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1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu. 
2. Posłowie i senatorowie powinni informować wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani. 

Art. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

pamiętamy entuzjazm i nadzieje, jakie towarzyszyły nam po wygranych w 2015 roku przez Prawo i Sprawie-
dliwość wyborach parlamentarnych. Po wielu latach postkomunistycznych i lewicowo-liberalnych rządów Polska 
potrzebowała sprawiedliwości, uczciwości i naprawy życia publicznego. Mocny mandat, jaki mi Państwo daliście  
(28 865 głosów) przyjąłem jako zobowiązanie do pełnego i bezpośredniego zaangażowania w realizację naszego pro-
gramu dobrej zmiany. Decydując się na przyjęcie stanowiska w Rządzie byłem świadomy, że będę miał mniej czasu 
na pracę w biurach poselskich i indywidualne sprawy wyborców. Funkcja wiceministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, odpowiedzialnego za nadzór nad służbami mundurowymi, które mają zapewnić bezpieczeństwo oby-
watelom jest wyjątkowo absorbująca i raczej nie należy do łatwych. Zwracam się o wyrozumiałość do tych spośród 
mieszkańców województwa podlaskiego, z którymi nie byłem w stanie na czas się spotkać, by zająć się Waszymi pro-
blemami. Proszę, aby za usprawiedliwienie mogło zostać przyjęte to, że swoje siły i swój czas poświęciłem pracy dla 
dobra obywateli w całej Polsce, a zwłaszcza jednej z najważniejszych wartości, jaką jest bezpieczeństwo. 
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Moje zadania rządowe w MSWiA koncentrują się 
na sprawach bezpieczeństwa Polaków. Od prawie czte-
rech lat spada w Polsce liczba popełnianych przestępstw, 
a wzrasta ich wykrywalność. Służby, których zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli działają 
sprawnie i cieszą się wysokim zaufaniem Polaków. Z aktu-
alnych badań opinii publicznej wynika, że 89% Polaków 
uważa, ze w Polsce żyje się bezpiecznie, a 98% obywateli 
czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania i najbliż-
szej okolicy. Pracę Policji dobrze ocenia 75% społeczeń-
stwa i jest to najwyższe poparcie od czasu jej powołania 
w 1990 roku, a więc prawie od 30 lat.

Wszystkie duże wydarzenia o międzynarodowej ran-
dze odbywające się w ostatnich latach na terenie nasze-
go kraju przebiegły w sposób bezpieczny. Najpierw był 
to Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, a następnie 
Konferencja Państw Trójmorza z udziałem Prezydenta USA Donalda Trumpa, Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej, 41. Sesja UNESCO, Konferencja Klimatyczna COP 24, Konferencja w sprawie pokoju na Bliskim 
Wschodzie, aż po Konferencję Interpolu w Katowicach i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej U-20. Policja i pozostałe 
służby zapewniają bezpieczeństwo wszystkim manifestującym swoje poglądy polityczne, niezależnie od ich barwy, 
wymagamy jednak, aby wszyscy przestrzegali obowiązującego porządku prawnego. Odkąd Prawo i Sprawiedliwość 
przejęło odpowiedzialność za państwo, spokojny przebieg mają coroczne Marsze Niepodległości, a prowokacje, za 
którymi stała władza koalicji PO-PSL stały się niechlubną przeszłością. 11 listopada 2018 roku w stulecie odzyska-
nia przez naszą Ojczyznę niepodległości 250 tysięcy Polaków w wielkim biało-czerwonym Marszu w Warszawie 
mogło w sposób godny zamanifestować swój patriotyzm oraz przywiązanie do wolności i suwerennego państwa.

Wszystko to jest niezwykle ważne i warto dla tego pracować. Zauważa to i dobrze ocenia coraz większa część spo-
łeczeństwa, mimo wysiłków opozycji i nieprzyjaznych 
mediów, aby to zakwestionować. Podobnie jak Czesław 
Niemen, ufam, że „ludzi dobrej woli jest więcej i moc-
no wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. 
Ich wsparcie, Państwa wsparcie dodaje sił. Mam przeko-
nanie, że tak będzie również w nadchodzącym czasie. 
W niniejszym numerze biuletynu „Kurier Poselski” sta-
ram się przypomnieć Państwu w dużym skrócie chociaż 
część mojej aktywności poselskiej i rządowej. Serdecznie 
proszę o życzliwe przyjęcie tych informacji i przekazanie 
ich swoim bliskim i znajomym.

 Posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Premier 
Beaty Szydło, 14 czerwca 2016 roku

 Posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Premiera Ma-
teusza Morawieckiego, 23 kwietnia 2019 roku

Dziękuję Panu Bogu za błogosławieństwo, 
Wyborcom za poparcie, 

a wszystkim, z kim w ciągu ponad 15 lat mojej pracy poselskiej 
miałem okazję współpracować – za podejmowane razem działania 

dla dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie.
Mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zapraszam do dalszej współpracy.
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Wszyscy mamy prawo do życia  
w bezpiecznym państwie

W okresie rządów PO-PSL w latach 2008-2015 
zlikwidowano w całej Polsce ponad połowę po-
sterunków Policji – 418 spośród istniejących 815. 
W województwie podlaskim zamkniętych zostało 
17 posterunków. Po wygranych przez Prawo i Spra-
wiedliwość wyborach parlamentarnych i utworzeniu 
rządu, na początku 2016 roku przeprowadziliśmy 
konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich 
regionów kraju na temat potrzeb i oczekiwań w za-
kresie bezpieczeństwa Polaków. Jednym z najczęst-
szych postulatów podczas ponad 12 tys. odbytych 
spotkań było przywrócenie posterunków Policji. 

Spełniając te oczekiwania i realizując program 
Prawa i Sprawiedliwości reaktywowaliśmy dotych-
czas ponad 100 posterunków, w tym 10 w wojewódz-
twie podlaskim: w Bakałarzewie (6.06.2016), Czyże-
wie (15.09.2016), Czarnej Białostockiej (20.11.2016), 
Szumowie (8.12.2016), Knyszynie (27.12.2016), Piąt-
nicy (24.01.2017), Szepietowie (18.06.2017), Micha-
łowie (26.06.2017), Wiźnie (7.01.2019) oraz Miel-
niku (7.03.2019). Proces ten będzie kontynuowany. 
Są także budowane od podstaw nowe obiekty m.in. 
dla posterunków w Sokołach, Sztabinie, Raczkach, 
Grodzisku, Szypliszkach, Zaściankach (gm. Supraśl). 
Są one finansowane ze środków przygotowanego 
i wdrażanego przez rząd PiS programu modernizacji 
służb mundurowych MSWiA – Policji, Straży Gra-

nicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na 
lata 2017-2020. Reaktywowane posterunki zwiększa-
ją poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Jednym z celów, jakie przyjąłem do realizacji 
w ramach nadzoru nad służbami mundurowy-
mi MSWiA jest to, żeby Policja była blisko ludzi 
i dla ludzi. Przywracanie posterunków, wzmocnie-
nie prewencyjnych i profilaktycznych działań Policji, 
zwiększenie roli dzielnicowych, interaktywna Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na pewno do-
brze temu służą.

 Gratulacje nowym policjantom podlaskiego garnizonu Policji, 
Białystok, 1 października 2018 roku

Bezpieczeństwa potrzebują nie tylko mieszkańcy dużych miast, ale również gmin, wsi i miasteczek.

 Promocja oficerska w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, 1 lutego 2018 roku
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Od 2003 roku pełniłem funkcje:
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej:

 wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji,  
Nauki i Młodzieży (2004-2005)

 przewodniczącego Komisji  
ds. Służb Specjalnych (2008-2009)

 wiceprzewodniczącego Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych (2007-2015)

 członka: Komisji Finansów Publicznych  
(2003-2005) 

Komisji ds. Unii Europejskiej (2005) 
Komisji Odpowiedzialności  

Konstytucyjnej (2013-2015)

W rządzie Prawa i Sprawiedliwości:
 wiceministra (sekretarza stanu) edukacji i nauki (2005-2006)
 Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (2006-2007)
 wiceministra (sekretarza stanu) spraw wewnętrznych i administracji (2006-2007 oraz 2015-2019)

Moja aktywność poselska w VIII kadencji Sejmu (2015-2019)
 Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu:  125
 Interpelacje, zapytania i pytania w sprawach bieżących:  30
 Udzielone przeze mnie jako przedstawiciela rządu odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorów:  2050
 Udział w głosowaniach:  7631 z 7664 głosowań (99.57%)

Bezpieczniej w pociągach i na dworcach

Jako poseł reprezentujący mieszkańców Suwałk 
i województwa podlaskiego usiłowałem temu zapobiec. 
Po zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości 
podjąłem starania w celu reaktywowania tego poste-
runku. Przyniosło to oczekiwany skutek. 

