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„Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani.” Art. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami
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Najaktywniejszy
poseł w regionie
według zestawienia sejmowego
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11 miejsce na 460 posłów

zapytań poselskich
13 miejsce /460

pytań w sprawach bieżących
20 miejsce /460

Dobiega końca VIII kadencja
Sejmu, która pod wieloma
względami była szczególna.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat
podziały wśród polityków nigdy
nie były tak głębokie. Praca
w atmosferze zaciekłej walki
i eliminowania opozycji w każdej
dziedzinie była wyjątkowo
trudna. Tym bardziej dziękuję
za Państwa wsparcie. To dzięki
niemu udało się zrealizować
wiele bardzo ważnych spraw
dla regionu i kraju, o czym piszę
w tym sprawozdaniu.

wystąpień na posiedzeniach Sejmu
45 miejsce /460

osób przyjętych na dyżurach poselskich
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FUNKCJE, CZYLI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Członek Komisji Energii i Skarbu Państwa
• Członek Komisji ds. Unii Europejskiej
• Członek Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Polityki
Energetycznej Unii Europejskiej
• Członek Rady Ochrony Pracy
• Skarbnik Klubu Parlamentarnego PO-KO
• Członek Kolegium, Prezydium Klubu PO-KO
• Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków
• Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Górnictwa i Energii
...to tylko niektóre funkcje sprawowane przez posła Gadowskiego

W Komisji Energii i Skarbu...

Pod kopalnią „Wujek” na zaproszenie
Stowarzyszenia Wdów i Sierot z rodzin górniczych
Batalia o pieniądze dla wdów i sierot z rodzin górniczych zakończyła się
sukcesem. Mimo to, „na lodzie” pozostała jeszcze grupa licząca ponad
13 tys. emerytów ze wszystkich spółek górniczych.

GADOWSKI DOTRZYMAŁ SŁOWA
Wydawało się, że wraz z gwałtownym wzrostem cen
węgla, a co za tym idzie - miliardowymi zyskami spółek
węglowych deputat (ekwiwalent pieniężny) węglowy zostanie przywrócony. W tej sprawie poseł Gadowski wielokrotnie interweniował u ministra energii, by ten zajął
się tematem. Wiceminister zapewniał, że w trybie pilnym
przedłożony zostanie stosowny projekt ustawy pozwalający wypłacać ludziom pieniądze. Tymczasem wszyscy zostaliśmy zaskoczeni i jak się okazało - oszukani.
Z końcem 2017 roku pod obrady Sejmu wniesiono ustawę
całkowicie pozbawiającą górników deputatu w zamian za
jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tys. zł. W ten
sposób rząd po raz pierwszy odebrał deputat ustawą. „Jedną decyzją zamknięto górnikom możliwość otrzymywania deputatu cyklicznie w każdym roku. Nikt ich nie pytał o zdanie.
Wiedząc, że spółki stać na wypłaty, domagałem się, aby dano
ludziom prawo wyboru” – mówi poseł Krzysztof Gadowski.

WIELU LUDZI POMINIĘTO
Szybko okazało się, że ustawa dotycząca wypłaty rekompensat jest dokumentem wadliwym, przygotowanym
w pośpiechu i bez głębszych analiz – „na kolanie”. Zapomniano o sierotach i wdowach po górnikach (ponad 6 tys.
osób), a także pracownikach kopalń, którzy przechodzili na
emeryturę od 2015 roku, w okresie kiedy deputat węglowy
nie był już wypłacany. To kolejne 13 tys. osób pozbawionych

rekompensaty. Wstawił się za nimi poseł Gadowski. Jego
zdaniem, to niepotrzebne dzielenie środowiska i działanie
nie mające nic wspólnego ze sprawiedliwym podziałem wypracowanych w górnictwie pieniędzy. Nie ma funduszy dla
ludzi pracujących długie lata w kopalni, natomiast pracownicy kolei (ok. 250 tys. osób) otrzymują rocznie z budżetu
państwa ok. 400 mln zł w ramach… deputatu węglowego.
O dziwo, w sprawie przywrócenia wypłaty deputatu,
mimo miliardowych zysków spółek węglowych, nie interweniowali posłowie PiS ze Śląska.

UPÓR SIĘ OPŁACA
Walka o rekompensaty dla wdów i sierot zakończyła się sukcesem. Dziesiątki spotkań z rodzinami zmarłych górników,
szereg interwencji poselskich łącznie z przygotowaniem
projektu ustawy dały pozytywny efekt. W 2018 roku ustawę zmieniono. Poszkodowane rodziny otrzymują pieniądze.
Teraz czas na rekompensatę dla górników, którzy nabyli
prawa emerytalne w ostatnich czterech latach. Jest nadzieja, że interwencje poselskie i uporczywe upominanie
się Krzysztofa Gadowskiego o prawa tej grupy ludzi dadzą
oczekiwany efekt. „Wielokrotnie okazywało się, że nawet
będąc w opozycji można skutecznie walczyć o prawa osób
pominiętych, potraktowanych niesprawiedliwie. Nie odpuszczę i tym razem” – mówi poseł.

RZĄD ODEBRAŁ PIENIĄDZE USTAWĄ

Do 2017 roku o wypłacie deputatu węglowego
decydowały poszczególne zarządy spółek węglowych w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wówczas ustawą z 2017 roku deputat
odebrano. Tak na przykład do tego czasu w kopalni LW „Bogdanka” i spółce Tauron Wydobycie, deputat wypłacano. Wówczas minister zdecydował o jego likwidacji i pieniędzy pozbawiono
ponad 6 tysięcy osób. Nie jest więc prawdą, że
rząd PiS nie likwidował deputatu węglowego.

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

W 2007 poseł Gadowski jako pierwszy przedstawia projekt ustawy przywracający wypłatę
ekwiwalentu z budżetu państwa uprawnionym
pracownikom PRG i PBSz. Górnicy otrzymali
pieniądze z wyrównaniem od 2002 roku. Przed
końcem obowiązywania ustawy, w 2015 roku
poseł interweniował ponownie, składając nowelizację. Dzięki temu, od stycznia 2016 roku deputat nadal wypłacano. Więcej, decyzje podjęte
po interwencjach posła Gadowskiego skutkują
do dzisiaj. Uprawnieni pracownicy PRG i PBSz
nadal otrzymują pieniądze.

