pierwszy od wielu lat,
jednego dnia w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobraliśmy krew od 270 osób - oświadcza
z dumą Gizela Kowol dyrektor RCKiK
w Raciborzu - górnicy to szlachetna
i odpowiedzialna grupa zawodowa dodała dyrektor.

Do udziału w akcji
zgłosiło się 110
pracowników JSW.
W centrum krwiodawstwa przyznają, że wielu górników przyszło podzielić się krwią bez wcześniejszego zapisywania się na kopalnianych listach. Większość uczestników akcji to doświadczeni krwiodawcy. Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia - Zofiówka, w sobotę
krew oddawał już po raz 50-ty. Nie brako-

wało też pracowników, którzy od tej akcji
rozpoczęli swoją przygodę z krwiodawstwem. Artur Dyczko, zastępca prezesa
Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych przyznaje, że krew oddaje po raz
pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
- Pomoc jest wpisana w etos górniczej
pracy. Chciałbym, aby zebrana dziś krew
pomogła mieszkańcom odległych części
kraju. Chciałbym, aby ludzie, którzy będą zawdzięczać jej życie wiedzieli, że to
dar górników, którzy tak często są oczer-

- Oglądam telewizję i wiem, że brakuje krwi, dlatego tu dziś jestem. Warto
oddawać krew, bo można komuś pomóc,
a nie zawsze mamy taką okazję, a skoro dziś jest akcja to warto wziąć w niej
udział. Zachęcam innych do oddawania krwi, za każdym razem dzielę się taką informacją w mediach społecznościowych. Krwi zawsze brakuje, a nie da się
jej przecież wyprodukować, trzeba się nią
podzielić - powiedział pan Piotr z Zakładu Wsparcia Produkcji.
Tymczasem rozpoczęła się już kolejna akcja adresowana do pracowników
JSW. Tym razem dotyczy ona oddawania równie potrzebnego osocza. Ten
cenny płyn zawiera przeciwciała, które
są wykorzystywane w leczeniu chorych
na COVID -19.
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Prezydent wśród górników
- To tutaj rodziła się Solidarność i to tutaj
wybuchały pierwsze strajki, to miejsce
symboliczne - tymi słowami Prezydent RP
Andrzej Duda podkreślił, jak ważne dla niego
było spotkanie z jastrzębskimi górnikami,
do którego doszło 9 lipca we wczesnych
godzinach porannych przed Ruchem Zofiówka.

W

izytę Prezydent rozpoczął od złożenia wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego.
- Ruch Zofiówka to dla każdego z nas miejsce

Spotkanie z górnikami przed bramą Ruchu
Zofiówka miało od początku nieformalny charakter. Prezydent częstował górników zmierzających na poranną zmianę kanapkami i kawą. Była
więc okazja do wspólnego zdjęcia czy wymiany
kilku słów z Prezydentem.

- To górnicze życie zaczyna się bladym świtem.
To dlatego rano jesteśmy tutaj przed kopalnią, bo
górnicy rozpoczynają szychtę o 6 rano. Chciałem
się z Wami spotkać i życzyć udanej szychty i dnia
- zwrócił się do górników Prezydent RP Andrzej
Duda.

szczególne zwłaszcza w tym roku, kiedy to będziemy obchodzić 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych, wielkiego zwycięstwa z 1980 roku - podkreślił Prezydent RP.

JSU nie składa broni

Wakacje w pełni, a wakacyjne kierunki w kraju znów są oblegane. To wiatr w żagle JSU,
przedsiębiorstwa z Grupy Kapitałowej JSW, która działa także w branży turystycznej.
Im więcej słońca, tym większa szansa na ekonomiczne odbicie po pandemii.

J

ne oferty promocyjne oraz imprezy tematyczne - mówi prezes zarządu JSU. - Dla
naszych klientów, którzy zostali zmuszeni przełożyć wypoczynek, mając na
względzie ich dobro i zdrowie, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu voucherów
turystycznych ze zniżką na kolejny rok,
a w przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrot kosztów maksymalnie do 30 dni.

