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Mieszkanie Plus w Wałbrzychu
3 lipca 2017 roku wraz z przedstawicielami Banku Gospodar-
stwa Krajowego oraz władzami samorządowymi symbolicznie 
wbiliśmy pierwszą łopatę pod budowę mieszkań w ramach 
programu Mieszkanie Plus na ulicy Husarskiej w Wałbrzychu. 
Dzięki programowi rządu Prawa i Sprawiedliwości 215 rodzin 
w Wałbrzychu uzyska mieszkania z prostą drogą dojścia do 
własności.

Szanowni Państwo,
od półtora roku mam zaszczyt reprezentować w Sejmie RP teren byłego województwa wałbrzyskiego. W tym 
stosunkowo krótkim czasie rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się przeprowadzić szereg zmian, które 
poprawiły los zwykłych Polaków. Program 500+, niższy wiek emerytalny czy walka z korupcją i wyłudzeniami 
dają dziś wiele pozytywnych efektów. Poniższe sprawozdanie z mojej pracy poselskiej przedstawia działania 
zrealizowane z myślą o mieszkańcach naszego regionu, tzn. powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. 

Praca w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Decyzją Pani Premier 1 marca 2017 roku, 
w święto Narodowego Pamięci Dnia Żołnierzy 
Wyklętych, zostałem powołany na stanowisko 
sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodo-
wej. To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale przede 
wszystkim zobowiązanie. Do moich obowiązków 
jako wiceministra MON należy kształtowanie proce-
su wychowawczego w Siłach Zbrojnych RP, polityka 
historyczna MON, współpraca z organizacjami pro-
obronnymi i pozarządowymi oraz wspieranie procesu 
budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W Dusznikach-Zdroju powstał najnowocześniejszy  
w Polsce obiekt biathlonowy 
Przy współpracy lokalnego samorządu z Ministerstwem Sportu i Turystyki udało się 
wybudować w Dusznikach-Zdroju najnowocześniejszy w Polsce obiekt biathlonowy 
(dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, o które zabiegałem wyniosło ponad 
10 mln zł). W styczniu 2017 roku odbyły się na Jamrozowej Polanie mistrzostwa Eu-
ropy w biathlonie. Obiekt ten to prawdziwa szansa na rozwój sportowy i turystyczny 
naszego regionu.
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Wspieranie renowacji zabytków na terenie byłego  
województwa wałbrzyskiego
Dzięki owocnej współpracy z parafiami rzymskokatolickimi udało 
mi się pozyskać środki na remont szeregu świątyń w naszej die-
cezji świdnickiej. Wsparcie finansowe otrzymały m.in.: bazylika 
w Wambierzycach, kościoły w Dusznikach-Zdroju, Mokrzeszowie, 
Walimiu, Szczytnej, Krajanowie, Przedborowej oraz parafia na Bia-
łym Kamieniu. 

Dotacja dla Czarnego Boru na modernizację toru biathlonowego 
Przy współpracy z samorządem udało się pozyskać 1 116 800 zł dofinansowania z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki na przebudowę infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem 
tras narciarskich i nartorolkowych w gminie Czarny Bór. Modernizacja istniejącego obiek-
tu w Czarnym Borze pozwoli na uruchomienie całorocznego ośrodka sportowego z trasa-
mi narciarskimi oraz nartorolkowymi o długości ponad 3 km. Obiekt będzie dostępny dla 
wszystkich mieszkańców. W ramach tego samego programu dofinansowanie otrzymały rów-
nież m.in. SKF KT Szczawno-Zdrój na modernizację kortów i budynku zaplecza przy ul. Ofiar 
Katynia oraz gmina Nowa Ruda na adaptację pomieszczeń przy ulicy Kłodzkiej na siłownię 
z zapleczem. 

Organizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
26 lutego 2017 roku już po raz piąty od-
był się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
– Tropem Wilczym. Celem zainicjowane-

go przeze mnie projektu jest oddanie hoł-
du żołnierzom antykomunistycznego pod-

ziemia zbrojnego oraz popularyzacja wiedzy 
o tym dramatycznym fragmencie naszej historii. 

W tym roku w imprezie w całej Polsce uczestniczyło  
ok. 60 tys. osób. Na terenie byłego województwa wał-

brzyskiego uroczystości i biegi odbyły się w 22 miej-
scowościach z udziałem ponad 3500 osób. Między 
innymi w Bielawie, Dzierżoniowie, Głuszycy, Ja-
worzynie Śląskiej, Niemczy, Strzegomiu, Jedlinie-
-Zdroju, Świdnicy, Świebodzicach, Ziębicach, Ząb-

kowicach, Łagiewnikach, Kamieńcu Ząbkowickim, Bystrzycy 
Kłodzkiej, Dusznikach-Zdroju, Dobrocinie, Szczytnej, Kłodzku, 
Kudowie-Zdroju, Nowej Rudzie-Słupcu, Roztoce i Wałbrzychu.

