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 DWORCZYK
SPRAWOZDANIE POSELSKIE Z PRACY NA RZECZ OKRĘGU WAŁBRZYSKIEGO, LISTPAD 2015 – LISTOPAD 2017 

INICJATYWY podjęte w okręgu
Zaczynamy budowę Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha
We wrześniu 2017 ostatecznie podpisana została umowa na dotację Zachodniej 
Obwodnicy Wałbrzycha. Jest to największa inwestycja w tym mieście od 1989 roku. 
Kilkukrotne próby rozpoczęcia jej budowy kończyły się do tej pory spektakularnymi 
porażkami, a wśród mieszkańców miasta i regionu zapanowała atmosfera wszech-
obecnego imposybilizmu charakteryzującego kolejne rządy, które nie decydowały 
się na przyznanie środków Wałbrzychowi – miastu, które szczególnie boleśnie od-
czuło skutki transformacji ustrojowej. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej 
Wałbrzych otrzymywał z budżetu centralnego skromne środki na mniejsze inwesty-
cje, mimo tego, że krajem jak i miastem rządziła ta sama formacja polityczna. Jak 
powszechnie się uważa, było to spowodowane faworyzowaniem przez poprzedni 
rząd dużych aglomeracji kosztem mniejszych ośrodków.

Cieszę się, że moje wielomiesięczne zabiegi przyczyniły się do przyznania przez 
Ministerstwo Rozwoju blisko 300 mln zł dotacji na budowę obwodnicy w ramach 
programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo, kolejne miliony złotych Wał-
brzych otrzymał we wrześniu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
na realizację pozamiejskiej części odcinka. Dzięki temu po ponad 20 latach zaczy-
namy ostatecznie budowę obwodnicy, która przeniesie Wałbrzych na nowy poziom 
rozwoju.

Szanowni Państwo,
od dwóch lat mam zaszczyt reprezentować 
w Sejmie RP mieszkańców byłego wojewódz-
twa wałbrzyskiego. W tym stosunkowo krótkim 
czasie rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało 
się przeprowadzić szereg reform, które popra-
wiły los zwykłych Polaków. Program 500+, 
niższy wiek emerytalny czy walka z korupcją 
i wyłudzeniami dają dziś wiele pozytywnych 
efektów, takich jak dynamiczny wzrost PKB 
czy najniższe od 1989 roku bezrobocie. Sprawoz-
danie z mojej pracy podzieliłem na trzy części. 
Pierwsza część zawiera informacje odnoszące 
się do każdego z Państwa, gdyż dotyczy ona 
działań realizowanych z myślą o mieszkańcach 
naszego regionu, tzn. powiatów wałbrzyskiego, 
kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego 
i świdnickiego. Fundusze, które udało mi się po-
zyskać na inwestycje w naszym regionie, wpi-
sują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju – dzięki tym pieniądzom możliwy 
jest rozwój także naszej części Dolnego Śląska, 
a nie tylko dużych aglomeracji, gdzie za czasów 
rządów naszych poprzedników była kierowana 
większość pieniędzy. To obiecaliśmy Polakom 
dwa lata temu i ten program konsekwentnie re-
alizujemy. Jestem dumny, że mogłem pracować 
w tym czasie na rzecz naszego regionu i jeszcze 
raz dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie 
Państwo w październiku 2015 roku. Druga część 
sprawozdania dotyczy mojej pracy na forum 
Sejmu RP jako poseł oraz – od listopada 2015 do 
końca lutego 2017 roku – przewodniczący sejmo-
wej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 
Trzecia część poświęcona jest pracy w Minister-
stwie Obrony Narodowej, w którym zostałem 
powołany na stanowisko wiceministra. W tej 
części przedstawione zostały programy, w któ-
rych realizację jestem zaangażowany. Uważam, 
że obowiązkiem każdego posła jest informo-
wanie wyborców o wykonanej pracy, dlatego 
przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie, na-
mawiam do odwiedzin strony www.dworczyk.pl 
oraz kontaktu z moimi biurami.

