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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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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
40 miejsce /460

osób przyjętych na dyżurach poselskich
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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 pozba-

wionych 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 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.

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”.

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.

Zatrzymać gigantyczny
napływ węgla z Rosji!
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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.

poseł
nagrodzony

Z wizytą
w parlamencie
Blisko dwa tysiące osób z naszego regionu, w tej kadencji odwiedziło 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. W rolę przewodnika wciela się
sam poseł. Dzięki temu uczestnicy zaglądają w miejsca
na co dzień trudno dostępne dla zwiedzających.

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. „To dla mnie duże wyróżnienie. Mimo iż reprezentuję
opozycję parlamentarną, zauważają moją pracę również
instytucje rządowe” – mówi poseł Gadowski.

Aby wszyscy mieli godne święta

Parafialny Fundusz Stypendialny

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. Produkty zebrane w grudniu
w sklepach trafiają do potrzebujących. W ubiegłym
roku udało się zebrać rekordową liczbę artykułów spożywczych. Przygotowano kilkaset paczek.

Inicjatywę powołano 14 lat temu przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju, by wesprzeć uzdolnioną młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej. Konkretna pomoc to stałe stypendia
naukowe. Szefem Funduszu jest poseł Krzysztof Gadowski. W ramach tej działalności organizowane są aukcje ozdób świątecznych i rękodzieła, a także parafialny
bal karnawałowy.

Praca na rzecz ludzi starszych i chorych to ważna część
działalności poselskiej. Od lat wspiera Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Wielokrotnie
kwestował, by wesprzeć podopiecznych tej organizacji.

Nagrody dla aktywnych i najlepszych
Panie z kół gospodyń wiejskich, strażacy ochotnicy,

• 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

Wiceminister
w Gabinecie Cieni

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.

Na rzecz jastrzębskiego hospicjum

• Członek Komisji ds. Unii Europejskiej

...to tylko niektóre funkcje sprawowane przez posła Gadowskiego

Poseł Krzysztof Gadowski od lat angażuje się w prace na rzecz słabszych
i 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.

• Członek Komisji Energii i Skarbu Państwa

• Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Górnictwa i Energii

Działalność społeczna
i charytatywna

Procent dla potrzebujących

funkcjE, czyli
odpowiedzialność

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 flag narodowych. Zachęca
do ich wywieszania i manifestowania swojego przywiązania do ojczyzny.

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.

Jastrzębskie Dyktando już od 15 lat
W tym roku do rywalizacji przystąpiły
setki uczestników. Pula nagród wyniosła blisko 15 tys. zł. Zwycięzca kategorii
głównej odebrał 3200 zł. Do zdobycia
był laptop, smartfon, smartwatch, telefon komórkowy, telewizor, wycieczki
zagraniczne i nie tylko. Organizatorem
przedsięwzięcia jest poseł Krzysztof Gadowski, który może liczyć na wsparcie
Uniwersytetu Śląskiego i Jana Olbrychta,
posła Parlamentu Europejskiego i sponsorów. Patronat nad dyktandem objęła
m.in. pani prezydent Anna Hetman.

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 .

Konkretne działania b
Pieniądze
dla
szpitala

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.

ponad 25,5 mln zł

11 mln zł na przebudowę izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
120 mln zł na wypłatę rekompensat 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 na odcinku Jastrzębie-Zdrój –
Pawłowice. Etap I – Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu Alei
Józefa Piłsudskiego nad linią kolejową.
10 mln zł na modernizację Szpitala Powiatowego w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim.

5 mln zł na wyposażenie budowanej sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.

10 mln zł na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z modernizacją lądowiska w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju – I etap.
6 mln zł na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników Przedsiębiorstw
Robót Górniczych.

5 mln zł z przeznaczeniem na budowę linii kolejowej na odcinku
Jastrzębie- Zdrój – Pawłowice – I etap.

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 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, ówcze-

sna dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Warto również wspomnieć o zbliżających się remontach
poradni przyszpitalnych i pracowni diagnostycznych oraz
zabiegowych, a także planowanym wdrożeniu systemu
elektronicznej obsługi pacjenta „eCareMed”. Ułatwia on
komunikację pomiędzy lekarzami z różnych ośrodków,
a także usprawnia kontakt na odległość na linii: lekarz-pacjent. To wszystko dzięki wysiłkom poczynionym w kilku
ostatnich latach. „Jastrzębski szpital jest mi szczególnie
bliski. Cieszyłem się, kiedy przed laty udało się wywalczyć
pieniądze m.in. na remont bloku operacyjnego czy budowę
parkingu. Cieszę się i dzisiaj, mając świadomość, że upór się
opłacił. Dzięki temu możemy obserwować rozwój jastrzębskiej lecznicy” – podsumowuje poseł Krzysztof Gadowski.

