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Szanowni Państwo!
Mijają cztery lata odkąd zasiadłem w ławach poselskich
dzięki Państwa poparciu. Przez te wszystkie lata starałem
się, by region który reprezentuję, był regionem ważnym dla
Śląska, Polski i Europy. To tu, w miejscu gdzie tradycja ściera się z nowoczesnością poparcie jest niezmiernie istotnym
elementem rozwoju. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe
wyrazy uznania i życzliwości. Każdy głos jaki od Was otrzymałem stanowi dla mnie ogromne zobowiązanie, dlatego

Przejdź na moją stronę



Wywiad str. 4-5

pragnę rzetelnie poinformować Państwa o mojej działalności
podczas VI kadencji Sejmu.
Praca posła nie skupia się wyłącznie na posiedzeniach w
Sejmie czy pracy w komisjach. Istotnym elementem mojej
działalności są spotkania z wyborcami, przedstawicielami
samorządu, instytucji i przedsiębiorstw oraz działania o
charakterze społecznym i charytatywnym.
Zapraszam do zapoznania się z moją działalnością zarówno w Sejmie RP, w regionie, jak i działaniami o charakterze
społecznym.
Krzysztof Gadowski

www.gadowski.pl
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KOMISJE
SEJMOWE
W obecnej kadencji poseł Krzysztof Gadowski bierze udział w
pracach sejmowych komisji:
 Infrastruktury,
 Gospodarki,
 Skarbu Państwa,
 Do spraw Unii Europejskiej
Zasiada także w czterech podkomisjach: ds. budownictwa
oraz gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, ds. transportu
i drogownictwa, ds. transportu
kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych.
W ramach KOMISJI GOSPODARKI
poseł uczestniczył w następujących
podkomisjach:
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o bateriach i akumulatorach (jako
przewodniczący)
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy
o praktykach absolwenckich (jako
przewodniczący)
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
- Prawo geologiczne i górnicze (jako
zastępca przewodniczącego)
 Podkomisja nadzwyczajna do
rozpatrzenia rządowego projektu
ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy
publicznej
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o kredycie konsumenckim (jako
przewodniczący)
 Podkomisja nadzwyczajna do
rozpatrzenia poselskich projektów
ustaw o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych (jako przewodniczący
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o efektywności energetycznej
W ramach KOMISJI INFRASTRUKTURY poseł uczestniczył w następujących
podkomisjach:
 Podkomisja stała ds. budownictwa
oraz gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej
 Podkomisja stała ds. transportu
drogowego i drogownictwa
 Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych
technik informacyjnych
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych (jako przewodniczący)
 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o czasie pracy
kierowców (jako przewodniczący)

Dzięki termomodernizacji Wojewódzki Szpital Specjalisty
w Jastrzębiu - Zdroju zaoszczędzi ponad ćwierć miliona z
Takiego szpitala inne
regiony Polski mogą nam
tylko pozazdrościć. Sala
operacyjna WSS uchodzi za
najnowocześniejszą w Polsce
i jedną z lepiej wyposażonych
w Europie. Pieniądze na jej
remont pochodziły z budżetu
państwa. Skutecznie zabiegał
o nie poseł Gadowski,
któremu udało się wywalczyć
dla “dwójki” ponad dziesieć
milionów złotych.
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Na

tym nie skończyła się
dobra passa szpitala.
Jednym z jego najsłabszych punktów
była nieestetyczna i nieekonomiczna
elewacja budynku. Ciepło uciekało
przez ściany, a szpital musiał płacić
coraz wyższe rachunki za ogrzewanie.
Znalazło się wyjście z tej sytuacji.
- W naszych czasach termomodernizacja przestałą być modą, a stałą
się normą. Nie tylko pozwala obniżyć
koszty eksploatacji budynku, ale
chrani także środowisko naturalne.
Nie wspominając już o walorach estetycznych - mówi Krzysztof Gadowski.
Poseł zabiegał o pieniądze na termomodernizację w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz w województwie śląskim.
W sumie, przy współudziale miasta
Jastrzębie-Zdrój, udało się pozyskać na
ten cel około sześciu milionów złotych.
Za te pieniądze wyremontowano nie
tylko instalację centralnego ogrzewania, ale wymieniono także stolarkę
zewnętrzną. Docieplono również elewacje i dach, na którym zamontowano
225 kolektorów słonecznych. Dzięki
tej inwestycji szpital zaoszczędzi na
kosztach ogrzewania ćwierć miliona
złotych rocznie.

O

sobną historią
jest budowa
przyszpitalnego parkingu.
Na ten cel nie udało się
pozyskać funduszy z
żadnego instytucjonalnego źródła, więc poseł
zwrócił się o pomoc do
lokalnych przedsiębiorców i ludzi dobrej woli.
Apel poskutkował. Choć
to niemodne hasło, ale
w czynie społecznym
przy szpitalu powstał
duży i wyogdny parking.

