TWÓJPOSEŁ
Michał
DWORCZYK

SPRAWOZDANIE POSELSKIE Z PIERWSZEGO ROKU PRACY W SEJMIE RP
LISTOPAD 2015 – LISTOPAD 2016
Szanowni Państwo,
rok temu obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając na Posła Rzeczpospolitej Polskiej reprezentującego Okręg nr 2 – dawne
województwo wałbrzyskie. Miarą tego zaufania było blisko 25 tysięcy głosów (najlepszy wynik kandydata z listy PiS w historii Okręgu) otrzymanych od Państwa, które traktuję jako wielkie zobowiązanie do pracy na rzecz naszego regionu oraz jego
mieszkańców. Dlatego po roku od złożenia ślubowania poselskiego chcę przekazać sprawozdanie z moich dotychczasowych
działań. Relację z pracy poselskiej podzieliłem na dwie części: działania na forum parlamentu i działania w naszym regionie.
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kilometrów przejechanych w Okręgu
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spotkań z samorządowcami

we wszystkich gminach Okręgu
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Zachęcam Państwa do lektury i osobistego kontaktu

PRACA w SEJMIE RP

interpelacji w sprawach Okręgu

172

W pierwszym roku pracy poselskiej, zgodnie z deklaracjami z kampanii wyborczej, skupiłem się na: pomocy Polakom na
Wschodzie oraz polskiej polityce historycznej – w szczególności przywracaniu pamięci o Kresach i martyrologii Narodu Polskiego
na Wschodzie. Zrealizowałem następujące projekty polityczne:

100 tysięcy Polaków ze Wschodu powróci do Ojczyzny!
Przygotowałem i przeprowadziłem (byłem autorem oraz posłem sprawozdawcą) 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 otrzymać polskie obywatelstwo. MSWiA szacuje, że dzięki
tym zmianom w ciągu najbliższych lat do Polski przyjedzie ponad
100 tys. Polaków ze Wschodu. Zwłaszcza w kontekście kryzysu imigracyjnego, nacisków na przyjmowanie imigrantów ekonomicznych Państwo Polskie powinno
przede wszystkim skupić się na pomocy
Rodakom z Kresów.

interwencje poselskie
w sprawach indywidualnych

469

osób przyjętych w biurach
na terenie Okręgu
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otwarte biura poselskie
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zrealizowane
inicjatywy ustawodawcze
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przyjęte uchwały Sejmu RP

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa

Sejm RP ustanawia święto: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach RP w czasie II wojny światowej. Poseł sprawozdawca Michał Dworczyk

@michaldworczyk

dworczyk.pl

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach RP w czasie II wojny
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 Wołyniu oraz Kresach
południowo-wschodnich, pierwszy raz nazywając zbrodnię – zgodnie z prawdą historyczną – mianem ludobójstwa. Sukcesem było
uzyskanie niemal jednogłośnego poparcia Sejmu RP dla uchwały.
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Krzyż Wschodni
– odznaczenie dla osób ratujących Polaków na Wschodzie

Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, biskup świdnicki Ignacy
Dec, Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za
Granicą pos. Michał Dworczyk

Podobnie jak o holokauście o ludobójstwie Polaków na Wschodzie powinien wiedziec cały świat. Przygotowałem oraz doprowadziłem do przyjęcia
(byłem autorem oraz posłem sprawozdawcą) ustawy stanowiącej nowe odznaczenie państwowe dla obcokrajowców ratujących 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 dramatyczną historię Narodu Polskiego w XX wieku.
Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy o tych wydarzeniach mówią, którzy
chcą stanąć w prawdzie, którzy chcą oddać cześć i godnie dokonać pochówku
wielu jeszcze ludzi, którzy nie mają swojej mogiły, których miejsca spoczynku
nie są jeszcze oznaczone cmentarzami czy krzyżami – metropolita lwowski,

abp Mieczysław Mokrzycki

1937

RATUJĄCYM

POLAKÓW

1959

Uchwała Sejmu RP w 80. rocznicę
deportacji Polaków do Kazachstanu

Uchwała Sejmu RP ws. Polaków zmarłych
w czasie Wielkiego Głodu w Związku Sowieckim

Przygotowałem przyjętą przez Sejm RP uchwałę, która, przypominając o tragedii sprzed 80-ciu lat, wezwała rząd do pilnego przygotowania nowej ustawy repatriacyjnej dla naszych
rodaków z Kazachstanu.