LIKWIDACJA KOPALNI „KRUPIŃSKI” TO WIELKI SKANDAL!
W marcu 2017 r. rząd przekazał kopalnię
„Krupiński” do likwidacji. Zakład posiada
duże złoża węgla koksującego i koncesję na
wydobycie do 2030 r. Ponadto zatrudniał
ponad 2 tysiące osób. Szacuje się, że na likwidację kopalni „Krupiński” trzeba wydać
ok. 400 mln zł, natomiast na wznowienie
w niej wydobycia o 100 mln zł mniej. Warto
dodać, że rządzący podjęli decyzję o likwidacji w momencie, gdy właściciel kopalni,
czyli Jastrzębska Spółka Węglowa, osiągnął
zysk w wysokości ok. 1 mld zł. „Wielokrotnie
żądałem zmiany tej decyzji. Zwoływałem specjalne komisje, na które zapraszałem związkowców, samorządowców oraz przedstawicieli Ministerstwa Energii, a także JSW. Moje
zdanie podzielali m.in. senatorowie PiS, w tym
były szef Wydziału Górnictwa Politechniki
Śląskiej, natomiast posłowie PiS z Jastrzębia
i Rybnika poparli likwidację. Warto dodać,
że z inicjatywy związków zawodowych pojawił się też inwestor gotowy pokryć wszystkie
straty i wznowić wydobycie. Nic z tego. Minister stanowiska nie zmienił. To jedna z najbardziej kuriozalnych decyzji, z jaką spotkałem
się w mijającej kadencji Sejmu” – podkreśla
poseł Krzysztof Gadowski.
Rząd PiS wbrew wcześniejszym zapowiedziom zlikwidował również siedem innych
kopalń: KWK „Anna”, KWK „Makoszowy”,
KWK „Jawiszowice”, Ruch „Pokój I”, KWK
„Jas-Mos”, KWK „Śląsk”, KWK „Wieczorek”.

Oświadczenie w sprawie likwidacji KWK „Krupiński”:

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=7AD3E7C82E0F435BC12581590032847C&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Interpelacje:

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14257
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=20468

W SPRAWIE NOWEJ KOPALNI W RYBNIKU
TRZEBA SŁUCHAĆ MIESZKAŃCÓW!

ZATRZYMAĆ GIGANTYCZNY
NAPŁYW WĘGLA Z ROSJI!
IMPORT WĘGLA W LATACH

+68%
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W pierwszym kwartale 2019 roku do Polski
wjechało 3,15 mln ton węgla ze Wschodu,
czyli 69 proc. całości importu. Według Eurostatu, od stycznia do marca tego roku
do Polski dotarło 4,58 mln ton węgla z zagranicy, czyli o 270 tys. ton więcej niż rok
wcześniej. Przypomnijmy, że w 2018 roku
import tego surowca był rekordowy. Wiele
wskazuje na to, że wynik tegoroczny będzie
jeszcze wyższy.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Energii i Skarbu

Plany budowy kopalni w rybnickiej dzielnicy Paruszowiec niepokoją mieszkańców.
Obawiają się pogorszenia stanu - i tak już
rekordowo zanieczyszczonego - powietrza.
Mówią m.in. o szkodach górniczych związanych z niszczeniem budynków, o dewastacji
lasów, zagrożeniu dla rzek i potoków. Obawy mieszkańców podziela poseł Krzysztof
Gadowski. W lipcu na jego wniosek w Sejmie
zwołano w trybie pilnym posiedzenie Komisji
Energii i Skarbu, na którym strona rządowa
przedstawiła informację na temat planowanej inwestycji. Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpatruje raport

oddziaływania na środowisko planowanej
inwestycji. Jak podkreśla prezydent i rada
miasta, funkcjonowanie nowej kopalni oznacza poważne uciążliwości dla mieszkańców.
„To prawda. Świat idzie do przodu w kierunku
odnawialnych źródeł energii i to powinniśmy
wziąć pod uwagę szczególnie w odniesieniu do
całego okręgu rybnickiego. Stawką jest zdrowie i życie naszych dzieci i wnuków! Dla mnie
najważniejsza jest wola mieszkańców Rybnika. Pozostaję do ich dyspozycji. Chętnie będę
wspierał kolejne działania władz miasta zmierzające do zatrzymania tej inwestycji” – deklaruje poseł Gadowski.

JEDNYM GŁOSEM Z EMERYTAMI GÓRNICZYMI
Spotkania w sprawie deputatu węglowego i wypłaty rekompensat za utracony węgiel odbyły się w kilkunastu miejscowościach naszego regionu. Zorganizował je poseł Gadowski. Z jednej strony uczestnicy zapoznali się ze stanem prawnym obowiązującym w tym zakresie, a także poznali swoje możliwości związane z dochodzeniem
swoich praw. Z drugiej, były to konsultacje projektów ustaw przedstawianych przez
rząd. Jak się okazało, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców były bardzo cenne.
Spotkania informacyjne
w sprawie rekompensaty za
deputat węglowy:
• Wodzisław Śląski
• Żory
• Rybnik
• Czerwionka–Leszczyny
• Jastrzębie-Zdrój
• Łaziska Górne 
• Katowice

Rybnik

Spotkania z wdowami
i sierotami górniczymi:
• Żory
• Jastrzębie-Zdrój
• Wodzisław Śląski
• Rybnik
• Katowice
• Łaziska Górne

Rydułtowy

Spotkania z pominiętymi
przez rząd emerytami
górniczymi:
• Żory
• Godów
• Gorzyce
• Radlin
• Rybnik
• Rydułtowy
• Katowice
• Łaziska Górne

Wodzisław Śl.