 Rybnik - Warszawa
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pierwszego lipca wrócil na tory bezpośredni
pociąg z Rybnika do Warszawy. Ale to nie
jest jedyna dobra, “kolejowa” nowina. Dzięki
interwencji posla Gadowskiego przebudowano i wyremontowano infrastrukturę na sporym odcinku tej trasy.
Zawieszenie bezpośrednich pociągów do Warszawy
dało się we znaki wielu mieszkańcom naszego regionu, których obowiązki zmuszały do częstych podróży
do stolicy. Przesiadka w Katowicach wydłużała taką
eskapadę o kilka godzin. Poza tym, to wstyd aby liczący
sobie 650 tysięcy mieszkańców subregion rybnicki nie
miał bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą. Interweniowali w tej sprawie m.in. startosta rybnicki Damian Mrowiec oraz prezydent miasta Adam
Fudali. Do ich działąń przyłączył się poseł Gadowski,
poświęcił tej sprawie wiele sejmowych wystąpień i
interpelacji. W końcu udało się dsprawę załatwić, a
przy okazji posłowi udało się wymóć na PKP remont
infrastrukty kolejowej w pobliżu Rybnika.

W ubiegłym roku Śląski Urząd Marszałkowski nie uwzględnił
w budżecie województwa środków na realizację programu “Moje Boisko
- Orlik 2012”. Interweniował w tej sprawie poseł Gadowski. Pieniądze
się znalazły, a w naszym regionie pojawiły się kolejne “Orliki”.

Nadlatują
„Orliki”

taniem, czy na 2011 r. zostały uwzględnione
środki na “Orliki 2012” i jakie jest zainteresowanie ze strony samorządów. Okazało się,
że w najnowszej,czwartej edycji programu z
województwa śląskiego złożyło wnioski aż 30
gmin i powiatów. Podania m.in. z Jastrzębia
- Zdroju, Nędzy i Krzanowic, zostały rozpatrzone pozytywnie.

rogram budowy boisk sportowych
dla dzieci i młodzieży jest jednym
z najlepszych pomysłów rządu
Donalda Tuska. Nawet krytycy jego
gabinetu muszą przyznać, że w “Orlikach”
mało jest polityki, a za to dużo frajdy dla
najmłodszych.
W samym tylko naszym regionie powstało
przynajmniej 10 takich boisk. Na początku
tego roku poseł Gadowski wystosował pismo
do marszałka województwa śląskiego z py-

“Orliki” w naszym
regionie: Krotoszowice,
Lyski, Rybnik, Racibórz,
Pietrowice, Orzesze,
Rydułtowy (3), Żory (2),
Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój.
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złotych rocznie.

 Budowa odcinka autostrady A1 ze Świerklan
do Gorzyczek potrwa jeszcze niecały rok
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Pojedziemy
na wiosnę
B

udowę autostrady na
naszym terenie podzielono
na trzy etapy: Sośnica-Bełk
(15,4 km), Bełk-Świerklany
(14,1 km), Świerklany-Gorzyczki
(18,3 km). Wsumie powstanie prawie
48 kilometrów nowoczesnej, wielopasmowej drogi. Koszt jednego odcinka wyniesie ok.1 mld zł. Wsumie
3 mld zł, z czego 83 proc. pochodzi z
Europejskiego Funduszu Spójności.
Resztę daje rząd. Budowa autostrady A1 to jedno z największych
i najbardziej skomplikowanych logistycznie przedsięwzięć ostatnich
lat. Docelowo trasa przetnie całą
Polskę. Od przejścia granicznego w
Gorzyczkach, aż po Gdańsk.
- Chcieliśmy, aby budowa nowej
autostrady rozpoczęła się, jak najszybciej. Teraz widać już efekty. Cieszy mnie widok postępujących prac,
bo nie ukrywamże autostrada A1
jest jedną z głównych spraw, jakie
leżą w kręgu moich zainteresowań w
działalności poselskiej – mówi poseł
Krzysztof Gadowski.
Postępami w budowie autostrady
interesują się samorządowcy z naszego regionu. Poseł zorganizował wiele
spotkań przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

z radnymi, wójtami, burmistrzami i
prezydentami miejscowości, w pobliżu których poprowadzona zostanie
nitka A1. Do takich rozmó doszło
m.in. kilka tygodni temu w siedzibie
Lafrentz, nadzorującej budowę
autostrady na odcinku od Gorzyczek
do Świerklan. Samorządowcó najbardziej interesują tematy związane
z terminami zakończenia robót.
Trudno się dziwić ich niepokojowi,
ponieważ nie udało siędotrzymać
pierwotnego terminu zakończenia
robót. Plany pokrzyżował wykonawca, z którym GDDKiA musiała
rozwiązać umowę.

Najważniejsze
interpelacje dotyczące
naszego regionu

- Nie było innego wyjścia, ponieważ firma nie dotrzymywała
terminów. Dobrze, że decyzja o odstąpieniu od umowy zostałą podjęta
tak szybko. Dzięki temu na „naszym
podwórku” nie powtórzył się wariant
„chiński”. Nie widzę w tym niczego
nagannego, że w nowym przetargu
wygrał znów ten sam wykonawca.
Jego obecne zaangażowanie nie budzi
najmniejszych zastrzeżeń - wyjaśnia
Krzysztof Gadowski.
Zakończenie budowy ponad 18
kilometrowego odcinka A1 między
Gorzyczkami a Świerklanami planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Coraz bliżej obwodnicy
D
roga Główna Południowa
to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w
naszym regionie. Kiedy
powstanie, połączy najważniejsze
szlaki komunikacyjne, czyli Drogę
Wojewódzką 935, Drogi Krajowe
78 i 81 oraz Autostradę A1. Przygotowania do rozpoczęcia budowy
obwodnicy trwały kilka lat.
Warto pamiętać, że na taki pomysł
wpadł Krzysztof Gadowski, jeszcze w
czasach kiedy był wiceprezydentem
Jastrzębia – Zdroju (1998 – 2005).
Sprawa nie ruszyła wtedy z miejsca
z powodu braku pieniędzy. Pomysł
wrócił, kiedy Krzysztof Gadowski
został posłem. Na budowę DGP udało
się pozyskać środki unijne, a kiedy do
zamknięcia budżetu zabrakło 29 milionów złotych, z finansowym wsparciem
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ruszył Śląski Urząd Marszałkowski.
Na szybkie zakończenie budowy
obwodnicy liczą zwłaszcza mieszkańcy
Jastrzębia – Zdroju. Dzięki nowej drodze uciążliwy ruch tranzytowy ominie
centrum miasta.

