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POŻYCZKA
Pożyczki od 500 zł do 6000 zł
Obsługa w domu klienta
Akceptujemy różne formy dochodu
Bez weryfikacji BIK
Dopuszczamy umiarkowane
zadłużenie w KRD
Rzeczywista roczna stopa
oprocentowania 222,06 procent
Na okres od 28 do 52 tygodni

www.benefia.pl
pl

A

M

A

m 30

W okręgu wyborczy

R

E

K

L

A

M

Rybnik, Żory
(Jastrzębie-Zdrój,
,
owski, raciborski
oł
ik
m
:
ty
ia
w
po
oraz
ski)
rybnicki, wodzisław

101

lczy o

kandydatów powa

9

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA
SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
kich.

mandatów posels

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Beskidzka 34, tel: 32 470 32 49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar), tel: 537 437 515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta), tel: 531 131 101
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Lista kandydatów do Sejmu
w okręgu wyborczym nr 30
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PILISZEK Grzegorz Kazimierz, socjolog, Żory
HULIM Wiesława Joanna, nauczyciel, Rybnik
MYŚLIWIEC Bogdan Czesław, ekonomista, Rogów
MACHNIK Sylwia, technik budownictwa, Turze
SMYCZEK Adam Sebastian, ekonomista, Chałupki
BORTLIK Grażyna Gabriela, sekretarka, Orzesze
POSTAWKA Henryk Sławomir, nauczyciel, Górki Śląskie
SZYMURA Jacek Arkadiusz, inżynier-górnik, Rybnik
RYCHŁY Piotr Sylwester, fizjoterapeuta, Czerwionka-Leszczyny
ADAMCZYK Kazimierz Stanisław, ekonomista, Ornontowice
OLEKSIŃSKI Artur Rafał, ekonomista, Żory
WALISZEWSKA Maria Teresa, ekonomista, Rybnik
POJDA Aleksander Jakub, nauczyciel, Rybnik
RDUCH Stanisław Alojzy, inżynier mechanik, Marklowice
NYCZKA Barbara Aleksandra, ekonomista, Mikołów
KULAWIK Elżbieta Maria, ekonomista, Wodzisław Śląski
DĄBROWSKA Janina, pielęgniarka, Rybnik
KARASEK Bronisław, inżynier transportu drogowego, Gołkowice

PIECHA Bolesław Grzegorz, lekarz medycyny, Rybnik
WOŚ Michał Piotr, prawnik, Racibórz
SOBIERAJSKI Czesław Stanisław, parlamentarzysta, Rybnik
GAWĘDA Adam, parlamentarzysta, Syrynia
MATUSIAK Grzegorz, inż. energetyk, Jastrzębie-Zdrój
DUTKIEWICZ Katarzyna Maria, parlamentarzysta, Racibór
GLENC Teresa, parlamentarzysta, Gorzyczki
RAJCA Cezary Dominik, specjalista ds. prawnych, Czerwionka-Leszczyny
SZUTKA Mirela Elżbieta, nauczyciel, Rybnik
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew, ekonomista, Wodzisław Śląski
RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna, dyrektor szkoły, Orzesze
SZYMURA Karol Bogusław, radny miasta, Rybnik
SZYMICZEK Alojzy Jan, radny powiatowy, Wodzisław Śląski
GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna, specjalista ochrony środowiska, Jastrzębie-Zdrój
KASPAREK Urszula Zofia, radna gminy, Jankowice
KODURA Maria, pielęgniarka, Świerklany, nie należy do partii politycznej
LAZAR Jerzy Bolesław, technik elektryk, Rybnik
WAWRZYCZEK Daniel Emilian, wyższy urzędnik samorządowy, Żory

Lista nr 3
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KOPIEC Maciej Kamil, ekonomista, Rybnik
NOWAK Mirosław Krzysztof, właściciel zakładu usługowego, Wodzisław Śląski
SMOLIŃSKI Zdzisław, chemik, Mikołów
KUSTRA Hanna Joanna, opiekunka dziecięca, Rybnik
URBAŃCZYK Piotr Aleksander, górnik, Jastrzębie-Zdrój
WITALA-SŁUGA Ilona Beata, nauczyciel geografii, Żory
POŻAROWSZCZYK Andrzej, inżynier organizacji i planowania produkcji, Rydułtowy
NOSIADEK Izabela Małgorzata, bibliotekarz, Radlin
SIEŃKO Patrycja Anna, specjalista do spraw turystyki, Wodzisław Śląski
LEONARSKI Tomasz Marek, kierownik do spraw sprzedaży, Rybnik
GRANICZKA Roman Wojciech, elektryk, Rydułtowy
GONSIOR Agnieszka Dominika, kierownik do spraw sprzedaży, Wodzisław Śląski
KORBEL Agnieszka Lidia, psychoterapeuta, Jastrzębie-Zdrój
KWAŚNY Piotr, pracownik socjalny, Żory
SOBIK Zofia, pozostały specjalista z dziedziny prawa, Radlin
RYCZKOWSKA Agnieszka Barbara, analityk baz danych, Mikołów
KALINOWSKA Iwona Maria, nauczyciel języka polskiego, Wodzisław Śląski
LIGAS Jarosław Piotr, politolog, Jastrzębie-Zdrój

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FRITZ Roman Henryk, przedsiębiorca, Rybnik
KURPAS Adam Jerzy, geolog, Orzesze
MAKAREWICZ Konrad Karol, technik infomatyk, Żory
MARON Tadeusz, ratownik górniczy, Jastrzębie-Zdrój
TOMECKA Małgorzata, nauczyciel matematyki, Mikołów
GORZOCH Grzegorz, technik górnictwa, metalurgii, Jastrzębie-Zdrój
BURKACKA Joanna, przedsiębiorca, Wilkowice
PYSZNY Justyna Dorota, doradca klienta, Wodzisław Śląski
LECH Mirosław, inżynier elektryk, Radlin
PIECHOCZEK Paweł Grzegorz, elektryk, Jastrzębie-Zdrój
ANTONIK-FAIKIS Aneta Halina, psycholog, Rybnik
SZATYŁO Alan Hieronim, doradca personalny, Wodzisław Śląski
MACIAŚ Aneta Anna, grafik komputerowy, Żory
GRABIEC Jarosław, technik elektryk, Pszów
KUCHARCZYK Justyna Natalia, kosmetolog, Jastrzębie-Zdrój
ILNICKA Paulina Sandra, nauczyciel przedszkola, Żory
LANUSZNY Jacek Szymon, historyk, Rydułtowy
COFALIK Hanna Dorota, grafik komputerowy DTP, Świerklany

Lista nr 5
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Lista nr 2
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lista nr 4
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KRZĄKAŁA Marek Grzegorz, nauczyciel, Rybnik
GADOWSKI Krzysztof Jan, mgr inż. transportu, Jastrzębie-Zdrój
LENARTOWICZ Gabriela Teresa, parlamentarzysta, Krzanowice
GASZKA Anna Małgorzata, nauczyciel historyk, Żory,
GABRYŚ Bartłomiej Józef, nauczyciel akademicki-ekonomista, Mikołów
PROFASKA Marek Bogusław, nauczyciel akademicki, Czerwionka-Leszczyny
KANTOR Halina Maria, pedagożka, Mikołów
KOZIELSKI Mirosław Leszek, przedsiębiorca, Mszana
SERWATKA Grzegorz Sebastian, inżynier energetyk, Gliwice
DUŻY Mirosław Piotr, starosta powiatowy, Łaziska Górne
KILJAŃCZYK Wojciech Piotr, przedsiębiorca, Rybnik
SKOWRON Joanna Ewa, nauczyciel, Rydułtowy
RZACZEK Beata Katarzyna, dyrektor placówki oświatowej, Rydułtowy
POLOK Olga Maria, urzędnik samorządowy, Świerklany
JELONEK Jerzy Mieczysław, przedsiębiorca, Jastrzębie-Zdrój
PIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata, nauczyciel, Rybnik
WŁASIEWICZ Gabriela Agnieszka, protetyk, Rudnik
DYBIEC Krzysztof Michał, przedsiębiorca, Wodzisław Śląski