SU sp. z o.o dysponuje dziś trzema
obiektami turystycznymi. Dwa położone są nad morzem - to Ośrodek
Wypoczynkowy „Diament”, który mieści się w Pobierowie i „Neptun” w Sianożętach.
- Warto podkreślić, że każdy z tych
obiektów ma swoją specjalizację - mówi Grażyna Majewska, prezes zarządu
JSU. - „Diament” to obiekt składający się
z budynku hotelowego oraz domków letniskowych. To miejsce idealne do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Zapewniamy dzieciom atrakcje w postaci Figloraju, gier i zabaw z animatorem, co pozwala rodzicom na spokojny relaks.

Największą atrakcją
Pobierowa jest rozległa
piaszczysta plaża, która
znajduje się zaledwie
400 metrów od ośrodka
„Diament”.
Ta idealna lokalizacja, doskonałe domowe jedzenie, rodzinna atmosfera,
a przede wszystkim wiele atrakcji dla
dzieci, co jest gwarancją dobrego wypoczynku. Natomiast OW „Neptun” położony jest w najpiękniejszym i najczystszym zakątku wybrzeża, w dodatku w odległości zaledwie 50 m od plaży, a także
blisko promenady miejskiej. Nadmorskie
wydmy, szeroka piaszczysta plaża i czysta
woda gwarantują znakomite warunki do
aktywnego wypoczynku. Obiekt organi-

Słoneczna pogoda
pozwala optymistycznie
jednak patrzeć
w przyszłość.

zuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży, posiada także bazę rehabilitacyjną.

Trzeci obiekt należący
do JSU to pensjonat
„Jastrzębia Turnia”
w Zakopanem doskonała baza
wypadowa do wędrówek
po górach.
- Pensjonat zaprojektowany został
z myślą o miłośnikach Tatr i fanach wypoczynku w bardzo przytulnych wnętrzach. To idealne miejsce zarówno na
rodzinny wypoczynek z dziećmi jak i fir-

mowe szkolenia, a zaletami są góralska
kuchnia, ciepła, rodzinna atmosfera oraz
dogodna lokalizacja w drugiej linii zabudowy ulicy Kościeliskiej - mówi prezes Majewska. - Nasz pensjonat oferuje
kameralny klimat sprawiający, że goście
z przyjemnością do nas wracają.
Pierwsze półrocze 2020 r. było bardzo trudne dla całej turystyki. Wybuch
pandemii COVID-19 spowodował całkowity brak zainteresowania nowymi
rezerwacjami, w większości zostały odwołane rezerwacje dla grup, wybiórczo
rezygnowali także klienci indywidualni.
Pomimo zniesienia zakazu działalności dla branży noclegowej na początku

maja, przez pierwsze trzy tygodnie frekwencja nie przekraczała 10 proc. Potem sytuacja stopniowo się poprawiała. Długi, czerwcowy weekend przyniósł ponad 50 proc. obłożenia. - Staramy się zawsze optymistycznie spoglądać
w przyszłość. Mamy wykwalifikowaną
kadrę i bardzo zaangażowanych pracowników, co niewątpliwie pozwala nam nieco łatwiej przejść przez ten trudny czas.
W obecnej sytuacji wdrożyliśmy niezbędne środki ostrożności i spełniliśmy wszelkie zalecenia związane z pandemią, tak
by wypoczywający u nas klienci czuli się
bezpiecznie. Zachęcamy do wypoczynku w naszych obiektach poprzez specjal-

Według Grażyny Majewskiej, z końcem czerwca nasiliły się zapytania ze
strony klientów o wypoczynek. - To dobry prognostyk, jednak nadal ostrożnie
podchodzimy do optymistycznych planów wsłuchując się w zapowiedzi powrotu zwiększonej liczby zachorowań na jesień. Wobec tej niepewności tym bardziej zachęcamy klientów do skorzystania z naszych ofert turystycznych w okresie wakacyjnym - mówi.
Zmniejszenie przychodów spowodowane wybuchem pandemii oznacza jednak, że część zaplanowanych przez JSU
inwestycji została przesunięta na kolejny rok. Warto jednak podkreślić, że plany modernizacji części obiektów nie zostały zarzucone, jedynie odłożone w czasie, bo tylko to pozwoli podnieść standard usług i walczyć z powodzeniem
w niezwykle konkurencyjnej branży.
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Wodór jest paliwem przyszłości,

ALE DECYZJE ZAPADAJĄ TERAZ

u Jastrzębska Spółka Węglowa należy do polskich liderów jeśli
chodzi o badania nad wykorzystaniem technologii wodorowych.