Całkowity koszt budowy
Drogi Głównej Południowej
wynosi około

Wszystko co powinniście
Państwo wiedzieć
o Drodze Głównej Południowej

z tego poseł zabiegał o

DGP będzie przebiegać od strony
gminy Pawłowice wzdłuż ulicy
Pszczyńskiej, przed skrzyżowaniem
z ul. Korfantego i ul. Dębina, na
wysokości skraju lasu skręci w
prawo, przetnie tory kolejowe oraz
ul. Dębina stanowiącą dojazd do
składowiska odpadów komunalnych.
Będzie przebiegać równolegle do ul.
Dębina, skręci za os. Zofiówka w

267 mln zł,
147 mln zł

pochodzących
z Unii Europejskiej i

29 mln zł

z Urzędu Marszałkowskiego.

lewo, przetnie tory kolejowe, ul.
Rybnicką (I etap), Pochwacie i
Długą, będzie prowadzić wzdłuż
składowiska odpadów pogórniczych “Pochwacie”, przetnie
ul. Połomską, dalej pobiegnie
w kierunku KWK Jas-Mos, za
kopalnią skręci w lewo do ul.
Wodzisławskiej w Mszanie.
Szerokość jezdni wyniesie 7
metrów, natomiast poboczy 2,5
m. Na odcinku wzdłuż ulicy
Pszczyńskiej powstanie droga
dwujezdniowa, a na pozostałej
części jednojezdniowa o dwóch
pasach ruchu. Powstaną także
skrzyżowania z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką, Pochwacie, Połomską i Wodzisławską.
Wykonanych zostanie również
kilka obiektów mostowych.

W sprawie:
 regulowania zobowiązań finansowych wynikających z zaległych faktur
wobec kontrahentów Kompanii Węglowej SA z siedzibą w Katowicach
 utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Rybnikiem
a Warszawą oraz Rybnikiem a Wisłą
 przetargu na prowadzenie robót
budowlanych na autostradzie A1 na
odcinku Gorzyczki - Świerklany oraz
terminów realizacji poszczególnych
zadań przewidzianych harmonogramem
 planowanej reorganizacji i likwidacji
PKP Cargo SA Górnośląskiego Zakładu Spółki z siedzibą w Rybniku
 odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych
 decyzji o przeprowadzeniu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej SA w Jastrzębiu-Zdroju
 interpretacji definicji osoby uprawnionej, zawartej w art. 2 pkt 1
ustawy o ekwiwalencie pieniężnym
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 odmowy przez ZUS wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat
węglowy na warunkach określonych
w ustawie o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla dla osób uprawnionych z
przedsiębiorstw robót górniczych
w sytuacji, gdy wliczono wartość
deputatu węglowego do podstawy
wymiaru świadczenia, a przepisy
emerytalne ograniczają podstawę
wymiaru świadczenia do 250%
 restrukturyzacji Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej (ŚOSG)
 kolejowych połączeń dalekobieżnych
w okręgu rybnickim
 “Strategii dla górnictwa na lata
2007-2013”
 dalszych losów kopalni Silesia w
Czechowicach-Dziedzicach
 wprowadzenia w oparciu o ukształtowane orzecznictwo sądowe modelowego sposobu załatwiania przez ZUS
wniosków o wypłatę ekwiwalentu
pieniężnego za deputat węglowy z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla
byłych pracowników przedsiębiorstw
robót górniczych oraz w sprawie
skierowania do ZUS wytycznych,
umożliwiających sprawną i efektywną obsługę osób wnioskujących o
wypłatę tego ekwiwalentu
INTERPELACJA: Pisemna prośba o
udzielenie informacji w sprawach o
zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z
polityką państwa.
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miejsce na

460
posłów

pod względem liczby prowadzonych
projektów ustaw

(26 projektów ustaw)
 o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003
r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w
Londynie dnia 16 maja 2003 r.
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze
śródlądowej
 o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
żegludze śródlądowej
 o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o
ruchu drogowym
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 o rządowmy projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 o rządowym projekcie ustawy o bateriach i akumulatorach
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie
pracy kierowców
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie
pracy kierowców
 o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach
 o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
czasie pracy kierowców
 o poselskim projekcie ustawy o praktykach absolwenckich
 o poselskim projekcie ustawy o praktykach absolwenckich
 o stanowisku Senatu RP w sprawie ustawy o praktykach
absolwenckich
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej
 o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 o przedstawionym przez Marszałka Sejmu wykonującego
obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie
ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych
 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o towarach
paczkowanych
 o rządowym projekcie ustawy o kredycie konsumenckim
 o rządowym projekcie ustawy o kredycie konsumenckim
 o rządowym projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 o stanowisku Senatu RP w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim
 o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla
osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Poseł nie musi
Ważne, aby był
Wywiad z posłem