Jastrzębie-Zdrój

Radlin

Godów - Gołkowice

Gorzyce

Żory

POSEŁ NAGRODZONY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

Nagroda z rąk Elżbiety Rafalskiej - ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej
Nagroda im. Haliny Krahelskiej trafiła do posła Krzysztofa Gadowskiego.
Honoruje ona dokonania laureata
w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. W ocenie
Głównego Inspektora Pracy, poseł,
pełniąc funkcję przewodniczącego
Zespołu Skarg w Radzie Ochrony
Pracy rzetelnie i obiektywnie dążył
do wyjaśniania zgłaszanych problemów. Zdaniem kapituły, wyróżniał
się głęboką wiedzą i znajomością
regulacji związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

WICEMINISTER
W GABINECIE CIENI

To wąska grupa profesjonalistów i doświadczonych
parlamentarzystów. Swoisty skład rządu formułowany przez największą partię opozycyjną, gotową przejąć
władzę w razie zwycięstwa wyborczego. W Polsce stanowi jedyną kontrpropozycję wobec rządu PiS. Krzysztof Gadowski jest w tym gronie wiceszefem gabinetu
energii. Monitoruje kwestie dotyczące górnictwa, rynku energii, gazu i ropy. Gabinet Cieni spotyka się co tydzień, wypracowując konkretne propozycje, projekty
ustaw i długofalową strategię dla tych gałęzi przemysłu. Efektem są interwencje w sprawach m.in. likwidacji kopalń i miejsc pracy w górnictwie, importu węgla
z Rosji przy jednoczesnym ograniczeniu krajowego wydobycia, a także wypłaty deputatu węglowego.

NIE

DLA CHAOSU
W SZKOLE

Takiego bałaganu w oświacie jeszcze nie było. Kumulacja roczników, strajk nauczycieli i brak zaplecza w szkołach to tylko niektóre
problemy, z jakimi musimy się mierzyć po reformie minister Anny
Zalewskiej. W tym roku o miejsca do szkół średnich walczą dwa
roczniki dzieci urodzonych w 2003 i 2004 i niektórych urodzonych w 2005 roku, jeśli rozpoczęły naukę w szkole podstawowej
w wieku 6 lat. Oznacza to, że szkoły średnie będą musiały przyjąć nie 300 tysięcy uczniów, jak do tej pory, ale 730 tysięcy. Stąd
zbieranie podpisów i protesty posłów opozycji przeciwko reformie
edukacji. „Bez wątpienia mamy do czynienia z największym bałaganem w oświacie od dziesięcioleci: wielka kumulacja roczników, brak
zaplecza w szkołach i niespotykany dotąd strajk nauczycieli, których
determinację podziwiam. Ich postawa wynika z odpowiedzialności za
nasze dzieci i młodzież” – twierdzi poseł Krzysztof Gadowski.

Akcja zbierania podpisów za szkolnym referendum.
Tutaj z Krystyną Szumilas, byłą minister edukacji narodowej

Działalność społeczna
i charytatywna
Poseł Krzysztof Gadowski od lat angażuje się w prace
na rzecz słabszych i potrzebujących.
Aby wszyscy mieli godne święta
Najważniejszy cel akcji „Święta dla Wszystkich” to wsparcie
osób ubogich, którzy dzięki pracy wolontariuszy organizują
w swoich domach Wigilię, być może pierwszą od wielu lat.
Procent dla potrzebujących
Wsparcie organizacji pożytku publicznego pozyskujących pieniądze z odpisów podatkowych w ramach akcji informacyjnej
1 proc. W ten sposób poseł angażuje się nie tylko w pomoc
konkretnym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Zabiega także, aby pieniądze z 1 proc. trafiły m.in. do hospicjum,
ochotniczych straży pożarnych czy klubów sportowych.

Akcja „Święta dla Wszystkich”

Na rzecz hospicjów
Praca na rzecz ludzi starszych i chorych to ważna część
działalności poselskiej. Od lat wspiera hospicja. Wielokrotnie
kwestował, by wesprzeć podopiecznych.
Nagrody dla aktywnych i najlepszych
Panie z kół gospodyń wiejskich, strażacy ochotnicy, a także
działacze kultury i rolnicy odbierają z rąk posła odznaczenia
i medale ministra. W ten sposób zostaje doceniona ich praca oraz zaangażowanie na polu społecznym.

60 lat KGW w Skrzyszowie

Parafialny Fundusz Stypendialny
Inicjatywę powołano 14 lat temu przy jednej z parafii, by wesprzeć uzdolnioną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji
materialnej. Szefem Funduszu jest poseł Krzysztof Gadowski.
Być dumnym z Polski
To nie tylko udział w uroczystościach patriotycznych i marszach, ale także przekonywanie i namawianie mieszkańców
do wywieszenia flagi narodowej. Co roku, podczas spotkań
z mieszkańcami 2 maja z okazji Święta Flagi, poseł rozdaje kilkaset biało-czerwonych flag.

Święto Flagi 2019

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Młodzież Zapobiega Pożarom

Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uczestniczy w kweście na rzecz chorych w ramach akcji firmowanej przez Jurka Owsiaka. Chętnie przekazuje na licytację
dary. Ostatnio była to płaskorzeźba górnika i pióro wieczne,
a także koszulka Roberta Lewandowskiego z jego autografem.
Z wizytą w parlamencie
Blisko dwa tysiące osób z naszego regionu, odwiedziło w tej
kadencji parlament na zaproszenie posła Krzysztofa Gadowskiego. Uczniowie, strażacy, zespoły artystyczne, członkinie
kół gospodyń wiejskich i uniwersytetów trzeciego wieku,
laureaci wielu konkursów organizowanych przez posła i samorząd poznają miejsce, w którym zapadają najważniejsze
decyzje dla naszego regionu i kraju.

DYKTANDO 2019

8 czerwca 2019r. odbyło się 9. Jastrzębskie Dyktando, w którym zmierzyło się blisko 250 miłośników ortograficznych łamigłówek. Honorowy patronat nad dyktandem objęli: Prezydent miasta Jastrzębie –Zdrój Anna Hetman, Prezydent Miasta
Żory Waldemar Socha, Starosta Powiatu Rybnickiego Damian
Mrowiec , Starosta Powiatu Wodzisławskiego Leszek Bizoń,
Starosta Powiatu Raciborskiego Grzegorz Swoboda, Starosta
Powiatu Mikołowskiego Mirosław Duży.

Podczas tej edycji po raz pierwszy przeprowadzono e-Quiz.

Jastrzębski Mistrz Ortografii – Jarosław Jurkowski

ni zgodną z normami ortograficznymi oraz promocja kultury języka polskiego w formie zabawy edukacyjnej. Zadaniem
uczestników było napisanie podyktowanego tekstu z jak najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

Wśród wszystkich uczestników rozlosowano również liczne
nagrody, wśród nich wycieczki do Brukseli ufundowane przez
eurodeputowanego Jana Olbrychta, wycieczki do Warszawy
ufundowane przez posła Krzysztofa Gadowskiego oraz cyfrowe notatniki ufundowane przez fundację „Pro Futuro”.