Jestem autorem oraz posłem sprawozdawcą przyjętej przez Sejm RP uchwały, która po raz pierwszy
zwróciła uwagę na całkowicie zapomniany fragment historii Narodu Polskiego – śmierć blisko 100 tysięcy naszych rodaków w czasie Wielkiego Głodu w ZSRS. Poza oddaniem hołdu zmarłym przygotowywany jest pomnik przypominający te straszne wydarzenia, który wkrótce stanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

INICJATYWY PODJĘTE W OKRĘGU
W pracy w okręgu skupiłem się na konkretnych projektach pomocowych ukierunkowanych na lokalne społeczności, parafie i mieszkańców indywidualnych. Temu m.in. służyło otwarcie sieci biur,
w których przyjętych zostało blisko 0,5 tys. mieszkańców, oraz nawiązanie kontaktów z samorządami. W mijającym roku pokonałem ponad 38 tys. kilometrów w naszym Okręgu, odbyłem spotkania w niemal wszystkich samorządach, podjąłem 172 interwencje poselskie, przygotowałem
58 interpelacji w sprawach okręgu oraz uruchomiłem dyżury prawne. Poniżej przedstawiam wybrane inicjatywy. Do zapoznania się z pozostałymi zapraszam na stronę
www.dworczyk.pl

W Dusznikach-ZDROJU powstanie najnowocześniejszy
w Polsce Obiekt Biathlonowy!
Przy współpracy z samorządem udało mi się pozyskać ponad 10 mln zł dotacji, dzięki czemu powstanie w Dusznikach-Zdroju najnowocześniejszy w Polsce Obiekt Biathlonowy. Już
pod koniec stycznia 2017 roku odbedą się na nim mistrzostwa Europy w biathlonie.

Bez pomocy posła Michała Dworczyka nigdy byśmy nie zdobyli potrzebnych do realizacji inwestycji środków. To prawdziwa szansa na rozwój naszej miejscowości i regionu
– Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik-Zdroju

Edukacja Patriotyczna: Tropem Wilczym
– Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28 lutego w 13 miejscowościach naszego Okręgu z mojej inicjatywy odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łącznie wzięło
w nim udział 2860 osób. Bieg jest oddaniem hołdu żołnierzom
antykomunistycznego podziemia zbrojnego oraz nowoczesną
formą promowania wśród młodzieży patriotyzmu i wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych.
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Pomoc dla targowiska w Wałbrzychu

Klub futbolu amerykańskiego w Bielawie

Moja interwencja poselska uchroniła targowisko przy ul. Nowy Świat w Wałbrzychu przed zamknięciem.
Od pewnego czasu miasto chciało nas wywłaszczyć z gruntów, na których znajdują
punkty handlowe przy ulicy Nowy Świat. Odbijaliśmy się od muru obojętności. Dopiero pomoc posła Michała Dworczyka pomogła zablokować wywłaszczenie i uratować
blisko dwadzieścia miejsc pracy – Ewa Kurek, właścicielka

Wspierając aktywizację sportową młodzieży, udało mi się pozyskać sponsora dla
Klubu Bielawa Owls. Dzięki temu możliwy był zakup strojów sportowych oraz
wsparcie działalności klubu.
W swoim imieniu oraz Klubu Bielawa Owls chcę podziękować Panu Posłowi Michałowi Dworczykowi za bezinteresowną pomoc na rzecz klubu oraz okazane wsparcie
– Żaneta Kręt, kierownik drużyny futbolu amerykańskiego w Bielawie