Już 20 sierpnia 2016 roku posterunek został uro-
czyście otwarty w wyremontowanych w tym celu po-
mieszczeniach dworca PKP w Suwałkach. Zasięgiem 
swojego działania obejmuje on tereny kolejowe od gra-
nicy z Litwą poprzez Suwałki, Augustów do Sokółki 
i Olecka oraz stanowi ważny punkt na mapie bezpie-
czeństwa naszego regionu. W placówce zatrudnionych 
jest ponad 25 osób. Poza względami bezpieczeństwa są 
to również kolejne trwałe miejsca pracy dla mieszkań-
ców Suwalszczyzny. 

 Otwarcie posterunku Straży Ochrony Kolei w Suwałkach,  
20 sierpnia 2016 roku

W czasie rządów PO-PSL likwidowano nie tylko posterunki Policji, ale również posterunki Straży Ochrony 
Kolei. W 2014 roku został zlikwidowany m.in. posterunek Straży Ochrony Kolei w Suwałkach. 

 Z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podczas 
Marszu Niepodległości w Warszawie w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2018 roku
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Program modernizacji służb mundurowych 
zwiększa nasze bezpieczeństwo

Od zwycięstwa w wyborach parlamentarnych jest on 
realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jednym 
z jego elementów jest ustawa modernizacyjna, w ramach 
której podwyższane są uposażenia funkcjonariuszy i wy-
nagrodzenia pracowników, kupowany jest nowy sprzęt 
i wyposażenie, budowane są i remontowane komendy, 
komisariaty, posterunki i strażnice. Na realizację całego 
programu przeznaczona została kwota 9,2 mld złotych. 
Największa jej część w wysokości 6 mld zł przypadła 
Policji. Pozwala ona m.in. na wymianę prawie 1/3 floty 
samochodowej (Policja używa ok. 21,5 tys. pojazdów), 
zakup nowych policyjnych śmigłowców i budowę pra-
wie 300 obiektów, w tym kilkudziesięciu posterunków. 
Ze środków ustawy modernizacyjnej w wojewódz-
twie podlaskim Policja otrzyma na inwestycje pra-
wie 100 mln zł. Zmodernizowano już plac i parkingi 
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, 
trwa budowa kompleksu biurowo-magazynowo-gara-
żowego przy ul. Hajnowskiej w Białymstoku oraz kilku 
posterunków Policji (w Sokołach, Sztabinie, Raczkach, 
Grodzisku, Szypliszkach, Zaściankach). Z tych środków 
zostanie również sfinansowana przebudowa i remont 
części obiektów i placu Komendy Miejskiej Policji w Su-
wałkach, a także budowa dwóch nowych komisariatów 
w Białymstoku. 

Dla Straży Pożarnej z programu modernizacji została 
przewidziana kwota 1,7 mld zł, z czego 501 mln zł otrzy-
mają ochotnicze straże pożarne. Środki z ustawy moder-
nizacyjnej przyczynią się do budowy i rozbudowy ok. 
40 obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z nich 

 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej 
Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach, 28 lipca 2018 roku

Gdy Prawo i Sprawiedliwość było jeszcze w opozycji, podjąłem się przygotowania programu naszego 
ugrupowania w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskał on poparcie wyborców jesienią 2015 roku. 

 Przekazanie 113 nowych samochodów oddziałom i ośrodkom 
szkolenia Straży Granicznej w całej Polsce, Białystok, 13 maja 
2019 roku

jest długo oczekiwana nowa Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza i Komenda Miejska PSP w Suwałkach, która 
zostanie oddana do użytku jesienią 2019 roku. Środki 
z tego programu pozwoliły też na modernizację obiektu, 
garaży i placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach.

Kwota prawie 1,3 mld złotych trafi do Straży Gra-
nicznej. W służbie tej zaplanowano prawie 100 zadań 
inwestycyjnych (nowe placówki SG, wieże obserwa-
cyjne, obiekty warsztatowo-garażowe, infrastruktura 
logistyczna) oraz wymianę 1/3 taboru samochodowe-
go (w posiadaniu Straży Granicznej znajduje się ponad  
3 tys. pojazdów). W Podlaskim Oddziale SG budowane 
są wieże obserwacyjne, nowe obiekty placówek w No-
wym Dworze i Sidrze oraz stacja obsługi pojazdów przy 
ulicy J. Bema w Białymstoku.
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9,2 mld zł dla czterech służb na cztery lata. To dzięki tym środkom poprawiamy warunki pracy 
funkcjonariuszy i wyposażamy służby podległe MSWiA w niezbędną infrastrukturę i sprzęt, a także 
podnosimy uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników. 

 Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę siedziby posterunku Policji w Zaściankach (gm. Supraśl, powiat biało-
stocki), 8 kwietnia 2019 roku

Największe w historii wsparcie  
dla strażaków ochotników

Prawie 4500 z nich włączonych jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości doceniając rolę i znaczenie OSP podejmu-
je działania mające na celu wzmocnienie ich potencjału 
sprzętowego i osobowego. W ostatnich latach zostały 

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pełnią 
one niezwykle ważną rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu (gmina Kolno) no-
wego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 15 września 2018 roku

wyraźnie zwiększone środki finansowe z budże-
tu państwa dla ochotniczych straży pożarnych. 

W roku 2015 - ostatnim roku rządów PO-
-PSL - wynosiły one 105,5 mln zł, w 2018 zaś 
- 137,5 mln zł, co stanowi wzrost o 30,4%. 

W 2016 roku został zmieniony mechanizm 
wspierania jednostek OSP. Dzięki wprowa-
dzonym z mojej inicjatywy rozwiązaniom 
i współpracy Państwowej Straży Pożarnej 
z ochotniczymi strażami pożarnymi – kwoty 
dotacji, które przyznaje Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej przydzielane są 
dla jednostek OSP w sposób bardziej racjo-
nalny i umożliwiający budowę jednolitego 
systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. 

Dzięki włączeniu OSP do programu mo-
dernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, 
zwiększeniu środków z budżetu państwa dla OSP oraz 
wypracowanemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
modelowi współpracy wielu instytucji możliwe stało się 
zdecydowane zwiększenie liczby nowych samochodów 
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strażackich, które trafiają na wyposażenie jed-
nostek OSP w całym kraju. Dzięki uzgodnio-
nemu montażowi finansowemu środków po-
chodzących z budżetu MSWiA, Komendanta 
Głównego PSP, Narodowego i Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i budżetów samorządów w 2018 roku 
zakupiona została rekordowa liczba 380 sa-
mochodów dla jednostek OSP. 

W roku 2019 liczba ta będzie jeszcze o 100 
większa, co oznacza zakup 480 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych.

Jednostki OSP w województwie podlaskim 
w poprzednich latach wyposażane były w kilka 
nowych samochodów rocznie. W roku 2016 
nowe samochody ratowniczo-gaśnicze zna-
lazły się na wyposażeniu jednostek OSP w Jurowcach, 
Krynkach, Łapach i Złotorii, a w 2017 roku w Graje-

 Przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Ko-
ścielnej (gmina Czarna Białostocka) samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, 1 kwietnia 2019 roku

 Z korpusem generalskim Państwowej Straży Pożarnej podczas central-
nych obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie, 4 maja 2019 roku

wie, Kolnie, Kuźnicy, Michałowie, Drozdowie, Śniado-
wie i Bronowie. W 2018 zakupiono już 13 samochodów 

dla jednostek OSP w: Podgórzu (gmina Łomża), 
Jeziorku (gmina Piątnica), Mątwicy (gmina No-
wogród), Suchowoli, Boćkach, Bruszewie (gmina 
Sokoły), Płonce Kościelnej (gmina Łapy), Bacha-
nowie (gmina Jeleniewo), Zabielu (gmina Kol-
no), Grabowie (gmina Kolno), Gibach, Wąsoszu 
i Prusce Wielkiej (gmina Augustów). W roku 
2019 będzie ich ponad 30. Pojazdy trafią do jed-
nostek OSP w następujących gminach: Nowo-
gród, Klukowo, Rutki, Wysokie Mazowieckie, 
Rajgród, Janów, Szudziałowo, Sidra, Suchowola, 
Augustów, Suwałki, Nowe Piekuty, Szumowo, 
Turośń Kościelna, Mały Płock, Hajnówka, Kolno, 
Bielsk Podlaski, Krypno, Stawiski, Rutka Tartak, 
Tykocin, Lipsk, Brańsk, Dobrzyniewo Duże, mia-
sto Brańsk, Wyszki, Jeleniewo, Krasnopol, Wizna.

 Obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem, 13 maja 2019 roku
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Dziękuję za Wasze ciągłe, całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Nie ma 
chwili, w której ktoś w Polsce nie potrzebowałby pomocy, a Wy zawsze, niezależnie od warunków, 
spieszycie na ratunek. Wypadki komunikacyjne, nawałnice, pożary – ponad pół miliona interwencji 
rocznie, do których wyjeżdżacie średnio co minutę daje najlepszy obraz Waszego zaangażowania.