W

odór urósł do rangi paliwa, od którego zależy powodzenie Zielonego Ładu. Droga do sukcesu jest jednak daleka i najeżona politycznymi pułapkami. Do produkcji czystego wodoru niezbędne są inne paliwa, jak choćby gaz ziemny, który ma w Brukseli
wielu przeciwników i nie wiadomo, czy może liczyć na unijne dofinansowanie.
Jednym z najpopularniejszych słów na unijnych salonach stał się ostatnio wodór.
W dyskusji o Zielonym Ładzie pełni on
rolę złotego środka na wszystkie zagrożenia, jakie niesie radykalna polityka
klimatyczna. Ma rozwiązać większość
problemów technologicznych jak choćby
magazynowanie energii, z czym nie radzi sobie wiatrowa i słoneczna energetyka odnawialna. Komisja
Europejska ogłosiła niedawno unijną strategię wodorową. Składają się na nią inwestycje, regulacje prawne
i prace badawcze. Docelowo gaz ten ma zdominować
wszystkie energochłonne gałęzie przemysłu i poradzić sobie nawet w sektorach zależnych od węgla.

Jednym z polskich liderów wdrażania technologii wodorowych jest Jastrzębska Spółka
Węglowa.

Mateusza Morawieckiego. Pokaz technologicznych
ambicji JSW odbył się, m.in. podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Spółka przygotowała
wtedy specjalny autobus wodorowy,

Droga do „zielonego”,
czyli bezemisyjnego wodoru
jest jednak daleka.
Badania nad technologiami spełniającymi kryteria polityki klimatycznej, są na bardzo wczesnym etapie. To nawet nie jest kwestia kilku lat, lecz znacznie
dłuższego okresu czasu. Poza tym są to rozwiązania
tak kosztowne, że nawet rozrzutna w sprawach środowiskowych Bruksela, musi zastanowić się nad ich
opłacalnością. Na razie w gospodarce dominuje - jak
mawiają eksperci - wodór „szary”, do którego produkcji są wykorzystywane paliwa kopalne. Z oczywistych
względów Bruksela nie jest zainteresowana finansowaniem takich technologii. Sytuacja jest więc patowa, ponieważ wodoru „szarego” nie da się od razu zastąpić „zielonym”. Unia Europejska, jeśli chce osiągać
cele klimatyczne, musi pójść na kompromis i szukać
rozwiązań pośrednich. Jest nim wodór „niebieski”,
który powstaje z wykorzystaniem gazu ziemnego.

JSW zamierza produkować wodór
z gazu koksowniczego.
W ten sposób chce z produkcyjnego odpadu wytwarzać produkt, który może być paliwem przyszłości. Spółka w ubiegłym roku przystąpiła do Hydrogen Europe, Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. Prestiżowa organizacja skupia ponad 100 firm, 68 organizacji badawczych oraz
13 stowarzyszeń krajowych, które aktywnie działają
na rzecz rozwoju przyjaznych środowisku technologii
wodorowych. Ambitne plany Spółki wpisują się idealnie w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju premiera

który dowoził uczestników oraz mobilną stację tankowania wodoru. Sam prezes Hydrogen Europe przyjechał do Katowic z Brukseli samochodem o napędzie
wodorowym i korzystał ze stacji mobilnej przez budynkiem JSW Innowacje.

W ostatnim posiedzeniu komisji
Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii Parlamentu
Europejskiego uczestniczyła
Kadri Simson, odpowiedzialna
w Komisji Europejskiej za energię.
Dyskusja była poświęcona, m.in.
technologiom wodorowym.