Łączę wyrazy szacunku
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W Dusznikach-Zdroju powstał  
najnowocześniejszy w Polsce obiekt biathlonowy 

Przy współpracy lokalnego samorządu z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki udało się wybudować w Dusznikach-Zdroju najno-

wocześniejszy w Polsce obiekt biathlonowy (dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, o które zabiegałem, wy-

niosło ponad 10 mln zł). W styczniu 2017 roku odbyły się 
na Jamrozowej Polanie Mistrzostwa Europy w biathlonie. 

Obiekt ten to prawdziwa szansa na rozwój sportowy i tu-
rystyczny naszego regionu.

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.

Dotacja dla Czarnego Boru na modernizację  
toru biathlonowego 
Przy współpracy z samorządem udało się pozyskać 1 116 800 zł 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebu-
dowę infrastruktury sportowej wraz z uruchomieniem tras nar-
ciarskich i nartorolkowych w gminie Czarny Bór. Modernizacja 
istniejącego obiektu w Czarnym Borze pozwoli na uruchomienie 
całorocznego ośrodka sportowego z trasami narciarskimi oraz 
nartorolkowymi o długości ponad 3 km. Obiekt będzie dostępny 

dla wszystkich mieszkańców. W ramach tego samego progra-
mu dofinansowanie otrzymały również m.in. SKF KT Szczaw-
no-Zdrój na modernizację kortów i budynku zaplecza przy ul. 
Ofiar Katynia oraz gmina Nowa Ruda na adaptację pomiesz-
czeń przy ulicy Kłodzkiej na siłownię z zapleczem. 

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.
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Uzdrowisko w Szczawnie-Zdroju uratowane!
W wyniku mojej interwencji wojewoda dolnośląski przychylił się do postulatu miesz-
kańców Szczawna-Zdroju, którzy protestowali przeciwko decyzji Rady Miejskiej 

zmieniającej granice strefy 
uzdrowiskowej. Udało mi się 
w tej sprawie zorganizować 
spotkanie z wojewodą Paw-
łem Hreniakiem, w którym 
uczestniczyli również radni 
Szczawna-Zdroju sprzeci-
wiający się decyzji Rady 
Miejskiej. Wojewoda uchylił 
feralną uchwałę i nie do-
szło do zmiany granic strefy 
uzdrowiskowej.

Przebudowa drogi krajowej nr 35 w Unisławiu Śląskim
Na prośbę mieszkańców gmi-
ny Mieroszów oraz radnej 
Doroty Skibskiej podjąłem 
interwencję w sprawie prze-
budowy odcinka drogi krajo-
wej nr 35, na której regularnie 
dochodzi do tragicznych wy-
padków. Po moich rozmowach 
z przedstawicielami General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad ruszyła procedura, 
która zakończy się przebudo-
wą drogi.

56 000 
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4

95%

102

kilometrów przejechanych w Okręgu

osób przyjętych w biurach 
na terenie Okręgu

otwarte biura poselskie

obecności w czasie 
sejmowych głosowań

interpelacji w sprawach Okręgu
(najwięcej wśrod wszystkich posłów PiS 

z Dolnego Śląska)

Organizacja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym
26 lutego 2017 roku już po raz piąty odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym. 

Celem zainicjowanego przeze mnie projektu jest oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego 
podziemia 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 wojewódz-

twa wałbrzyskiego uroczystości i biegi odbyły się w 22 miejscowościach – m.in. w Bielawie, 
Dzierżoniowie, Głuszycy, Jaworzynie Śląskiej, Niemczy, Strzegomiu, Jedlinie-Zdroju, 
Świdnicy, Świebodzicach, Ziębicach, Ząbkowicach, Łagiewnikach, Kamieńcu Ząbko-
wickim, Bystrzycy Kłodzkiej, Dusznikach-Zdroju, Dobrocinie, Szczytnej, Kłodzku, Ku-
dowie-Zdroju, Nowej Rudzie-Słup-

cu, Roztoce i Wałbrzychu 
– z udziałem ponad 
3500 osób.



4 dworczyk.pl@michaldworczyk michaldworczyk

TWÓJPOSEŁ

Ciepłowody wolne od azbestu
Dzięki dobrej współpracy z wójtem Ciepłowodów, Panem Łu-
kaszem Białkowskim udało mi się pozyskać środki na usunięcie 
azbestu z budynków publicznych w Ciepłowodach.

