
Wartość polityka nie powinna wynikać z liczby
konferencji prasowych i udzielonych wywia-
dów, ale z jego skuteczności. Z tego, co fak-

tycznie udało mu się zrobić dla swoich wyborców. Mijają
dwa lata od zaprzysiężenia Sejmu szóstej kadencji. Trud-
no o lepszy moment na pierwsze poważne podsumowanie.
W moim przekonaniu nie zmarnowałem tego czasu. Dzię-
ki mojemu uporowi i Państwa pomocy udało się wreszcie
ruszyć kwestie wypłat ekwiwalentu za deputat węglowy na-
leżny emerytom i rencistom. Emeryci wygrywają w sądach,
a ZUS nie wnosi apelacji. O to nam przecież chodziło.

Jestem również dumny z tego, że Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w moim Jastrzębiu Zdroju, po-

woli staje się jedną z najlepiej wyposażonych i zorga-
nizowanych placówek medycznych na Śląsku, a nawet
w Polsce. Trzeba jeszcze włożyć sporo pracy i pienię-
dzy, aby szpital górniczy w stu procentach spełniał
wszystkie oczekiwania pacjentów. Lista planowa-
nych inwestycji jest długa, ale mimo ciężkich czasów
jestem optymistą.

Wartość polityka wynika także z jego umiejętności
współpracy z wyborcami. Moje biura poselskie są do Pań-
stwa dyspozycji. Razem ze współpracownikami czeka-
my na wszelkie sygnały o sytuacjach, w których poseł
może i powinien pomóc.

Krzysztof Gadowski

SPRAWOZDANIE
POSELSKIE

Gadowski
Krzysztof

Poseł na Sejm RP VI kadencji

ZUS
już płaci!

Emeryci wygrywają w sądach
sprawy o prawo do ekwiwalentu za
deputat węglowy.

str. 3

Najpierw dotacje
- teraz operacje

Pieniądze dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
w Jastrzębiu Zdroju.

str. 7

Regionalna
„klasówka”

Rekordowa liczba uczestników
wzięła udział w Jastrzębskim
Dyktandzie.

str. 7

„Żelazna Dama”
z USA

Radni PO na sejmowym
korytarzu spotkali samą
Madeleine Albright.

str. 8

Rozmowa str. 4-5
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Kraj

Komisje
sejmowe

Poseł Krzysztof Gadowski bierze
udział w pracach dwóch sejmo-
wych komisji:

••  IInnffrraassttrruukkttuurryy,,
••  GGoossppooddaarrkkii..  

Zasiada także w trzech stałych
podkomisjach: 

• ds. budownictwa oraz gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej, 

• ds. transportu i drogownictwa, 
• ds. transportu kolejowego,

łączności i nowoczesnych technik
informacyjnych.

JJaakkoo  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  lluubb  wwiiccee--
pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  kkiieerroowwaałł  pprraaccaammii
nnaassttęęppuujjąąccyycchh  ppooddkkoommiissjjii  nnaadd--
zzwwyycczzaajjnnyycchh::

• do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o bateriach i aku-
mulatorach,

• do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o praktykach ab-
solwenckich,

• do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy - Prawo geolo-
giczne i górnicze,

• do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkań chro-
nionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych,

• do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy
o czasie pracy kierowców.

UUcczzeessttnniicczzyyłł  ttaakkżżee  ww  ppoossiieeddzzee--
nniiaacchh::

• Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych

• Podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej

Poseł był sprawozdawcą z ra-
mienia Komisji następujących
projektów ustaw:

• o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o drogach pub-
licznych

• o rządowym projekcie ustawy
o ratyfikacji Protokołu do Między-
narodowej konwencji o utworzeniu
Międzynarodowego Funduszu Od-
szkodowań za Szkody Spowodo-
wane Zanieczyszczeniem Olejami.

• o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o żegludze śród-
lądowej

• o komisyjnym projekcie ustawy
o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym

• o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjal-

Praca
w Parlamencie

Członków ROP powołuje mar-
szałek Sejmu. Z taką też pro-
pozycją zwrócił się Bronisław

Komorowski do posła Krzysztofa Ga-
dowskiego. Kadencja trwa cztery lata

i jest to bardzo odpowiedzialna misja.
Do zadań ROP należy, m.in. nadzór
nad funkcjonowaniem Państwowej In-
spekcji Pracy oraz badanie przypad-
ków dyskryminacji pracowników ze

względu na: płeć, narodowość, religię,
przynależność związkową i poglądy po-
lityczne. W gestii ROP leży także
kontrola warunków zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

ROP jest jedną z najważniejszych instytucji zajmujących się nadzorem nad warunkami pracy w Polsce.

Poseł w Radzie Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy 
zajmowała stanowisko 

m.in. w sprawach:
• Przestrzegania przepisów prawa
pracy, w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w placówkach hand-
lowych.
• Przestrzeganie przepisów o cza-
sie pracy w placówkach ochrony
zdrowia.
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
w rolnictwie.
• Przestrzeganie przepisów o cza-
sie pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem czasu pracy w firmach
transportowych.
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
kierowców.

Marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski 
powołuje posła 
Krzysztofa Gadowskiego 
do Rady Ochrony Pracy

Budowę autostrady na  na-
szym terenie podzielono na
trzy etapy: Sośnica-Bełk
(15,4 km), Bełk-Świerklany

(14,1 km), Świerklany-Gorzyczki (18,3
km). Łącznie powstanie prawie 48 ki-
lometrów nowoczesnej, wielopasmo-
wej drogi. Koszt jednego odcinka wy-
niesie ok.1 mld zł. Daje to kwotę pra-
wie 3 mld zł, z czego 83 proc. pocho-
dzi z Europejskiego Funduszu Spój-
ności. Resztę dokłada budżet państwa.
Budowa autostrady A1 to jedno z
największych i najbardziej skompli-
kowanych logistycznie przedsięwzięć
ostatnich lat. Docelowo trasa przetnie
całą Polskę. Od przejścia granicznego
w Gorzyczkach aż po Gdańsk.

- Zależało nam, aby budowa nowej
autostrady rozpoczęła się jak naj-
szybciej. Teraz widać już drogę. Cie-
szy mnie widok postępujących prac,
bo nie ukrywam, że autostrada A1

jest jedną z głównych spraw, jakie
leżą w kręgu moich zainteresowań w
działalności poselskiej – mówi poseł.

Prace nad rozbudową krajowej
sieci drogowej nabrały tempa po
przyznaniu Polsce i Ukrainie orga-
nizacji Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej w 2012 roku. Na razie unij-
ne normy spełnia zaledwie trzy pro-
cent polskich dróg. Dzięki Euro, w
ciągu dwóch najbliższych lat wskaź-
nik ten znacznie wzrośnie.

O faktycznej funkcjonalności A1
dla naszego regionu decydować bę-
dzie liczba, lokalizacja i przepusto-
wość dróg dojazdowych do auto-

strady. Jedną z ważniejszych jest
planowana Droga Główna Połu-
dniowa. Ten bardzo ważny szlak ko-

munikacyjny połączy węzeł auto-
stradowy w Mszanie z popularną „wi-
ślanką”, czyli Drogą Krajową 81.
Inicjatorem budowy Drogi Głównej

Południowej był m.in. Krzysztof Ga-
dowski w czasach, kiedy pełnił funk-
cję wiceprezydenta miasta. 

