Szanowni Państwo!
Po raz kolejny zapraszam Was
do zapoznania się ze sprawozdaniem z mojej działalności
poselskiej. Tym razem przybliżę Wam główne obszary
mojej aktywności w 2018
roku. Jako poseł angażuję się
w pracę w Sejmie, komisjach,
reprezentuję moich wyborców również w kontakcie
z samorządowcami, organizuję i włączam się w działania
charytatywne i społeczne.
Wielu z Was odwiedza mnie
w biurze poselskim, często
rozmawiamy w ramach Klubu
Obywatelskiego,
podczas
spotkań poselskich czy też
po prostu na ulicy.
Dziękuję Wam za każdą rozmowę, wszystkie sugestie
i uwagi. Dziękuję, że dzielicie
się swoimi poglądami, tym,
co się Wam podoba w naszym
kraju, polityce, a co nie.
Dziękuję za wsparcie i wiarę.
Funkcje w strukturach
Platformy Obywatelskiej:
Członek Kolegium Klubu PO
Członek Prezydium Klubu PO
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Wspieranie samorządu na sens

Wielomilionowe Inwestycje w Jastrzębiu-Zdroju
Praca aktywnego posła wykracza poza Sejm. Poseł może reprezentować swoich wyborców i region na innych szczeblach władzy.
Skuteczny i zaangażowany poseł czynnie bierze udział w przedsięwzięciach na każdym etapie ich realizacji, co czasem zajmuje
miesiące, a nawet lata. „Jako poseł cieszę się, że władze samorządowe i dyrektorzy instytucji publicznych starają się sięgać po
środki unijne i dotacje rządowe. Z ogromną przyjemnością obserwuję, gdy projekty przez nich przygotowywane są przemyślane
i profesjonalnie opracowane. Tym bardziej z dumą promuję takie inicjatywy na spotkaniach z decydentami przydzielającymi
dofinansowania. Za tę Waszą pracę, serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam nasz region pięknieje”.
dofinansowania na rewitalizację Łazienek. Zabytkowe Łazienki III odzyskają dawny blask. Po ponad 20 latach zrujnowany budynek zostanie odnowiony i uzyska
nowe funkcje. Dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu jastrzębianie
będą mogli cieszyć się kolejnym odzyskanym zabytkiem Parku Zdrojowego.
pozyskano tylko w 2018 roku na projekty, których celem jest zapewnienie
jastrzębianom opieki medycznej na jeszcze wyższym poziomie. Część projektów jest już zrealizowanych: przebudowa części szpitala na Oddział Pediatryczny, przebudowa Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego, czy przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W 2019 r.
i kolejnych latach zakończą się projekty, dzięki którym personel szpitala będzie pracować w lepszych, bardziej komfortowych warunkach, Oddział Urazowo-Ortopedyczny
i Zakład Diagnostyki Obrazowej zostaną zmodernizowane i doposażenie w nowoczesny
sprzęt i aparaturę medyczną, Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne, Podstawowej
Opieki Zdrowotnej oraz pracownie diagnostyczne i zabiegowe zostaną wyremontowane
i doposażone, a jastrzębski szpital, jako jeden z 9-ciu w województwie (obok m.in. Katowic, Częstochowy, Bielska-Białej, Jaworzna),
wejdzie w sieć wieloaspektowej obsługi pacjenta za sprawą nowych, wydajnych sposobów zdalnej komunikacji pomiędzy pacjentem, lekarzem i szpitalem (eCareMed).