Wychowanie obywatelskie – mieszkańcy regionu poznają Sejm RP
Dzięki mojemu wsparciu Sejm RP odwiedziło ponad 200 mieszkańców naszego Okręgu. W ramach działań
na rzecz wychowania obywatelskiego uruchomiłem program finansowego i organizacyjnego wspierania
wycieczek szkolnych do Sejmu RP.
„Składamy serdeczne podziękowania panu Posłowi Michałowi Dworczykowi za możliwość udziału w tak ekscytującej podróży, a także koordynatorom wyjazdu – pani Joannie Walaszczyk i panu Januszowi Manieckiemu. To była ogromna przyjemność Państwa poznać i spędzić z Wami ten czas. Dziękujemy” – fragment listu
od uczestników wyjazdu

Pielgrzymka do Lwowa

Przebudowa drogi krajowej nr 35 w Unisławiu Śląskim

Z mojej inicjatywy i przy moim wsparciu zorganizowana została pielgrzymka
parlamentarzystów i samorządowców z naszego okręgu do Lwowa w 350. rocznicę Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza. Wielu mieszkańców naszego regionu
swoje korzenie wywodzi właśnie z ziemi lwowskiej.

Na prośbę mieszkańców gminy Mieroszów podjąłem interwencję w sprawie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 35, na której regularnie dochodzi do tragicznych
wypadków. Po moich rozmowach z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad ruszyła przebudowa drogi.
Nasza determinacja przyniosła efekt. W GDDKiA ruszyła procedura związana z rozpoczęciem budowy chodnika. Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc kieruję do
Posła Pana Michała Dworczyka – Dorota Skibska,
radna Rady Miejskiej
Mieroszowa
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Basen w Głuszycy WYBRONIONY przed zamknięciem

Ciepłowody wolne od azbestu
Pomogłem pozyskać środki na usunięcie azbestu z budynków publicznych w Ciepłowodach.

Pragnę złożyć Panu Posłowi wyrazy wdzięczności oraz serdeczne podziękowania za
wsparcie i osobiste zaangażowanie
w sprawę usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Ciepłowody
– Łukasz Białkowski, wójt gminy
Ciepłowody

Walczyłem wraz z lokalnymi władzami o uratowanie basenu w Głuszczycy. Nasz
wspólny upór doprowadził do zmiany interpretacji przepisów przez Ministerstwo Zdrowia, dzięki czemu zespół basenów odkrytych w Głuszycy
nie został zamknięty.
Nie byłoby możliwe funkcjonowanie
basenu, gdyby nie m.in. poseł Michał Dworczyk, który bardzo nam
pomógł w dotarciu do ministra
zdrowia z naszym apelem,
wysłuchał nas i pochylił
się nad sprawą – Roman
Głód, burmistrz Głuszycy

Uzdrowisko w Szczawnie-Zdroju uratowane!

Pomoc w organizacji Przystanku Niepodległość

W wyniku mojej interwencji wojewoda
dolnośląski przychylił się do postulatu
mieszkańców Szczawna-Zdroju, którzy
protestowali przeciwko decyzji Rady
Miejskiej zmieniającej granice strefy uzdrowiskowej. W tej sprawie Rada
przyjęła uchwałę. Zmiana granic strefy
uzdrowiskowej dokonana przez radnych
była szkodliwa dla gminy i znajdujących
się na jej terenie sanatoriów, a ponadto
umożliwiała budowę marketu w centrum tego niewielkiego uzdrowiska. Udało mi się w tej
sprawie zorganizować spotkanie z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem, w którym
uczestniczyli również radni Szczawna-Zdroju sprzeciwiający się decyzji Rady Miejskiej.
Wojewoda uchylił feralną uchwałę i nie doszło do zmiany granic strefy uzdrowiskowej.
Szanowny Panie Pośle, składamy na Pana ręce serdeczne podziękowania za zaangażowanie w sprawie kontrowersyjnej Uchwały z dnia 25 stycznia 2016. [...] Cieszymy się,
że znalazł Pan czas, aby osobiście pojawić się na sesji Rady Miasta w Szczawnie Zdroju.
Jest to sygnał, że nie jesteśmy tutaj sami i w ważnych dla Uzdrowiska i jego mieszkańców sprawach możemy liczyć na zainteresowanie naszego przedstawiciela w Parlamencie
– Adam Jennings, radny miasta Szczawno-Zdrój