W bezpośrednim sąsiedztwie największych miast naszego regionu 
przebiegnie nitka autostrady A1. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
prace powinny się zakończyć do 2010 roku.

Poseł uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Mszany, Godowa, Świer-
klan, Gorzyc i Żor. Podczas nich omawiano sprawy dotyczące budowy au-
tostrady na terenach tych gmin. W rozmowach brali również udział przed-
stawiciele firm wykonawczych, odpowiedzialnych za budowę A1. Rozma-
wiano, m.in. o utrudnieniach, jakich mogą spodziewać się mieszkańcy. W
czasie budowy autostrady część gminnych dróg została zamknięta, uru-
chomiono także wiele objazdów.

29 mln zł dzięki interwencji posła
Krzysztofa Gadowskiego przekazał
Śląski Urząd Marszałkowski na budowę
Drogi Głównej Południowej, która
połączy ważne szlaki komunikacyjne
naszego regionu z autostradą A1.

Ale (będzie) jazda!
Cezary
Grabarczyk
Minister Infrastruktury w
rządzie Donalda Tuska:

- Krzysztof Ga-
dowski, jako poseł
pracujący w Sej-

mowej Komisji Infrastruktury, sta-
le interesuje się realizacją tak waż-
nej dla Śląska i kraju inwestycji.
Wielokrotnie przedstawiał mi pro-
blemy społeczne i techniczne zwią-
zane z budową odcinka autostra-
dy A1 między innymi w Żorach,
Czerwionce-Leszczynach, Godo-
wie, Mszanie czy Gorzycach. Cały
czas pilnuje tej budowy.
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Aktualności

nych, mieszkań chronionych, noc-
legowni i domów dla bezdom-
nych.

• o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami

• stanowiska Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o finan-
sowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdom-
nych

• o rządowym projekcie ustawy
o bateriach i akumulatorach

• o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o czasie pracy
kierowców.

• stanowiska Senatu w sprawie
ustawy o bateriach i akumulatorach

• stanowiska Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o czasie
pracy kierowców.

• stanowiska Senatu w sprawie
ustawy o praktykach absolwen-
ckich.

POSEŁ PRZEDSTAWIAŁ STA-
NOWISKA KLUBU PO do nastę-
pujących projektów ustaw:

• o zmianie ustawy o drogach
publicznych

• o zmianie ustawy Prawo lotni-
cze

• o zmianie ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami

• o zmianie ustawy Prawo za-
mówień publicznych.

Zespoły 
parlamentarne
Poseł należy do trzech zespołów

parlamentarnych: ds. Energetyki,
ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, do Parlamentar-
nego Zespołu Strażaków.

Zespół 
ds. energetyki
W Parlamentarnym Zespole Do

Spraw Energetyki zasiadają po-
słowie, senatorowie oraz europar-
lamentarzyści. Do zadań tej grupy
należy monitorowanie całości spraw
związanych z branżą energetyczną.
W ramach Zespołu funkcjonują
dwa podzespoły: do spraw gór-
nictwa węgla brunatnego oraz gór-
nictwa węgla kamiennego, którego
przewodniczącym jest poseł
Krzysztof Gadowski.

Grupy 
parlamentarne
Grupy parlamentarne służą do

nawiązywania i budowania do-
brych kontaktów z parlamenta-
rzystami innych krajów. Poseł za-
siada w trzech grupach: Polsko –
Brazylijskiej (jako wiceprzewodni-
czący), Polsko-Albańskiej i Polsko-
Chińskiej.

Praca
w Parlamencie

Choć w sprawach o ekwiwa-
lent sądy orzekają już dwa
lata, to  sam problem
uprawnień do tego świad-

czenia ma znacznie dłuższą historię.
- Dla mnie, jako dla parlamenta-

rzysty, sprawa ta zaczęła „żyć własnym
życiem” w 2005 r. Przyszli do mnie
wówczas byli pracownicy PRG, którzy
opowiedzieli mi o swoim problemie. Po-
kazali wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego z grudnia 2005 roku, w którym
Sędziowie sugerowali Sejmowi, by ure-
gulował sprawę uprawnień byłych
pracowników przedsiębiorstw robót
górniczych do ekwiwalentu pieniężnego
za węgiel, finansowanego z budżetu
państwa. To był początek historii usta-
wy z 6.07.2007 roku o ekwiwalencie
pieniężnym. Napisałem jej projekt
wraz z kilkoma posłami PO, którzy po-
dzielali moje zdanie co do konieczno-
ści ustawowej regulacji wypłaty ek-
wiwalentu z budżetu państwa. Dopie-
ro po kilku miesiącach pojawił się
projekt PiS-u, który w dużej mierze po-
wtarzał zaproponowane przez nas roz-
wiązania. Ostateczna wersja została
przyjęta przez Wysoką Izbę w 2007 r.
– wspomina poseł Gadowski.

Jedyny problem w stosowaniu usta-
wy stanowi dziś konieczność corocz-
nego składania wniosków o wypłatę.

Poseł w trakcie prac nad ustawą zło-
żył propozycję, by ubezpieczeni skła-
dali tylko jeden wniosek, który obej-
mowałby swym zakresem wszystkie
lata przewidziane w ustawie. Uspraw-
niłoby to pracę w ZUS-ie, a ludziom
– często już schorowanym i w pode-
szłym wieku – ułatwiłoby ubieganie się
o to świadczenie. 

Jednak głosami
PiS, propozycja ta

została 
odrzucona,

czego efektem jest krytykowana
przez wszystkich konieczność pona-
wiania wniosków z każdym rokiem.

Można zadać pytanie, co w realiza-
cji ekwiwalentów pieniężnych za de-
putat węglowy powoduje, że sprawy te

trafiają na wokandę sądową, mimo iż
ustawa z 2007 roku wydaje się naj-
lepszym kompromisem.

Klucza do rozwiązania tej zagadki
dostarcza orzecznictwo sądów po-
wszechnych. Zgodnie z nim, upraw-
nienia do deputatu węglowego, a za-
tem i do ekwiwalentu, który go re-
kompensuje, zachowali ci byli pra-
cownicy przedsiębiorstw robót górni-
czych, przedsiębiorstw budowy szybów
oraz innych, których zakłady pracy:

• nie wypowiedziały Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowni-
ków zakładów górniczych z
21.12.1991 roku,

• wypowiedziały ten układ, ale
z przekroczeniem ówcześnie obo-
wiązujących procedur, co zda-

niem sądu skutkuje zachowa-
niem uprawnienia do deputatu
węglowego przez byłych pra-
cowników, obecnie klientów Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych

Tyle  w kwestii UZP z 1991 roku. A co
z układem  zbiorowym pracy z roku
1980?  Odpowiedzi również dostarcza
orzecznictwo. W odniesieniu do Ukła-
du Zbiorowego Pracy dla przemysłu węg-
lowego z 1980 roku  sądy apelacyjne sta-
nęły na stanowisku, zgodnie z którym
emeryci i renciści, którym na podstawie
tego układu przysługiwały 2,5 tony węg-
la deputatowego, zostali tego upraw-
nienia pozbawieni przez swych macie-
rzystych pracodawców w chwili wypo-
wiedzenia układu zbiorowego pracy z
1980 roku. Wypowiedzenie to zostało bo-
wiem przeprowadzone zgodnie z obo-
wiązującą wówczas procedurą.