KRZYSZTOFEM GADOWSKIM
- Patrząc na sejmowe statystki należy Pan do najaktywniejszych posłów,
ale prawie w ogóle nie widać Pana w
mediach.
- A pokazywanie się w telewizji jest jakimś
wskaźnikiem poselskiej pracowitości?
- Na pewno nie, ale przysparza popularności, która przydaje się podczas
kampanii wyborczych.
- Nie interesuje mnie popularność mierzona liczbą „wejść” na antenę telewizyjną.
Myślę, że mieszkańcy naszego regionu nie
oczekują od posłów tego, aby byli popularni,
lecz by byli skuteczni.
- Przez to, że unika Pan medialnego
poklasku, nie uczestniczy Pan w wielu
debatach, które elektryzują opinię publiczną. Nie zabierał Pan głosu m.in.
w sprawie katastrofy smoleńskiej.
- A czy moja opinia pomoże w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy i uspokoi napiętą
atmosferę, jaka od początku towarzyszy tej
tragedii?
- Ale w jakiś sposób odniósł się
Pan do katastrofy przygotowując dla
mieszkańców regionu dwa bezpłatne
autobusy na pogrzeb pary prezydenckiej.
- To zupełnie inna sprawa. Wielu mieszkańców pragnęło uczestniczyć w ceremonii
pogrzebowej, ale z różnych powodów nie
potrafiło sobie tego zorganizować na własną
rękę. Ja miałem możliwość przygotowania transportu. Kto chciał mógł wsiąść
do autobusu i pojechać do Krakowa
na pogrzeb.
- To trochę dziwna sytuacja.
Pan jest politykiem PO, a prezydent był z PiS…
- Nie wolno myśleć takimi kategoriami. Lech Kaczyński nie był
prezydentem PiS, ale prezydentem
Polski. Nie chcę, aby ta rozmowa
wpisywała się w scenariusz tak
zwanej wojny „polsko – polskiej”…
- Dlaczego tak zwanej? Wojna polsko-polska jest. Wystarczy włączyć telewizor, aby
znaleźć się na linii frontu.
- Trochę mnie drażni ta militarna retoryka, bo, pomimo
ostrości sporu politycznego,
jakiego jesteśmy ostatnio
świadkami, nie przekroczyliśmy jeszcze granic,
jakie wytyczyła demokracja.
Trzeba jednak pamiętać, że
przekroczenie takiej granicy
jest łatwe, natomiast powrót
może okazać się bolesny.
Dlatego nawet podczas

„wojny” muszą być w państwie instytucje
i urzędu, które wykraczają poza, a raczej
ponad polityczne podziały. Należy do nich
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
- Niektóre działania i decyzje tragicznie zmarłego prezydenta budziły
sporo kontrowersji.
- Nie dam się wciągnąć w dyskusję
na temat oceny tamtej prezydentury. Ze
śmiercią Lecha Kaczyńskiego zakończył się
w naszym kraju pewien polityczn rozdział,
ale musimy pamiętać, że tę funkcję powierzyli mu sami Polacy. Taki był ich,
zbiorowy wybór. Mamy nowego
prezydenta i też martwią
mnie próby podważania
jego autorytetu.
- Kończąc wątek
katastrofy
smoleńskiej, jak
udało się Panu
zorganizować regionalne dyktando
bez wsparcia Krystyny
Bochenek,
która zginęła na
pokładzie prezydenckiego
samolotu?

- Krystyna od początku kibicowała,
patronowała i pomagała w organizowaniu
naszego dyktanda. Ubiegłoroczną regionalną klasówkę zaplanowaliśmy na maj. W
kwietniu byliśmy umówieni na spotkanie,
aby omówić szczegóły Jej udziału. Nie
spotkaliśmy się...
- Dyktando się jednak odbyło.
- Nie mogło być inaczej. Kontynuowanie
naszego dyktanda jest najlepszą rzeczą,
jaką możemy zrobić, aby zachować pamięć
o Krystynie. To było dla nas bardzo ważne
i symboliczne, że w organizację imprezy
włączyła się rodzina zmarłej, córka Magdza
i maż prof.Andrzej Bochenek.
- Trzymajmy się pozapolitycznego
wątku pańskiej działalności. Dziesięć
tysięcy osób otrzymuje
ekwiwalent za deputat węglowy,
ale jest jeszcze
spora
grupa tych,
których
u s t a w a
nie objęła.
Pytam o
zwrot deputatu
za lata
1995 –
2001.
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INWESTYCJE