Lista nr 8
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

URBAŃCZYK Maciej Krzysztof, geolog, Rybnik
PRUS Dariusz Mirosław, nauczyciel historii, Wodzisław Śląski
MOTYCZKA Danuta Agata, nauczyciel, Rydułtowy
PUSTELNIK Adam Ferdynand, nauczyciel historii, Pawłowice
OSUCH Paweł, bez zawodu, Rybnik
JAROSZ Natalia Agnieszka, sekretarka, Rybnik
KOSIŃSKI Damian, kierownik działu transportu, Częstochowa
STRACH Elżbieta Maria, kierownik działu transportu, Częstochowa
GIERCZYCKI Tomasz Krzysztof, zarządca nieruchomości, Częstochowa
BIAŁOŃ Tomasz, nauczyciel historii, Rybnik
STRACH Izabela Urszula, nauczyciel języka polskiego, Częstochowa

Lista do Senatu
w okręgu wyborczym nr 72
Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty raciborski i wodzisławski

GAWĘDA Ewa Maria
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Miejsce zamieszkania: Syrynia, partia: Prawo i Sprawiedliwość, zawód: fotograf

MIGALSKI Marek Henryk
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Miejsce zamieszkania: Racibórz, partia: nie należy do partii politycznej, zawód: wykładowca akademicki

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
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240 mln zł

koszt remontu
Sala koncertowa w jastrzębskiej szkole muzycznej należeć
będzie do najładniejszych i najnowocześniejszych tego typu
obiektów w naszym regionie.

Uroczyste podpisanie umowy na generalny remont DW 933 na odcinku
Wodzisław - Jastrzębie-Zdrój. Od lewej: premier Mateusz Morawiecki,
marszałek województwa Jakub Chełstowski i poseł Grzegorz Matusiak.

Pediatrię udało się uratować dzięki pomocy rządu oraz
samorządu wojewódzkiego.

To były dobre lata
dla Jastrzębia-Zdroju i dla Polski
O mijającej kadencji Parlamentu rozmawiamy
z GRZEGORZEM MATUSIAKIEM, jastrzębskim posłem,
kandydatem do Sejmu.
wych z naszym miastem jest projektem
ponadlokalnych. Przychylne władze województwa są dodatkową gwarancją dla
tej inwestycji.

- Dobra zmiana, jak mówi się o rządach PiS, jest dobra także dla JastrzębiaZdroju?
- Nasz bilans wygląda bardzo korzystnie. O Jastrzębiu mówi się nie tylko
w kontekście udanej restrukturyzacji JSW,
ale także przy okazji rządowych inwestycji, które są planowane na Śląsku.
- Ma Pan na myśli projekt przywrócenia kolejowych połączeń pasażerskich
z naszym miastem?
R

E

- Przywrócenie połączeń kolejowych
jest warunkiem zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Dzięki staraniom
mojego środowiska politycznego pociągi
wrócą do Jastrzębia-Zdroju, a zagwarantował to premier Mateusz Morawiecki
w rządowym programie „Kolej plus”.
W dodatku, po ubiegłorocznych wyborach samorządowych mamy kolejnego
sojusznika w osobie Jakuba Chełstowskiego, nowego marszałka województwa
śląskiego. Przywrócenie połączeń kolejoK

- Co dobrego oprócz kolei?
- Cały szereg inwestycji infrastrukturalnych, jak choćby remont drogi wojewódzkiej 933 z Jastrzębia-Zdroju przez
Mszanę do Wodzisławia Śląskiego. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji
drogowych w tej części regionu. Warto też
pamiętać o sprawach mniejszych, ale bardzo ważnych dla lokalnych społeczności.
Takim przykładem może być rządowe
wsparcie dla budowy sali koncertowej dla
jastrzębskiej szkoły muzycznej. Skutecznie
zabiegałem o tę dotację u wicepremiera
Piotra Glińskiego. Rządy PiS cechuje także
umiejętna reakcja na sytuacje kryzysowe.
Nie mielibyśmy pediatrii w jastrzębskim
szpitalu, gdyby nie szybka interwencja
władz centralnych i wojewódzkich. To tylko kilka przykładów na to, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości okazał się naprawdę dobrą zmianą.
- Jest Pan wiceprzewodniczącym
sejmowej Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny. Czy sztandarowe programy
PiS mają być receptą na społeczno-socjalne problemy Polaków?
L

- Nie mają być - tyko są. Czy ktoś policzył, ile polskich rodzin w tym roku
po raz pierwszy pojechało z dziećmi na
wakacje? To zaledwie jeden z wielu pozytywnych efektów programu Rodzina +.
To samo można powiedzieć o trzynastej
emeryturze.
- Czy to nie jest rozdawnictwo pieniędzy, przyzwyczajanie ludzi do życia na
koszt Państwa?
- Już na etapie prac przygotowawczych
nad programami społecznymi w sejmowej
komisji, której przewodniczę, posłowie
opozycji atakowali mnie tego typu „argumentami”. Taka opinia obraża miliony
ciężko pracujących Polaków i tych, którzy
na głodowe emerytury pracowali przez całe, swoje życie. Tak krzywdzące oceny wygłaszają tylko ci, którzy korzystając z przywilejów władzy już dawno stracili kontakt
z rzeczywistością. Dla mnie państwo musi
stać na straży rodziny i najsłabszych. Rozumiem oczywiście, że praktyczna realizacja obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości nie wszystkim musi się podobać.
Czy więc godność to jedynie programy społeczne takie jak np. Rodzina+?
- Nie, tylko jeden z elementów. Równie ważna jest godność pracy. Każdy ma
A

prawo do godnej zapłaty za swoją pracę,
dlatego rząd PiS podwyższa i nadal będzie podwyższał płacę minimalną do
4 tys. zł miesięcznie. Polska nie może być
wiecznym rezerwuarem taniej siły roboczej. Ale godność to też prawo do pracy.
Rząd PO PSL doprowadził górnictwo na
skraj bankructwa, kilka lat temu mówiło
się o likwidacji śląskich kopalń, a Kompania Węglowa i JSW tonęły w długach.
Do protestujących górników walczących
o miejsca pracy w Jastrzębiu-Zdroju policjanci strzelali gumowymi kulami. O skali
patologii w tutejszych kopalniach przekonałem się stojąc na czele zespołu specjalistów, którzy przygotowali audyt, będący
podstawą zakończonej sukcesem, reformy
naszego górnictwa. Dziś spółki górnicze
przynoszą miliardy złotych zysku i szukają ludzi do pracy. Kilka dni temu JSW
uruchomiła nową kopalnię.
Kolejnym przykładem mogą być deputaty węglowe, które dzięki także moim staraniom dopiero teraz zostały wypłacone
w postaci rekompensat. Szczególnie sobie
cenię to, że udało mi się doprowadzić do
tego, że pieniądze dostały i nadal dostają
wdowy i sieroty po zmarłych górnikach.
To przecież przywracanie godności poprzez sprawiedliwość.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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u W poprzednich wyborach parlamentarnych, w po
Jastrzębie-Zdrój okazało się prawdziwym bastion
klęski Platformy Obywatelskiej. Jak będzie w tym
sondaże, można spodziewać się podobnego rozst
M-3 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska, pow. 44,00 m2
cena: 159 000 zł tel. 601 976 218

M-4 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska, pow. 50,85 m2
cena: 148 000 zł tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

W

tym artykule nie
zajmujemy się innymi ugrupowaniami,
niż Prawo i Sprawiedliwość oraz
Koalicja Obywatelska. Tylko one
rozdają karty i od ich wyniku
zależy układ sił w przyszłym
parlamencie. Pozostali walczą
o przekroczenie progu wyborczego, a komu uda się ta sztuka
dołączy - naszym zdaniem - do
najsilniejszego.

Chodźcie
z nami!