życzenia z okazji Dnia Strażaka, 4 maja 2019 roku

 Obchody Dnia Strażaka powiatu siemiatyckiego, Drohiczyn, 4 maja 2019 roku

Zwiększenie potencjału obronnego  
Polski i regionu

Przez wiele lat III RP utrzymywano rozlokowa-
nie jednostek polskich Sił Zbrojnych z czasów Ukła-
du Warszawskiego, kiedy koncentrowano je głównie 
w zachodniej części naszego kraju, mimo że zagrożenie 
militarne Polski wiąże się dzisiaj z imperialną polityką 
Rosji. Jakby tego było mało, zamiast wzmacniać obec-
ność wojska na terenie Polski wschodniej, dokonywa-

Musimy czynić wszystko, aby nasza niepodległość była mocna i niezachwiana. Służy temu polskie człon-
kostwo w Pakcie Północnoatlantyckim, zwiększanie nakładów budżetowych na obronność, rozbudowa 
i modernizacja polskiej armii, powstanie i rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbroj-
nych oraz obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej.

Ponadto druhowie ochotnicy z jednostek OSP 
w 2018 roku otrzymali wsparcie z Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości na mocy porozumienia 
pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Komendantem 
Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Zasady udzie-
lania dotacji z tego funduszu jednostkom OSP zosta-
ły uzgodnione przeze mnie z Ministrem Sprawiedli-
wości Zbigniewem Ziobro.

W ramach tego programu Ministerstwo Sprawie-
dliwości przekazało ochotniczym strażom pożarnym 

ponad 100 milionów złotych na zakup profesjonalne-
go sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zestawów medycz-
nych. 8 i 9 października 2018 roku podczas spotkań 
w Białymstoku, Suwałkach i Łomży, w których uczest-
niczyłem podpisane zostały umowy z gminami woje-
wództwa podlaskiego na wyposażenie z tego funduszu 
ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy 
o wartości około 4 mln zł. Trafił on do jednostek OSP 
ze 107 gmin województwa. Monitorowałem ten proces, 
aby samorządy i jednostki OSP mogły skorzystać z tej 
dodatkowej możliwości wsparcia finansowego. 

no dyslokacji jednostek wojskowych w kierunku cen-
tralnym i zachodnim, a nawet likwidowano istniejące 
na tym terenie jednostki.

W 2010 roku nieodpowiedzialną decyzją ówcze-
snego ministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL 
Bogdana Klicha 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciw-
pancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został 
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 Piknik Militarny „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Su-
wałkach z udziałem Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka, który ogłosił tego dnia zamiar odtworzenia 
w mieście pułku wojska, koszary 14 Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, 18 października 2018 roku

przekształcony w niewielki dywizjon. Osłabiło to 
zdolności obronne Polski w tej części kraju. Sprze-
ciwiałem się tej decyzji, a przez następne lata zabie-
gałem o jej zmianę.

Po przejęciu władzy przez PiS kontynuowałem 
starania o przywrócenie w Suwałkach pułku (inter-
pelacja z 5 grudnia 2015 roku i bezpośrednie roz-
mowy w tej sprawie). 

W październiku 2018 roku przebywający na 
moje zaproszenie w Suwałkach Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił zamiar od-
tworzenia 14 Suwalskiego Pułku Artylerii Prze-
ciwpancernej. Plan ten został wpisany do Progra-
mu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. 

Ważnym elementem wzmacniania potencjału 
obronnego Polski jest także utworzenie i rozwój 
Wojsk Obrony Terytorialnej - piątego rodzaju sił 
zbrojnych. Jako poseł i przedstawiciel rządu od 
początku wspierałem i nadal wspieram tę inicja-
tywę. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 1 Podlaska 
Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Wła-
dysława Liniarskiego ps. „Mścisław” w stosunkowo 
krótkim czasie osiągnęła stan osobowy bliski peł-
nego ukompletowania. 

W skład brygady wchodzą cztery bataliony 
lekkiej piechoty (blp): 11 blp z siedzibą w Białym-
stoku, 12 blp w Suwałkach, 13 blp w Łomży oraz 
14 blp z siedzibą w Hajnówce.

Od 2017 roku uczestniczę w uroczystościach 
przysięgi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, by 
za każdym razem skierować do żołnierzy, ich ro-
dzin i społeczeństwa kilka słów refleksji na temat 
potrzeby angażowania się obywateli w sprawy bez-
pieczeństwa naszego kraju, patriotyzmu i znacze-
nia siły obronnej Polski. Odbyły się one dotychczas 
w Białymstoku (21.05.2017 i 16.12.2017), Suwał-
kach (3.09.2017 i 9.07.2019), Łomży (3.09.2017), 
Grajewie (28.10.2017), Supraślu (29.10.2017), Sej-
nach (4.02.2018), Zambrowie i Wysokiem Mazo-
wieckiem (26.05.2018), Sokółce i Bielsku Podla-
skim (8.07.2018), Kolnie (3.02.2019), Augustowie 
(29.10.2017 i 3.03.2019), Tykocinie (13.04.2019).

 Przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Augustowie, 
3 marca 2019 roku

 Przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Łomży, 
3 września 2017 roku
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Uroczystość przysięgi jest dla mieszkańców dowodem, że jest już tutaj wojsko, a to oznacza większe bez-
pieczeństwo. Musimy robić wszystko, co możliwe, aby nie trzeba było przelewać krwi, oddawać życia za 
Ojczyznę. Musimy zabiegać, żeby Polska była zawsze krajem bezpiecznym. Trzeba mieć jednak własne 
siły obronne i uczestniczyć w skutecznych, dobrych sojuszach. Powinniśmy też być silni i bezpieczni siłą 
naszego patriotyzmu, a służba w wojsku stanowi niewątpliwie jego piękny wyraz. 

z mojego przemówienia podczas przysięgi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Zambrowie, 26 maja 2018 roku

 Regionalne Obchody Święta Wojska Polskiego w Wigrach, 
15 sierpnia 2018 roku

 Z członkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku 
oraz uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego 
Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku podczas ich wizy-
ty w Senacie RP, Warszawa, 13 kwietnia 2018 roku

Kobiety w służbach mundurowych

W służbach mundurowych podległych MSWiA 
służy ponad 21,5 tys. funkcjonariuszek. Procentowo 
najwięcej kobiet jest w Straży Granicznej – ponad 
26%, w Policji funkcjonariuszki stanowią ok. 17%, 
w Służbie Ochrony Państwa ok. 10%, a w Państwowej 
Straży Pożarnej ok. 4%. Nadzorując formacje mundu-
rowe MSWiA daję wyraz swojego uznania dla funk-
cjonariuszek, które potrafią skutecznie łączyć trudną 
i odpowiedzialną służbę z obowiązkami domowymi.

Na nasze szczególne uznanie zasługują kobiety, które zawodowo związały się ze służbami mundurowymi. Służą 
one Polsce oraz naszemu bezpieczeństwu, łącząc to skutecznie z obowiązkami rodzinnymi.

 Spotkanie z funkcjonariuszkami służb mundurowych MSWiA 
z okazji Dnia Kobiet, Warszawa, 8 marca 2017 roku

 Z funkcjonariuszkami służb mundurowych województwa podlaskiego  
z okazji Dnia Matki, Zambrów, 26 maja 2018 roku

Szczególny szacunek należy się Wam, 
drogie Mamy, również za to, że potra-
ficie łączyć liczne, wymagające wy-
siłku obowiązki rodzinne i domowe 
z pracą zawodową. Nie zawsze na co 
dzień umiemy to w sposó należyty do-
cenić, jednak właśnie dzięki Waszemu 
zaangażowaniu i poświęceniu nasze 
ogniska domowe dają tyle ciepła i po-
czucie bezpieczeństwa.

z listu na Dzień Matki, 26 maja 2018 roku
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 Z funkcjonariuszkami służb mundurowych podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia 
Kobiet, Warszawa, 8 marca 2019 roku

Wszystkie kobiety za Ich postawę i rolę w życiu rodzinnym i społecznym zasługują na uznanie i szacunek, a Pa-
nie, które wkładają mundur, by służyć nie tylko rodzinie, ale i Polsce oraz naszemu bezpieczeństwu wywołują 
w nas podziw. Jako funkcjonariuszki służb mundurowych stajecie przed wyjątkowo trudnymi zadaniami związa-
nymi ze stałą dyspozycyjnością, w której musicie pozostawać oraz obowiązkami wobec najbliższych. 

Bez pamięci o historii nie ma przyszłości

Niestety mimo ponad ćwierćwiecza suwerenności 
Polski, od 1989 roku Żołnierze Wyklęci musieli długo 
czekać na należną pamięć i narodowy szacunek. Dopie-
ro w ostatnich latach bohaterowie niezłomni wychodzą 
z cienia kłamstwa i zapomnienia. Musimy nadal zabie-
gać o to, aby w odniesieniu do historii zło nie udawało 
dobra, a kłamstwo prawdy.

Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia, aby po-
znać pełną prawdę o walce o prawdziwą niepodległość 
naszej Ojczyzny po zakończeniu II wojny światowej, 
w tym o Obławie Augustowskiej – największej zbrodni 
po II wojnie światowej dokonanej na terenie Polski. 