być popularny.
skuteczny
- Dosyć drastycznie przeszedł pan do
innego tematu, ale niech tak będzie. Z
zagadnieniem rekompensaty ekwiwalentu
za lata 1995 – 2001 próbuję zmierzyć się od
paru lat. Gdyby kwestia była prosta, dawno
przedstawiłbym projekt ustawy, tak jak to
zrobiłem wcześniej. Jest jednak problem
formalno – prawny. Z jednej strony zakłady
miały prawo wyjść z Układu Zbiorowego
Pracy i robiąc to działały zgodnie z prawem.
Z drugiej zaś strony wśród przedsiębiorstw
likwidujących przywilej deputatu były takie,
które wyszły z UZP niezgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami. Tak naprawdę
okazało się to dopiero „przy okazji” ustawy
z 2007 roku. Z powodu wielu pozwów osób
wnioskujących do ZUS o deputat, sądy
sięgnęły do dokumentów źródłowych i zbadały sprawę dogłębnie. W kilku tysiącach
przypadków w wyrokach potwierdzono
zachowanie uprawnień do deputatu, co
umożliwiło byłym pracownikom Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Przedsiębiorstw
Budowy Szybów oraz wdowom otrzymanie
od ZUS pieniędzy. Właściwie wszyscy,
którym się należało, deputat otrzymują.
Pozostali, to znaczy ci, którzy pracowali
w zakładach, których dyrekcje i związki
zawodowe odstąpiły od ZUP, nie otrzymają
pieniędzy rekompensujących to świadczenie i na dziś nie ma możliwości, by uprawnienia do deputatu zostało im przywrócone.
Stanowisko to potwierdziły wyroki sądowe i
stosowne ekspertyzy prawne.
- Podczas ostatniej nowelizacji
ustawy, ze strony posłów lewicy pojawiły się propozycje rozszerzenia grona
osób uprawnionych.
- To nie był dobry pomysł. Przygotowana
została w tej sprawie eksperckie opiniie
prawne, z których jasno wynika, że
rozszerzenie grona uprawnionych
i tak nie zapewni ekwiwalentu
tym, którzy go nie otrzymują
na podstawie wyroku sądu i
tej ustawy. A co gorsze, jak
wykazują ekspertyzy, doprowadziłoby to do sytuacji,
w której pozbawiono by
prawa do ekwiwalentu
około dziesięciu tysięcy
osób, które teraz
otrzymują pieniądze
za węgiel. Być może
trzeba się w tej
zmierzyć z całkiem
innym projektem
ustawy.
- Tak już
bywało. Prawo
do deputatu
z o s t a ł o
odebrane w
1995 i 2001
roku.
No
właśnie.
I
za
każdym
razem działo
się to pod-

czas rządów lewicy. Szkoda, że żaden
poseł tej formacji nie reagował wówczas
na tę niesprawiedliwość i nie próbował jej
zaradzić zgłaszając odpowiednie projekty
ustaw, które pomogłyby górnikom Dopiero
ja zająłem się tym problemem i teraz - powoli, ale skutecznie – Sejm wyprowadza tę
sprawę na prostą.
- Skoro jesteśmy przy sprawach
górniczych. Czy – pańskim zdaniem
– prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki
Węglowej była dobrym rozwiązaniem?
- Najlepszym dla spółki i pracowników.
- Czyli ci, którzy protestowali przeciwko prywatyzacji, nie mieli racji?
- Nie mieli.
- Naraża się Pan teraz związkowcom.
- Nie sądzę. Związkowcy nie byli przeciwko prywatyzacji, lecz chcieli – co zrozumiałe
– aby to przedsięwzięcie przyniosło jak najwięcej korzyści załodze. Nie liczyłem na to,
że przedstawiciele strony związkowej i zarząd padną sobie w ramiona na pierwszym
spotkaniu. Wierzyłem jednak, że po obu
stronach zwycięży rozsądek. Proszę zwrócić
uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz: rozmowy od początku do końca toczyły się na
Śląsku, a nie w Warszawie.
- Dlaczego tak Panu zależało na
prywatyzacji JSW?
- Ponieważ dzięki temu zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, o które od dawna
zabiegałem - zresztą nie tylko ja - na forum
Sejmu. W struktury Spółki zostanie włączona Koksownia Zabrze. Ten krok pozwoli na
utworzenie największej w Europie grupy
koksowo – węglowej i zapewni rozwój i miejsca pracy w całym regionie na wiele lat.
- Zabiega Pan o środki na rozbudowę
sieci autostrad i dróg ekspresowych w
naszym regionie. Czy nie wydaje się
Panu, że te starania idą na marne,
kiedy dochodzi do takich sytuacji,
jak skandal z chińskim wykonawcą
podczas budowy odcinka autostrady
A2, albo bliższy nam przykład, kiedy
wypowiedziano umowę wykonawcy
odcinka A1 między Gorzyczkami a
Świerklanami?
- Proszę mnie nie winić za incydent z
chińskim wykonawcą. Mogę odpowiadać za
sprawy, w które się bezpośrednio angażuję,

czyli za budowę naszych odcinków autostrady A1.
- Będą oddane w terminie?
- Tak. Chociaż mieliśmy już przesunięcia
na odcinku, o którym pan wspomniał.
- A wracając do skandalu z Chińczykami.
- Skandal to może za mocne słowo. Raczej wypadek przy pracy, z którego należy
wyciągnąć lekcję na przyszłość. Na szczęście – z tego co wiem - budowa autostrady
nie jest zagrożona. Zmieni się jedynie wykonawca. Pamiętajmy, że Polska jest obecnie
jednym wielkim placem budowy, na którym
powstaje 1400 kilometrów nowych dróg.
Przy takiej skali przedsięwzięcia, nawet w
najlepiej zorganizowanym kraju, zawsze
przytrafią się jakieś potknięcia.
- Wspomnieliśmy na początku o
pańskiej aktywności poselskiej. Co
leży u źródła pańskich interpelacji,
pytań sejmowych, projektów uchwał.
- Najlepszą inspiracją jest samo życia.
Większość inicjatyw poselskich konsultuję z
mieszkańcami, samorządowcami, działaczami organizacji pozarządowych. Cyklicznie
spotykam się z prezydentami i radnymi. To
dzięki ich sugestiom i uwagom wiem, co należy zmienić, aby nasze państwo było bardziej
przyjazne dla obywatela. Cieszę sie, że do mojego biura przychodzą ludzie z konkretnymi
problemami i szukają tutaj dla siebie pomocy.
- Proszę na koniec powiedzieć, czy
– pańskim zdaniem - nie jest słabością
polskiej ordynacji wyborczej przepis
umożliwiający startowanie w wyborach parlamentarnych kandydatom
spoza okręgu wyborczego. Przecież
nawet radni muszą być “u siebie”
zameldowani. Posłów to nie dotyczy.
Dochodzi do dwuznacznych i irytujących wyborców sytuacji, kiedy na
czołówkach list pojawiają „spadochroniarze” narzuceni przez Warszawę...
- Skoro ordynacja wyborcza na to pozwala. Natomiast jeżeli wyborcy nie chcą
głosować na “spadochroniarzy” to mają szeroki wybór spośró “swoich” kandydatów”.
Powiem szczerze, że nie zawracam sobie
głowy takimi sprawami. Jestem stąd, znam
problemy naszego regionu i nawet sobie
nie wyobrazam startu z innego okręgu, niż
nasz, rybnicki.
Rozmawiał: Jan Ostoja