- Jednym z wielu wyzwań związanych z zastosowaniem wodoru jest jego przesyłanie i dystrybucja. Przesyłanie czystego wodoru rurociągami jest stosunkowo rzadkim rozwiązaniem na skalę światową, a brak jest alternatywnej infrastruktury. Dodatkowym wyzwaniem dla
takich państw jak Polska jest stan sieci gazowej. W moim
kraju na prawie 11 tysięcy kilometrów sieci przesyłowych
połowa ma ponad 36 lat. Konieczne są więc inwestycje
w ich modernizację. Oczywiście, wodór można przesyłać
wykorzystując istniejącą infrastrukturę gazową, co pozwala na mieszanie wodoru z gazem ziemnym.
Komisje ENVI, REGI i ITRE dały już
zielone światło projektom gazowym w ramach Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Czy
zatem zgodzi się
Pani, że ogromne inwestycje
w infrastrukturę gazową są
z tej perspektywy niezbędne? zapytała Izabela
Kloc, poseł do
Parlamentu Europejskiego ze Ślaska.
Komisarz odniosła się do tego pytania. Potwierdziła, że zdaje sobie sprawę z problemu w dystrybucji
i bardzo wysokich kosztów nowych rurociągów wodorowych. Przyznała też, że konieczne będzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazowej.

Komisja Europejska jeszcze tego
lata ma opublikować ekologiczne
kryteria w tej sprawie.
Potraktujmy te słowa, jako dobrą monetę i zapowiedź, że spora część środków przeznaczonych na
dostosowanie istniejącej infrastruktury do produkcji i dystrybucji wodoru trafi do Polski, jako kraju
obciążonego największymi kosztami transformacji
energetycznej.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów
J

astrzębska Spółka Węglowa po raz drugi przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym. W tym roku stypendia otrzymało 28 uczniów ze szkół w Jastrzębiu-Zdroju, Knurowie, Czerwionce-Leszczynach, Pawłowicach oraz w Ornontowicach. Nagrody specjalne trafiły do
trzech najlepszych uczniów klas górniczych z każdej szkoły objętej porozumieniem o współpracy. Wysokość stypendiów to: 1,5 tys. zł, 1 tys. zł oraz 800 zł.
- Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję wytrwałości w nauce. Podziękowania należą się również nauczycielom, bo waszą zasługą jest, że uczniowie mają tak dobre wyniki i dziś możemy przyznać im nagrody - powiedział
Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW,
ds. pracy i polityki społecznej.
Na zakończenie spotkania wiceprezes Wojtków zapewnił, że w przyszłym roku program stypendialny

będzie kontynuowany. Ponadto po
ukończeniu szkoły absolwenci będą zatrudniani w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
Przypomnijmy, programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej
objętych jest ponad 700 uczniów szkół
o profilu górniczym. Dodatkowo od
dwóch lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli
najlepsze wyniki w nauce.
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Zielone Jastrzębie

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” JESZCZE BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Mobilne biuro
wyruszyło w trasę!
u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Krakowie
wystartowały z pilotażowym programem mobilnego biura. Do końca wakacji „czystobusy”
odwiedzą wiele miejscowości, aby mieszkańcy mieli możliwość u siebie, na miejscu uzyskać
porady i dowiedzieć się jak przystąpić do programu.
bowiem sygnały, że jest bardzo wiele osób,
zainteresowanych wymianą starych kotłów
i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania
na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często
zbyt duże obciążenie - dodał Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Zdaniem prezesa WFOŚiGW w Krakowie Kazimierza Koprowskiego mobilne

- To kolejny element, by przybliżyć program do mieszkańców. Nie w każdej gminie
czy mieście prezydenci, wójtowie czy burmistrzowie zdecydowali się na otworzenie
we współpracy z Funduszem biur informacyjnych. Stąd nasza akcja, by dzięki busowie dotrzeć tam, gdzie informacja jest potrzebna. Harmonogram jest układany na
bieżąco, jest zapotrzebowanie to jedzie.
Nasz bus będzie w trasie przez cały okres
wakacyjny (do końca sierpnia). Jej przebieg będzie można sprawdzać co tydzień
na dedykowanych podstronach WFOŚiGW
w Katowicach - wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa Funduszu.