Ciekawie
zapowiada się
nie tylko walka
między głównymi
siłami, ale także
wewnętrzna
rywalizacja.
W poprzednim wydaniu
gazety nazwaliśmy rybnickojastrzębską listę PiS, grupą
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bory by się szło...
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równaniu do statystyk ogólnopolskich
em Prawa i Sprawiedliwości i polem
roku? Patrząc na przedwyborcze
rzygnięcia.
TAK BYŁ W POPRZEDNICH
WYBORACH
		
PiS
PO
Polska
37,58% 24,09%
woj. śląskie
36%
25,7%
Jastrzębie-Zdrój 45,62%
19,7%
Frekwencja
Polska
Województwo śląskie		
Jastrzębie-Zdrój		
śmierci. Jeden z Czytelników
zwrócił nam uwagę, że to za
mocne porównanie. Skoro tak,
to napiszemy inaczej. Władze
PiS zafundowały swoim zwolennikom w naszym okręgu
prawdziwą klęskę urodzaju. Od
dawna partia Jarosława Kaczyńskiego nie miała tutaj tak mocnej ekipy. W porównaniu z poprzednim wyborami nie ma na
liście Izabeli Kloc, która zawsze
osiągała dobry wynik, a w maju
dostała się do Parlamentu Europejskiego. W jej miejsce pojawiło się za to kilku nowych zawodników wagi ciężkiej. Wrócił
do walki o Sejm i to z pierwszego miejsca Bolesław Piecha,
europoseł poprzedniej kadencji
i były wiceminister zdrowia.
W wyścigu o sejmowy mandat
wystartują także dwaj członkowie rządu Mateusza Morawieckiego, minister Michał Woś
oraz wiceminister Adam Gawęda. Nie wolno też lekceważyć
Czesława Sobierajskiego, który
jako jeden z nielicznych kandydatów w całej Polsce może
pochwalić się przyjaźnią z Jarosławem Kaczyńskim, sięgającą
początków polskiej transformacji ustrojowej.

Cztery lata temu,
w naszym okręgu
drugi wynik po
Izabeli Kloc uzyskał
Grzegorz Matusiak.
Na posła z Jastrzębia-Zdroju
głosowało ponad 17 tys. wyborców. W obecnej kadencji
Matusiak ciężko pracuje na powtórzenie tego sukcesu, ale we-

wnętrzna konkurencja jest tym
razem wyjątkowo ciężka. Według jednej z przedwyborczych
symulacji PiS może ponownie
zgarnąć z okręgu nr 30 pięć
mandatów. Może to oznaczać,
że wszyscy wspomniani panowie w październiku spotkają
w gmachu przy ul. Wiejskiej.
Pytanie, w jakim zrobią to stylu?
Wynik będzie określał pozycję
w partii w następnej kadencji.
Pozostali kandydaci z listy PiS
nie są tak rozpoznawalni, jak
pierwsza piątka i mają mniejsze
szanse na sukces. Choć może
zdarzyć się niespodzianka.
W poprzedniej kadencji
Platforma Obywatelska zdobyła
w naszym okręgu trzy mandaty. Według większości sondaży
ten wynik może się powtórzyć,
choć są symulacje, które dają PO zaledwie dwa miejsca
w Sejmie.

Takie informacje
przyprawiają
okręgowych
liderów PO
o prawdziwy
ból głowy.
W poprzednich wyborach
najwięcej głosów dla tej partii zdobyła Gabriela Lenartowicz, choć 17 tys. przy starcie
z pierwszego miejsca trudno
uznać za sukces. Drugi był Marek Krząkała, który przekroczył
15 tys., a zwycięską stawkę PO
zamknął Krzysztof Gadowski
zbierając ponad 11 tys. głosów.
W tych wyborach takie wyniki
mogą się nie powtórzyć. Tym
razem listę otwiera Krząkała,

50,92%
52,25%
53,80%

ale poza rodzinnym Rybnikiem jego nazwisko niewiele
mówi wyborcom. Z kolei Lenartowicz i Gadowski zasiadają
w gabinecie „cieni” PO, ale ten
został wykpiony przez media.
W tej kadencji największym
problemem ekipy Grzegorza
Schetyny jest brak ciekawego
programu, który mógłby okazać się dla wyborców atrakcyjniejszy, niż oferta PiS. Przekonywanie, że Kaczyński i jego
ludzie są źli, nie robi na nikim
większego wrażenia, bo większość Polaków dobrze ocenia
rządowe programy i reformy.
Sondażowe zniechęcenie do
PO może odbić się na wynikach regionalnych kandydatów. Wyjdą z tego obronną ręką
znani politycy, jak Borys Budka
startujący w Katowicach. Raczej przegra tam z Mateuszem
Morawieckim, ale nie będzie
musiał się wstydzić swojego
wyniku. Kandydaci PO z naszego okręgu nie są medialni
ani znani. Mogą mieć ciężko,
zwłaszcza, że na liście PO pojawiły się nowe twarze, jak choćby Mirosław Duży, starosta powiatu mikołowskiego.
W każdym razie, w okręgu
rybnicko-jastrzębskim zapowiada się ciekawa rywalizacja
międzypartyjna i wewnątrzpartyjna. Liczymy, że na wysokości zadania staną także sami
wyborcy. Cztery lata temu frekwencja w Jastrzębiu-Zdroju
była wyższa, niż w całej Polsce
i w województwie Śląskim. Liczymy, że 13 października będzie tak samo.
Jerzy Filar

DYWANY • WYKŁADZINY
KASETONY • CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

UWAGA!

Drodzy klienci informujemy,
że mimo remontu wiaduktu
dojazd do naszego salonu
nie jest utrudniony.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13
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Korekty do rozkładu jazdy

P

asażerowie złożyli 450 wniosków dotyczących rozkładu jazdy. Korekta, która
uwzględni część postulatów wejdzie w życie 21 października.

Do 15 września pasażerowie mieli czas na zgłaszanie wniosków do nowego rozkładu jazdy, który
w Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje od 1 września.
Wpłynęło 450 zgłoszeń. Najwięcej dotyczyło zwiększenia kursów na linii W10 (Jastrzębie-Rybnik przez
Wodzisław), a także na linii S10 w kierunku Żor.
Ponadto pasażerowie wnosili o skorygowanie godzin odjazdów autobusów dojeżdżających do kilku

szkół (m.in. w Moszczenicy i w Żorach). Zasygnalizowano również problem z dojazdem do kopalni
Zofiówka i Borynia z Osiedla Przyjaźń. Pojawiały
się także postulaty dotyczące kursów weekendowych. Mieszkańcy Pawłowic wnosili na przykład
o zorganizowanie dojazdu do Jastrzębia w godzinach porannych także w soboty i niedziele.

Śladami wielkich mistrzów
W
Zespole Szkół nr 9
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu-Zdroju odbył się XXI Integracyjny
Plener Malarski organizowany
przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i Ich
Rodziców „Tęcza” oraz Zespół
Szkół nr 9.
Tegoroczny plener odbywał
się pod hasłem: „Śladami wielkich mistrzów”. Jego uczestnicy
wykonywali prace pastelami olejnymi czerpiąc inspiracje wprost
od wielkich „mistrzów pędzla”,
takich jak: Stanisław Wyspiański, Tadeusz Makowski, Wiesław
R

E

Ochman, Vincent van Gogh czy
Pablo Picasso. Efektem twórczej
pracy młodych artystów były
przepiękne dzieła, utrzymane
w charakterystycznych dla poK

L

szczególnych malarzy: kolorystyce, technice i stylu. Wszystkie placówki i ich reprezentanci
otrzymali za udział dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
A

M
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Aktywnie, skutecznie, dla mieszkańców Śląska
Rozmowa z panią EWĄ GAWĘDĄ, radną
Sejmiku Województwa Śląskiego, kandydatką
do Senatu z listy Prawa i Sprawiedliwości

dużo więcej niż wzajemnym oskarżaniem się i kłótniami.