POSEŁ KRZYSZTOF GADOWSKI
W ostatnich wyborach do Sejmu zdobył ponad 18 tysięcy głosów startując z listy Platformy
Obywatelskiej w swoim 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 przedsiębiorstwem, 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 Zdroju. W 2005 r. Krzysztof Gadowski
został posłem V, a w 2007 r. VI kadencji Sejmu RP.
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miejsce na

460
posłów

pod względem liczby zadanych pytań
w sprawach bieżących

(18 pytań)
 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z
przedsiębiorstw robót górniczych
 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych przychodu, jaki stanowi wykup byłych mieszkań
zakładowych oraz mieszkań lokatorskich na mocy art. 48
znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 w sprawie konieczności wystawienia przez samorządy gminne deklaracji podatkowych PIT-8C dla osób, które skorzystały
z dotacji w Programach Ograniczenia Niskiej Emisji
 w sprawie należących do Skarbu Państwa akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
 w sprawie realizacji ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu
prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych oraz wniosków płynących z orzecznictwa sądów apelacyjnych w sprawach o przyznanie ekwiwalentu
pieniężnego za deputaty węglowe w oparciu o jej przepisy
 w sprawie wykreślenia z tzw. Master Planu zawierającego
projekty kluczowe dla EURO 2012 inwestycji polegającej
na zbudowaniu odcinka trasy dla szybkiej kolei łączącej
Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach
 w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat
węglowy w oparciu o przepisy ustawy o ekwiwalencie
pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 w sprawie zaprezentowanego przez rząd raportu “Polska
2030: wyzwania rozwojowe” w kontekście prac nad Krajową
Strategią Rozwoju Regionalnego
 w sprawie inwestycji początkowych w górnictwie
 w sprawie prac nad polityką energetyczną Polski do 2030
r. w kontekście realizacji bezpieczeństwa energetycznego
Polski i konkurencyjnego rynku energii
 w sprawie skutków rozwiązania umowy na budowę odcinka
autostrady A1 Świerklany - Gorzyczki
 w sprawie realizacji zadań związanych ze współfinansowaniem z budżetu państwa inwestycji początkowych w górnictwie na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie
dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do
inwestycji początkowych
 w sprawie taryfikowania przez Urząd Regulacji Energetyki
cen energii dla odbiorców indywidualnych w 2011 r. oraz
skali zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych
 w sprawie realizacji programu “Strategia działalności górnictwa w latach 2007-2015” w obszarze tworzenia grupy
węglowo-koksowej
 w sprawie wydania rozporządzenia zatwierdzającego wzory
tablic drogowych D-52 i D-53, koniecznych do oznakowania
strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym
 w sprawie utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Rybnikiem a Warszawą
 w sprawie zatrzymania inwestycji węglowych w Polsce i ich
wpływu na bezpieczeństwo energetyczne
 w sprawie przyszłości inwestycji w odnawialne źródła energii
opalane biomasą
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WYDARZENIA
 Nagrodzony poseł

S

rebrną Odznakę Honorową
za Zasługi dla
Województwa
Śląskiego otrzymał poseł
Krzysztof Gadowski.
Kapituła
doceniła
wkład pracy i zasługi,
jakie poseł wniósł
w rozwój Międzygminnego
Związku
komunikacyjnego
jako jego wieloletni
wicedyrektor, a następnie dyrektor
oraz przewodniczący zarządu
MZK. Pełnił te
funkcje przez
blisko 15 lat.

 Nagrodzeni strażacy

S

trażacy z naszego regionu
wspaniale spisali się podczas ostatniej powodzi. Należą im się pochwały i nagrody, ale
w konkursie „Zwycięski Florian”
nie dało się wszystkich wyróżnić.
O liście lauretaów zadecydowali internauci oddając głosy
na najlepszego strażaka z Żor,
Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia i

Żory

Powiat wodzisławski (Wodzisław)

Rybnik

Jastrzebie-Zdrój

powiatu rybnickiego. W organizację konkursu włączył się poseł
Gadowski oraz samorządowcy z
naszego regionu. Tryumfatorzy
„Zwycięskiego Floriana” pojadą w
nagrodę do Brukseli na zaproszenie
Jerzego Buzka, przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego oraz
europosłów Małgorzatę Handzlik i
Jana Olbrychta.