Tradycyjnie, od 15 lat, organizatorem imprezy jest Poseł Krzysztof Gadowski i fundacja Pro Futuro. Do współorganizacji włąUczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe. Osoby czyli się: Miejski Ośrodek Kultury oraz Uniwersytet Śląski.
dorosłe i młodzież (W grupie młodszej walczono o tytuł MałeOrganizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczygo Mistrza Ortografii, w grupie starszej o tytuł Jastrzębskiego
nili się do tego, by to wielkie przedsięwzięcie mogło się odbyć.
Mistrza Ortografii. Wśród uczestników wyłoniono również JaWszystkim widocznym, mniej widocznym i tym, których nie
strzębskiego Mistrza Kaligrafii oraz Małego Mistrza Kaligrafii.
było widać, a włożyli całe swoje serce, aby impreza przebiegła
Zwycięzcami zostali:
sprawnie i na właściwym poziomie.
W Kategorii starszej
Celem dyktanda było uwrażliwienie na poprawność pisowJastrzębski I Wicemistrz Ortografii - Natalia Łomnicka
Jastrzębski II Wicemistrz Ortografii - Mirosław Mięsowicz
W Kategorii młodszej
Jastrzębski Mały Mistrz Ortografii – Stanisław Fritz
Jastrzębski I Mały Wicemistrz Ortografii – Adam Kuschnik
Jastrzębski II Mały Wicemistrz Ortografii - Barbara Pietras
Jastrzębski Mistrz Kaligrafii – Lucyna Salamon
Jastrzębski Mały Mistrz Kaligrafii – Marcelina Salamon
Dodatkowo rozlosowaliśmy nagrody wśród najmłodszego i
najstarszego uczestnika dyktanda.
Najmłodszy uczestnik – Borys Stefański
Najstarszy uczestnik – Marianna Rosała

Wzorem lat ubiegłych tekst tegorocznego dyktanda przygotowała prof. dr hab. Aldona Skudrzyk.
W jury zasiedli:
prof. dr hab. Aldona Skudrzyk
dr Lidia Wollman
Mgr Barbara Halska – Nauczyciel roku 2014
Krzysztof Gadowski Poseł na Sejm RP
Wszystkim uczestnikom dyktanda dziękujemy za udział . Do
zobaczenia w kolejnej edycji.

WYBRANE POPRAWKI DO BUDŻETU
ZGŁOSZONE PRZEZ POSŁA
KRZYSZTOFA GADOWSKIEGO
500 mln zł na likwidację niskiej
emisji m.in. wymianę kotłów węglowych, termomodernizację itp. dla
województwa śląskiego.

11 mln zł na przebudowę izby przy-

10 mln zł na budowę Szpitalnego

Oddziału Ratunkowego z modernizacją lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – I etap.

10 mln zł na modernizację Szpitala

jęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Powiatowego w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.

120 mln zł na wypłatę rekom-

5 mln zł na pierwszy etap budowy

pensat za utracony deputat węglowy dla emerytów i rencistów, którzy
odeszli na świadczenie emerytalne po
1 stycznia 2015 r.

15 mln zł na budowę linii kolejowej

Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju.

5 mln zł z przeznaczeniem na

budowę linii kolejowej na odcinku Jastrzębie- Zdrój – Pawłowice – I etap.

na odcinku Jastrzębie-Zdrój – Pawłowice. Etap I – Modernizacja wiaduktu
drogowego w ciągu Alei Józefa Piłsudskiego nad linią kolejową.

8 mln zł na zwiększenie przepusto-

5 mln zł na wyposażenie budo-

6 mln zł na rewitalizację linii ko-

wanej sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.

6 mln zł na wypłatę świadczeń

rekompensacyjnych z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla dla byłych
pracowników Przedsiębiorstw Robót
Górniczych.

wości połączeń kolejowych z Wodzisławia w kierunku Republiki Czeskiej,
Warszawy i innych dużych miast.

lejowej na odcinku Rybnik Towarowy
– Nędza.

10 mln zł na modernizację linii kolejowej Leszczyny - Katowice.

Dobra współpraca to miliony dla miasta
Fundusze zewnętrzne pozyskane na duże inwestycje w kulturę, opiekę społeczną czy zdrowie, to efekt pracy wielu ludzi. Zasługa
pracowników Urzędu Miasta, specjalistów i liderów projektów. Wszystko dla Jastrzębia-Zdroju. Bardzo ważne jest wsparcie
zewnętrzne, przekonywanie marszałka województwa czy ministra,
że warto zrealizować konkretne zadanie i właśnie na nie wydać miliony z budżetu państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj zawsze
możemy liczyć na wsparcie posła Krzysztofa Gadowskiego. Uczestniczy w ważnych rozmowach na szczeblu wojewódzkim czy
centralnym. Interweniuje osobiście, przekonując, że warto zainwestować w Jastrzębiu-Zdroju. Jest zawsze do naszej dyspozycji.
Serdecznie mu za to dziękuję – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

POGOTOWIE
W NOWEJ
SIEDZIBIE

5 mln zł
Jastrzębskie pogotowie nie miało stałej siedziby od 15 lat. Umiejscowiono je w siedzibie
Państwowej Straży Pożarnej, a następnie przy
szpitalu w osiedlu Przyjaźń.
Nowy budynek pogotowia znajduje się przy
Al. Jana Pawła II w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2. Korzystają
z niego trzy zespoły wyjazdowe i pracownicy
administracji. Warto dodać, że w ciągu roku
ratownicy i lekarze wyjeżdżają do poszkodowanych ponad 8700 razy. W liście Artura Borowicza, dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach skierowanym do
posła Gadowskiego czytamy m.in. „…Pańskie
zaangażowanie w pozyskanie środków na budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju było dla nas dużym wsparciem.”