- Jest Pani radną sejmiku, przedsiębiorcą, skąd więc pomysł startu w wyborach do Senatu?
- Mandat senatora pozwoli mi skuteczniej walczyć o sprawy lokalne, które
dzięki mądrym decyzjom, dobrej współpracy i koordynacji pomiędzy różnymi
szczeblami władzy mogą stać się sprawami o znaczeniu krajowym. Przez ostatnie dziesięć miesięcy, we współpracy
z naszymi samorządami, udało mi się
dokonać sporo na rzecz mieszkańców
R

E

naszej części województwa. Skutecznie
poruszyłam sprawy, które leżały kilkanaście lat w szufladach, wiele z inwestycji już zostało rozpoczętych, kilka
zakończonych, jeszcze inne są w trakcie
przygotowywania. Dobra współpraca
z samorządami pozwala na błyskawiczne
rozwiązywanie takich spraw, jak remonty lokalnych dróg, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawa
bezpieczeństwa na drogach. Wiem, że
rozmową i współpracą można osiągnąć
K

- Które obszary działalności są Pani
szczególnie bliskie?
- Jako radna sejmiku pracuję w trzech
komisjach - do spraw rolnictwa, turystyki
i sportu oraz edukacji i kultury. W Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich pracuję
nad funduszami na rozwój zaniedbanych
często terenów. Wielki przemysł to przecież tylko część naszego województwa
i naszych gmin. Rejon Wodzisławia,
Raciborza, Jastrzębia-Zdroju czy Żor
to przecież sporo gospodarstw rolnych,
a w sołectwach można znaleźć ogromny
potencjał dla rozwoju lokalnych społeczności. Ten rozwój trzeba szczególnie wspierać, dlatego tak intensywnie promowałam
wojewódzkie „inicjatywy sołeckie”, które
są szansą finansową dla „małych Ojczyzn”.
- Czyli promocja naszego regionu?
- Zgadza się. Nasz region ma bowiem
ogromny potencjał. Widzę go rozmawiając z ludźmi, jeżdżąc po wszystkich miastach, gminach i sołectwach. Problem
L

polega jednak na tym, że nie mamy odpowiedniej infrastruktury, która zatrzymałaby ludzi na dłużej niż jeden dzień. Nie
ma instytucji, która stworzyłaby pakiet
ofert dedykowany konkretnym grupom
odbiorców. Jestem głęboko przekonana,
że stworzenie takiej oferty przyczyniłoby
się znakomicie do rozwoju regionu, również rozwoju gospodarczego, bo przecież
musiałyby powstać firmy obsługujące
przyjezdnych. Jako właścicielka zakładu
fotograficznego z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem, wiem jak dynamicznie potrafią rozwijać się małe firmy
mające bezpośredni kontakt z klientem.
Ich pomysły trzeba wspierać, ale przede
wszystkim tworzyć warunki żeby one
mogły wykiełkować. Wsparcie dla przedsiębiorczości uważam zresztą za jeden
z ważniejszych obszarów, którym powinny zajmować się skutecznie instytucje
centralne, w tym również Senat RP.
- Siłą napędową naszego regionu są
jednak przede wszystkim kopalnie.
- Jedno nie wyklucza drugiego. Kopalnie oczywiście mają swoje problemy,
A

które dotykają ogromną rzeszę mieszkańców naszego regionu. Jako Ślązaczka
od pokoleń, wnuczka powstańca śląskiego walczącego we wszystkich trzech
zrywach, kobieta pochodząca z rodziny
o głębokich tradycjach górniczych, nie
zamierzam ignorować spraw, które dotykają moich wyborców. Będę starała
się pomagać i wspierać ich w trudnych
sytuacjach. Znam problemy braci górniczej, gdyż żyję w tym środowisku.
Wszystko wymaga jednak rzetelnego
przygotowania i rozwagi w podejmowaniu decyzji. Szanuję ciężko pracujących
mieszkańców Śląska za ich poświęcenie, uczciwość, godność i wiarę. Znam
i szanuję naszą gwarę. Z sąsiadami godom, z tymi którzy nie rozumieją godki - rozmawiam. Szacunek dla ludzi to
nasza wspólna historia i tradycja. Jestem
dumna z tego, kim jestem. W parlamencie, jeśli się w nim znajdę, będę godnie
reprezentowała Śląsk i jego mieszkańców - wszystkich, bez względu na status
społeczny, pochodzenie, wykształcenie
czy majętność.
Rozmawiał: Jan Ostoja
M

Jako poseł skutecznie rozwiązuję nawet najtrudniejsze sprawy.
Przywracam pamięć o Powstaniach Śląskich i dzielnych Ślązakach.
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Kronika policyjna
ZATRZYMANY
ZA ZABÓJSTWO
Policjanci z jastrzębskiej komendy zatrzymali
40-letniego jastrzębianina, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa 24-latki. Na wniosek śledczych,
prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie mężczyzny. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę września. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo, ponieważ kogoś
zabił. Natychmiast we wskazane miejsce zostały wysłane patrole, celem odnalezienia podejrzanego. Policjanci w trakcie przeszukania terenu, w zaroślach
znaleźli jastrzębianina, który przyznał się do zabicia kobiety i wskazał mundurowym miejsce, gdzie
doszło do zdarzenia. Policjanci do czasu przybycia
pogotowia ratunkowego udzielali kobiecie pierwszej pomocy, niestety przybyłe na miejsce służby
medyczne stwierdziły zgon. Stróże prawa zatrzymali 40-latka. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin pracowali policyjni technicy
i śledczy. Za popełnioną zbrodnię grozi kara nawet
dożywotniego więzienia.
R

NAPADLI NA HOKEISTĘ
KATOWICKIEJ DRUŻYNY

tożsamość drugiego z mężczyzn. Jego zatrzymanie
jest kwestią czasu. Za rozbój grozi kara do 12 lat
więzienia.

Kryminalni z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali
15-latka, który wspólnie z drugim mężczyzną
napadł na zawodnika katowickiej drużyny hokeja. Łupem padła koszulka, na której znajdowało
się logo klubu. Mundurowi znają już tożsamość
drugiego z napastników.
Dyżurny jastrzębskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia jednego z zawodników
katowickiej drużyny hokeja, która przyjechała do
Jastrzębia, by rozegrać mecz. Policjanci ustalili,
iż zawodnik ten został zaatakowany przez dwóch
mężczyzn w trakcie rozgrzewki. Jeden z napastników zaatakował go od tyłu, uderzając w głowę, po
czym wspólnie z drugim zabrał mu koszulkę z logo
klubu. Mieszkańcy, widząc zajście, ruszyli hokeiście z pomocą. Sprawcy po wszystkim wsiedli do
samochodu i odjechali z miejsca. W poszukiwania
napastników, oprócz mundurowych z Jastrzębia,
włączyli się kryminalni zwalczający przestępczość
pseudokibiców z katowickiej komendy wojewódzkiej. W wyniku wspólnych działań, jeszcze tego
samego dnia w ręce stróżów prawa wpadł 15-letni
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Policjanci znają też

E
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NA GROŹBACH SIĘ
NIE SKOŃCZYŁO
Ogień przed drzwiami jednego z mieszkań
budynku wielorodzinnego na ulicy Pszczyńskiej.
Przyczyną pożaru było podpalenie, spłonęła
suszarka wraz z ubraniami. Jeden z sąsiadów
55-letni mężczyzna groził wcześniej właścicielce
mieszkania, krzyczał, że spali jej mieszkanie.