„…Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi
Gadowskiemu - Posłowi na Sejm RP, za lata
współpracy i wspierania naszego szpitala
w pozyskiwaniu środków finansowych
na rozwój placówki…”

Grażyna Kuczera - Dyrektor WSS nr 2
w Jastrzębiu- Zdroju.

to od lat jeden z kluczowych projektów rozwoju naszego miasta. Za kadencji Anny Hetman temat nareszcie ruszył. Przygotowała konkretne analizy, które można było przedstawić Marszałkowi Województwa Śląskiego,
przekazać ministerstwu Energii i Zarządowi PKP. „Nie ukrywam, że łatwiej
mi było przekonać marszałka Saługę do podjęcia działań w celu przywrócenia kolei
w Jastrzębiu, gdyż jeszcze zasiadając w ławach sejmowych wielokrotnie słyszał ode
mnie o tym problemie”. Zaangażowanie marszałka Wojciecha Saługi zaowocowało
podpisaniem w ubiegłym roku porozumienia z prezydent Jastrzębia-Zdroju nad rozpoczęciem przygotowania projektu i zabezpieczeniem środków na ten cel w budżecie. „To ważne, że projekt już rusza, a środki na jego realizację, jak przekazano mi
w Zarządzie PKP PLK S.A., zabezpieczy PKP z funduszy Unii Europejskiej w kolejnej
perspektywie”.
przekazane z Urzędu Marszałkowskiego pozwoliło na wybudowanie nowej stacji Pogotowia
w Jastrzębiu. Nowa lokalizacja zapewnia komfortowe warunki pracy trzem zespołom wyjazdowym oraz pracownikom administracji, a przede wszystkim usprawnia
dojazd do pacjentów.

Wizyta wiceprezydenta Jastrzebia-Zdroju w Zarządzie PKP PLK SA

Nowa Stacja Pogotowia
przy WSS nr 2

„…Pańskie zaangażowanie w pozyskanie
środków na budowę nowej stacji pogotowia
ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju było dla
nas dużym wsparciem. Jeszcze w tym roku
w Jastrzębiu-Zdroju powstanie nowa siedziba dla stacji pogotowia ratunkowego…”
- fragment listu lek. Artura Borowicza, dyrektora
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach do posła Krzysztofa Gadowskiego.

To smutny widok,
który wkrótce się odmieni

dofinansowania na Salę Koncertową w Jastrzębiu-Zdroju.
Długie lata trwały starania o wybudowanie w naszym mieście sali koncertowej. Dyrektor szkoły muzycznej Stanisław Śmietana zaangażował w to przedsięwzięcie wiele osób. „Z dumą towarzyszę temu projektowi od samego początku. Pamiętam liczne wyjazdy z dyrektorem Śmietaną do ministra, spotkania
z dyrektorami deprtamentów odpowiedzialnymi za tę inwestycję u pani prezydent
i zangażowanie miejskich urzędników. Nie był łatwo, bo choć już za rządu PO-PSL zagwarantowano środki na ten cel, to ciągnące się trudności w przeprowadzaniu przetargów na koncepcję i projekt oraz procedury z tym związane, oddalały moment przekazania pieniędzy. Ale to już za nami. Jestem przekonany, że efekt finalny w postaci
pięknej sali koncertowej wynagrodzi włożony wysiłek wszystkich zaangażowanych
osób” – komentuje poseł Gadowski. Prace budowlane już trwają. Budynek z salą koncertową i widownią dla 360 osób powstanie jeszcze w tym roku.

Przedstawienie wykonawcy budowy
sali koncertowej

dofinansowania przebudowy DW 933.
To ważna inwestycja dla naszego regionu i już w ubiegłym roku zabezpieczono
środki z funduszy Unii Europejskiej na ten cel. Obecnie na ukończeniu jest przetarg na fizyczne rozpoczęcie prac. Wkrótce podróż na tym odcinku odbywać się
będzie w sposób wygodny, a przede wszystkim bezpieczny. „Tego domagaliśmy się z prezydent Jastrzębia-Zdroju, prezydentem Wodzisławia Śląskiego, wójtem Mszanej i Starostą
Powiatu Wodzisławskiego od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę, że wszyscy mieszkańcy
czekają na remont trasy Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski.”