Basen w Głuszycy OBRONIONY przed zamknięciem
Walczyłem wraz z lokalnymi władzami o uratowanie basenu 
w Głuszczycy. Nasz wspólny upór doprowadził do zmiany in-
terpretacji przepisów przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki czemu 
zespół basenów odkrytych w Głuszycy nie został zamknięty.

Wsparcie dla klubów sportowych z terenu byłego 
województwa wałbrzyskiego 
Wspierając aktywizację sportową młodzieży, udało mi się po-
zyskać sponsora dla Klubu Bielawa Owls. Dzięki temu możli-
wy był zakup strojów sportowych oraz wsparcie działalności 

klubu. W kolejnym roku pozyskałem podobne dofinansowa-
nie dla klubu Bielawa Snakes. W tym samym czasie wsparłem 
młodzieżowy Klub Sportowy Górnik Nowe Miasto Wałbrzych. 
Klub szkoli głównie młodzież i dzieci. Niestety, często nie stać 
go na pokrycie np. kosztów wyjazdu swoich podopiecznych na 
turniej. Udało mi się pozyskać dofinansowanie, dzięki któremu 
młodzi sportowcy mogą rozwijać swoje pasje.

Młodzież z byłego województwa wałbrzyskiego  
zwiedza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
W ramach działań na rzecz wychowania obywatelskiego wraz ze współ-
pracownikami zorganizowaliśmy dla uczniów szkół z naszego regionu 
przyjazdy do Warszawy. Dzięki tej inicjatywie Sejm, Senat, Pałac Prezy-
dencki i Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzili m.in. uczniowie 
ze szkół w Nowej Rudzie, Bielawie, Dzierżoniowie, Ciepłowodach i Wał-
brzychu.

Aktywne angażowanie się w organizację szeregu 
uroczystości o charakterze patriotycznym  
i rocznicowym
Aktywnie angażowałem się w organizację wielu uroczystości 
o charakterze patriotycznym i rocznicowym, m.in. w obchody za-
kończenia II wojny światowej w Mieroszowie, Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uroczystości na terenie całego 
Okręgu, święta Konstytucji 3 maja czy rocznicy Porozumień Sierp-
niowych – w Dzierżoniowie.
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Wspieranie środowisk kresowych i kombatanckich 
Od początku swojej publicznej działalności wspieram środowi-
ska kombatanckie niepodległościowego podziemia zbrojnego 
oraz inicjatywy mające na celu upamiętnienie polskiego dzie-
dzictwa Kresów Wschodnich. Dlatego jestem zaszczycony, że 13 
lutego w trakcie spotkania ze środowiskiem Kresowian w Dzier-
żoniowie zostałem uhonorowany Medalem Zasługi za działal-
ność na rzecz pielęgnowania pamięci o Kresach. Natomiast 27 
sierpnia wrocławski oddział Światowego Związku Żołnierzy AK 
uhonorował mnie medalem „Za zasługi dla ŚZŻ AK”. Otrzymane 
odznaczenia to wielki honor, jednak 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 charakterze patriotycznym 
w regionie. Cieszę się, że mogę wspierać przygotowanie 
tego wydarzenia i dziękuję za umożliwienie wzięcia udziału 
w panelach dyskusyjnych.

Wizyta Prezydenta USA Donalda TrUmpa w Polsce
Jako poseł ziemi wałbrzyskiej zorganizowałem wyjazd 
ponad 200 mieszkańców powiatów kłodzkiego, wał-
brzyskiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świd-
nickiego na uroczystości związane z wizytą prezydenta 
USA Donalda Trumpa w Polsce, które odbyły się 6 lipca 
2017 roku. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Sejm RP, Stare 
Miasto i wysłuchali przemówienia prezydenta USA Do-
nalda Trumpa na placu Krasińskich. Następnie wszyscy 
spotkaliśmy się na błoniach stadionu PGE Narodowy na 
organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
polsko-amerykańskim pikniku wojskowym. 