W rozmowie z właścicielką mieszkania, przed
którymi doszło do pożaru, ustalono, że wieczorem jeden z sąsiadów miał jej grozić oraz wykrzykiwał, że podpali jej mieszkanie, całą rozmowę
słyszała sąsiadka, co potwierdziła w obecności
stróżów prawa. 43-latka podejrzewa, że podpalenia mógł dokonać właśnie ten sąsiad. Sufit oraz
ściany korytarza zostały okopcone na całej wysokości oraz zniszczniu uległy dwie lampy sufitowe.
Zatrzymanemu mężczyźnie, za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla mieszkańców oraz groźby karalne, może teraz grozić nawet do 8 lat za kratami.
L
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CHCIELI ZABAWIĆ SIĘ
W PIROTECHNIKÓW
Policjanci zespołu wywiadowczego jastrzębskiej komendy zatrzymali dwóch młodych
mężczyzn, którzy postanowili poeksperymentować z materiałami pirotechnicznymi. Mundurowi, patrolując ulicę Energetyków, zauważyli rozpalone ognisko, w trakcie przeszukania
jednego z pojazdów ujawnili mieszankę pirotechniczną.
W jednym z aut, za siedzeniem kierowcy znaleziono worek z saletrą potasową, a w bagażniku
słoik z białą substancją. Jeden z mężczyzn powiedział, że jest to mieszanina pirotechniczna,
którą osobiście przygotował, z bliżej nieokreślonych składników. Mężczyźni zostali zatrzymani, a na miejsce wezwano Sekcję Minersko-

Pirotechniczną Samodzielnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.
Substancje zostały zabezpieczone przez technika kryminalistyki, które następnie zostały przekazane do Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
celem wykonania badań.
M
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SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Górnictwo czyste,
nowoczesne i dochodowe
Uruchomienie nowej kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, o którym piszemy na kolejnych stronach, stało się symbolem
nowego otwarcia w górnictwie i energetyce zapowiadanego przez Adama Gawęda, wiceministra energii.

podczas niedawnej, międzynarodowej konferencji
Energy Summit 2019.
W polskiej branży wydobywczej z powodzeniem
funkcjonują technologie pozwalające na takie spalanie węgla, które nie szkodzi środowisku.

Rząd chce jednak,
aby energia była nie tylko
czysta, ale też i tania.
Dlatego też właśnie teraz realizowane są programy, które naprawdę wpłyną na poprawę jakości
powietrza w naszym kraju. Wymiany kotłów, termomodernizacja budynków, dopłaty do paneli fotowoltaicznych to tylko część z pakietu nowych możliwości. W ich ramach ludzie mogą otrzymać naprawdę
spore dotacje na wymianę przestarzałych systemów
grzewczych, ale też i - jak to ma miejsce w najnowszym, bo uruchomionym dopiero pod koniec lipca
programie „Mój prąd” - stać się rzeczywistym wytwórcą energii. Wsparcie dla zainteresowanych programem będzie miało postać bezzwrotnej dotacji
w części pokrywającej koszt wykonania instalacji
fotowoltaicznej (paneli, inwerterów, okablowania,

ADAM GAWĘDA,

Z

miany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
na przestrzeni ostatnich czterech lat są
najlepszym przykładem, że jeśli rząd
ma dobry plan to może wyciągnąć z tarapatów
nawet najbardziej zagrożoną branżę. W 2015 r.
sytuacja JSW była tak dramatyczna, że w mediach pojawiły się doniesienia o możliwości
bankructwa i likwidacji spółki. Straty na koniec
roku przekroczyły 3 mld zł. Potrzeba było zaledwie trzech lat, aby spółka nie tylko odbiła się
od dna, ale zaczęła przynosić państwu dochody. Pod koniec 2018 r. zyski JSW przekroczyły
2,5 mld zł. Udało się to osiągnąć dzięki programowi naprawczemu wdrożonemu przez nowy
zarząd JSW oraz polityce państwa, które po 2015
roku postanowiło postawić górnictwo i energetykę na nogi. I słowa dotrzymało. JSW jest
największym producentem węgla koksującego
w Europie, ale plany spółki daleko wykraczają

wiceminister energii, kandydat do Sejmu RP
poza branżę wydobywczą. Szczególnego znaczenia nabierają inwestycje i przedsięwzięcia oparte
na nowoczesnych, sprzyjających środowisku
technologiach. Nie bez powodu JSW została jednym z partnerów szczytu klimatycznego ONZ,
który odbył się w Katowicach.

Miało to także wymiar
symboliczny, ponieważ
obecny rząd z powodzeniem
udowadnia, że rozwój
górnictwa nie musi się kłócić
z walką o czyste powietrze.
- Polska jest krajem, w którym węgiel stanowi
podstawę bilansu energetycznego. Użytkowanie
własnych zasobów węgla i opieranie na tym naszego
bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Realizować cele klimatyczne

W takie górnictwo, jak pierwsza od ponad 20 lat nowa kopalnia w Polsce,
budowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową, opłaca się inwestować. JSW
otworzy sobie bowiem dostęp do najwyższej klasy węgla koksowego, który
wpisany został przez Unię Europejską na listę surowców strategicznych.
Takich nowoczesnych inwestycji nasze górnictwo potrzebuje jednak więcej.
Polska musi umiejętnie wkomponować się w transformację energetyczną,
jaką przechodzi Unia Europejska i to jest największe wyzwanie przed
jakim stoi nasz kraj. Moją rolą, jako wiceministra energii, jest dostarczenie
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu takich argumentów, aby mógł
przekonać Unię Europejską, że Polska nie rezygnuje z ambitnych celów
polityki klimatycznej, ale chce je osiągnąć własną drogą, w duchu solidarnej
transformacji, jaką przyjęto podczas szczytu klimatycznego w Katowicach.
pomogą nam takie technologie jak: zgazowanie węgla, wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego, wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie
dwutlenku węgla czy produkcja paliw alternatywnych - mówił Adam Gawęda, wiceminister energii,

akcesoriów montażowych i robocizny) o mocy
2-10 kW. Wysokość dotacji może pokryć do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych, ale będzie wynosić nie
więcej niż 5 tys. zł. Dzięki temu powstanie na terenie
kraju 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych.
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Ruszyła nowa ko

W Jastrzębiu-Zdroju oficjalnie zainaugurowała działalność kopalnia węgla kamiennego
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Głębokość szybu, który zyskał nowe imię „Jan Paweł
Jastrzębska Spółka
Węglowa zamierza
zainwestować w swój
najnowszy zakład
wydobywczy trzy miliardy
złotych do 2033 r.

Premier MATEUSZ MORAWIECKI:
- Na gospodarkę trzeba patrzeć całościowo. Nie ma nowoczesnej gospodarki bez stali, a nie ma stali bez węgla koksowego. Ta super nowoczesna kopalnia
będzie potrzebna Polsce i całej Europie. Trzeba przypomnieć, że węgiel koksowy
został uznany przez Unię Europejską za surowiec strategiczny, dlatego należy się
cieszyć, że mamy do czynienia z rozbudową tego potencjału.

- Dwanaście lat temu w tym miejscu
było tylko błoto, łąka i nieużytki. Razem
z moimi kolegami z zarządu przyjechaliśmy tu w styczniu 2007 r. i powiedzieliśmy:
„Tu będzie kopalnia”. I to się sprawdziło powiedział podczas uroczystości Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Nowa kopalnia to szyb „Jan Paweł”
oraz budynki, m.in. maszyny wyciągowej
i tymczasowy budynek administracyjny.
Kolejne powstaną w ciągu najbliższego
roku. W planach jest też budowa kolejnego szybu - wentylacyjnego - w pobliskich
Zebrzydowicach.

Zasoby operatywne nowej
kopalni szacowane są na
ok. 180 mln ton węgla.

Minister energii
KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI:

- Górnictwo węgla koksowego
ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Większość, bo 95 proc. zasobów, to węgiel koksowy typu 35, który znajduje się
w dwóch złożach: „Bzie-Dębina” 1-Zachód (71,4 mln ton, koncesja ważna do
końca 2051 r.) oraz „Bzie-Dębina” 2-Zachód (106,4 mln ton, koncesja ważna do
końca 2042 r.).
- W tym złożu jest bardzo dobrej jakości węgiel koksujący, spełniający najwyższe
standardy. To jest największe złoże węgla
koksującego w Europie, które w tej chwili
próbujemy rozciąć i jesteśmy w tym zdeterminowani, bo to kluczowa inwestycja dla

Jastrzębskiej Spółki Węglowej - powiedział
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. Strategii i Rozwoju.