Spotkanie u prezydent Jastrzębia-Zdroju
z przedstawicielami ministerstwa
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Gratulacje panie Pośle. Działania, które
Pan podejmował przynoszą efekty, np. wdowy i sieroty z rodzin górniczych otrzymują
rekompensaty.
Tak, to sukces, choć trochę gorzko smakuje,
bo rząd ustawą już w 2017 r. i jej nowelizacją
z 2018 r., całkowicie pozbawił byłych emerytów i rencistów górniczych deputatów węglowych. To przykre, że w dobie wzrostu cen węgla o prawie 300 procent, kiedy spółki
węglowe osiągają miliardowe zyski, parlamentarzyści PiS i minister odpowiedzialny
za górnictwo ze Śląska, nie przywracają deputatu węglowego. Jak to się ma do deputatu
węglowego nadal wypłacanego z budżetu
państwa byłym pracownikom kolei? To prawie 250 tys. osób i 400 mln zł każdego roku.
Po prawie rocznej batalii udało się naprawić
zaniedbanie rządu PiS, który zapomniał
o wdowach i sierotach po górnikach, którzy
zginęli w pracy. Aż trudno uwierzyć, jaki stosunek do tych osób ma rząd. To przykre, że o takie sprawy trzeba walczyć. Na ten sukces pracowało wiele osób. Za wspólną pracę
szczególnie dziękuję Paniom ze Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych i tysiącom zainteresowanych osób, piszących listy do premiera. Dziękuję wszystkim, którzy przekazali
mi cenne uwagi i wskazówki na spotkaniach
w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim,
Rybniku, Żorach, Katowicach i Łaziskach Górnych. Dzięki wspólnym działaniom udało
się zmusić rząd do nowelizacji ustawy.
Okazuje się, że presja ma sens, a wspólne działania przynoszą rezultaty.
Pana zdaniem presja ma sens?
Proszę sobie przypomnieć np. protest osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie, protesty młodych medyków dotyczących
finansowania służby zdrowia, protesty pielęgniarek czy służb mundurowych. Presja przybiera różną formę, ale cel jest jeden – walka
obywateli o swoje prawa i wrażliwość społeczną u rządzących. W efekcie rząd pod przymusem, przynajmniej w jakimś stopniu ustępuje.
Tak się dzieje, kiedy ustawy wprowadza się
w wielkim chaosie. Debatuje nad nimi w nocy
i uchwala następnego dnia rano bez merytorycznej dyskusji, opinii prawnych i społecznych konsultacji.
Na jakich innych wydarzeniach skupiła
się Pana uwaga w 2018 roku?
Ten rok upłynął pod znakiem walki o niezawisłość sądów. Polacy masowo zaczęli wychodzić na ulice. Brałem udział w wielu wydarzeniach, w Warszawie, jak i w innych miastach.
Bardzo ważny też był protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.
Szczególnie szokujące były sceny szarpaniny
w Sejmie osób protestujących ze strażą marszałkowską. Ci, którzy do tego doprowadzili,
w ogóle nie poczuwają się do winy. Wypowiedzi polityków PiS w tym czasie, dotyczące
tej najsłabszej grupy społecznej były po prostu
haniebne. W tym roku przez Polskę przejechał
też „konwój wstydu” – dotyczący przyznanych
sobie nagród „pod stołem” przez ministrów
rządu PiS. To smutny przykład niepoważnego
traktowania Polaków przez rządzących, stosujących podwójne standardy.
To był trudny rok dla opozycji – marszałek
sejmu skracał czas wypowiedzi, wprowadził
wymóg składania wniosków formalnych
na piśmie, wprowadzał kary dla posłów. Komisje organizowano w nocy, bez przygotowania
opinii zewnętrznych, z godziny na godzinę,

III rok kadencji - Presja ma sens
strzębskie. Mieliśmy szansę na budowę Domu
Solidarności, a może inaczej nazywając Domu
Porozumienia Jastrzębskiego. Rząd Ewy Kopacz, a później również rząd Beaty Szydło deklarowały pomoc i wsparcie finansowe
dla tego przedsięwzięcia. A co zrobili radni
PiS?! Odrzucili tę możliwość, głosując przeciwko uchwale proponowanej przez Panią Prezydent. Nie mogę tego zrozumieć, jak można
było taką szansę zaprzepaścić. Jastrzębie
-Zdrój i uczestnicy tamtych wydarzeń, zasługują na taką pamięć jak w Gdańsku czy Szczecinie.
Jak Pan ocenia wybory samorządowe
w Jastrzębiu i niespotykany dotąd sukces
w historii miasta, wyboru prezydenta
już w I turze? Jest Pan szefem Platformy
Obywatelskiej w mieście. Czy wspólne stworzenie Komitetu Koalicji Anny Hetman
to przepis na sukces wyborczy?