Realizowana obecnie ustawa wzbu-
dza wśród ludzi sporo emocji głównie
dlatego, że ekwiwalentu pieniężnego
płaconego za pośrednictwem ZUS
nie otrzymają wszyscy. Niektórzy eme-
ryci i renciści Przedsiębiorstw Robót
Górniczych utracili deputaty już w
1996 roku. Stało się to pod rządami
SLD, kiedy to przemiany  gospodarcze
wymusiły restrukturyzację i związane
z nią ograniczenia wydatków w PRG.
Ustawa natomiast gwarantuje re-
kompensatę finansową począwszy od
roku 2002. Nie obejmuje lat 1996-
2001. Dlatego osoby, które w tych la-
tach deputatu już nie pobierały, a
chcą uzyskać ekwiwalent na mocy  tej
ustawy, muszą swych uprawnień do-
wieść w sądzie.

Uchwalenie 
ustawy - wbrew

pozorom - 
otworzyło dopiero
puszkę Pandory.
- Cieszę się, że tak się stało. Umoż-

liwiło to ubieganie się o ekwiwalent
pieniężny byłym pracownikom PRG
Jastrzębie, PRG Rybnik oraz innych
zakładów. Dzięki sądom okazało się,
że zakład pracy pozbawił ich depu-
tatu niezgodnie z prawem i  wielu
osobom należy się ekwiwalent pie-
niężny. Ta ustawa umożliwia wy-
płatę emerytom i rencistom, którzy
uprawnienie zachowali - wyjaśnia
Krzysztof Gadowski.

Poseł 
od początku 
monitoruje 

sposób realizacji
tej ustawy

„Po drodze” wyniknęło wiele nie-
spodziewanych okoliczności, które
wymagały wyjaśnienia. Dlatego oso-
biście składał wizyty w centrali ZUS w
Warszawie, w poszczególnych jego
oddziałach, a także w Ministerstwie
Gospodarki. Zapoznał się z wieloma to-
mami akt, poświęcił wiele godzin na
spotkania z dyrekcją i  pracownikami
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz z prywatnymi osobami, by wspól-
nie dotrzeć do sedna problemu. Na
skutek wielu jego zapytań, interpela-
cji i pytań kierowanych do Wicepre-
miera, Ministra Gospodarki, Walde-
mara Pawlaka udało się wreszcie wy-
pracować wykładnię ustawy, która
jest przez ZUS obecnie  realizowana. 

Największa lawina rozpraw o ekwi-
walent pieniężny za deputat węglowy
przetoczyła się już przez sądy I i II in-
stancji, a ZUS wdrożył procedurę
wycofywania apelacji w przypadkach,
w których było to możliwe. 

- Jeżeli komuś należą się podzięko-
wania, to tylko posłowi Gadowskie-
mu, który przygotował projekt usta-
wy, organizował spotkania, a teraz
pilnuje, aby ZUS wywiązywał się z
obowiązku płacenia ekwiwalentu -
mówi Stefan Rycman, były dyrektor
PRG w Rybniku.

W każdym mieście zorganizowane przez posła spotkania dotyczące deputatu cieszyły się wielkim zainteresowaniem emerytów i rencistów

Jastrzębie Zdrój Mikołów Rybnik Żory

ZUS już płaci!Wiadomo już, którzy
emeryci i renciści z
przedsiębiorstw robót
górniczych otrzymywać
będą od ZUS
ekwiwalent pieniężny za
deputat węglowy. Sądy
w swych orzeczeniach
wypracowały
jednoznaczne
stanowisko. Sprawę od
początku pilotuje poseł
Krzysztof Gadowski.

Wnioski o wypłatę ekwiwalentu za
dany okres zgłasza się do końca
pierwszego kwartału roku, w którym
ma nastąpić zapłata.

Ekwiwalent jest wypłacany według
następującego harmonogramu:

1) za lata 2004-2005 – w 2009 r.
2) za lata 2006-2007 – w 2010 r.
3) za lata 2008-2009 – w 2011 r.
4) za lata 2010-2011 – w 2012 r.
5) za rok 2012 – w 2013 r.
6) za rok 2013 –  w 2013 r.
7) za rok 2014 – w 2014 r.
8) za rok 2015 – w 2015 r.

Dziś najważniejsze jest, by osoby uprawnione pamiętały o konieczności składania wniosków 
w ZUS-ie do końca marca roku, w którym ma nastąpić wypłata. 

Na stronie internetowej www.gadowski.pl
problematyce ekwiwalentu poświęcona jest osobna zakładka.

Krzysztof Gadowski przekonuje do swoich racji w sprawie deputatu wicepremiera i mi-
nistra gospodarki Waldemara Pawlaka



- Czy uważa się Pan za lob-
bystę?

- Nie. Nigdy nie reprezentowa-
łem, ani nie działałem w interesie
żadnych grup nacisku czy intere-
su. Ale skąd to pytanie?

- Bo zastanawiam się, jak
nazwać pańskie działania w
sprawie Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego w Jast-
rzębiu Zdroju? Trzy lata temu
rządził PiS, a Pan, jako poseł
opozycyjnej Platformy Oby-
watelskiej przekonał Sejm,
aby z budżetu państwa prze-
kazać na szpital ponad dzie-
sięć milionów złotych.

- Nigdy nie sądziłem, że można
to nazwać lobbingiem. Po prostu
postarałem się przekonać parla-
mentarzystów z innych partii, że
dotacja dla szpitala leży poza sfe-
rą jakichkolwiek rozgrywek poli-
tycznych. Wspierając szpital da-
liśmy szansę mieszkańcom na-
szego regionu na leczenie w pla-
cówce medycznej, którą śmiało
można uznać za jedną z najlepiej
wyposażonych w Polsce. Nie życzę
oczywiście nikomu, aby trafił do do
popularnego szpitala górniczego na
salę operacyjną, ale jeżeli ktoś
znajdzie się w takiej sytuacji to
może być spokojny, że sprzęt i le-
karze nie zawiodą.

- Ale doposażenie sal ope-
racyjnych to nie jedyny wy-
datek, przed którym stanął
szpital.

- Dlatego też dalej szukam źró-
deł finansowania szpitalnych in-
westycji. Ostatnio z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej udało się po-
zyskać kilka milionów złotych na
termomodernizację budynku i po-
pularne ostatnio kolektory sło-
neczne. Taka inwestycja to czysta
oszczędność, ponieważ spadną
rachunki za ogrzewanie.

- Ekipy budowlane krzątają
się także przy budowie par-
kingu.

- Parking to w ogóle temat na
osobny artykuł. Aby sfinansować

jego budowę, udało się zorganizo-
wać prawdziwe „pospolite rusze-
nie” okolicznych przedsiębiorców.
Kto tylko mógł, na miarę swoich
możliwości, starał się dołożyć ce-
giełkę na budowę parkingu. Ko-
rzystając z okazji, chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować
wszystkim darczyńcom.

- Skoro tyle Pan zrobił dla
szpitala, to może należało
zostać członkiem sejmowej
Komisji Zdrowia, a nie In-
frastruktury czy Gospodarki?

- Myślę, że nie byłby to dobry po-
mysł. Nie znam się na kwestiach
ochrony zdrowia. To, co robię dla
szpitala, to po części wynik moje-
go wykształcenia technicznego.
Kiedy widzę, że budynek jest nie-
docieplony, to od razu przeliczam

w głowie, ile strat ponosi jego wła-
ściciel płacąc za ogrzewanie. Po-
dobnie było z parkingiem. Nowo-
czesny szpital to tylko część suk-
cesu. Nie mniej ważna jest dobra,
bezkolizyjna organizacja ruchu
wokół budynku.