Rozpoczęcie wydobycia
w pierwszej ścianie
będzie możliwe w 2022 r.
Jako pierwszy przewidziany do eksploatacji wybrano pokład 404/1, m.in. ze
względu na relatywnie szybką możliwość
jego udostępnienia. Jednak docelowo czyli przed rokiem 2030 - kopalnia będzie
wydobywać węgiel w czterech ścianach.
Urobek trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki mechanicznej węgla
w Ruchu Zofiówka. Uruchomienie nowej
kopalni znacząco zwiększy zdolności produkcyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
bo docelowo zakład ma wydobywać ok.
2 mln ton węgla koksowego rocznie, a jego żywotność oceniana jest na co najmniej
30 lat. Tym samym doskonale wpisuje się
w Strategię Rozwoju JSW, która zakłada
wzrost wydobycia węgla, przede wszystkim koksowego, do 18 mln ton rocznie
w 2030 r.
- Górnictwo węgla koksowego ma przed
sobą świetlaną przyszłość - potwierdza
Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Dziś w kopalni Bzie-Dębina pracuje
ponad 230 górników, którzy zostali tu
przeniesieni z innych zakładów Spółki.
Są zatrudnieni w oddziale robót przygotowawczych oraz w oddziałach elektrycznym i maszynowym. Ich praca to przede
wszystkim drążenie przodków: badawczotransportowego B-1 oraz przecinki W-4.
Do końca roku kopalnia będzie zatrudniać 300 osób.

Na tym oczywiście nie
koniec, bo docelowo
w zakładzie znajdzie
pracę 2000 osób.
Decyzja o wydzieleniu nowej kopalni
ze struktur kopalni zespolonej BoryniaZofiówka-Jastrzębie została podjęta
przez zarząd JSW SA na początku bieżącego roku. Zdecydowano też, że zakład
będzie nosił nazwę „Bzie-Dębina” - od
nazwy złoża węgla. Do tej pory najmłodszą polską kopalnią węgla kamiennego
była KWK „Budryk” w Ornontowicach, która ruszyła z wydobyciem węgla
w marcu 1994 r. Od 2008 r. zakład znajduje się w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Źródło: jsw.pl

miasto | ludzie

opalnia JSW

„Bzie-Dębina”. To najnowszy zakład w strukturach
ł” (dotąd 1-Bzie), to 1164 metry.
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JZR wyprodukowały pierwszy przenośnik
Jastrzębskie Zakłady Remontowe - spółka z Grupy Kapitałowej JSW - zaprezentowały pierwszy przenośnik zgrzebłowy podścianowy wykonany
własnymi siłami według własnego projektu. W ten sposób JZR dołączyły do wąskiej grupy czołowych producentów maszyn i urządzeń górniczych.
To ogromny krok w kierunku rozwoju, zwłaszcza, że do tej pory JZR zajmowały się głównie remontem i modernizacją urządzeń górniczych.
Jastrzębskich Zakładów Remontowych.
Na prezentację zaproszono zarząd oraz
dyrektorów kopalń Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

- To dla nas wielki dzień. Po dziewięciu miesiącach ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób: konstruktorów,

technologów i pracowników produkcji,
możemy zaprezentować nasze dzieło
- powiedział Rafał Rychter, prezes za-

rządu Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Przenośnik oficjalnie zaprezentowany został w hali produkcyjnej

Ciepło dla Śląska

Na

terenie koksowni Radlin,
należącej do Grupy Kapitałowej JSW, zawarto
porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Radlina oraz
KWK „ROW Ruch Marcel”. W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy JSW
KOKS SA, PGG SA, PGNiG Termika
Energetyka Przemysłowa oraz miastem
Radlin uczestniczył premier Mateusz
Morawiecki. JSW KOKS SA przystępuje
do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia
z eksploatacji z końcem 2022 roku EC
Marcel, która jest własnością PGG.

Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji,
czyli w najbardziej efektywny sposób,
w jednym procesie technologicznym.
EC Radlin spełni wszystkie wymagania
Unii Europejskiej, a w szczególności
konkluzje BAT dla dużych obiektów
energetycznego spalania. EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii zasilą Krajowy
System Energetyczny. Ciepło w wodzie
grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK „ROW Ruch Marcel”
(21 MWt) oraz mieszkańców Radlina
(16 MWt). Blok zużyje ok. 180 mln m sześciennych gazu koksowniczego rocznie.

- Gaz koksowniczy do tej pory zanieczyszczał środowisko, bo szedł
w powietrze. Nic z tego nie wynikało
dla mieszkańców, tylko zanieczyszczenie środowiska. W gospodarce obiegu
zamkniętego możemy wyeliminować
emisję z niskich kominów. O to nam
chodzi w programie „Czyste Powietrze”
- to jest czyste powietrze w konkrecie.
Dokładnie o to chodzi w tej zielonej
transformacji gospodarczej, idącej
w kierunku coraz wyżej uprzemysłowionego kraju - Polski, która będzie
korzystała z różnych dobrodziejstw
rewolucji technicznej, technologicznej
4.0 - powiedział premier Mateusz
Morawiecki.

- Ogromnie się cieszę i serdecznie
wszystkim gratuluję realizacji tego projektu. To dopiero początek procesu ujednolicenia kompleksów ścianowych, jaką
zamierzamy wprowadzić we wszystkich
naszych kopalniach - powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. technicznych.

Inwestycje Grupy JSW w znaczący
sposób pozwalają rozwijać się Śląskowi.
Skuteczna kooperacja rządu z samorządem jest w stanie zapewnić ich szybką
realizację.

Budowa Elektrociepłowni
w Radlinie, to kolejny
przykład dobrej
współpracy na wielu
szczeblach, dzięki
której wygrywają
przedsiębiorcy, region
i jego mieszkańcy.
- Dzisiejsze porozumienie, to spełnienie jednego z moich marzeń, to
sprawa, o którą walczyłem od wielu lat.
Nowoczesna elektrociepłownia Radlin
gwarantuje produkcję energii cieplnej
i elektrycznej w kogeneracji. Zapewnimy ciepło, które będzie pewne i tanie,
co jest bardzo ważne ze względów społecznych oraz ograniczymy niską emisję,
czyli walczymy ze smogiem. Chciałbym
podkreślić, że za dwa lata Jastrzębska
Spółka Węglowa będzie samowystarczalna energetycznie, a nawet będziemy
mogli niewielkie ilości energii sprzedawać na zewnątrz. To sprawa bardzo
istotna, bo wpływa na poziom kosztów
firmy - powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.

Nowa elektrociepłownia
ma zostać zbudowana
w 29 miesięcy zgodnie
z podpisaną 12 czerwca
br. umową z RAFAKO SA,
wykonawcą obiektu.
Budowa nowego zakładu polepszy
stan środowiska oraz wpisze się w realizację programu „Czyste powietrze”.

Pierwszy przenośnik już w przyszłym tygodniu trafi do Ruchu Borynia. W jego skład wchodzą: kruszarka
urobku, urządzenie przekładkowe
oraz stacja zwrotna linowa. Wszystko zostało w całości zaprojektowane
i wykonane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych, a do produkcji
użyto materiałów najwyższej jakości
o znacznie większej wytrzymałości niż
te dotychczas stosowane w górnictwie.
W urządzeniach zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań. Poprawią ich
niezawodność i warunki bezpieczeństwa pracowników obsługi podczas
eksploatacji.
- Prezentowany przenośnik, czyli ultranowoczesne rozwiązanie techniczne,
które wyszło spod ręki naszych inżynierów, to dowód konsekwentnie wdrażanej
w GK JSW strategii, gdzie inwestycje
JZR mają zabezpieczyć całą grupę przed
monopolizacją rynku produkcji maszyn
górniczych - zwraca uwagę Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii
i rozwoju.