a jednocześnie ograniczano  wejścia ekspertów do Sejmu. Niestety, efekty tak stanowionego prawa przynoszą dziś opłakane skutki,
czego na co dzień doświadczają Polacy.
Jest Pan wiceszefem Gabinetu Energii
w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej.
Co Pan sądzi o wzroście importu węgla z Rosji i zamieszaniu wokół wzrostu cen energii
elektrycznej?
To fakt, członkowie gabinetu cieni nie narzekają na brak pracy. Posiedzenia odbywają
się co tydzień, analizujemy na bieżąco działania poszczególnych ministerstw i rządu. Przygotowujemy opinie do projektów ustaw, rozporządzeń jak i tworzymy swoje projekty,
pracujemy nad koncepcją funkcjonowania
danego sektora gospodarki w przyszłości.
Górnictwo to ważna gałąź gospodarki i wbrew
opinii innych nie da się z dnia na dzień zlikwidować całkowicie udziału węgla w produkcji
energii elektrycznej. Produkcję energii elektrycznej z węgla powinniśmy ograniczyć
do możliwości technicznych obecnie funkcjonujących i otwieranych w 2019 r. nowych elektrowni węglowych. Nie powinniśmy budować
żadnych nowych elektrowni węglowych,
bo nie potrafimy wydobywać więcej węgla
energetycznego w Polsce i ponosimy zbyt wysokie koszty związane z emisją CO2. To karygodne, że ci którzy wcześniej mówili o likwidacji importu węgla zwłaszcza z Rosji, obecnie
doprowadzili do najwyższego w historii poziomu jego importu. W 2018 r. do Polski sprowadzono ponad 18 mln ton, z czego 13 mln ton
pochodziło z Rosji, a więc 70 proc. importu. Czy stać nas na to, żeby truć Polaków rosyjskim węglem i utrzymywać rosyjskich
górników? Przez ostatnie lata obserwujemy
spadek wydobycia polskiego węgla, w 2018 r.
to już tylko ok. 63 mln ton przy 73 mln ton w
2015 r. Kapitałowe wejście energetyki do górnictwa miało stabilizować cenę energii elektrycznej. Dziś okazuje się, że wzrost ceny węgla podnosi koszty jej produkcji. Pod koniec
ubiegłego roku Polacy obserwowali komplet-

ny chaos związany z cenami energii, które
wstrzymano tylko na 2019 r., a o ile wzrosną
ceny w  przyszłym roku, już po wyborach? Taki
chaos i zamieszanie panuje w Ministerstwie
Energii już od trzech lat. Minister nie panuje
nad spółkami energetycznymi, które swoje
środki angażują np. w produkcję autobusów,
w budownictwo, w Polską Fundację Narodową oczerniającą sędziów, a nie we własny rozwój. Minister nawet nie zauważył, że koszty
produkcji energii wzrosły o ok. 40 proc., o co
wnioskowała energetyka u Prezesa Urzędu
Regulacji Energii. Do dziś nie mamy przyjętej
przez rząd Polityki Energetycznej Polski – dokumentu, który pokaże z czego i jak będziemy
produkować energię, ile ona będzie kosztowała i w co mają inwestować firmy.
Co Pan sądzi o kondycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, biorąc pod uwagę jej działania
strategiczne?
Cieszę się, że wzrost cen węgla koksującego
na rynkach światowych wzrósł o ponad 300
proc., co ponownie wpłynęło na miliardowe
zyski JSW S.A. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że to dzięki górnikom, ich zgodzie na ograniczenie swojego uposażenia
w 2016 r. spółka mogła przetrwać ciężki okres,
podyktowany mocnym spadkiem cen i nadpodażą węgla na rynkach światowych. Nie rozumiem i nie akceptuję natomiast decyzji o
likwidacji kopalni „Krupiński” – młodej kopalni,
zatrudniającej ponad 2 tys. osób, mającej koncesję na wydobycie do 2030 r. i bogate złoża węgla koksowego, którego poszukuje dziś
spółka. Bulwersuje termin jej przekazania
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w momencie, kiedy JSW osiągnęła prawie miliard złotych zysku. Wielokrotnie tę sprawę podnosiłem w Sejmie, a także na posiedzeniach
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
W tej sprawie podzielili się nawet parlamentarzyści z PiS naszego okręgu. Posłowie PiS z Jastrzębia i Rybnika byli za likwidacją KWK „Krupiński”, pozostali wnosili na piśmie zdanie
odrębne. Zawsze uważałem, że powinniśmy