- Skoro mówimy o komuni-
kacji... Przed laty, jako za-
stępca prezydenta Jastrzę-
bia Zdroju, był Pan pomysło-

dawcą m.in. Drogi Głównej
Południowej, ważnej arterii
mającej połączyć węzeł au-
tostrady A1 w Mszanie z po-
pularną „wiślnaką”, czyli
Drogą Krajową 81. Nie ma
Pan wrażenia, że działania w
tej sprawie utknęły w mart-
wym punkcie?

- Nie wiem, czy utknęły. W
każdym razie ja nie zapomniałem
o tej sprawie.Przecież w ubiegłej
kadencji Sejmu zabiegałem o to,
by na ten projekt zabezpieczyć
pieniądze w budżecie państwa z
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego i te pieniądze zostały przy-
znane. Kiedy teraz okazało się, że
brakuje pieniędzy na jego reali-

zację, udało mi się przekonać
marszałka Województwa Ślą-
skiego, by przeznaczył dodatko-
we 29 mln zł. Dalsze kroki nie za-
leżą już ode mnie. Proszę pytać
w Urzędzie Miasta Jastrzębia
Zdroju.

- Co dzieje się z deputatami
węglowymi dla emerytów, czy-
li pańską sztandarową inicja-
tywą poselską?

- Drobne sprostowanie. Nie mó-
wimy o „deputacie”, lecz o „ekwi-
walencie” za deputat. Pomijając
zaś kwestie nazewnictwa, sprawy
mają się dobrze. Ruszyły wreszcie
wypłaty należności z tego tytułu.
Podjęte działania i zabiegi, jak wi-
dać odniosły skutek. Emeryci
otrzymują to, co im się należy
wraz z zaległościami. Oczywiście,
jeżeli złożą wniosek w ustawo-
wym terminie.

- Dlaczego zajął się Pan pro-
blemem tej grupy społecz-
nej? Czy chce Pan w ten spo-
sób poszerzyć swój elektorat
wyborczy?

- Elektorat to hasło dobre dla
socjologów,albodziennikarzy.
Nie dzielę ludzi na moich
wyborców i na zwolenni-
ków innychpolitykówczy
partii. Mówię o miesz-
kańcach naszego regio-
nu, których dotknął pro-
blem i ktoś musiał zająć
się ich sprawą. Po to jes-
tem posłem, aby reagować
na ludzkie potrzeby i kłopoty.

- Ładnie zabrzmiało, ale
pańskimi wyborcami są prze-
de wszystkim ludzie młod-
szego i średniego pokolenia,
zainteresowani m.in. korzys-
taniem z boisk, wygodnych
dróg. W Jastrzębiu Zdroju
nie ma ani jednego „Orlika” i
dróg „schetynówek”.

- Mój elektorat wyborczy stano-
wią nie tylko mieszkańcy Jastrzę-
bia Zdroju. Boiska w ramach rzą-
dowego programu „Orlik 2012”
oraz drogi „schetynówki” powsta-
ją w całym regionie: Żorach, Ryb-
niku, Gaszowicach i wielu innych
miastach. Jeżeli ktoś chce wygrać
na loterii, musi kupić los. Mówiąc
inaczej, jeżeli chce się korzystać z
rządowych programów, należy
przynajmniej złożyć stosowny
wniosek. Jastrzębie – jak widać -
tego losu nie chce kupić, ale ja nie
mam na to wpływu.

- Prezydent Jastrzębia Zdro-
ju odmówił współpracy z Pa-
nem?

Tego nie powiedziałem. Pan
prezydent podejmuje takie decyz-
je, jakie uznaje w swym odczuciu
za najważniejsze dla miasta. Mogę
jedynie wspomagać te dążenia.
Nie do mnie jednak należy ich oce-
na. Od ocen są wyborcy.

- Porozmawiajmy o za-
miarach utworzenia grupy
węglowo-koksowej na bazie
Jastrzębskiej Spółki Węg-
lowej. Mocno zaangażował

się Pan w realizację tego po-
mysłu.

- W strategii rozwoju górnictwa
węgla kamiennego na lata 2007-
2015 jest zapis o utworzeniu silnej
grupy węglowo-koksowej. To jedyny
sposób, aby utrzymać się na świato-
wym rynku producentów koksu. W
Polsce taka grupa może powstać je-
dynie w oparciu o Jastrzębską Spół-
kę Węglową. Gdyby udało się JSW
zintegrować z koksownią „Zabrze”
oraz wałbrzyską „Victorią” powstała-

bygrupa,któramogłabytrafićnagieł-
dę i konkurować z najlepszymi na
świecie firmami tej branży.

- Pomysł ewentualnej pry-
watyzacji JSW budzi sporo
emocji wśród pracowników.

- Prywatyzacja odbędzie się tylko
pod warunkiem akceptacji załogi.

Warto jednak zaznaczyć, że pracow-
nicy nie mają się czego obawiać.
Wprowadzenie firmy na giełdę po-
zwoli na pozyskanie środków na dal-
sze inwestycje i rozwój Spółki. Wszys-

cypowinniśmymieć świadomość, że
prywatyzacja jest najbardziej

optymalnym rozwiąza-
niem dla przyszło-

ści JSW, pra-
cowników

oraz ich
rodzin.

- Przyglądając się pańskiej
działalności można odnieść
wrażenie, że jest Panu trochę
żal czasów, kiedy pracował
Pan w samorządzie, jako wice-
prezydent miasta.

- Działalność w samorządzie,
zasadniczo różni się od aktywno-
ści poselskiej. Działając w mieście
albo gminie, szybko i namacalnie
można zobaczyć efekty swojej
pracy. W Sejmie rozwiązywanie
problemów trwa nieraz całymi la-

tami. Ale doświadczenia wynie-
sione z pracy w samorządzie sta-
ram się teraz wykorzystywać w
Parlamencie.

- Spędza Pan sporo czasu w
Warszawie. Czy nie utrudnia
to kontaktu z wyborcami?

- Poprzez biura poselskie mam
stały kontakt z mieszkańcami
okręgu, z którymi również spoty-
kam się podczas dyżurów. Wsłu-
chuję się w ich problemy i staram
się je rozwiązać.

- Czyli jednak jest Pan lob-
bystą.

- Jeżeli pojmujemy lobbing, jako
działanie na rzecz słusznych in-
teresów mieszkańców naszego re-
gionu, bez względu na ich prze-
konania i przynależność, to zgodzę
się na łatkę lobbysty.

- Co Pan robi, kiedy nie ma
Pana w Sejmie albo biurze po-
selskim?

- Polityka znaczy dla mnie wie-
le, ale nie wszystko. Poza pracą
parlamentarną sporo energii wkła-
dam w działalność społeczą, któ-
rą realizowałem jako samorządo-
wiec.Czuję do niej wielkie przy-
wiązanie. Trochę mi niezręcznie
mówić o swojej działalności cha-
rytatywnej, ponieważ nie są to te-
maty, jakimi należy się chwalić.

- Jest Pan szczęśliwym mę-
żem oraz ojcem trzech córek.
Czy dziewczyny, planując ka-
rierę zawodową, chcą iść w
ślady taty?