Szybciej i bezpieczniej
do Wodzisławia i 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.

Kolej coraz bliżej jastrzębia
Przywrócenie połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju to projekt kluczowy dla rozwoju miasta.
„Wspólnie z panią prezydent Anną Hetman przedstawiliśmy marszałkowi województwa śląskiego konkretne
analizy dotyczące jastrzębskiej kolei. Trafiły one także

6,6 mln zł

do Ministerstwa Infrastruktury i Zarządu PKP. Wojciech
Saługa, ówczesny marszałek o sprawie słyszał ode mnie
wielokrotnie już w czasach, gdy zasiadał w parlamencie. To był jeden z głównych tematów naszych rozmów,
które z czasem stawały się coraz bardziej konkretne”

– relacjonuje poseł Krzysztof Gadowski. To zaowocowało podpisaniem w ubiegłym roku porozumienia władz wojewódzkich z prezydentem Jastrzębia-Zdroju. Dotyczy ono przygotowania projektu
i zabezpieczenia środków unijnych na jego realizację.

Łazienki odzyskają
dawny blask
Zabytkowe Łazienki III, znajdujące się w Parku Zdrojowym, będą wyremontowane. Prace trwają i mają zakończyć się za kilkanaście miesięcy. W ten sposób, po ponad 20 latach, budynkowi przywrócona zostanie dawna świetność. Pozyskanie unijnych funduszy to efekt
m.in. wielu rozmów pani prezydent Anny Hetman i posła Gadowskiego z Wojciechem Saługą - Marszałkiem Województwa Śląskiego.

bez zbędnego gadania
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.

środowiskowy
ośrodek samopomocy

Nowoczesna sala koncertowa
„Poseł Gadowski od
początku był z nami
i uparcie zabiegał
o pieniądze
na tę inwestycję”

prawie 1,2 mln zł

1 145 145 zł z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Ośrodka Samopomocy. Na wsparcie będą mogły
liczyć osoby psychicznie chore oraz zmagające się z niepełnosprawnością intelektualną. Powstanie on przy ul. Szkolnej. Decyzja zapadła w czerwcu tego roku. Wniosek Jastrzębia-Zdroju
otrzymał najwyższą dotację spośród wszystkich miast ubiegających się o pieniądze. To zasługa pracowników Urzędu Miasta
przygotowujących dokumentację na etapie ubiegania się o fundusze, a także posła Krzysztofa Gadowskiego, który bezpośrednio interweniował u Elżbiety Rafalskiej, ówczesnej minister
rodziny, pracy i polityki społecznej. „Znam panią minister od lat,
wspólnie pracowaliśmy w Sejmie i w Radzie Ochrony Pracy. Okazało się, że podziela moje argumenty co do konieczności powstania
tego ośrodka właśnie w Jastrzębiu. Decyzja zapadła. Pieniądze trafią do miasta” – mówi poseł Gadowski.

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.

Pogotowie w nowej siedzibie
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 Woje-

wódzkiego 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 Woje-

wódzkiego 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.”

Stanisław Śmietana
- Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju

16 mln zł
5 mln zł

Liczy się praca, a nie tylko
O pieniądzach dla rozwoju Jastrzębia-Zdroju i 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?
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 swojemu
niezadowoleniu i niezadowoleniu wyborców.
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 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.
Mówi Pan o tym bardzo spokojnie, jednak w tej kadencji
było bardzo wiele emocji.
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
w polityce dużo złego, dlatego ze zdwojoną siłą powinniśmy działać na rzecz porozumienia, które będzie budowało
jedność Polski i Polaków.
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 i cały świat. Zniknęła kopalnia, która dysponowała koncesją na wydobycie do 2030 roku. Po drugie
rząd, na mocy ustawy, odebrał górnikom deputat węglowy.
Po trzecie, ciągle jeszcze nie jest uregulowana do końca
sprawa wypłaty rekompensat. Zapomniano o kilkunastu
tysiącach 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. Autorytet nauczyciela będziemy odbudowywać latami.
Co w tych warunkach może zrobić poseł opozycji? Po co Pan
pisze setki interpelacji, zapytań poselskich, bez końca wychodzi na mównicę sejmową, poruszając konkretne problemy?
Niezależnie od tego, czy jestem w opozycji, czy w partii,
która sprawuje władzę, robię wszystko, co jest możliwe dla
poprawy życia mieszkańców
miasta, regionu i kraju.