inwestować w budowę kopalń węgla koksowego – tu z polityką klimatyczną Unii Europejskiej nie mamy większego problemu. Cieszy
fakt kontynuacji budowy nowej kopalni „BzieDębina” rozpoczętej za rządów Platformy
Obywatelskiej oraz otwarcia się na innowacje.
Szkoda, że dziś JSW nie ma pomysłu na zagospodarowanie terenów po zlikwidowanej kopalni „Jas-Mos”, a przecież są niewykorzystane
środki na restrukturyzację górnictwa w budżecie państwa. Nie można przejść obojętnie
wobec rosnącej ilości członków zarządu, zarządów spółek-córek, członków rad nadzorczych, pociągających dalsze koszty obsługi
ich gabinetów. O tym mówią górnicy przychodzący do mojego biura. Wskazują na brak wykształcenia i kompetencji części kadry kierowniczej zatrudnionej np. na podstawie
legitymacji „jedynej słusznej partii”, pokrewieństwa lub przyjaźni z posłami PiS. Przecież
środki na ich uposażenie muszą wypracować
górnicy. Zatrudnieni w JSW górnicy powinni
również wiedzieć, że finansują lokalną gazetkę informacyjną, na łamach której wypowiadają się posłowie, radni i sympatycy PiS.
Jak informuje mnie minister w odpowiedzi
na moją interpelację JSW S.A. i JSU Sp. z o.o.
przeznaczyły prawie 100 tys. zł. w okresie
od października 2016 r. do września 2018 r.
w formie reklam. To skandal, że środki te
nie zostały przekazane np. na hospicjum, kluby sportowe czy inne stowarzyszenia, a może
po prostu na poprawę bezpieczeństwa w górnictwie.
Łagodnie Pan to wszystko komentuje…
Wolę posługiwać się faktami, niż emocjami. Nadal jestem w szoku po ostatnich wydarzeniach w Gdańsku. Musimy łagodzić ton
dyskusji, bo nasilająca się od ponad dziesięciu
lat mowa nienawiści tak bardzo ludzi od siebie
oddala. W ostatnich latach wydarzyło się dużo
złego w polityce, dlatego ze zdwojoną siłą powinniśmy działać na rzecz porozumienia.
W Jastrzębiu na przykład była wspaniała szansa, by pokazać czym było Porozumienie Ja-