- Stanowczo im to odradzam. Po-
lityka to zajęcie często niewdzięczne
i niedoceniane. Na całe szczęście
zainteresowania zawodowe naj-
starszej córki nie zmierzają w stro-
nę polityki, a młodsze mają jeszcze
czas na podejmowanie takich de-
cyzji. Kiedy mamy chwile dla siebie
staramy się je spędzać aktywnie. Jeź-
dzimy na rowerach, nartach, pły-
wamy. Cała rodzina pomaga mi
też przy organizowaniu akcji do-
broczynnych i charytatywnych.

- Siatkarska drużyna PO
pod Pana wodzą pokonała w
zaciętym meczu ekipę PiS. To
dobry prognostyk przed wy-
borami?

- Mam nadzieję, że tak. Zwy-
ciężyliśmy w dyscyplinie sportowej,
w której Polska odnosi ostatnio naj-
większe sukcesy. Czujemy się zo-
bowiązani do utrzymania tej dobrej
passy.

” Polityka znaczy dla mnie wiele,
ale nie wszystko. Poza pracą
parlamentarną sporo energii
wkładam w działalność
społeczą, którą realizowałem
jako samorządowiec.Czuję do
niej wielkie przywiązanie. Trochę
mi niezręcznie mówić o swojej
działalności charytatywnej,
ponieważ nie są to tematy,
jakimi należy się chwalić.
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Rozmowa

� Niskiego oprocentowania szkolnych kas oszczędności.
� Szkodliwości urządzeń opalających.
�Kolejowych połączeńdalekobieżnych wokręgu rybnickim.
�Działańzwiązanychzbudowązbiornikówretencyjnychoraz
wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel.
�Wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego.
�Świadczeń pieniężnych należnych rodzicom w rodzinach
zastępczych.
�Naliczania wygórowanych czynszów dla lokatorów miesz-
kań mieszczących się w nieruchomościach odzyskanych
przez dawnych właścicieli lub ich spadkobierców.
� "Strategii dla górnictwa na lata 2007-2013".
� Dalszych losów kopalni Silesia w Czechowicach-Dzie-
dzicach.
�RóżnicwwycenieświadczeńmedycznychprzezoddziałyNFZ.
�Podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ra-
zie ich zbiegu przez matki, które w okresie od 1999 do 2008
r.,pracującnaetacie,przebywałynazasiłkachmacierzyńskich
i urlopach wychowawczych ze stosunku pracy i jednocześ-
nie prowadziły działalność gospodarczą.
�Możliwości dokonywania darowizn mienia na rzecz gmi-
ny górniczej albo spółdzielni mieszkaniowej przez przed-
siębiorstwa górnicze.
�Sposobu postępowania z wadliwymi receptami przez ap-
teki oraz refundowania ich przez NFZ.
� Sposobu podziału pieniędzy dla województw będących
udziałowcami PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
�DofinansowaniaPKPPrzewozyRegionalnesp.zo.o.zFun-
duszu Kolejowego.
�Wprowadzenia w oparciu o ukształtowane orzecznictwo
sądowe modelowego sposobu załatwiania przez ZUS
wnioskówowypłatęekwiwalentupieniężnegozadeputatwęg-
lowy z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pra-
cowników przedsiębiorstw robót górniczych oraz w sprawie
skierowania do ZUS wytycznych, umożliwiających sprawną
i efektywną obsługę osób wnioskujących o wypłatę tego ek-
wiwalentu.
�Obowiązującej od 1 stycznia 2009 redukcji połączeń ko-
lejowych pomiędzy Warszawą a Katowicami.
�Rozdziału dotacji budżetowych przyznanych na realizację
projektów przebudowy dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) spełniających wymogi Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
� Interpretacji art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
�Nieprawidłowości wykrytych przez NIK w funkcjonowaniu
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz
wniosków płynących z protokołu pokontrolnego.
�Zmian w prawie krajowym w związku z obowiązywaniem
od3grudnia2009RozporządzeniaParlamentuEuropejskiego
iRady,dotyczącegousługpublicznychwzakresiekolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego.
� Utworzenia Grupy Węglowo-Koksowej na bazie Jast-
rzębskiej Spółki Węglowej.
�Realizacji zadania pod nazwą „Budowa połączenia kole-
jowegoMiędzynarodowegoPortuLotniczegoKatowicewPy-
rzowicach z miastami Aglomeracji Śląskiej”.
�ZakładanychprzezMinisterstwoGospodarkina2009r.dzia-
łań wspierających wdrażanie czystych technologii wykorzy-
stywania węgla kamiennego.
� Umieszczenia informacji o grupie krwi w dowodzie oso-
bistym, prawie jazdy, legitymacji szkolnej bądź paszporcie.
�Wniosków płynących z orzecznictwa sądów apelacyjnych
w sprawach o ustalenie prawa do ekwiwalentu pieniężnego
za deputat węglowy oraz wdrożenia ukształtowanej już linii
orzeczniczej, jako modelowego sposobu rozpatrywania
wnioskówprzyubieganiusięowypłatęprzezZUSświadczenia
pieniężnego.
� Przewożenia dzieci w specjalnie przystosowanych przy-
czepkach rowerowych w kontekście zgodności z przepisa-
mi prawa o ruchu drogowym.
� Stworzenia zawodowej armii oraz żołnierzy z poboru.
�Uzupełnienia niedoboru pracowników, jaki powstanie po
zawieszeniu poboru do wojska w tzw. służbie zastępczej.

�Uregulowaniaprzepisówprawnychdotyczących jazdyczte-
rokołowcami typu quad napędzanymi silnikiem spalinowym.
�Wyłączenia miast prezydenckich z powiatów ziemskich i
przyznania imkompetencji równych tym, jakieposiadająmias-
ta na prawach powiatu, tzw. powiaty grodzkie.
�Kształcenia specjalistów uczących zawodów oraz kształ-
cenia wykwalifikowanych pracowników.
�Maturzystów zdających egzaminy poprawkowe.
�Wymiany starych skrzynek pocztowych na nowe tzw. eu-
roskrzynki.
� Ponownego zatrudniania w kopalniach górników, którzy
otrzymali górnicze odprawy i zobowiązali się do niepodej-
mowania pracy w górnictwie.
�Wymiaru czasu pracy pracowników samorządowych.
�Podmiotów uprawnionych od ubiegania się o premię ter-
momodernizacyjną.
�Przejęcia przez czeską spółkę New World Ressources ko-
palni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach oraz po-
nownego uruchomienia byłej kopalni „Morcinek” w Kaczy-
cach w porozumieniu z Jastrzębska Spółką Węglową.
�Zaspokojenia roszczeńwysuwanychprzezobywateliwzwiąz-
ku z realizację przedwojennych obligacji Skarbu Państwa.
� Interpretacji zapisów art.11 ustawy o rachunkowości, któ-
ra reguluje kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych w jed-
nostce w odniesieniu do ustawy o oświacie, która umożliwia
powołania jednostek typu zespoły obsługi szkół i przedszko-
li w celu zapewnienia instytucjom oświatowym obsługi finan-
sowo-księgowej.
� Wyłączenia wartości deputatu węglowego z podsta-
wy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego i jego wy-
płaty w pełnej wartości na podstawie przepisów ustawy
o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót gór-
niczych.
�Sprzedaży czynnej kopalni węgla kamiennego „Silesia” w
Czechowicach-Dziedzicach.
� Objęcia zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn
nabyciawłasności rzeczy lubprawmajątkowychprzezczłon-
ków rodzin adopcyjnych.
� Kłopotów z rozstrzygnięciem przetargu, który miał wyło-
nićwykonawcęodcinkaŚwierklany-Bełkorazopóźnieńwbu-
dowie autostrady A1 na tym odcinku.
�Opóźnień w budowie odcinka Świecko-Nowy Tomyśl.
� Interpretacji przez ZUS zapisów ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
�Wykupuzabudowanychdziałekzprzeznaczeniempoddro-
gi publiczne.
�Ostatecznegoustaleniakatalogupodmiotówmającychtwo-
rzyć grupę węglowo-koksową w oparciu o Jastrzębską spół-
kę Węglową.
�DołączeniakoksownizWałbrzycha iZabrzadogrupywęg-
lowo-koksowej.
�Utrzymaniawczystościprzystankówkomunikacjimiejskiej.
� Interpretacji przepisów ustawy o ekwiwalencie pieniężnym
z z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnio-
nych z przedsiębiorstw robót górniczych.
� Interpretacji ustawy o opłatach abonamentowych.
�Podjęcia działań prowadzących do realizacji budowy Dro-
gowej Trasy Średnicowej z Katowic do Dąbrowy Górniczej.
�Podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego
od alimentów od alimentów zasądzonych na rzecz osób fi-
zycznych z przeznaczeniem na utrzymanie rodziny i zaspo-
kojenie jej podstawowych potrzeb bytowych, w sytuacji gdy
strona płacąca alimenty i otrzymująca alimenty prowadza
wspólne gospodarstwo domowe.
�Niewykorzystania przez Polskę koniunktury gospodarczej
związanej ze światowym popytem na węgiel.
� Dofinansowania wycieczek zgodnie z programem wy-
cieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.
�Postępowaniazpojazdami iwrakamipojazdów,któremoż-
na uznać za porzucone, a które są zaparkowane na terenie
parkingów administrowanych przez jednostki budżetowe lub
instytucje samorządowe.
� Ulgi rodzinnej regulowanej ustawą o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych.