Podejmując działania na rzecz edukacji historycznej, współorganizowałem
Przystanek Niepodległość w Lewinie
Kłodzkim. W ciągu trzech dni odbyło
się dużo ciekawych spotkań, wykładów,
dyskusji i koncertów. Lewin odwiedziło
wielu czołowych dziennikarzy i ludzi
kultury, m.in. Piotr Semka, Witold Gadowski, Dorota Kania, Ewa Stankiewicz
czy Wojciech Korkuć.

Retrospektywa Festiwalu NIEZŁOMNI NIEPOKORNI WYKLĘCI
Z mojej inicjatywy Fundacja Wolność i Demokracja w grudniu 2015
roku zorganizowała przegląd filmów nagrodzonych na festiwalu
Niezłomni Niepokorni Wyklęci. Pokazom filmów o Żołnierzach Wyklętych i opozycji solidarnościowej
towarzyszyły prowadzone przez
Jana Pospieszalskiego i Arkadiusza
Gołębiewskiego warsztaty dla młodzieży w Kłodzku, Dzierżoniowie
i Wałbrzychu.

Młodzieżowy klub piłkarski Górnik Nowe Miasto Wałbrzych
Wspieram
młodzieżowy
klub
sportowy Górnik Nowe Miasto
Wałbrzych. Klub szkoli głównie
młodzież i dzieci. Niestety, często
nie stać go na pokrycie kosztów
np. wyjazdu swoich podopiecznych
na turniej. Udało mi się pozyskać
dofinansowanie, dzięki któremu
młodzi sportowcy mogą rozwijać
swoje pasje.
Dzięki pomocy Posła Michała Dworczyka klubowi udało się pozyskać środki na szkolenie młodzieży, bez których ciężko byłoby
nam prowadzić działalność – Mariusz Piejko, działacz sportowy z Wałbrzycha

Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Nowej Rudzie
Włączyłem się do komitetu budowy
pierwszego pomnika Żołnierzy Wyklętych na Dolnym Śląsku. Udało mi się
pozyskać sponsorów, dzięki którym
w Nowej Rudzie stanął monument ku
czci bojowników antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Z mojej inicjatywy powstał też komitet budowy
pomnika Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie, który zostanie odsłonięty
1 marca 2017 roku.

Tablica w Wałbrzychu
W ramach przywracania pamięci i troski o lokalne dziedzictwo kulturowe zaangażowałem się w upamiętnienie Mariana
Jachimowicza – poety, jednego z pierwszych powojennych
mieszkańców Wałbrzycha. 11 listopada zawisła na domu,
w którym mieszkał i tworzył Marian Jachimowicz, tablica upamiętniająca jego dorobek.
Bez wsparcia Posła Michała Dworczyka nie wiem, czy udałoby nam sie upamiętnić Mariana Jachimowicza – Elżbieta
Kwiatkowska-Wyrwisz, działaczka wałbrzyska

Wspieranie renowacji zabytkowych obiektów na terenie
byłego województwa wałbrzyskiego
Dzięki dobrej współpracy z parafiami udało
mi się pozyskać środki na remont szeregu
świątyń w naszej Diecezji Świdnickiej.
Wsparcie otrzymały m.in. Kościół pw.
św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej
w Wałbrzychu, Parafia św. Antoniego
w Pieszycach, Parafia Najświętszej Marii
Panny w Bielawie, Parafia w Lesicy.

Zapraszam do współpracy i kontaktu z moimi biurami poselskimi
DZIERŻONIÓW

NOWA RUDA

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

Rynek 16,
57-400 Nowa Ruda
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

Godziny otwarcia wszystkich biur Posła na Sejm RP Michała Dworczyka:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00 – 16.00
Środa: dyżury wyjazdowe
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