Mobilne biura przejadą
ponad 4 tysiące
kilometrów w każdym
z dwóch województw.
Spotkania będą bezpieczne dla mieszkańców, zachowane zostaną wszystkie rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie maseczek
oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
Mobilne biuro Programu „Czyste powietrze” to:

Adam Lewandowski, zastępca prezesa katowickiego
Funduszu zachęca do udziału w programie.
n punkt obsługi
n doradztwo i konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w Programie
n kompleksowa pomoc w wypełnianiu
wniosku oraz rozliczeniu inwestycji
n wsparcie w zakresie możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, dobrania optymalnych dla budynku możliwości, a także proekologiczna edukacja
mieszkańców.
- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby gmin i do jak najszerszej grupy mieszkańców. Jeśli ten pilotażowy wakacyjny projekt się sprawdzi, to rozważymy wprowadzenie wyjazdów mobilnego biura programu „Czyste Powietrze” na stałe. Dostajemy

biura programu „Czyste Powietrze” to bardzo dobra inicjatywa, która realnie przybliży mieszkańców do skorzystania z dofinansowań - będą mogli u siebie w miejscowości dowiedzieć się więcej na temat termomodernizacji, czy też zapoznać się bliżej
z samym programem „Czyste Powietrze”
i sposobem ubiegania się o wsparcie materialne - zauważył.

Czyste Powietrze 2.0
Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków
o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na nowych zasadach.
Najważniejsze zmiany to m.in.:

1. uproszczenie kryteriów dochodowych,
rezygnacja z powiązania intensywności
dofinansowania z siedmioma grupami
dochodowymi;
2. zastosowanie nowego formularza
wniosku o dotację, bazującego tam,
gdzie to możliwe, na oświadczeniach
Wnioskodawcy;
3. integracja z programem „Mój Prąd”
przez możliwość uzyskania dotacji na
montaż instalacji fotowoltaicznej, bez
konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
4. powiązanie poziomu dotacji powiązany z efektem ekologicznym - bonus za
niskoemisyjność i odnawialność;
5. skrócenie terminu rozpatrywania
wniosków z 90 do 30 dni;
6. wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę
www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal

Minister klimatu

MICHAŁ KURTYKA:
Spotkania na żywo z osobami,
które doradzą w kwestii możliwych
rozwiązań termomodernizacyjnych,
czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok
w celu poprawy jakości powietrza nie
tylko w wielkich aglomeracjach, ale
również w małych miejscowościach.
Cieszę się, że Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska w Katowicach
i w Krakowie zdecydowały się na przełożenie tej idei w postaci uruchomienia mobilnych biur.

funkcjonuje „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portale Beneficjenta Wojewódzkich Funduszy.
Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić
wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba odesłać w wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu.

Zgodnie z zapisami Programu dla Śląska w ramach rządowego Programu
„Czyste Powietrze” do naszego województwa skierowana zostanie kwota
10,7 mld zł. Łącznie w całej Polsce na ten cel w latach 2018 do 2029 r. zostanie
przeznaczonych 103 mld zł. Do tej pory w całym kraju złożono łącznie prawie
150 tysięcy wniosków na kwotę ponad 3 mld złotych. Z tego podpisano 108 tys.
umów na kwotę ponad 2 mld zł.
W województwie Śląskim złożono prawie 18 tysięcy wniosków na kwotę ponad 300 mln zł. Podpisano ponad 12 tys. umów na kwotę 190 mln zł.

Konkurs „Zielona Pracownia” rozstrzygnięty
u 58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt
rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Na stworzenie
ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł
dotacji. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

C

elem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć
udział placówki oświatowe z terenu

województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie
„Zielona Pracownia_Projekt’2020”.
Przypomnijmy, że w powiązanym z tym
projektem konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020” z 206 zgłoszeń, które
w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 43

najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne
projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły otrzymają łącznie 320 tys. zł.
- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposaże-

nia i sprzętu - to główne elementy, które
ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Podsumowując 6 edycji konkursów
- „Zielona Pracownia_Projekt” oraz
„Zielona Pracownia” - Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln zł na utworzenie
308 zielonych pracowni w województwie śląskim.
Pełna lista placówek z oświatowych:
https://www.wfosigw.katowice.pl.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielone Jastrzębie

Łapiemy wodę!
uW

kilka pierwszych dni funkcjonowania Programu
„Moja Woda” wpłynęło 2 tys. wniosków!