Wspieranie renowacji zabytków na terenie byłego  
województwa wałbrzyskiego
Dzięki owocnej współpracy z parafiami rzymskokatolicki-
mi udało mi się pozyskać środki na remont szeregu świątyń 
w naszej diecezji świdnickiej. Wsparcie finansowe otrzyma-
ły m.in.: bazylika w Wambierzycach oraz kościoły w Duszni-
kach-Zdroju, Mokrzeszowie, Walimiu, Szczytnej, Krajanowie 
i Przedborowej. Nieco wcześniej dzięki moim interwencjom 
pomoc dotarła do m.in. kościoła pw. św. Jerzego i Matki Bo-
żej Różańcowej w Wałbrzychu, parafii św. Antoniego w Pie-
szycach, parafii Najświętszej Marii Panny w Bielawie i parafii 
w Lesicy.
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Odsłonięcie pomników Żołnierzy Wyklętych
Osobiście wsparłem odsłonięcie dwóch pomników Żołnierzy Wyklę-
tych – w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie. 11 listopada 2016 roku uda-
ło nam się w Wałbrzychu przy ul. Bardowskiego odsłonić tablicę upa-
miętniającą wałbrzyskiego poetę Mariana Jachimowicza, która została 
ufundowana dzięki moim staraniom.

PRACA W SEJMIE RP

100 tysięcy Polaków ze Wschodu powróci do Ojczyzny! 
W pierwszej części kadencji, kiedy pełniłem funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą, przygotowałem i przeprowadziłem nowelizację Ustawy o Karcie Polaka. Dzięki 
niej nasi Rodacy na Kresach będą otrzymywać skuteczniejszą pomoc, a osoby, które pragną przyjechać 
do Polski na stałe, w ciągu jednego roku będą mogły dostać polskie obywatelstwo. MSWiA 
szacuje, że dzięki tym zmianom w ciągu najbliższych lat do Polski przyjedzie 
ponad 100 tys. Polaków ze Wschodu. Zwłaszcza w kontekście kryzy-
su imigracyjnego, nacisków na przyjmowanie imigrantów 
ekonomicznych Państwo Polskie powinno przede 
wszystkim skupić się na pomocy Rodakom 
z Kresów.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach RP w czasie II woj-
ny światowej. Ludobójstwo wreszcie zostało nazwane ludobójstwem. Koniec z byciem zakładnikami politycznej poprawności. 
Przygotowałem oraz doprowadziłem do przyjęcia uchwały (byłem autorem oraz posłem sprawozdawcą) ustanawiającej nowe 
święto, które będzie obchodzone co roku 11 lipca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach RP w czasie II wojny światowej. Sejm RP oddał hołd naszym Rodakom zamordowanym na Woły-
niu oraz Kresach południowo-wschodnich, pierwszy raz nazywając zbrodnię – zgodnie z prawdą historyczną – mianem ludobój-
stwa. Sukcesem było uzyskanie niemal jednogłośnego poparcia Sejmu RP dla uchwały.

 Sejm RP ustanawia święto: 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjona-

listów na obywatelach RP 
w czasie II wojny światowej.  
Poseł sprawozdawca Michał  

Dworczyk. 
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Medal „Krzyż Wschodni”

projekt, wizualizacje
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Krzyż Wschodni  

– odznaczenie dla osób ratujących Polaków na Wschodzie 
Podobnie jak o holokauście, o ludobójstwie Polaków na Wschodzie powinien wiedzieć cały 
świat. Przygotowałem oraz doprowadziłem do przyjęcia (byłem autorem oraz posłem spra-
wozdawcą) ustawy stanowiącej nowe odznaczenie państwowe dla obcokrajowców ratują-
cych Polaków na Wschodzie w latach 1937 (tzw. operacja polska NKWD) – 1956 (zakończenie 
ostatniej repatriacji z ZSRS). Dzięki niemu Państwo Polskie będzie mogło pokazać, że potrafi 
docenić każdego, kto pomaga Polakom znajdującym się w potrzebie, oraz upowszechnić dra-
matyczną historię Narodu Polskiego w XX wieku.

Dotychczasowe projekty,  
w których realizację jestem zaangażowany:

Wspieranie budowy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – piątego ro-
dzaju sił zbrojnych, które obok wojsk lądowych, specjalnych, lotnic-
twa i marynarki wojennej stanowią uzupełnienie i jednocześnie są 
komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Ich misją jest 
obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbroj-
nego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowo 
WOT będą liczyły ok 50 tys. żołnierzy podzielonych na 17 brygad 
w całej Polsce. 

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 Narodowej. 