Na mocy uchwalonej z mojej inicjatywy przez Sejm 
ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku – 12 lipca obchodzi-
my Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Cie-
szę się, że mogłem także wesprzeć starania Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w celu wznie-
sienia w Suwałkach pomnika poświęconego ofiarom 
Obławy. Został on uroczyście odsłonięty 17 czerwca 
2018 roku. Jest to pierwszy w kraju taki znak pamięci 
o Obławie Augustowskiej.

Hołdem oddanym Żołnierzom Wyklętym jest rów-
nież odsłonięty 11 czerwca 2017 roku pomnik Danu-

Dzięki inicjatywom podejmowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, środowiska patriotyczne i społeczności 
lokalne możliwe jest przywracanie do zbiorowej pamięci i świadomości polskiego społeczeństwa przemilcza-
nych dotąd wydarzeń i bohaterów, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

ty Siedzikówny „Inki” w Gruszkach koło Hajnówki na 
terenie Nadleśnictwa Browsk. Podczas tej uroczystości 
powiedziałem: „Inka” symbolicznie poprzez ten pomnik 
wróciła do domu. Wróciła do miejsca, gdzie się urodziła, 
gdzie ukształtowała się jej postawa i przekonanie, że trze-
ba służyć Polsce, nawet za cenę życia. Pomnik ten będzie 
przypominał niezłomną bohaterkę tamtych czasów. Dzię-
ki takim inicjatywom „Inka” wraca również we wdzięcz-
nej pamięci polskiego społeczeństwa i stanowić będzie 

 Obchody 97. rocznicy Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach (powiat 
sejneński), 23 września 2017 roku
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inspirację do dawania aktywnego świadectwa i pracy na 
rzecz Ojczyzny dla wszystkich polskich patriotów. Postacie 
takie jak Danuta Siedzikówna „Inka” były przez dziesiątki 
lat wymazywane z kart naszej najnowszej historii. 

W ciągu ostatnich trzech lat w województwie podla-
skim odsłonięto także m.in. Pomnik Pamięci Ofiar Sy-
biru w Podgórzu (gmina Łomża), Pomnik Rotmistrza 
Pileckiego w Łomży, Pomnik Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych. 

Istotnym przejawem dbania o naszą pamięć jest rów-
nież organizacja uroczystości upamiętniających rocznice 
i święta państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

 Z harcerzami, kombatantami z USA oraz Prezesem 
Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej ks. 
Prałatem Stanisławem Wysockim podczas odsłonię-
cia pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej na ron-
dzie Ich imienia w Suwałkach, 17 czerwca 2018 roku

Wyklętych, Katastrofa Smoleńska, uchwalenie Konstytu-
cji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, Narodowe Święto 
Niepodległości, rocznice wybuchu II wojny światowej 
czy napaści ZSRS na Polskę. Aktywnie uczestniczy 
w tym powstały z mojej inicjatywy Społeczny Komi-
tet Organizacji Świąt Państwowych i Rocznic Histo-
rycznych, któremu przewodniczę. Skupia on ludzi 
z różnych środowisk, którym bliskie są wartości pa-
triotyczne. Organizowane przez Komitet uroczysto-
ści gromadzą wielu mieszkańców regionu, chcących 
uczcić tych, dzięki którym możemy dziś cieszyć się 
wolnością i suwerennością naszej Ojczyzny.

Gdy mówimy o testamencie, który wynika 
z Obławy Augustowskiej, to jest on bardzo 
prosty: wierna i oddana służba Polsce, 
niepodległej, suwerennej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, o czym musimy pamię-
tać zwłaszcza w roku jubileuszu setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. Po-
winno to w nas pozostać na trwałe.

 Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Suwałki, 3 maja 2019 roku

Konstytucja 3 Maja stała się testamentem do wypełnienia, ale na długo odłożonym do realizacji przez przyszłe 
pokolenia. Prowadzi to ku refleksji, aby robić wszystko na czas, przewidywać zagrożenia i wzmacniać niepodległe, 
suwerenne państwo tak, by nigdy nie zostało zagrożone upadkiem. Dzisiaj cieszymy się z naszej suwerenności 
i z naszego bezpieczeństwa. Polska jest krajem, który ma wielkie szanse rozwoju dla przyszłych pokoleń. Gwaran-
cją tego, aby nasze marzenia się spełniły, jest nasza mądra, państwowa, narodowa obecność w Europie. Trzeba 
umacniać polskie państwo i doceniać wielką, fundamentalną wartość, jaką jest niepodległość. Nie wolno uciekać od 
polskości i ulegać złudzeniu, że inne struktury załatwią to, co powinno zapewnić obywatelom państwo. Tak nigdy nie 
było i tak nigdy nie będzie. Musimy dbać o swoje dobrze pojęte interesy, o polską rację stanu w Europie i świecie.
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Nie zapominamy o ludziach zasłużonych 
dla naszej Ojczyzny

5 lutego 2018 roku w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczyłem w Wiśniów-
ku koło Zambrowa (miejsce zamieszkania) poruczni-
kowi Kazimierzowi Chodzickiemu Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1944-45 
walczył on w szeregach Armii Krajowej, po zakończe-
niu II wojny światowej podjął działalność w Zrzeszeniu 
„Wolność i Niezawisłość”. W 1952 roku za swoją działal-
ność w AK został skazany na 3 lata więzienia. Porucznik 
Kazimierz Chodzicki zmarł 1 lutego 2019 roku. 