G

romadzenie w przydomowych
zbiornikach wody opadowej
i roztopowej oraz późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel
Programu „Moja Woda”. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął
1 lipca nabór wniosków. W pierwszych
kilku dniach funkcjonowania programu
złożono 1118 wniosków w formie elektronicznej oraz 822 wnioski w formie
papierowej. Kwota dofinansowania ze
złożonych wniosków w formie papierowej to 3 764 658,97 zł.
Na przydomową instalację można
otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny
budżet programu, przygotowanego
przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.
Dofinansowanie można uzyskać na
zakup, montaż, budowę i uruchomienie
instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych
na terenie nieruchomości. Są to m.in.
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego i podziemnego,
otwartego lub zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego.

TOMASZ BEDNAREK,
prezes WFOŚiGW w Katowicach:
Musimy zrobić wszystko, żeby w jak
największym stopniu chronić nas przed
skutkami zmian klimatycznych. To jest
oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na
swojej posesji przydomowe instalacje,
pozwalające na wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, którą później
będzie można wykorzystać np. do podlewania ogródka. Chodzi o to żeby nie
trafiała ona do kanalizacji czy do rowów odwadniających.

- Dofinansowanie sięgać będzie do
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji - dodaje
prezes Tomasz Bednarek.
Przygotowany przez Ministerstwo
Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Moja Woda będzie realizowany
w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano
do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków do końca 2024 r. Budżet całego
Programu to 100 mln zł co pozwoli na
sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji i zatrzymanie 1 mln
metrów sześciennych wody rocznie.
Szczegóły: https://www.wfosigw.katowice.
pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html.

Zielona Tarcza: Fundusze wspierają
przedsiębiorców w czasie pandemii
u Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu,
reagując na pandemię koronawirusa, przygotowały ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności
finansowej. Wojewódzkie Fundusze mają w dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. To część rządowego
programu Tarczy Antykryzysowej, który ma pomóc przedsiębiorcom, korzystającym z oferty Funduszy.
- Pandemia COVID-19 wywiera istotny negatywny wpływ
na całą gospodarkę, dlatego poszukujemy rozwiązań, które
umożliwią przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji proekologicznych inwestycji. Jestem przekonany, że zaproponowana przez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferta preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej, pozwoli wielu firmom
przetrwać ten trudny czas i utrzymać miejsca pracy - mówi minister klimatu Michał Kurtyka.
Przedsiębiorcy to ważna grupa Beneficjentów, korzystających ze wsparcia finansowego
wszystkich 16 Wojewódzkich

Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W całym
kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących, m.in.
Odnawialnych Źródeł Energii,
budowy sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych czy też zwią-

zanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych
miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniający
mieszkańców danego regionu.

W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które
złożyły wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji, m.in.
poprzez możliwość udzielania
dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

Warunki udzielania takich
pożyczek różnią się w poszczególnych Funduszach, jednak
dla potencjalnego pożyczkobiorcy są niezwykle atrakcyjne, ponieważ cechuje je preferencyjne oprocentowanie, brak
opłat dodatkowych oraz elastyczne podejście do zabezpieczeń. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW rozpoczyna
się już od 1,5 procenta. Wymagane zabezpieczenia udzielanego wsparcia są najczęściej ustalane w toku indywidualnych
negocjacji pomiędzy danym
Funduszem, a pożyczkobiorcą, tak, aby udzielana pożyczka
stanowiła realną pomoc w trudnym dla firmy czasie.