NOWOCZESNA SALA KONCERTOWA

Pod koniec 2020 roku ma zostać
oddana do użytku sala koncertowa przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. W ten sposób spełnią
się marzenia wielu mieszkańców
nie tylko miasta, ale i regionu. Sala o powierzchni 15 500
m2 z widownią na 360 miejsc
i przestronnym zapleczem dla
artystów będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju. Batalia o pozyskanie funduszy na ten cel trwała
kilka lat i nie była łatwa. „Cieszę
się, że mogłem w tym procesie
uczestniczyć od samego początku.
Towarzyszyłem dyrektorowi Stanisławowi Śmietanie w trudnych
rozmowach na szczeblu ministerialnym. Jestem pod wrażeniem
zaangażowania pani prezydent
i miejskich urzędników. Po raz kolejny okazało się, że wspólne działania dają dobry efekt” – wspomina poseł Krzysztof Gadowski.

„Poseł Gadowski od
początku był z nami
i uparcie zabiegał
o pieniądze
na tę inwestycję”
Stanisław Śmietana
- Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju

16 mln zł

PIENIĄDZE DLA SZPITALA
Przebudowa części jastrzębskiego szpitala na
potrzeby Oddziału Pediatrycznego, modernizacja Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego,
Urazowo-Ortopedycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, a także przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. To
tylko niektóre zmiany możliwe dzięki funduszom
przekazanym za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Pieniądze umożliwiające
realizację ambitnych planów udało się pozyskać
w toku kilkuletnich negocjacji. W 2018 roku

ponad

25,5 mln zł

podpisano najważniejsze umowy na realizację zadań. Efekty pracy obserwujemy dzisiaj.
„Pozyskanie tak dużych funduszy było możliwe
m.in. dzięki zaangażowaniu posła Gadowskiego,
który uczestniczył w tych rozmowach i twardo zabiegał o pieniądze dla szpitala. Był zawsze do naszej dyspozycji. Dziękuję mu serdecznie za to zaangażowanie” – mówi Grażyna Kuczera, ówczesna
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

DROGA
PSZCZYNAŻORY-RYBNIKRYDUŁTOWYRACIBÓRZ
To największa inwestycja drogowa ostatnich lat, która
docelowo połączy gminy powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego i pszczyńskiego z autostradą A1.
Jeszcze w tym roku oddany do użytku zostanie pierwszy
etap drogi z Żor do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Dziesięciokilometrowy odcinek otrzymał prawie 290 mln zł
unijnego dofinansowania. Fundusze na ten cel trafiły do

prawie

Rybnika za pośrednictwem Wojciecha Saługi, ówczesnego Marszałka Województwa Śląskiego. Wkrótce ruszy
budowa kolejnych 8 km drogi stanowiącej Wschodnią
Obwodnicę Raciborza. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie prawie 156 milionów złotych.
„To kolejne duże przedsięwzięcia realizowane na drogach
naszego regionu w ostatnich latach. Po wybudowaniu au-

450 mln zł

tostrady A1 przyszedł czas na skomunikowanie z nią pozostałych dróg. Z jednej strony trwają prace na budowie drogi
Pszczyna-Racibórz, z drugiej Zarząd Dróg Wojewódzkich, za
kilka miesięcy, rozpocznie budowę drogi łączącej Jastrzębie
z Wodzisławiem (DW 933). Wszystko dzięki funduszom zapewnionym w budżecie województwa już w ubiegłym roku”
– podkreśla poseł.

Podziwiam aktywność posła Gadowskiego

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2014-2018
„Pracę posła Gadowskiego mam możliwość obserwować od wielu lat. Współpracowałem
z nim jako poseł z sąsiednich ław parlamentarnych, a potem już jako Marszałek Województwa
Śląskiego. To, że posiada bardzo dużą wiedzę, szczególnie w dziedzinie górnictwa i energetyki,
jest oczywiste. Ciągle jednak mnie zaskakuje swoim uporem i determinacją w kwestii
pozyskiwania pieniędzy – szczególnie dla regionu. W pewnym momencie, jako marszałek,
miałem już go dość (śmiech). Wywalili go drzwiami - wszedł oknem, nieustannie przekonując,
że fundusze dla Rybnika, Żor, Wodzisławia, Jastrzębia, Radlina, Rydułtów i wielu innych
miejscowości to świetna i pewna inwestycja w przyszłość. Podziwiam jego aktywność.”

14 mln zł

NOWY DWORZEC KOLEJOWY W WODZISŁAWIU
Zakończenie inwestytcji było możliwe dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 14 mln zł.
Umowę gwarantującą przekazanie pieniędzy
podpisał marszałek Wojciech Saługa. Ten wyjątkowy obiekt jest częścią całościowego programu modernizacji połączeń i infrastruktury

kolejowej, w którym aktywny udział bierze
poseł Krzysztof Gadowski. Wielokrotnie wnosił on poprawki do budżetu państwa, domagając się przeznaczenia większych funduszy
na kolej. Mowa tutaj nie tylko o zwiększeniu przepustowości połączeń z Wodzisławia

w kierunku Republiki Czeskiej (8 mln zł), ale
także o rewitalizacji linii kolejowej na odcinku
Rybnik Towarowy – Nędza (6 mln zł), czy Leszczyny - Katowice (10 mln zł). Należy również
dodać interpelacje posła w sprawie przywrócenia linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju.

SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ
Z WODZISŁAWIA DO A1

ponad

121 mln zł

Są efekty rozmów z Marszalkiem Województwa Śląskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat remontu drogi z Jastrzębia przez Mszanę do Wodzisławia.
Na remont i przebudowę zaplanowano ponad 121 mln zł
z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja kosztować będzie prawie 240 mln zł. Pod koniec roku mają ruszyć
pierwsze prace. Droga Wojewódzka 933 to jedna z najbardziej ruchliwych arterii w województwie śląskim,
a główne skrzyżowanie w Mszanie (ul. Moszczeńskiej,

Wolności i Wodzisławskiej) jest najniebezpieczniejszym
w powiecie wodzisławskim. To bardzo ważna inwestycja
dla całego regionu, do czego przez wiele miesięcy poseł
Gadowski przekonywał władze województwa. Wsparł
w ten sposób działania prezydentów Jastrzębia-Zdroju
i Wodzisławia Śląskiego oraz starania wójta gminy Mszana. Wiele wskazuje na to, że za trzy lata dojazd do autostrady A1, zarówno z Jastrzębia jak i Wodzisławia będzie
odpowiadał najwyższym standardom.