 O problemach związanych z ekwiwalentem obszerni
w poprzednim sprawozdaniu poselskim Krzysztofa Ga
zmieniło się na lepsze. Sejm przyjął nowelizację ustaw
emeryci i renciści nie muszą już - jak dotychczas - pon

WYSTAR
jeden wn

- Ekwiwalent pobiera
około 10 tysięcy
osób, od których
dowiedziałem
się, że dużym
utrudnieniem była
dla nich konieczność
ponawiania co roku
wniosków. Skarżyli
się, że jest to dla nich
męczące i kłopotliwe,
chociażby ze względu
na stan zdrowia - mówi
poseł Gadowski.

P

rzypomnijmy, że poseł od początku pilotuje sprawę ekwiwalentu i
to na jego wniosek Sejm przyjąl
w 2007 roku ustawę, częDzi
p
ściowo rozwiązujacą ten skomposł ilotowanęki
a us
plikowany problem. Rzecz
tawi ej przez
dotyczy byłych pracowników
e se
jmow
Przedsiębiorstw Robót Górej
niczych i Przedsiębiorstw
Budowy Szybów. Zatrudnionym tam osobom przysługiwał deputat węglowy,
który mogli zamienić na
gotówkę. Problem w tym,
że ekwiwalentu pienężnego,
odzy
realizowanego przez Zakład
do e skało pr
a
kwiw
Ubezpieczeń Społecznych, nie
alen wo
tu
otrzymują wszyscy. Rodzi to olbrzymie poczucie społecznej krzywdy,
ponieważ jedni emeryci i renciści dostają

1c 0
y o

tysię

Szkolne oszczędzanie

T

rudno o lepszą lekcję
oszczędności, niż odkładanie drobnych kwot na
rachunkach Szkolnej Kasy
Oszczędności. Konta SKO
prowadzi PKO Bank Polski.
W skali kraju działa ponad
2300 szkolnych kas, zrzeszających
około
ćwierć
miliona
uczniów. Ich zapał do oszczędzania
studziło niskie, wręcz minimalne

oprocentowanie tych lokat. Sprawą
zajął się poseł Gadowski. Po jego
interpelacji w Sejmie, zareagowali
prezesi PKO i dokonali zmian.
Obecnie
oprocoentowanie
wynosi 3,5 proc. Ponadto bank
obiecał, że wkrótce przedstawi
uczniom i nauczycielom ofertę
e l e k t ro nicznych
książeczek, do
których dostęp będzie możliwy przez
Internet lub telefon komórkowy.

sób

pieniądze, a inni nie, choć pracowali w
takich samych warunkach. Problem, którym zajął się poseł Gadowski, okazał się
wyjątkowo skomplikowany, a jego geneza
sięga lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Chodzi
o to, że obowiązek wypłaty ekwiwalentu
był realizowany w ramach Zbiorowego
Układzie Pracy. Jednak dyrekcje i związki
zawodowe
tych przedsiębiorstwach,
które znalazły się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, rezygnowały z tego przywileju. Jeżeli tryb wypowiedzenia ZUP
nie naruszył przepisów, emeryci i renciści
automatycznie stracili prawo do deputatu. Inaczej sprawa wygląda w przypadku
przedsiębiorstw, które nie wypowiedziały

Parlamentarny strażak
K
rzysztof Gadowski należy
do Parlamentarnego Zespołu Strażaków i nie traktuje
udziału w nim tylko w kategoriach
prestiżowych.
Poseł interesuje się zwłaszcza
problemami Ochotniczych Straży
Pożarnych. Nie było więc niespodzianki, kiedy pojawił się na
zebraniach sprawozdawczych OSP
w Moszczenicy, Gorzycach oraz
Gogołowej. Poseł konsultował ze
strażakami projekty zmian ustaw
o ochronie przeciwpożarowej oraz
o podatkach i opłatach lokalnych.
Wszystkie
planowane
korekty
przepisów powinny ułatwić funkcjonowanie OSP.

Poseł odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa
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WYDARZENIA

ie pisaliśmy przed dwoma laty,
adowskiego. Od tego czasu sporo
wy o ekwiwalencie, dzięki której
nawiać co roku wniosków.

 Na zaproszenie posła
Z okazji Święta
Konstytucji 3
Maja kwiaty
składają
JERZY BUZEK,
przewodniczący
Parlamentu
Europejskiego
oraz poseł
KRZYSZTOF
GADOWSKI.
Modlitwę
odmawia ks.
prałat BERNARD
CZARNECKI.

RCZY
niosek

Wicemarszałek Sejmu STEFAN NIESIOŁOWSKI pod pomnikiem Porozumień Jastrzębskich. Wcześniej odwiedził
Mikołów, gdzie spotkał się z mieszkańcami

ZUP, albo uczyniły to z przekroczeniem
obowiązujących
wóczas
procedur.
Emerytowani pracownicy takich firm nie
stracili prawa do deputatu. Dopóki poseł
Gadowski nie doprowadził do uchwalenia
przez Sejm w 2007 roku ustawy o ekwiwalencie, każdą indywidualną sprawę
musiały rozstrzygać sądy. Ustawa nie jest

oczywiscie doskonała. Wielu emerytów i
rencistów, którzy nie otrzymali prawa do
ekwiwalentu, nadal czuje się pokrzywdzonych, ale trzeba pamiętać, że gruncie
obecnie obowiązujacego prawa realizacja
ich oczekiwań jest niemożliwa. Z prawa
do ekwiwalentu korzystao około dziesięciu tysięcy osób.