Wizyta Prezydenta USA Donalda TrUmpa w Polsce
Jako poseł ziemi wałbrzyskiej zorganizowałem wyjazd 
ponad 200 mieszkańców powiatów kłodzkiego, wałbrzy-
skiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego 
na uroczystości związane z wizytą prezydenta USA Donal-
da Trumpa w Polsce, które odbyły się 6 lipca 2017 roku. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sejm RP, Stare Miasto i wy-
słuchali przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa na 
placu Krasińskich. Następnie wszyscy spotkaliśmy się na 
błoniach stadionu PGE Narodowy na organizowanym przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej polsko-amerykańskim pik-
niku wojskowym. 
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Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie
20 maja 2017 roku w Dzierżoniowie odsłonięty został pomnik upa-
miętniający Żołnierzy Wyklętych. Miałem zaszczyt stać na czele 

40-osobowego Komite-
tu Honorowego, który 
zainicjował i zrealizo-
wał ten projekt. Jest to 
drugi po Nowej Rudzie 
pomnik Żołnierzy Wy-
klętych na Dolnym Ślą-
sku. Cieszę się, że wraz 
ze współpracownikami 
mogliśmy wspierać obie 
te inicjatywy. 

Wspieranie środowisk kresowych i kombatanckich 
Od początku swojej publicznej działalności wspieram środowiska kombatanc-
kie niepodległościowego podziemia zbrojnego oraz inicjatywy mające na celu 
upamiętnienie polskiego dziedzictwa Kresów Wschodnich. Dlatego jestem 
zaszczycony, że 13 lutego w trakcie spotkania ze środowiskiem Kresowian 
w Dzierżoniowie zostałem uhonorowany medalem zasługi za działalność na 
rzecz pielęgnowania pamięci o Kresach. Natomiast 27 sierpnia wrocławski od-
dział Światowego Związku Żołnierzy AK uhonorował mnie medalem „Za zasłu-
gi dla ŚZŻ AK”. Otrzymane odznaczenia to wielki honor, ale przede wszystkim 
traktuję je jako zobowiązanie do ciężkiej pracy. 

Pomoc w organizacji wydarzenia  
„Przystanek Niepodległość” w Dusznikach-Zdroju
Od trzech lat środowiska patriotyczne Kotliny Kłodzkiej – przede wszystkim 
Pani Krystyna Śliwińska – organizują jedną z największych imprez o charakte-
rze patriotycznym w regionie. Cieszę się, że mogę wspierać przygotowanie tego 

wydarzenia i dziękuję za 
umożliwienie wzięcia udzia-
łu w panelach dyskusyjnych.

Młodzież z byłego województwa wałbrzyskiego  
zwiedza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
W ramach działań na rzecz wychowania obywatelskiego wraz ze współpracownika-
mi zorganizowaliśmy przyjazdy do Warszawy dla uczniów szkół z naszego regionu. 
Dzięki tej inicjatywie Sejm, Senat, Pałac Prezydencki i Muzeum Powstania War-
szawskiego odwiedzili m.in. uczniowie ze szkół w Nowej Rudzie, Bielawie, Dzierżo-
niowie i Ciepłowodach.

Aktywne angażowanie się w organizację szeregu  
uroczystości o charakterze patriotycznym i rocznicowym
Aktywnie angażowałem się w organizację wielu uroczystości o charak-
terze patriotycznym i rocznicowym, m.in. obchody zakończenia II wojny 
światowej w Mieroszowie, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – uroczy-
stości na terenie całego Okręgu, obchody święta Konstytucji 3 maja czy 
rocznicy Porozumień Sierpniowych w Dzierżoniowie.

PracA na rzecz wsparcia szeregu przedsięwzięć o charakterze  
sportowym i edukacyjnym
Pomogłem m.in. w sfinalizowaniu kolonii organizowanych przez 
Caritas diecezji świdnickiej, wielu konkursów przeprowadza-
nych przez placówki oświatowe w naszym regionie czy wyposa-
żyć w sprzęt klub futbolu amerykańskiego w Bielawie „Bielawa 
Snakes”. 
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Już po raz trzeci w okresie bożEGO narodzeniA udało mi się 
zorganizować koncert „Kolędy Pospieszalskich” 
Tym razem rodzinna kapela zagrała w Kłodzku. Dziękuję wszystkim 
dzięki którym organizacja koncertu w kościele Matki Bożej Różańcowej 
była możliwa.

Geotermia dla Lądka-Zdroju
Na prośbę lokalnych samorządowców zaangażowałem się 
w projekt „Geotermia dla Lądka-Zdroju”. Dzięki intensywnej 
współpracy z Ministerstwem Środowiska i Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska gmina otrzymała dotację w wysoko-
ści 18 mln zł.

Serdecznie zapraszam Państwa do współpracy i kontaktu

Biura poselskie 
Posła na Sejm RP 
Michała Dworczyka

KŁODZKO
Plac Chrobrego 16/18 
57-300 Kłodzko
Nr telefonu: 508 793 822
e-mail: michal.dworczyk@sejm.pl

WAŁBRZYCH
Rynek 6 
58-300 Wałbrzych
Nr telefonu: 516 804 744
e-mail: michal.dworczyk@sejm.pl

NOWA RUDA
Rynek 16 
57-400 Nowa Ruda
Nr telefonu: 508 793 822
e-mail: michal.dworczyk@sejm.pl

DZIERŻONIÓW
Rynek 55/17 (budynek starego sądu), 
58-200 Dzierżoniów
Nr telefonu: 721 170 681 
lub 605 948 533
e-mail: michal.dworczyk@sejm.pl