Przede wszystkim gratuluję pani Prezydent
wspaniałego sukcesu. Wybory to czas wzmożonego wysiłku różnych ugrupowań i partii
politycznych. Był to też czas mojej dużej aktywności nie tylko w mieście, ale również
na szczeblu wojewódzkim. Jak się okazało
pani Prezydent Anna Hetman - kandydatka
Platformy Obywatelskiej w poprzednich wyborach przez ostatnie 4 lata zyskała potężne
zaufanie mieszkańców. Wynikało to przede
wszystkim z ciężkiej i konsekwentnej pracy
przy realizacji programu wyborczego dla Jastrzębia, cały czas konsultowanego z mieszkańcami i opracowanego wspólnie z Platformą Obywatelską. Wskazując Annę Hetman na
prezydenta miasta, mieliśmy pełną świadomość jej kompetencji i wrażliwości społecznej.
Nie przeszkadzało nam to, że nie należy do PO,
wręcz traktowaliśmy to jako jej atut. Liczyliśmy na to, że unikniemy „wielkiej polityki” na
naszym samorządowym podwórku, bo
chodnik, droga, przedszkole czy szkoła to nie
są cele polityczne. Trafne okazały się również
nasze założenia z 2018 r., że w samorządzie,
w Jastrzębiu należy tworzyć szerokie koalicje
skierowane na cele, kompetencję, uczciwość,
transparentność, a nie na partyjniactwo i republikę Misiewiczów. Celem ma być rozwój Jastrzębia i lepsze życie wszystkich mieszkańców. Skoro ma się prezydenta, który
reprezentuje wyżej wymienione wartości,
to wokół tej osoby należy utworzyć komitet
wyborczy z instytucji i osób, które chcą te cele
i wartości wcielać w życie. Jak potwierdziły
to ostatnie wybory, mieszkańcy właśnie tego
oczekiwali. W tym miejscu chciałbym podziękować Pani Prezydent za zaproszenie mnie do
współpracy przy realizacji wielu projektów
w mieście, w relacjach z Urzędem Marszałkowskim, czy instytucjami państwowymi.
W Pana odpowiedziach rysuje się obraz
dość zapracowanego człowieka. A prywatnie
panie Pośle, jak ten rok się układał?
W kwietniu urodziła się nam druga wnuczka – wiele pozytywnych wrażeń. W czerwcu
najmłodsza córka zdała maturę, a w październiku rozpoczęła studia. I tak szczęśliwe Święta
Bożego Narodzenia spędziliśmy w Jastrzębiu
w większym gronie. Dzieci dorastają, kolejne
pokolenia Polaków przychodzą na świat
- to wszystko tym bardziej motywuje mnie,
by dołożyć jeszcze więcej starań, aby nasze
miasto oraz cała Polska, było miejscem, w którym będą chcieli żyć i z którego będą mogli
być dumni. Najlepiej odpoczywam z rodziną. Co roku zimą poświęcamy kilka dni na narty, a latem tradycyjnie odwiedzamy polskie
morze.  
Dziękuję za rozmowę. BP
www.gadowski.pl
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LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI
Od ponad szesnastu lat poseł Krzysztof Gadowski jest inicjatorem
akcji charytatywnej „Święta dla Wszystkich”.

„Święta dla wszystkich”
Podstawowym celem akcji jest wspomożenie ludzi, którym sytuacja materialna
nie pozwala na zorganizowanie tradycyjnej Wigilii. W czasie ostatniej zbiórki w grudniu 2018, ponad 150 wolontariuszy przez zaledwie tydzień zebrało artykuły spożywcze
w ilości, która pozwoliła na przygotowanie ponad 300 paczek dla potrzebujących
jastrzębian.
„Nasze działania zmierzają do tego, aby wszyscy mogli odczuwać radosny i pogodny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Czuję satysfakcję widząc, że akcja z roku na rok
cieszy coraz większą popularnością wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W tym
roku udało się zebrać rekordową liczbę artykułów potrzebnych do stworzenia świątecznych paczek. To wszystko dzięki wspaniałym wolontariuszom oraz otwartym sercom jastrzębskich ofiarodawców. Serdecznie im za to dziękuję” - mówi poseł.
Wśród wolontariuszy znaleźli się dorośli oraz uczniowie jastrzębskich szkół:

Gabinet Cieni zorganizowany przez
Platformę Obywatelską to jedyna,
prawdziwa alternatywa dla rządu PiS.
To blisko 50-osobowy zespół złożony z
profesjonalistów i doświadczonych polityków. Krzysztof Gadowski zajmuje
się w tym gronie sprawami górnictwa i
energii, pełniąc funkcję wiceszefa gabinetu energii.

ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 6, ZSMS, ZSH, SP 4, SP 6, SP nr 18.
Patronat nad akcją objęli:
Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Prezydent Miasta Anna Hetman.

Konsekwencja ma sens

Ustawa o rekompensacie
Po 26 miesiącach swoich rządów PiS ustawą zlikwidował
deputat węglowy dla emerytów i rencistów.
Uchwalona w pośpiechu w październiku 2017 roku ustawa rekompensacyjna gwarantowała 10 tysięcy złotych w zamian
za rezygnację ze swoich praw do deputatu w przyszłości.
Co innego PiS zapowiadał w kampanii, ale cóż było robić?! Górnicy przyjęli te pieniądze. Niestety rząd pozbawił praw do tej
rekompensaty wdowy i sieroty po górnikach, którzy nie dożyli
swej emerytury. Rząd o nich po prostu zapomniał. „Wielokrotnie interweniowałem z trybuny sejmowej, apelowałem do ministra i premiera. Przygotowałem też projekt ustawy, dzięki
której można było naprawić ten niewybaczalny błąd. Moje
działania były możliwe dzięki wsparciu innych parlamentarzystów, ale przede wszystkim dzięki zaufaniu rodzin górniczych. Odbyliśmy razem z wdowami i sierotami po zmarłych
górnikach wiele spotkań, organizowaliśmy wspólne konferencje prasowe. Rodziny założyły nawet Stowarzyszenie
Wdów i Sierot Górniczych” - mówi poseł Gadowski. Dziś, dzięki
wspólnej, konsekwentnej walce około 24 tysięcy osób może
się cieszyć z uchwalonej ustawy, która gwarantuje wypłatę re-

Stowarzyszenie Wdów i Sierot z rodzin górniczych
z wizytą w Sejmie

kompensaty dla wdów i sierot oraz osób, które nie zdążyły złożyć dokumentów przy ustawie z 2017 roku. Na rekompensatę za utracony deputat węglowy czeka jeszcze około 12 tysięcy emerytów górniczych, o których zapomniał rząd PIS w ustawie z października
ubiegłego roku. Poseł obiecał, że nie odpuszczą w walce o pieniądze dla tej grupy.

Recenzuje prace ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne kraju, kształtowanie i realizację
polityki energetycznej oraz współpracę
z UE w tym zakresie. Monitoruje kwestie dot. rynku energii, gazu, ropy, górnictwa, OZE oraz gospodarką złożami
kopalin.
Efekt tych prac to interwencje w sprawach m.in. likwidacji kopalń, wzrostu
importu węgla z Rosji przy jednoczesnym ograniczaniu krajowego wydobycia, likwidacji miejsc pracy w górnictwie, czy też ustawa uwzględniająca
wypłaty świadczenia rekompensacyjnego za deputat węglowy dla wdów
i sierot z rodzin górniczych.
www.gabinetcieni.org

Myślenie o innych ma sens

Nagroda
im. Haliny Krahelskiej
Poseł Krzysztof Gadowski z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy został laureatem nagrody im. Haliny
Krahelskiej. Nagroda honoruje dokonania w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.

Poseł Gadowski odbiera nagrodę z rąk minister Elżbiety Rafalskiej
oraz głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczeka

Materiał sfinansowany przez Biuro Poselskie

„Nagroda Głównego Inspektora Pracy za dokonania
w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
pracy, to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczególnie budujące jest to, że mimo, iż reprezentuję opozycję, doceniają mnie również ośrodki
rządowe” - przyznaje poseł.
Kapituła, przyznając nagrodę Krzysztofowi Gadowskiemu, uzasadniła swoją decyzję
tym, że w swojej działalności w Radzie Ochrony Pracy często zabierał głos w dyskusjach nad oceną istniejących i planowanych regulacji prawnych. Poseł zwrócił uwagę
kapituły również swoją głęboką wiedzą o najtrudniejszych warunkach pracy, wnikliwością zgłębiania zagadnień, a także niezwykle wyważonym sposobem prezentowania swoich poglądów.