Zwiększy efektywność energetyczną
zmniejszając jednocześnie uciążliwość
środowiskową.
- JSW znajduje się w ekstraklasie
branży wydobywczej, moim zadaniem
jest, by pozostałe spółki weszły na wyższy
poziom technologiczny, bezpieczeństwa
i efektywności. Tego oczekują nie tylko
pracownicy, ale cały region. Dzisiejsze
wydarzenie pokazuje, że realizacja tak
ważnych inwestycji będących częścią
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju wpisuje się w proces transformacji sektora energetycznego - mówi
Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Obecnie trwają ostatnie
prace projektowe
i niebawem wykonawcy
wejdą na plac budowy,
który położony jest
w miejscu wyburzonej
infrastruktury
przemysłowej na terenie
koksowni.
Oddanie do eksploatacji EC Radlin
wpłynie na poprawę efektywności
energetycznej koksowni, a mieszkańcom Radlina zapewni sieciową dostawę ciepła. Nowe instalacje przyczynią
się do ograniczenia emisji, w tym
emisji gazów cieplarnianych. Projekt
Budowy Elektrociepłowni w Koksowni
Radlin został wpisany w Program dla
Śląska, który jest jednym z projektów
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę
Ministrów 14 lutego 2017 r. Zawarte
porozumienie dowodzi, że efektywna
współpraca biznesu z samorządem jest
możliwa i korzystna dla wszystkich zainteresowanych.

www.naszejastrzebie.pl
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Ryby (19.02-20.03) W tym miesiącu czekają Cię zawodowe zmiany. Znajdziesz się w nowym środowisku i masz
szansę poznać kogoś niezwykle fascynującego. W drugiej dekadzie miesiąca zachowaj szczególną uwagę na drodze. Najwięcej radości sprawi Ci życie
domowe.
E

Baran (20.03-20.04) Październik
przyniesie BARANOWI wiele zmian,
nowe okazje i możliwości w relacjach
zawodowych. Planety dodadzą Ci energii. Wykorzystaj ten czas i zacznij realizować swoje marzenia i potrzeby. Nie
rezygnuj z zaproszeń na imprezy, spotkać tam możesz osobę, która odmieK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38

R

ni Twoje życie. Finanse bez zmian z perspektywą na lepsze. Zadbaj o swój wygląd!
Byk (21.04-21.05) W październiku
BYK może planować i marzyć, bo jego
plany i marzenia mają szansę na realizację. Planety sprzyjają poprawie w relacjach rodzinnych. Jeśli szukasz drugiej
połówki, to pod koniec października pojawi się ktoś, kto wprowadzi Cię w stan
euforii, będzie się działo! Los Ci sprzyja.
Bliźnięta (22.05-22.06) W październiku znajdziesz się w centrum
wydarzeń. Nie podejmuj pochopnie
decyzji, bo złe decyzje mogą zaważyć na dalszym Twoim życiu. Uważaj
na wydatki, bo masz teraz lekką rękę
do pieniędzy. Single mają teraz szanse
u wdowców i rozwodników. Jeśli żyjesz
w związku, partner zaskoczy Cię szokującą zmianą.
Rak (21.06-22.07) W październiku
zapomnij choć na chwilę o codziennych
obowiązkach i znajdź czas tylko dla siebie. Zadbaj o formę i wygląd. Relaksuj się na świeżym powietrzu, wyjedź
na łono natury. Samotne RAKI właśnie
w październiku mogą znaleźć poważnego, wiernego partnera.
Lew (23.07-22.08) Październik, to
dla LWA miesiąc niespodzianek w życiu
towarzyskim i rodzinnym. Sprawy uczuciowe nabiorą tempa. Na horyzoncie
pojawi się ktoś o fascynującej osobowości. Uważnie przyjrzyj się swoim finansom, pora ograniczyć zbędne wydatki.
Postaraj się więcej przebywać na świeżym powietrzu.
Panna (23.08-22.09) W październiku sprawy zawodowe potoczą się po

HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02) W październiku pojawi się okazja dodatkowego zarobku. Można będzie trochę poszaleć na
zakupach. Dużo radości sprawi Ci niespodziewana wizyta kogoś, z kim dawno nie widzieliście się. Poświęć więcej
uwagi swej kondycji, spaceruj, ćwicz,
wyjedź na kilka dni na łono natury.
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ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl

www.kancelaria-kip.pl
Twojej myśli, możliwe zmiany w finansach. Jeśli chcesz podreperować zdrowie, to teraz jest najlepszy czas na
wczasy zdrowotne. Aby Twe serce mocniej zabiło, bierz udział w życiu towarzyskim. Wenus zapowiada zmiany
w życiu osobistym.
Waga (23.09-23.10) W październiku zmienne nastroje skłonią Cię do szukania rozrywek poza domem. W pracy
nowe wyzwania i szansa na lepsze finanse. Single mają szansę na nową miłość, kręci się gdzieś blisko. W stałych
związkach niepokój.
Skorpion (24.10-22.11) W październiku uważaj, by finanse nie wymknęły
Ci się spod kontroli. Masz teraz dobrą
passę. Wszystkie projekty przez Ciebie
realizowane mają szansę na powodzenie. W tym miesiącu, ktoś z rodziny bęA

dzie potrzebował więcej uwagi i pomocy z Twojej strony. Zadbaj o siebie, więcej przebywaj na świeżym powietrzu.
Strzelec (23.11-21.12) Październik będzie dla STRZELCA wyjątkowo udany
w każdej sferze życia. Na twojej drodze
pojawi się ktoś z kim przeżyjesz płomienny romans. Pamiętaj, że dużo zależy od Ciebie i Twoich wyborów. Masz
teraz tyle energii, że wszystko sprawnie
zorganizujesz i załatwisz.
Koziorożec (22.12-19.01) W październiku zatroszcz się o swoje siły witalne, a zdrowie i dobra passa nie będą
Cię opuszczać. To dobry miesiąc, by
przeanalizować relacje z partnerem
i świetny czas na serdeczne rozmowy
i szczere wyjaśnienia. W trzecim tygodniu października masz szansę na wygraną (lotto, giełda…).
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:

USTANOWIENIE I SPRZEDAŻ
PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
LOKALU MIESZKALNEGO

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5
w dniu 15.10.2019r., godz. 1200.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „ Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni,
co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów
ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do
księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu
mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej
wskazanej przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
14.10.2019 r., do godziny 1530.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim
umówieniu się w administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8, tel. 32 47 61 255.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

A

Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.

OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:

n ul. Górnicza 40/45, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 53,35m2,
cena wywoławcza 119 000 zł, wadium 11 900 zł.

M

n ul. Zielona 5/2 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 34,50 m2,
stawka wyjściowa 6,83 zł/m2, wadium 236 zł,
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5
w dniu 22.10.2019r., godz. 1200.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym
w Spółdzielni co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą
wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować
posiadanie stałego dochodu, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu
i pozostałych opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia
w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której
treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji
mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia
21.10.2019 r., do godziny 1530.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim
umówieniu się w administracji osiedlowej przy ul. Zielonej 5, tel. 32 47 18 170.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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u Dzieci i młodzież poznaje środowisko dzięki 250 ekopracowniom powstałym

Stawiamy na poznawanie ś
W

Ekopracownia - „Kraina Odkrywców” w SP w Górze - gmina Mszana.

Dzięki edukacji możemy zmienić sposób
myślenia i działania przyszłych pokoleń - stąd
akcja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
wspierania finansowego szkół i samorządów
by powstawały ekopracownie. W tym roku na
utworzenie 87 zielonych pracowni Fundusz
przeznaczył ponad 3 mln zł. Do tej pory
dzięki pięciu edycjom konkursów - „Zielona
Pracownia_Projekt” i „Zielona Pracownia” udało
się utworzyć 250 zielonych pracowni, na które
Fundusz przeznaczył 8 536 925 zł.

kolejnych miastach naszego
województwa powstają nowe
ekopracownie. We wrześniu
i październiku specjalistyczne klasy służące pogłębianiu wiedzy uczniów o środowisku, przyrodzie, naszej planecie i potrzebie jej ochrony powstały nie tylko w dużych miastach, ale także małych, m.in.
w Jaworzynce, Rybniku, Rudzie Śląskiej,
w Radlinie, Czańcu czy w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Każda ze szkół otrzymała wsparcie w wysokości około 30 tys. zł.
I tak w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, w gminie Mszana
w otwarciu pierwszej nowoczesnej zielonej pracowni w 2019 r. pod nazwą „Zielona pracownia-Kraina Odkrywców” wziął
udział prezes WFOŚIGW w Katowicach,
Tomasz Bednarek. Prezes Funduszu, kilka
dni temu otwierał także „Kłodnickie laboratorium przyrody” w SP nr 25 oraz „Ekotorium” w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej. - W tym rozdaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

Ekopracownia w Radlie.
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstała rekordowa liczba pracowni
na terenie województwa aż 87 - podkreślił prezes Funduszu Tomasz Bednarek.