- To kolejny element wsparcia
przedsiębiorców w tej skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazł się świat. Chcemy pomóc
przedsiębiorcom w utrzymaniu
realizacji ekologicznych inwestycji. W województwie śląskim na
preferencyjne pożyczki przeznaczymy łącznie 50 mln zł - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Wsparcie na zachowanie płynności finansowej może maksymalnie sięgać nawet
100 proc. kosztów całkowitych
realizowanej proekologicznej
inwestycji.
Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl.
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HOROSKOP
Wodnik (20 I - 19 II) Czas na
zmiany i to niekoniecznie miłe.
Inaczej sobie zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań.
Będziesz rozczarowany, ale to
jeszcze nie jest tragedia. Potraktuj całe zamieszanie jako sygnał ostrzegawczy, że nie zawsze
masz rację.
Ryby (20 II - 19 III) Odpuść sobie na razie podejmowanie ważnych decyzji. A jeżeli już musisz,
to poczekaj przynajmniej do końca wakacji, chociaż to i tak wielkie ryzyko. Przeżywasz ostatnio
silne huśtawki nastrojów. Musisz
się emocjonalnie wyciszyć. Czas
działa na twoją korzyść.
Baran (20 III - 20 IV) Zapomnij
o wakacyjnym lenistwie i bierz
się do roboty. Pojawi się przed
Tobą kilka możliwości do zarobienia kasy. Inni tkwią już
w letnim letargu i raczej nikt nie
sprzątnie Ci sprzed nosa okazji.
Tylko nie udawaj, że pracujesz,
ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V) Lipiec to nie
jest najlepszy czas do realizowania własnych projektów. Masz
dobre pomysły, ale wymagające
konsekwencji i koncentracji. Nie
można, patrząc w słońce, myśleć
o trudnych problemach. Ale nic
się nie pali. Zacznij na spokojnie
pod koniec września.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Prawdziwy skowronek z Ciebie. Try-

skasz humorem, a przebywanie
w Twoim towarzystwie to wielka
przyjemność. Wykorzystaj dobry
moment i pozwól sobie na odrobinę samodzielności w pracy albo
szaleństwa w życiu. Jak nie przyniesie Ci to korzyści, to przynajmniej ujdzie na sucho.
Rak (21 VI - 21 VII) Czekają Cię
trudne wyzwania. Będziesz pracować (albo wypoczywać?) w grupie, lecz to na Tobie spocznie ciężar odpowiedzialności za dobre
samopoczucie wszystkich. To
niesprawiedliwe, ale na pocieszenie można tylko dodać, że taki
stan nie potrwa wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII) Sierpień
jest Twoim zodiakalnym miesiącem, a słońce astralnym patronem. Prognozy mówią w lipcu
o pięknej, słonecznej pogodzie.
To brzmi prawie jak hymn pochwalny na cześć lwów, ale coś
im się od życia, przynajmniej latem należy. Leniuchujcie z pełną
premedytacją.
Panna (22 VIII - 22 IX) Dalej nie potrafisz się wyrwać spod
niekorzystnych wpływów. Musisz
okazać więcej odwagi i nie bać się
ryzyka. Nie traktuj tego, jako stawiania wszystkiego na jedną kartę, lecz jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się, postrasz, a zwyciężysz.
Waga (23 IX - 22 X) Męczysz się
i myślisz o sytuacjach, których je-

steś uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie masz na nie wpływu. Zamiast myśleć o tym, co się dzieje teraz, układaj możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i szukaj
w nich miejsca dla siebie. Życie
to nie tylko emocje, ale też gra.
Skorpion (23 X - 21 XI) Odstaw
na bok emocje. W pracy i życiu czeka Cię sporo trudnych wyzwań. Nie chodzi o żadne tragedie, ale o sytuacje, gdzie trzeba
się ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy w niczym nie
pomogą. Trzeba zacisnąć zęby
i robić swoje.
Strzelec (22 XI - 20 XII) Bądź
cierpliwy i licz tylko na siebie.
Mówiły jaskółki, że niedobre są
spółki, powinien też tak powiedzieć zodiakalny Strzelec. Jedyną przeszkodą w realizacji planów jest strach, że nie podołasz samodzielnie. To kompletna bzdura. Właśnie w spółce
z kimś stracisz. Przynajmniej
w tej jednej sprawie, o której
myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz
coś głupiego i co wtedy? Na razie wypoczywaj i powoli przygotowuj się do zmian. Tylko spokój może Cię uratować.