Interpelacje zgłoszone
przez posła w sprawach:

Interpelacje zgłoszone
przez posła w sprawach:

Rozmowa z posłem Krzysztofem Gadowskim

Działalność w samorządzie, zasadniczo różni się od aktywności poselskiej. Działając w mieście albo gminie, szybko i namacalnie można
zobaczyć efekty swojej pracy. W Sejmie rozwiązywanie problemów trwa nieraz całymi latami.

poseł Krzysztof Gadowski
W ostatnich wyborach do Sejmu zdobył ponad 18 tysięcy głosów startując z listy Platformy Obywatelskiej w swo-

im okręgu wyborczym.
Krzysztof Gadowski urodził się w 1962 roku w Bochni. Jest żonaty, ma troje dzieci. Tytuł magistra inżyniera uzyskał

na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. W tej samej uczelni ukończył podyplomowe studia z zarządzania przed-
siębiorstwem, a na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego studia podyplomowe z zakresu samorządu lokalnego.

Karierę zawodową rozpoczął w kopalni „Zofiówka” jako pracownik techniczny pod ziemią.
W 1991 roku przeszedł do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Jastrzębiu Zdroju. W tym samym

roku awansował na stanowisko wicedyrektora Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. W latach 1996-1998
pełnił funkcję dyrektora MZK. W 1998 roku rozpoczął karierę samorządową, jako wiceprezydent Jastrzębia Zdro-
ju. W 2005 r. Krzysztof Gadowski został posłem V, a w 2007 r. VI kadencji Sejmu RP.

Polityka znaczy dla mnie wiele,
ale nie wszystko...
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Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja kwiaty składają Jerzy Buzek, prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego oraz poseł Krzysztof Gadow-
ski. Modlitwę odmawia ks. prałat Bernard Czarnecki.

Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski pod pomnikiem Poro-
zumień Jastrzębskich. Wcześniej odwiedził Mikołów, gdzie spotkał się z
mieszkańcami

Obchody rocznicowe podpisania Porozumień Jastrzębskich. Od lewej:
wojewoda śląski, Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa ślą-
skiego, Bogusław Śmigielski, senator Krystyna Bochenek,
przewodnicząca Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, Alina Chojecka i poseł
Krzysztof Gadowski.

Na zaproszenie posła

Krystyna Szumilas, wicemi-
nister Edukacji Narodowej spotkała
się z dyrektorami szkół w Żorach,
Jastrzębiu Zdroju, powiecie i mieście
Wodzisław Śląski.

Adam Szejnfeld wiceminister
Gospodarki uczestniczył w spot-
kaniu w kopalni „Zofiówka” oraz sie-
dzibie Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Minister gościł także w firmie
„Prymat”.

Na spotkaniu w Żorach 

KWK Zofiówka

Europoseł Jarosław Wałęsa otrzymał od
Krzysztofa Gadowskiego książkę o straj-
kach jastrzębskich z prośbą, aby publi-
kacja trafiła do rąk jego ojca Lecha.

Odsześciu lat organizowa-
na jest  w Mikołowie
kampania społeczna

pod tytułem „Łańcuch czystych serc”.
Akcja polega na złapaniu się za ręce i
utworzeniu wielkiego ludzkiego łań-
cucha. Ma on symbolizować nasze
przeciwstawienie się wszelkiemu złu,
jakie niosą z sobą narkomania, alko-
holizm i przemoc w rodzinie. Począt-
kowo w organizację „łańcucha” an-
gażowała się przede wszystkim mło-
dzież. Z czasem jego ogniwa zaczęli
stanowić także ludzie znani, szano-
wani, którzy  mogą służyć innym

przykładem swoją postawą moralną i
zaangażowaniem społecznym. Do
udziału w akcji został także zaproszo-
ny poseł Krzysztof Gadowski. Czwar-

tego września  o godzinie 13, na syg-
nał syren i dzwonów kościelnych, po-
nad trzy tysiące osób w całym Miko-
łowie złapało się za ręce.

Czyste serca

W Mikołowie utworzono łańcuch „czystych serc”

Wubiegłym roku najcie-
kawszy korowód do-
żynkowy przeszedł
ulicami  Połomi w

gminie Mszana. Na jednym z wozów
zamontowano bowiem elementy…
tarczy rakietowej. Na transparencie
wymalowano wielki napis - „Tarcza
rakietowa gminy bronić gotowa”.

W tym roku szczególnie sympa-
tyczna uroczystość odbyła się na te-
renie Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych „Słonecznik”. Poseł złożył
gratulacje prezesowi Zenonowi Mącz-
ce za wyróżnienie przyznane przez
Prezydium Rady Krajowej ROD.
„Słonecznik” został w tym roku uzna-
ny za najlepszy rodzinny ogród dział-
kowy w Polsce, pod względem bez-
pieczeństwa. O takie miano ubiega-
ły się  aż 22 ogrody z całego kraju.

Z kolei podczas dożynek powia-
towych w Lubomi, w obecności

wójtów i burmistrzów, poseł wrę-
czył rolnikom odznaczenia hono-
rowe „Zasłużony dla rolnictwa”,
nadane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W tym roku  od-

znaczenia otrzymali: Henryk Ser-
wotka z Godowa, Dariusz Matu-
szek z Lubomi, Florian Tomanek
z Lubomi, Agnieszka i Wiesław
Adamczyk z Gorzyc. 