kiem cen i nadpodażą węgla na rynkach światowych. Z tego
trzeba wyciągać wnioski. Nie wiem, czy spółka jest gotowa
na kolejne takie wahania rynku.
Niepokoi mnie wzrost liczby członków zarządu JSW i spółek zależnych, a także członków rad nadzorczych. 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. Jak się okazuje, utrzymują także gazetkę lokalnych
struktur PiS. Z informacji ministra, który odpowiada na
moją interpelacje w tej sprawie wynika, że przeznaczono
na ten cel już prawie 150 tys. zł. Czy nie uważa Pan, że te
pieniądze można wykorzystać znacznie lepiej i zamiast finansować partyjną propagandę wesprzeć hospicjum, kluby
sportowe, czy po prostu przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa pracy w górnictwie?
W kontekście Pana pytania o kondycję JSW, nie rozumiem
i nie akceptuję decyzji o likwidacji kopalni KWK „Krupiński”.
Zawsze uważałem, że powinniśmy inwestować w budowę kopalń węgla koksowego. Dzisiaj Jastrzębską Spółkę Węglową
na to stać i nie może być wymówką polityka klimatyczna UE,
bo akurat ten aspekt nie jest żadną przeszkodą. Cieszy mnie
natomiast kontynuacja budowy nowej kopalni „Bzie-Dębina”
rozpoczętej za rządów Platformy Obywatelskiej oraz otwarcie JSW na innowacje.

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

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 którymi
rządzący muszą się pochylić.
Nie mają innego wyjścia. Ten
upór się opłaca, co pokazał
m.in. przykład wdów i sierot
po górnikach pominiętych
przy wypłacie rekompensat za
deputat węglowy. Presja ma
sens. Okazuje się, że nawet
w roli posła opozycji można
być skutecznym. Nie ukrywam, że osobista znajomość
z wieloma ministrami obecnego rządu pozwala „otwierać
drzwi” i nawet zdobywać pieniądze na inwestycje, czego
przykładem jest prawie 1,2 mln zł pozyskane ostatnio dla
Jastrzębia-Zdroju na powstanie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Chyba coś w tym jest. Jastrzębianie pamiętają, że udało się
Panu wyrwać z budżetu państwa 10 mln zł na przebudowę
sal operacyjnych w miejscowym szpitalu. 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 w sprawie smogu, domagając się przeznaczenia w budżecie państwa 500 mln zł na ograniczenie
niskiej emisji. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie 45 tys. osób. Tak więc z powierzchni
naszego kraju znika jedno sporej wielkości miasto. W grupie
50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, 36 znajduje się w Polsce. Na 5 miejscu uplasował się Rybnik, a na 6
Pszczyna. Na Śląsku to problem wszystkich miast i musimy
się z nim poważnie zmierzyć.
Co Pan sądzi o kondycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata?
Cieszę się, że cena węgla koksującego na rynkach światowych wzrosła o ok. 300 procent. To pozwoliło JSW 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 i 2016. Wówczas mieliśmy do czynienia z mocnym spad-

A co ze sprawami ważnymi dla
Jastrzębia-Zdroju?
Dofinansowanie do projektów
kluczowych dla miasta, które wspierałem przez ostatnie
kilka lat to już blisko 200 mln
zł. Pozyskanie tych pieniędzy
było możliwe dzięki ciężkiej
pracy fachowców z urzędu
miasta i innych instytucji, którzy pod okiem pani prezydent
Anny Hetman przygotowali
bardzo dobre projekty.

Moją rolą jest wspieranie
tych projektów i przekonanie
do nich władz wojewódzkich
oraz krajowych, które dzielą
pieniądze. Mogliśmy liczyć na
wsparcie przede wszystkim Wojciecha Saługi, byłego marszałka województwa śląskiego. Dzięki tej współpracy udało
się pozyskać m.in. fundusze dla jastrzębskiego szpitala i pogotowia oraz zapewnić duże środki na remont drogi wojewódzkiej 933 łączącej Jastrzębie z Wodzisławiem, który
niebawem ruszy. Sięgnęliśmy też po kilkadziesiąt milionów
z budżetu państwa.