To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale przede wszyst-
kim zobowiązanie. Do moich obowiązków jako wice-
ministra MON należy kształtowanie procesu wycho-
wawczego w Siłach Zbrojnych RP, polityka historyczna 
MON, współpraca z organizacjami proobronnymi i po-
zarządowymi oraz wspieranie procesu budowy Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Uruchomienie programu ochotniczego szkolenia studentów Legia Akade-
micka. W październiku 2017 roku we współpracy z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego został uruchomiony pilotażowy program, dzięki 
któremu studenci będą mogli odbywać ochotnicze szkolenie wojskowe. 
Po zaliczeniu stosownej liczby zajęć teoretycznych – w murach własnej 
uczelni, a potem zajęć poligonowych – w wybranych jednostkach Wojska 
Polskiego na terenie całego kraju będą mogli kolejno zostać szeregowymi, 
podoficerami, a następnie oficerami rezerwy. Dzięki projektowi ochotni-
cze zajęcia wojskowe po dziewięciu latach wracają na uczelnie, studen-
ci mają możliwość odbycia szkolenia wojskowego, a Polskie Siły Zbrojne 
mogą wykorzystać patriotyzm i entuzjazm studentów ochotników.
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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

Aby utrzymać kontakt z mieszkańcami byłego województwa wałbrzyskiego utworzyłem sieć biur, do których mogą Pań-
stwo zgłaszać się ze swoimi pomysłami, uwagami, inicjatywami oraz problemami. Obecnie funkcjonują cztery biura: 
w Dzierżoniowie, Kłodzku, Wałbrzychu i Nowej Rudzie. Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną poprzez biura oraz drogą 
mailową. Pracujmy wspólnie na rzecz naszego regionu!

Uruchomienie programu wspierania szkół średnich prowadzą-
cych piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. 
Celem tego projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych, 
proobronnych oraz przygotowanie młodych ludzi do służby 
w Polskich Siłach Zbrojnych. Zajęcia będą się odbywały przy 
wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. 
Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Cer-
tyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach śred-
nich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski. Ucznio-
wie klas mundurowych będą mogli liczyć na pierwszeństwo 
przy naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej lub innych rodza-
jów sił zbrojnych, ponadto będą mogli aplikować na uczelnie 
wojskowe na preferencyjnych warunkach. 

Uruchomienie programu Strzelnica w Każdym Powiecie 
pozwoli na przekazanie samorządom w całej Polsce do-
tacji na budowę strzelnic. Dzięki temu gminy i powiaty 
uzyskają możliwość dofinansowania swoich inwestycji, 
a szkoły mundurowe, organizacje proobronne oraz woj-
sko – możliwość szkolenia na terenie swojego powiatu. 
Wstępne plany zakładają, że strzelnice będą prowadzone 
przez samorządy lub podmioty przez nie wyłonione, ta-
kie jak stowarzyszenia strzeleckie czy fundacje.

Zakupy sprzętu w polskich zakładach zbrojeniowych. Dzięki dobrej współpracy z Pol-
ską Grupą Zbrojeniową wprowadzony został do produkcji nowy karabin dla polskiej 
armii – Modułowy System Broni Strzeleckiej „GROT”. Ta nowoczesna konstrukcja 
jest wzorem dla tego typu karabinów na świecie. We wrześniu 2017 roku MON pod-
pisało umowę na dostarczenie pierwszej partii karabinów dla Sił Zbrojnych. Jest to 
początek procesu wprowadzania nowoczesnych, rodzimych konstrukcji na stan Woj-
ska Polskiego. Ponadto w listopadzie 2017 została podpisana umowa na dostawy 
jednego z najnowocześniejszych systemów uzbrojenia – zestawów Amunicji Krążą-
cej WARMATE – dla Sił Zbrojnych RP. Drony te, produkowane przez cenioną na świe-
cie polską firmę, są jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań na świecie. 
Dzięki takim ruchom odbudowujemy potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie. 
Godne uczczenie decydującej bitwy wojny polsko-bolsze-
wickiej jest naszym absolutnym obowiązkiem. W związku 
z tym MON przedstawiło projekt budowy Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920. Odtworzenie pola walki ze wszystki-
mi wojskowymi elementami jest zadaniem ambitnym, jed-
nak jesteśmy przekonani, że pracownicy Muzeum Wojska 
Polskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej dołożą 
wszelkich starań, aby to zadanie zrealizować.