Nie zamiera w naszym regionie tradycja organizowania dożynek

Dożynki z tarczą

W 2008 r. tarcza antyrakietowa rozpalała wyobraźnię nawet organizatorów dożynek

Zespół w kopalni„Pniówek”

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki uczestniczyli w spotkaniach w
Katowicach i Jastrzębiu Zdroju z zarządami spółek węglowych. Omawiano bieżą-
ce problemy branży górniczej. W Jastrzębiu Zdroju parlamentarzyści zapoznali się
z przebiegiem prac nad tworzeniem grupy węglowo-koksowej. Na zdjęciu: spotka-
nie w kopalni „Pniówek”.
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Krzysztof Gadowski należy do
Parlamentarnego Zespołu Stra-
żaków i nie traktuje udziału w

nim tylko w kategoriach prestiżowych.
Poseł interesuje się zwłaszcza proble-
mami Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nie było więc niespodzianki, kiedy po-
jawił się  na zebraniach sprawozdaw-
czych OSP w Moszczenicy, Gorzycach
oraz Gogołowej. Poseł konsultował ze
strażakami projekty zmian ustaw o
ochronie przeciwpożarowej oraz o po-
datkach i opłatach lokalnych. Wszyst-
kie planowane korekty przepisów po-
winny ułatwić funkcjonowanie OSP.

Parlamentarny strażak

Poseł odznaczony złoty medal za zasłu-
gi dla pożarnictwa

Uczniowie klas pierwszych
otrzymali elektroniczną pub-
likację „Młody obywatel”.

W pliku tym, w bardzo przystępny
sposób, zawarte zostały podstawowe
informacje na temat funkcjonowa-
nia państwa. „Pierwszaki” znajdą tu-
taj odpowiedzi na pytania: kto rzą-
dzi krajem? Po co są ustawy? Jakie
mamy prawa i obowiązki?

„Młody obywatel” został wręczo-
ny m.in. uczniom SP Nr 19 podczas

uroczystej inauguracji roku szkol-
nego, w której wziął udział Krzysz-
tof Gadowski. Z elektroniczną ksią-
żeczką można się także zapoznać,
wchodząc na stronę internetową
posła (www.gadowski.pl).

Młody (elektroniczny)
obywatel

Jastrzębskie dyktando powoli sta-
je się jedną z najważniejszych i
najciekawszych imprez orto-

graficznych w kraju. Każdego roku
zwiększa się liczba uczestników, a
wraz z nią rośnie atrakcyjność przy-
znawanych nagród. W 2008 roku na
Mistrza Jastrzębskiej Ortografii cze-
kał telewizor LCD, a Jastrzębski
Mały Mistrz Ortografii wyjechał z
miasta z laptopem. Uczestników
podzielono na dwie kategorie wie-

kowe: juniorów i osób pełnoletnich.
Wśród dorosłych wygrał Jan Chwa-
lewski z Pabianic, który po raz ósmy
wziął udział w tego typu imprezie.

- Przygotowywałem się bardzo
sumiennie do wszystkich poprzed-
nich dyktand, ale bez efektu. W
tym roku się nie przygotowywa-
łem, a swój przyjazd do Jastrzębia
potraktowałem jako ciekawy po-
mysł na weekend – Jan Chwalewski
tłumaczył swój sukces w rozmowie
z „Dziennikiem Zachodnim”.

Wicemistrzem została Ewa Zegler,
studentka z Warszawy.

Więcej kłopotów sprawili jury
młodsi uczestnicy dyktanda. Naj-
lepszego musiała wyłonić dogrywka,
ponieważ Ania Zniszczoł i Łukasz
Domin w pierwszym etapie popełnili
tyle samo błędów: jeden ortogra-
ficzny i dziesięć interpunkcyjnych.
Finał polegał na odgadywaniu po-
prawnej pisowni słów aż do pierw-
szego błędu. Łukasz uznał, że „bia-
łostoczanin” piszemy wielką literą i
przegrał. Zwyciężyła gimnazjalistka
z Rybnika.

Teksty dyktand ułożyła prof. Al-
dona Skudrzyk z Uniwersytetu Ślą-

skiego. We wcześniejszych edycjach
imprezy ortograficznej niespodzian-
ki przygotowywał prof. Edward Po-
lański

Pomysłodawca całej imprezy nie
kryje, że w Jastrzębskim Dyktandzie
nie chodzi tylko o dobra zabawę, ale
także o misję edukacyjną.

- Dyktando ma nam przypo-
mnieć, jak ważna i czasami trudna
jest ortografia języka polskiego.
Sam tego doświadczyłem podczas
pisania dyktanda – mówi Krzysztof
Gadowski.

Prawie 800 osób bierze udział w każdej edycji Jastrzębskiego Dyktanda.
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest poseł Krzysztof Gadowski.

Regionalna „klasówka”

Dyktando należy do najciekawszych im-
prez w Jastrzębiu Zdroju

Krystyna
Bochenek
Senator, pomysłodaw-
czyni ogólnopolskiego
dyktanda oraz patron
honorowy w jastrzęb-
skiej „klasówce”:

Jestem pod wrażeniem jast-
rzębskiego dyktanda. Z doświad-
czenia wiem, że zorganizowanie
takiej imprezy nie należy do łat-
wych zadań. W Jastrzębiu Zdroju
wszystko zostało zapięte na ostat-
ni guzik. Dziękuję Panu posłowi za
wielką pasję, z którą upowszech-
nia kulturę języka ojczystego.

Napoczątku tego roku
w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalis-
tycznym nr 2 w

Jastrzębiu Zdroju otwarto jeden z naj-
nowocześniejszych bloków operacyj-
nych w Polsce. Zgromadzony tutaj
specjalistyczny sprzęt i profesjonalnie
urządzone sale operacyjne cieszą 
lekarzy oraz dają nadzieję pacjentom.
Takiej placówki może pozazdrościć
jastrzębianom cały nasz region i nie 
tylko, choć jeszcze kilka lat temu sy-
tuacja szpitala była dramatyczna. Bra-
kowało pieniędzy na nową salę opera-
cyjną, co groziło zamknięciem placówki
przez Sanepid. Nieodzowna wydawa-
ła się pomoc państwa. W wyjątkowych
sytacjach Sejm może się zgodzić  na do-
finansowanie z krajowego budżetu
ważnych inwestycji w terenie. W 2006
roku rządziło Prawo i Sprawiedliwość
i sprawa nie należała do prostych. Na-

wet posłom tej partii z naszego woje-
wództwa nie udało się w Warszawie
przeforsować wielu swoich pomysłów.

Tymczasem udało się to posłowi 
Krzysztofowi Gadowskiemu z Platfor-
my Obywatelskiej.

Na nowej sali operacyjnej nie kończą
się jednak potrzeby szpitala. Konieczna
jest gruntowna termomodernizacja i
montaż kolektorów słonecznych. Takie
inwestycje zapewnią w przyszłości szpi-
talowi kolosalne oszczędności w energii.

- Jestem przekonany, że małymi
kroczkami uda się unowocześnić szpi-
tal. Pozyskanie pieniędzy na remont wy-
maga wielu zabiegów, ale cieszę, że moje
działania przyniosły i nadal przynoszą
wymierny skutek. Od ponad roku szu-
kaliśmy środków na termomoderniza-
cję. W końcu udało się przekonać NFOŚ
i marszałka województwa. Pozyskaliś-
my ok. 6 mln zł – dodaje poseł.

Dzięki staraniom Krzysztofa Ga-
dowskiego udało się także zmobilizo-
wać lokalne środowiska gospodarcze,
które bardzo mocno zaangażowały
się w budowę parkingu koło szpitala.