„Z Beskidów w świat” - ekopracownia w Jaworzynce.

- Każdy z projektów traktowany był indywidualnie. Ich ocena była trudna, jednak te
zwycięskie, które otrzymały dofinansowanie zrodziły się głownie z pasji nauczycieli.
Za otrzymane z Funduszu pieniądze
zostały zakupione między innymi sprzęty audiowizualne, multimedialne, edukacyjne czy laboratoryjne. Nowoczesna pracownie odznaczają się ciekawym wnętrzem i bogactwem edukacyjnych pomocy dydaktycznych.
- Ekopracownie to takie miejsce, gdzie
młodzież zdobywa wiedzę o otaczającym
nas świecie, środowisku i przyrodzie. Jeżeli wiemy jak coś działa to możemy przewidzieć co się może wydarzyć jak zburzymy
przebieg danego zjawiska. Stąd tak ważna

Nowe wozy i sprzęt
u Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wsparł zakup sprzętu oraz wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych

S

trażacy i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, to
ludzie, na których zawsze możemy liczyć podczas wypadków i kataklizmów. Zawsze są na miejscu i ratują ludzi i dobytek, podczas powodzi,

pożarów, skażeń środowiska, wypadków samochodowych, wycieków paliwa, po przejściu trąb powietrznych
czy ulewnych deszczy. Ale, by dobrze
pracowali jest im potrzebny specjalistyczny sprzęt.

W Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim miało
miejsce oficjalne przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP
w Turzy Śląskiej oraz OSP w Biertułowach. Druhowie z OSP w Turzy Śląskiej

na zakup swojego wozu otrzymali wsparcie z obu - Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymali dotacje w wysokości 380 tys. zł,
a strażacy z Biertułowa - 100 tys. zł.
Podczas uroczystości Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: prezes Tomasz Bednarek wraz
z wiceprezesem Adamem Lewandowskim przekazali także 56 promes na
kwotę 230 tys. zł dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, Żor oraz Jastrzębia Zdroju, m.in. dla
jednostek w Bzie (4 tys. zł) i Szerokiej

(5,2 tys. zł). Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup specjalistycznego
sprzętu i wyposażenia dla OSP.

Dzięki dofinansowaniu
druhowie będą mogli
kupić, m.in.: nowe
agregaty prądotwórcze,
motopompy, aparaty
ODO, zestawy narzędzi
hydraulicznych i środki
ochrony indywidualnej.
- Pomagamy w zakupie sprzętu i wozów gaśniczo-ratunkowych strażakom
z OSP, bowiem to oni najczęściej są
najszybciej na miejscu i jako pierwsi

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

środowiska

powiedział Adam Lewandowski, wiceprezes WFOIŚIGW w Katowicach.
Na potwierdzenie faktu, że ekopracownie to wyjątkowe miejsca jest ta w Szkole Podstawowej w Jaworzynce, która powstała pod hasłem: „Z Beskidów w świat”.
Celem projektu było stworzenie pracowni jako ważnego elementu edukacji regionalnej. Fotorolety okienne przedstawiają zdjęcia płazów i gadów karpackich, ponadto w gablotach eksponowane są skały
i minerały z regionu. W pracowni powstał „Kącik badacza” do zadań prak-

24,7 mln zł
dołożył WFOŚIGW
w Katowicach,
by powstała
nowoczesna linia
do produkcji
dodatku do oleju
napędowego

Mniej zanieczyszczeń,

LEPSZY PRODUKT
W
Prezes Funduszu, Tomasz Bednarek otwortzył „Kłodnickie laboratorium
przyrody” w SP nr 25.
jest edukacja dzieci i młodzieży, by mogła
przetrwać nasza planeta i by kolejne pokolenia mogły cieszyć się jej bogactwami.
Cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursami i fakt, że przy tworzeniu pracowni angażują się także dzieci i rodzice. Dlatego powstają miejsca, gdzie w doskonałych
warunkach uczniowie zdobywają wiedzę -

tycznych - pracy z mikroskopem, przeprowadzenia doświadczeń i pomiarów.
Realizacja zadania obejmuje także stworzenie biblioteczki o tematyce przyrodniczej związanej z regionem. Koszt całkowity pracowni to 38 015,95 zł. Szkoła
uzyskała nagrodę oraz dofinansowanie
w wysokości 37 016,99 zł.

zakładzie produkcyjnym Nitroerg w Krupskim Młynie
otwarto nową linię do produkcji dodatku do oleju napędowego Nitrocet 50. W uroczystości wziął udział Zarząd
WFOŚiGW w Katowicach - Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnił premier
Mateusz Morawiecki oraz Adam Gawęda,
sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki
w wysokości 24,7 mln zł, co znacząco
przyczynił się do jej realizacji.

Nowa, warta ponad
77 mln zł inwestycja
sprawi, że proces
produkcyjny w zakładzie
będzie znacznie
przyjaźniejszy środowisku.
Przyczyni się do ograniczenia ilości
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w instalacji do produkcji Nitrocetu oraz
instalacji produkcji mieszanek nitrogliceryny z nitroglikolem (tzw. nitroestrów).
Zmiana technologii produkcji pozwoli

pomagają poszkodowanym. Ważne jest,
by dysponowali równie specjalistycznym sprzętem jak strażacy z Państwowej Straży Pożarnej - dodaje Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej,
w tym Śląski Komendant Wojewódzki

PSP Jacek Kleszczewski oraz Komendanci Powiatowi i Miejscy.
Na uroczystości gościli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
- Adam Gawęda, Posłowie na Sejm RP
- Teresa Glenc, Katarzyna Dutkiewicz,
Czesław Sobierajski oraz Grzegorz Matusiak, jak również Radni Wojewódzcy
- Ewa Gawęda oraz Rafał Kandziora.

Spółce na zwiększenie rocznej wydajności
instalacji z 16.000 Mg na 24.000 Mg produktu i ograniczenie ilości wytwarzanych
odpadów niebezpiecznych (w postaci
kwasów ponitracyjnych), rocznie z około
15.000 Mg do 2.400 Mg .
Co to oznacza? Zastosowanie tej technologii spowoduje, że odzyskane w trakcie produkcji kwasy azotowy i siarkowy
zostaną zawrócone do ponownego użycia jako surowce o odpowiedniej jakości.
Zwiększą się możliwości produkcyjne
zakładu oraz poprawi się bezpieczeństwo
samego procesu.

Dotychczas stosowana technologia nie
pozwalała na powtórne wykorzystanie odzyskanych surowców w procesie technologicznym. Dodatek do paliw Nitrocet 50
to azotan 2-etyloheksylowy, którego wykorzystanie ma zapewnić lepszy rozruch
silnika, a przede wszystkim zredukować
emisję spalin jest kierowany do takich odbiorców jak rafinerie, blendownie i producenci dodatków do paliw.
- Nie wiem, jak w 40 krajach świata,
do których eksportujecie wasz produkt
wymawiają nazwę Krupski Młyn, aby nie
połamać sobie języka - śmiał się podczas
otwarcia inwestycji premier Mateusz
Morawiecki. - Państwu i pracownikom
chciałbym pogratulować tego sukcesu
eskortowego, gospodarczego, inwestycyjnego i wspaniałej jakości polskich produktów, które są dzięki wam rozsławiane na
całym świecie - dodał premier Mateusz
Morawiecki.
Dodatek do paliwa do silników diesla Nitrocet 50 ma według producenta
wiele korzyści. Wśród nich jest wymiar
ekologiczny - dodatek redukuje emisję
toksycznych składników spalin (takich
jak tlenek azotu czy tlenek węgla) oraz
emisję hałasu.
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