Ciężka praca i zaufanie
przynoszą dobre efekty
O dużych pieniądzach na rozwój regionu, trudnej kadencji
pod znakiem walki w obronie swobód obywatelskich,
skandalicznej decyzji w sprawie likwidacji kopalni, a także
skuteczności posła opozycji...
Cztery lata minęły… tym razem w roli opozycji parlamentarnej. Nie było chyba łatwo?

Mówi Pan o tym bardzo spokojnie, jednak w tej kadencja
było bardzo wiele emocji.

Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale uczciwie i zgodnie
z prawem, a tego już od początku kadencji zabrakło. Partia
rządząca rozpoczęła niszczenie najważniejszych instytucji
państwa i moim obowiązkiem było się temu przeciwstawić.
Najpierw protesty w obronie Trybunału Konstytucyjnego,
potem w obronie mediów i swobody wypowiedzi posłów,
a następnie w obronie niezależności i niezawisłości sądów.
W ten sposób po raz pierwszy spędziłem Sylwestra i Nowy
Rok (2016/2017) w ławach poselskich, dając wyraz swojego
sprzeciwu i niezadowolenia wyborców.

O tak… Wolę jednak posługiwać się faktami. Emocje zostawiam na boku. Nadal nie potrafię się otrząsnąć po tym, co
wydarzyło się w Gdańsku. Zabójstwo prezydenta Adamowicza było wielkim ciosem także dla mnie. Miałem nadzieję,
że po tym wszystkim klimat obchodów rocznicy 4 czerwca
będzie bardziej przyjazny. Niestety, myliłem się. Musimy łagodzić ton dyskusji, bo nasilająca się od ponad 10 lat mowa
nienawiści tak bardzo ludzi od siebie oddala. Dzieli społeczeństwo. W ostatnich latach wydarzyło się dużo złego w polityce,
dlatego ze zdwojoną siłą powinniśmy działać na rzecz porozumienia, które będzie budowało jedność Polski i Polaków.

Do tego należy dodać kuriozalny sposób prowadzenia prac
w komisjach sejmowych. Ograniczanie zadawania pytań,
przepychanie projektów w ciągu jednego posiedzenia, najczęściej w nocy. Brak konstruktywnej dyskusji z udziałem
ekspertów, nie mówiąc już o wyeliminowaniu grup społecznych, które powinny mieć możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Na porządku dziennym jest także masowe
produkowanie ustaw i kolejne ich nowelizacje, zawierające
wiele błędów prawnych.
Tak więc pod względem stanowienia prawa oraz przestrzegania sprawiedliwości te cztery lata były szczególne. Musimy cały czas bronić naszych podstawowych praw i wolności, wynikających z demokracji.

W regionie, tu na Śląsku chyba nieco spokojniej?
Pozornie, bowiem przedwyborcze obietnice o ochronie
kopalń i miejsc pracy w górnictwie okazały się płonne. Po
pierwsze, zlikwidowano 8 kopalń, w tym KWK „Krupiński”
należącą do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. To skandal
bez precedensu. Przestał istnieć zakład z dużymi zasobami
węgla koksującego, którego
potrzebują nie tylko kraje Unii
Europejskiej, ale cały świat.
Zniknęła kopalnia, która dysponowała koncesją na wydobycie do 2030 roku. Przez
te 4 lata zlikwidowano ponad
100 tys. miejsc pacy w górnictwie i otoczeniu górnictwa. Po
drugie, rząd odebrał górnikom
deputat węglowy. Co ważne, zrobił to na mocy ustawy,
z czym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Po trzecie,
nie uregulowano precyzyjnie
i sprawiedliwie sprawy wypłaty rekompensat. Pominięto
co najmniej kilkanaście tysięcy osób. I wreszcie po czwarte, w regionie dobitnie odczuliśmy skutki fatalnej reformy
szkolnictwa. Likwidacja gimnazjów i wiele innych niezrozumiałych zmian doprowadziły do niespotykanego do tej pory
protestu nauczycieli. Politycy PiS bardzo sprytnie podsycali
niepokoje nastawiając społeczeństwo przeciwko pracownikom oświaty. Po raz kolejny zostaliśmy podzieleni.

Niezależnie od tego, czy jestem w opozycji, czy w partii,
która sprawuje władzę, robię wszystko, co możliwe dla poprawy życia mieszkańców miasta, regionu i kraju. Być może
brzmi to górnolotnie, ale mam pełną świadomość, że to
zadanie jest tym najważniejszym, nadrzędnym. Staram się
wypełniać je jak najlepiej, niezależnie od miejsca zajmowanego w ławach poselskich. Posła identyfikuje jego aktywność i skuteczność. Codziennie to sobie przypominam i być
może właśnie dlatego nie mam się czego wstydzić.
To prawda, że w opozycji trzeba się więcej „nabiegać”. Nie
zapominajmy, że każda moja interwencja pozostawia ślad
i wymaga zajęcia się tematem. Sygnalizuję przecież problemy wyborców, nad którym rządzący muszą się pochylić.
Nie mają innego wyjścia. Ten upór się opłaca, jak pokazał
m.in. przykład wdów i sierot po zmarłych górnikach zignorowanych przez rząd przy wypłacie rekompensat za deputat
węglowy. Po wielu moich interwencjach poselskich ludzie ci
otrzymali pieniądze. Presja ma sens.

„Musimy łagodzić ton dyskusji,
bo nasilająca się od ponad 10
lat mowa nienawiści tak bardzo
ludzi od siebie oddala. Dzieli
społeczeństwo. W ostatnich
latach wydarzyło się w polityce
dużo złego, dlatego ze
zdwojoną siłą powinniśmy
działać na rzecz porozumienia,
które będzie budowało jedność
Polski i Polaków.”

Poza tym, mimo szumnych zapowiedzi, nie został rozwiązany problem służby zdrowia. Kolejki do lekarzy wydłużają
się, a w niemal każdej placówce naszego regionu słyszeliśmy
o strajku lekarzy, pielęgniarek czy rehabilitantów.
Co w tych warunkach może zrobić poseł opozycji? Po co Pan
pisze setki interpelacji, zapytań poselskich, zwołuje komisje
w trybie pilnym, bez końca wychodzi na mównicę sejmową,
przedstawiając konkretne problemy?