Blok operacyjny
jastrzębskiego szpitala
należy do
najnowocześniejszych
w Polsce. Powstał
dzięki dotacji z budżetu
państwa, którą w
czasach rządów PiS
wywalczył Krzysztof
Gadowski, poseł PO.

Trwają prace termomodernizacyjne głównego budynku szpitala

10
6

mln zł dzięki staraniom posła Gadowskiego
przekazano z budżetu państwa na remont
sal operacyjnych

mln zł pozyskał poseł na
termomodernizację budynku (w tym ponad
połowa pochodzi z dotacji NFOŚiGW)

Podczas otwarcia  nowego bloku operacyjnego

Najpierw dotacje 
- teraz operacje
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Rozmaitości

Zbliża się ulubiony
przez Polaków czas
Bożonarodzeniowy.
Tuż przed Wigilią, w

sklepach Jastrzębia Zdroju, Rad-
lina i Rydułtów, rozpoczyna się
akcja „ Święta dla wszystkich”.
Jej celem jest zbiórka artykułów
żywnościowych, które następnie
trafiają do podopiecznych ośrod-
ków pomocy społecznej oraz wskazanych przez parafie rodzin, które borykają
się z trudną sytuacją finansową. Dzięki tej akcji, która z roku na rok zwiększa
swój zasięg, w niejednym domu świąteczny stół nabrał wyjątkowego charakte-
ru. W zeszłym roku z darów otrzymanych od państwa udało się przygotować
prawie tysiąc bogatych paczek, które z pewnością cieszą obdarowanych.

Kierowany przez posła Parafialny Fundusz Stypendialny, działa przy parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, już 8 lat. Podczas co-
rocznej aukcji ozdób świątecznych i wartościowych przedmiotów, organizowanej
w ramach „Bombkowego Dobra” lub bezalkoholowego balu charytatywnego,
gromadzone są pieniądze, z których fundowane jest stałe stypendium naukowe
dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży. Temu celowi służą też Letnie Festy-
ny Parafialne.

Mocną pozycję zdobyło już nasze Jastrzębskie Dyktando – organizowane co
2 lata regionalne potyczki językowe. Impreza ta poprzez zabawę spełnia kon-
kretne przesłanie edukacyjne. Dzięki sponsorom można wygrać cenne nagrody.

Każda pora roku naznaczona jest w kalendarzu posła konkretnymi akcjami
charytatywnymi. Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to tradycyjna już kwes-
ta na rzecz Hospicjum Domowego. Każdego roku poseł wraz z córkami chęt-
nie włączają się w zbiórkę prowadzoną na cmentarzach, chociaż na co dzień po-
seł stale wspiera hospicjum. Od lat jest też wolontariuszem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Nie możemy pominąć innych akcji społecznych: organizacja bezpłatnych
porad prawnych, konsultacji podatkowych czy włączenie się w pomoc orga-

nizacjom pożytku pub-
licznego w pozyskanie pie-
niędzy z odpisów podat-
kowych w ramach akcji
informacyjnej 1 %.

We wszystkich tych dzia-
łaniach najważniejsze jest
bezinteresowne uczestnic-
two wielu wolontariuszy
oraz hojność darczyńców,
bez których te inicjatywy
nie mogły by zakończyć
się powodzeniem.

BBIIUURRAA  PPOOSSEELLSSKKIIEE  
KKRRZZYYSSZZTTOOFFAA  GGAADDOOWWSSKKIIEEGGOO
JJAASSTTRRZZĘĘBBIIEE  ZZDDRRÓÓJJ
ul. Katowicka 24
tel. 032 47 54 055 / 032 45 54 056
czynne: pn, wt, czw, pt godz. 8-16, 
środa godz. 10-18,
www.gadowski.pl

ŻŻoorryy
ul. Wodzisławska 1,
tel. 032 47 54 055

czynne: 
wtorki godz. 11-13

RRyydduułłttoowwyy
ul. Raciborska 369
tel. 032 47 54 055
czynne: pierwszy 
wtorek miesiąca 
od godz. 15-17

MMiikkoołłóóww
ul. Karola Miarki 14
tel. 032 47 54 055
czynne: pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
od godz. 11-13

Największą pozasejmową pasją posła jest 
organizowanie akcji dobroczynnych

Konkretna pomoc

BBEEZZPPŁŁAATTNNEE  
PPOORRAADDYY  PPRRAAWWNNEE

ww  kkaażżddąą  śśrrooddęę  ww  ggooddzz..  1166..0000--1188..0000

TTeerrmmiinn  kkoonnssuullttaaccjjii  nnaalleeżżyy  wwcczzeeśśnniieejj  uussttaalliićć  
zz  pprraaccoowwnniikkiieemm  bbiiuurraa  ppoosseellsskkiieeggoo  

Fotoplastykon

Poseł oprowadził radnych po
wszystkich zakamarkach Par-
lamentu. Goście zaczęli zwie-

dzanie od gmachu Senatu, gdzie mie-
li okazję przywitać się z panią wice-
marszałek Krystyną Bochenek.
Uczestnicy wycieczki mieli tego dnia
szczęście, bo gdy tylko przeszli do gma-
chu Sejmu zostali przywitani przez

gospodarza tej instytucji, marszałka
Bronisława Komorowskiego. Ale na
tym nie koniec emocji. Podczas zwie-
dzania kuluarów Sejmu grupa stanęła
oko w oko z samą Madeleine Al-
bright, byłą wiceprezydent USA, na-
zywaną także „Żelazną Damą” Ame-

ryki. Jeszcze kilka lat temu pani Al-
bright uchodziła za najbardziej wpły-
wową kobietę świata. Na szczęście w
bezpośrednim kontakcie była wice-
prezydent USA okazała się przemiłą
osobą, czego dowodem jest opubliko-
wane wyżej zdjęcie.

Radni klubu PO z
Jastrzębia Zdroju na
zaproszenie posła
gościli w Parlamencie
RP. Nawet nie
przypuszczali, 
z kim zrobią sobie
zdjęcie na sejmowym
korytarzu.

„Żelazna Dama” z USA

W środku Madeleine Albright

Było prawie tyle emocji, co pod-
czas najbardziej gorących
obrad w Sejmie. Żaden

z rywali nie chciał ustąpić, a
gra zakończyła się po długiej,
wyczerpującej walce. Ostatni
set emocjami przypominał nie-
dawne rozgrywki mistrzostw
świata siatkarzy. Zawodnicy PiS rzu-
cili się do ataku i szybko objęli pro-
wadzenie osiągając stan 13:7. Teo-
retycznie takiej przewagi nie można
stracić, ale w sporcie, podobnie jak w
polityce, jeden błąd pociąga za sobą
całą lawinę nieszczęść. Platforma, po
niesamowitej końcówce, wygrała w
tie-breaku 19:17.

Obie drużyny podziękowały sobie
za grę, a cały dochód ze spotkania
został przekazany Domowemu Hos-
picjum w Jastrzębiu Zdroju. Na zdjęciu w lewym rogu: kapitan drużyny Krzysztof Gadowski i trener Jan Olbrycht.

3:2

PO-PiSowy mecz

Wygraliśmy 
z PiS 

w siatkówkę...

Gratuluję, 
ale sportem 
narodowym 

Platformy jest 
przecież piłka nożna.

„Święta dla wszystkich” w Radlinie

Bal charytatywny