Na stronie internetowej posła www.gadowski.pl
problematyce ekwiwalentu poświęcona jest osobna zakładka.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się
z biurem poselskim Krzysztofa Gadowskiego.
Tel. (32) 47-54-055 e-mail biuro@gadowski.pl

SPARTAKIADA
ABSTYNENTÓW

X

IV Mikołowską Powiatową
Spartakiadą Abstynencką
już już na stałe gości w
kalendarzu ważnych wydarzeń w
Powiecie Mikołowskim.
Jej celem jest integracja różnych środowisk poprzez sport i

wspólne przeżywanie emocji, a
także promocja zdroqwego stylu
życia wśród młodzieży, wolnego
od nałogów.
Poseł Krzysztof Gadowski rozdał
zawodnikom pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa.

Spotkanie z posłem JAROSŁAWEM GOWINEM, w środku radna PO ALINA CHOJECKA

KRYSTYNA SZUMILAS, wiceminister Edukacji
Narodowej spotkała się z dyrektorami szkół w Żorach,
Jastrzębiu Zdroju, powiecie i mieście Wodzisław Śląski.

Obchody rocznicowe
podpisania Porozumień
Jastrzębskich. Od
lewej: wojewoda śląski,
ZYGMUNT ŁUKASZCZYK, marszałek
województwa śląskiego,
BOGUSŁAW ŚMIGIELSKI, śp. senator KRYSTYNA BOCHENEK,
przewodnicząca Rady
Miasta Jastrzębie Zdrój,
ALINA CHOJECKA
i poseł KRZYSZTOF
GADOWSKI.

ADAM SZEJNFELD wiceminister Gospodarki uczestniczył w
spotkaniu w kopalni „Zofiówka” oraz siedzibie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Minister gościł także w firmie „Prymat”.
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ROZMAITOŚCI
 Największą pozasejmową pasją posła
jest organizowanie akcji dobroczynnych

Konkretna pomoc

Fotoplastykon
?!

M

ieszkańcom regionu nie
trzeba wyjaśniać, czym
jest „Akcja żak”, „Święta
dla wszystkich” czy „Bombkowe
dobro”. W organizację tych akcji
dobroczynnych mocno angażuje się
poseł Gadowski. Dzięki „Żakowi”
studenci mają szansę na uzyskanie kilkuset złotych stypendium.
Z kolei „Święta dla wszystkich”
i „Bomkowe dobro” polegają na
organizacji koncertów i sprzedaży
ozdób choinkowych. Dochód przeznaczony jest na przygotowanie
paczek dla najuboższych rodzin,
wskazanych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.
Do rangi jednej z najbardziej
prestiżowych imprez w regionie urósł
także bezalkoholowy, charytatywny
bal karnawałowy, gdzie w pierwszej
parze idą państwo Gadowscy. Jak
widać, trzeźwe umysły uczestników
oraz szlachetne intencje, doskonale
służą dobrej zabawie.

Dlaczego
mnie pobiłeś...

... w sejmowej
statystyce
aktywności.

Poprawię
się.

Bal odbywa się w karnawale, a
latem Krzysztof Gadowski zaprasza
na tradycyjny festyn parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poseł
przez lata był prezesem i nadal jest
członkiem Akcji Katolickiej, która od

 Niepełnosprawni

 Dyktando

Nasze regionalne dyktando powoli staje się jedną z najważniejszych i najciekawszych
imprez ortograficznych w kraju. Każdego roku zwiększa się liczba uczestników, a wraz
z nią rośnie atrakcyjność przyznawanych nagród. W jury już niestety nigdy nie zasiądzie
śp. Krystyna Bochenek.

 Dożynki

Podczas dożynek (od lewej): Marian Dziędziel, Franciszek
Pieczka, poseł Krzysztof Gadowski i prof. Józef Musioł

BIURA POSELSKIE
Krzysztofa Gadowskiego

10 lat koordynuje wiele akcji charytatywnych w regionie.
W ich organizację włączają się także władze samorządowe oraz lokalne
społeczności. Godny naśladowania
przykład dały w tym roku panie
burmistrzynie Radlina i Rydułtów
oraz harcerze i młodzież szkolna z
tych miast.
Z całą rodziną poseł wspiera
także jastrzębskie Hospicjum. W
dniu Wszystkich Świętych państwo
Gadowscy osobiście kwestują na
rzecz tej placówki. To zresztą nie jest
jedyna okazja, aby zobaczyć posła
z puszką na datki w dłoni. Od lat
Krzysztof Gadowski kibicuje Jurkowi
Owsiakowi i jego Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.

 Konwencja

Spotkanie na szczycie: prof. Jerzy Buzek, poseł Krzysztof
Gadowski i europoseł Jan Olbrycht

Bieg Równych Szans należy do najwspanialszych tego typu imprez w Polsce. W tym
roku mieli do pokonania 10 km. Nie przeszkodziła im w tym nawet deszczowa pogoda.

 Górnicza szpada

Górnicy kopalni „Zofiówka” wręczyli posłowi górniczą szpadę. Nie każdego polityka
spotyka takie wyróżnienie

Jastrzębie Zdrój

Żory

Rydułtowy

Mikołów

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

ul. Wodzisławska 1,
tel. 032 47 54 055
czynne:
wtorki godz. 11-13

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

ul. Karola Miarki 14
tel. 032 47 54 055
czynne: pierwszy
poniedziałek miesiąca
godz. 11-13

Przejdź na moją stronę



www.gadowski.pl