Chyba coś w tym jest. Mieszkańcy regionu pamiętają, że
udało się Panu wyrwać z budżetu państwa 10 mln zł na przebudowę sal operacyjnych w szpitalu specjalistycznym nr 2.
Wówczas podobnie jak i dzisiaj,
był Pan posłem opozycyjnym.
Ochrona zdrowia to także walka
z zanieczyszczeniem powietrza.

Dzisiaj to wielkie wyzwanie
dla nas wszystkich. Wielokrotnie interweniowałem m.in.
w sprawie smogu, domagając
się zabezpieczenia w budżecie
państwa 500 mln zł na ograniczenie niskiej emisji na Śląsku. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera
rocznie ok 45 tys. osób. Tak
więc w ciągu dwunastu miesięcy z powierzchni naszego kraju znika miasto niewiele mniejsze od Wodzisławia Śląskiego.
W grupie 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie,
36 znajduje się w Polsce. Na 5 miejscu uplasował się Rybnik.
Na Śląsku smog to problem wszystkich miast i gmin. Musimy się z nim na poważnie zmierzyć, a wygranie tego boju nie
jest możliwe bez pieniędzy z budżetu państwa czy Unii Europejskiej. Od inwestowania w odnawialne źródła energii nie
uciekniemy. Musimy budować tę gałąź gospodarki i tym samym tworzyć nowe miejsca pracy. Szczególnie tutaj, na Śląsku. Niestety, brakuje w tym względzie determinacji rządu,
który zwleka z podjęciem konkretnych decyzji.
Co Pan sądzi o kondycji spółek węglowych, biorąc pod
uwagę ostatnie 4 lata?
Cieszę się, że cena węgla koksującego na rynkach światowych wzrosła o prawie 300 proc. Dzięki temu JSW mogła

osiągać miliardowe zyski. Podobnie było w 2011 r. kiedy
spółka wchodziła na giełdę. Nie godzę się z tym, że to rząd
miał wielki wpływ na to, co się dzieje w spółce. To górnicy,
ich zgoda na ograniczenie swojego uposażenia w czasach
dekoniunktury na węgiel, pozwoliła przetrwać spółce ciężki
okres w latach 2015-2016. Wówczas mieliśmy do czynienia z mocnym spadkiem cen i nadpodażą węgla na rynkach
światowych. Z tego trzeba wyciągać wnioski. Dobrze, że
kontynuuje się budowę nowej kopalni „Bzie-Dębina” rozpoczętej za rządów Platformy Obywatelskiej. Pozytywnie
oceniam także otwarcie się JSW na innowacje.
Niestety, już tak dobrze nie jest w Polskiej Grupie Górniczej. Instytucja ta, mimo wzrostu cen węgla i przejęcia kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego, nie realizuje planu wydobycia określonego na poziomie 30 mln ton węgla
rocznie. Jednocześnie do Polski wjeżdża coraz więcej węgla
z zagranicy, głównie z Rosji. Import osiągnął niespotykany
w historii poziom 20 mln ton. To ponad 66 proc. węgla wydobywanego rocznie w Polskiej Grupie Górniczej.
Niepokoi mnie również wzrost liczby członków zarządów
w spółkach węglowych i spółkach od nich zależnych. Podobnie jest w radach nadzorczych tych podmiotów. Niestety wykształcenie i kompetencje części kadry kierowniczej pozostawiają wiele do życzenia, o czym mówią sami
górnicy. Przecież to oni utrzymują ich gabinety, ciężko
pracując pod ziemią.
Odejdźmy na chwilę od górnictwa pozostając jednak przy
konkretnych kwotach. Co z pieniędzmi pozyskanymi na inwestycje w regionie?
Dofinansowanie do projektów kluczowych dla miast i gmin,
które wspierałem przez ostatnie kilka lat to już prawie 1 mld
zł. W zdecydowanej większości to fundusze unijne przekazane za pośrednictwem Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego. Kilkadziesiąt milionów z tej puli pochodzi z budżetu państwa. Pozyskanie tych pieniędzy było
możliwe dzięki ciężkiej pracy fachowców z urzędów miast
i gmin oraz innych instytucji, którzy pod okiem prezydentów, wójtów i burmistrzów przygotowali bardzo dobre projekty. Moją rolą było i jest wspieranie tych przedsięwzięć
oraz przekonywanie do nich władz wojewódzkich i krajowych, które dzielą pieniądze.
Dzięki determinacji wielu osób udało się pozyskać m.in.
fundusze na budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna. Oddanie do użytku pierwszego etapu inwestycji nastąpi jeszcze w tym roku. Kluczowa będzie także
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinkach: Wodzisław-Jastrzębie oraz Pawłowice-Pszczyna. To dwa strategiczne projekty zwiększające przepustowość sieci drogowej i bezpieczeństwo ruchu w regionie. Nie wspomnę już
o mniejszych inwestycjach poniżej 100 mln zł, jak chociażby modernizacja szpitala w Jastrzębiu, dworca kolejowego
w Wodzisławiu Śląskim, dworca autobusowego w Żorach,
czy budowa sal koncertowych oraz wielu innych.
Przejdźmy do działalności społecznej. Podkreśla Pan czę-

sto, że lubi przebywać między ludźmi.
Faktycznie nie wyobrażam sobie pracy, nie tylko politycznej, ale i społecznej bez kontaktu z ludźmi. To oni są inspiracją moich działań. Idąc do Sejmu postanowiłem, że muszę
zrobić coś więcej, i to nie tylko w sferze polityki, ale także
w kontekście działalności społeczno-charytatywnej. Stąd
w obszarze moich działań m.in.: dyktando organizowane co
dwa lata, coroczna grudniowa akcja Święta dla Wszystkich
(zbiórka art. spożywczych dla najuboższych rodzin), fundusz