Lokalni działacze i posłowie PiS twierdzą, że to oni pozyskali przynajmniej część tych środków.
Pozwoli Pan, że nie będę tego szerzej komentował. Dla
mnie wsparcie przy zdobywaniu środków dla miasta i regionu to nie fotka na baner czy Facebook, ale konkretna
i głównie ciężka praca.
Przejdźmy do działalności społecznej. Podkreśla Pan często, że lubi przebywać wśród ludzi.
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 działań społeczno-charytatywnych. Stąd w mojej
działalności m.in.: dyktando organizowane co dwa lata, coroczna grudniowa akcja Święta dla Wszystkich (zbiórka art.
spożywczych dla najuboższych rodzin), fundusz stypendialny dla młodzieży oraz popularyzacja akcji 1 proc. Nie wspomnę już o organizacji biegów czy kwest na hospicja. Jestem
w stałym kontakcie m.in. ze strażakami, kołami gospodyń
wiejskich, klubami sportowymi czy chórami. Oczywiście tych
organizacji, które zawsze mogą na mnie liczyć jest znacznie
więcej. Lubię przebywać między ludźmi, nawet wtedy, gdy

fotka na banerze

INTERPELACJE POSELSKIE
WYBRANE ZAGADNIENIA

DLA JASTRZĘBIA-ZDROJU
• w sprawie planów likwidacji wydziałów Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
• w sprawie wznowienia ruchu kolei pasażerskich
w Jastrzębiu-Zdroju
• w sprawie funkcjonowania dwóch oddziałów
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju
• w sprawie powołania fundacji JSW
• w sprawie rozszerzenia Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej o dodatkowe tereny inwestycyjne położone w Jastrzębiu-Zdroju
edukacja
• w sprawie kosztów reformy oświaty
• w sprawie zapowiedzi wprowadzenia dodatku
500+ dla nauczycieli dyplomowanych
• w sprawie podwyżek dla nauczycieli
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
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
sPRAWY SPOŁECZNE

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, o której Pan wspomina jest moja rodzina. Mam trzy dorosłe córki i dwie wspaniałe wnuczki, które urodziły się podczas 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 - golden 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 ojczyna 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
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• w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.
• w sprawie zasiłku dla opiekujących się dorosłymi
niepełnosprawnymi
• w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń z programu „Rodzina 500+”
• w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.
• w sprawie braku wypłaty środków z programu
„Rodzina 500+” dla dzieci niepełnosprawnych
z rodzin zastępczych
ŚRODOWISKO
• 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
ZDROWIE

wystąpienia na
posiedzeniach
sejmu

interpelacje

zapytania

pytania
w sprawach
biezących

oświadczenia

podpisy pod
projektami
poselskimi

posłowie
sprawozdawcy

udział
w głosowaniach

1 Gadowski Krzysztof (PO)

186

741

178

16

5

104

0

95,67%

2 Teresa Glenc (PiS)

26

21

0

6

1

31

5

95,07%

• 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

3 Janik Grzegorz (PiS)

12

9

3

7

0

47

2

96,24%

POZOSTAŁE

Izabela (PiS)
4 Kloc
(do 28.05.2019)

33

12

2

1

0

8

13

90,71%

5 Krząkała Marek (PO)

53

84

9

1

0

96

1

93,29%

6 Lenartowicz Gabriela (PO)

179

80

4

6

1

81

0

96,44%

7 Matusiak Grzegorz (PiS)

38

2

1

10

0

55

6

99,27%

Krzysztof
8 Sitarski
(Kukiz’15 / niezrzeszony)

237

369

119

9

6

58

0

85,52%

9 Sobierajski Czesław (PiS)

26

21

4

9

7

112

3

85,43%

lp.

imię i nazwisko Posła

• 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 oraz nawoływaniem do nienawiści
• w sprawie blokad alkoholowych i alkomatów
podręcznych w samochodach
• w sprawie rejestracji kart SIM

Marsz dla Europy

Otwarcie nowego
boiska w Jastrzębiu
z Kamilem Glikiem

Wielkanoc

Akcja Święta Dla Wszystkich

Spotkanie z emerytami górniczymi
w sprawie rekompensaty za deputat węglowy

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.

Spotkanie z kombatantami

Dni Jastrzębia-Zdroju

Spotkanie z kołami gospodyń wiejskich z udziałem
premiera Jerzego Buzka

Festiwal „Wesołe Strofy”

Z młodzieżą...

Młodzi jastrzębianie w Sejmie

Święto Flagi w Jastrzębiu