stypendialny dla studiującej młodzieży oraz popularyzacja
akcji 1 proc. Nie wspomnę już o organizacji biegów czy zbiórek pieniędzy na hospicja. Jestem w stałym kontakcie m.in.
ze strażakami, kołami gospodyń wiejskich, klubami sportowymi, chórami i tak pięknie rozwijającymi się uniwersytetami trzeciego wieku oraz klubami seniora. Oczywiście tych
organizacji, które zawsze mogą na mnie liczyć jest znacznie
więcej. Lubię przebywać między ludźmi, nawet wtedy, gdy
toczę z nimi żywiołowe dyskusje. Nie każdy przecież musi
mieć identyczne poglądy… na szczęście. Staram się docenić
ich jakże aktywną i bezinteresowną działalność.
Każdy ma jednak swoją oazę. Gdzie Pan ładuje akumulatory?
Oazą jest moja rodzina. Mam trzy dorosłe córki i dwie wspaniałe wnuczki, które urodziły się podczas trwania tej kadencji. Dają mi wiele radości, a kontakt z nimi jest dla mnie
z pewnością wytchnieniem od codziennych zmagań.
Latem tradycyjnie odwiedzamy polskie morze. Co roku
zimą z córkami poświęcamy klika dni na narty. Już nie mogę
się doczekać, kiedy na stok będę mógł zabrać wnuczki.
Poza tym biegam, trochę gram w tenisa, a i rower nie stoi
w kącie. Przyjemność sprawia mi praca w ogrodzie. Lubię
zwierzęta, do niedawana mieliśmy dwa psy. Kilkanaście lat
towarzyszyła nam Saba - goldaen retriever, wyjątkowy pies,
który niedawno od nas odszedł, mocno to przeżyliśmy.
Dzieci dorastają, kolejne pokolenia Polaków przychodzą na
świat – to autentycznie motywuje mnie do pracy. Ważne
jest, aby młodzi ludzie wchodzący w dorosłość chcieli tutaj żyć i pracować. Aby nasze miasta i nasza ojczyzna były
przestrzenią, z której będą dumni. W tych zmaganiach nie
jestem sam. Są współpracownicy, przyjaciele i oczywiście
niezastąpiona Żona. Ona wyręcza mnie w wielu rodzinnych
sprawach i obowiązkach. Bez tego wsparcia byłoby ciężko.
BP

INTERPELACJE POSELSKIE
WYBRANE ZAGADNIENIA
ŁĄCZNIE ZŁOŻONYCH 741 INTERPELACJI

• w sprawie planów likwidacji wydziałów sądu
• w sprawie wznowienia ruchu kolei pasażerskich
• w sprawie powołania fundacji JSW
• w sprawie programu „Mieszkanie Plus”
• w sprawie rozszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o dodatkowe tereny inwestycyjne

SPRAWY SPOŁECZNE
• w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
• w sprawie zasiłku dla opiekujących się dorosłymi
niepełnosprawnymi
• w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń z programu „Rodzina 500+”
• w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli
• w sprawie braku wypłaty środków z programu „Rodzina 500+” dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin
zastępczych

ŚRODOWISKO

EDUKACJA
• w sprawie kosztów reformy oświaty
• w sprawie zapowiedzi wprowadzenia dodatku 500+
dla nauczycieli dyplomowanych
• w sprawie podwyżek dla nauczycieli

• w sprawie nowego systemu ostrzegania przed zagrożeniami meteorologicznymi
• w sprawie objęcia opłatą recyklingową toreb plastikowych
• w sprawie zanieczyszczenia powietrza w woj. śląskim i walki ze smogiem

GÓRNICTWO / ENERGIA
• w sprawie podwyżek cen prądu
• w sprawie likwidacji KWK „Krupiński”
• w sprawie utworzenia w JSW SA nowych stanowisk
dla wiceprezesów
• w sprawie rekordowego importu węgla do Polski
• w sprawie likwidacji przez rząd PiS kolejnych kopalń
• w sprawie zmniejszenia liczby stacji benzynowych

ZDROWIE
• w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów
• w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień
dziecka zgłaszanego do przedszkola
• w sprawie nowej listy leków refundowanych
• w sprawie usamodzielnienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddz. w Gliwicach
• w sprawie zmian w Prawie farmaceutycznym

DEPUTAT WĘGLOWY
• w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu
deputatu węglowego
• w sprawie byłych pracowników kopalni otrzymujących
deputat węglowy
• w sprawie wypłaty rekompensaty za utracony deputat
węglowy osobom pominiętym
• w sprawie rekompensaty za utracone prawo do deputatu węglowego dla osób z rentą rodzinną na stałe
z uwagi na swoją niepełnosprawność
• w sprawie projektu ustawy, dzięki której m.in. ok. 7
tys. wdów i sierot po górnikach ma otrzymać 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla

POZOSTAŁE
• w sprawie policyjnych radarów
• w sprawie programu wsparcia ochotniczych straży
pożarnych
• w sprawie ministerialnego konkursu „Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
• w sprawie przestępstw związanych z propagowaniem totalitarnego ustroju państwa.
• w sprawie blokad alkoholowych i alkomatów podręcznych w samochodach
• w sprawie rejestracji kart SIM
• w sprawie zmian w zakresie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

www.sejm.gov.pl
Sprawdź wszystkie interpelacje poselskie

Z wizytą w parlamencie

Blisko dwa tysiące osób z naszego regionu, odwiedziło w tej kadencji parlament na zaproszenie posła
Krzysztofa Gadowskiego. Uczniowie, strażacy, zespoły artystyczne, członkinie kół gospodyń wiejskich
i uniwersytetów trzeciego wieku, laureaci wielu konkursów organizowanych przez posła i samorząd
poznają miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dla naszego regionu i kraju.

Marsz dla Europy

Otwarcie nowego
boiska w Jastrzębiu
z Kamilem Glikiem

Dzień św. Marcina w Bełsznicy

Spotkanie z gospodyniami w Gorzycach

Akcja Święta Dla Wszystkich

Młodzi strażacy w parlamencie

Uroczystości 3 Maja w Wodzisławiu

Nie mam wątpliwości, że działalność
poselska bez kontaktu z mieszkańcami
pozbawiona byłaby sensu.
To w ich imieniu występuję i robię
wszystko, aby postulaty zwykłych
ludzi były realizowane.
Z działaczem i społecznikiem,
Tadeuszem Rosą z Mikołowa

Uczniowie z Rybnika w Sejmie

Dożynki w Radlinie z panią burmistrz Barbarą Magierą

Młodzież u posła w Sejmie

Festiwal folklorystyczny w Rybniku

Święto Ogniowe w Żorach z Jerzym Buzkiem i Waldemarem Sochą