7 lipca 2018 roku w Augustowie miałem zaszczyt 
odznaczyć w imieniu Prezydenta RP byłych żołnierzy 
Armii Krajowej - Tadeusza Jagłowskiego i Wincentego 
Rozmysłowicza (pośmiertnie) Krzyżami Orderu Krzy-
ża Niepodległości. 13 lutego 2017 roku wręczyłem Ada-
mowi Wińskiemu, ówczesnemu Dyrektorowi Oddziału 
Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnię-
cia w działalności społecznej na rzecz osób potrzebują-
cych wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W marcu 2017 roku Złotym Medalem za Zasługi dla 
Policji odznaczyłem Marię Czernek – wdowę po poli-
cjancie Policji Państwowej st. post. Janie Borkowskim. 
Jest Ona jedyną żyjącą wdową katyńską po policjancie II 
RP, bardzo zaangażowaną w odkłamywanie historii na-
rodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicz-

Jedną z form uhonorowania ludzi zasłużonych dla Polski i regionu są ordery i odznaczenia państwowe. 
Staram się, aby osoby związane z województwem podlaskim zostały docenione. Polska spłaca chociaż 
w ten symboliczny sposób dług wobec bohaterów, którzy walczyli o jej niepodległość albo zasłużyli się 
w działalności społecznej, kulturalnej czy edukacyjnej. 

 Wręczenie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyża Ko-
mandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski śp. porucz-
nikowi Kazimierzowi Chodzickiemu w Jego domu w Wiśniów-
ku,  powiat zambrowski, 5 lutego 2018 roku

 Wręczenie Krzyży Orderu Krzyża Niepodległości 
przyznanych przez Prezydenta RP dwóm byłym żoł-
nierzom Armii Krajowej z Augustowa. Odznaczenie 
odebrał Pan Tadeusz Jagłowski oraz syn zmarłego 
Wincentego Rozmysłowicza, 7 lipca 2018 roku

nego losu 22 tysięcy oficerów i funkcjonariuszy zamor-
dowanych w Katyniu.

Dzięki ludziom, którzy doskonale zdają sobie spra-
wę, czym jest pamięć historyczna i jak ogromne ma 
ona znaczenie dla kształtowania postaw patriotycznych 
i polskiej tożsamości narodowej jesteśmy dzisiaj bo-
gatsi o prawdziwą wiedzę na temat przeszłości naszej 
Ojczyzny. Należą do nich m.in. prof. dr hab. Krzysztof 
Jasiewicz, któremu podczas obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości w Suwałkach 11 listopada 2017 

Te odznaczenia związane są z działal-
nością obu bohaterów na terenie Augu-
stowa i Ziemi Augustowskiej – bardzo 
ciężko doświadczonej przez historię. 
Chciałbym wyrazić wielkie uznanie dla 
Ich postawy, bo ona przyczyniła się do 
odzyskania przez Polskę prawdziwej 
niepodległości, ale także stanowi ważny 
wzór dla kolejnych pokoleń. 
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roku wręczyłem Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Bogdan Nowacki – Wiceprezes Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, którego udeko-
rowałem Złotym Krzyżem Zasługi za dokumentowanie 
i upamiętnianie najnowszej historii Polski, działalność 
społeczną i edukacyjną 11 lutego 2018 roku w Sejnach 
podczas uroczystości upamiętniających zsyłki na Sybir 
z czasów II wojny światowej. Odznaczenia te zostały 
przyznane przez Prezydenta RP na mój wniosek.

Uznanie za szlachetną działalność w wymiarze arty-
stycznym i społecznym znalazła Bogumiła Wierzchow-
ska-Gosk, która 24 listopada 2017 roku w Łomży przy-
jęła z moich rąk Srebrny Medal Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Miałem też przyjemność 26 listopa-
da 2018 roku w Suwałkach uhonorowania w imieniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązo-
wym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis Anny 
Borkowskiej, nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia w Suwałkach.

27 lipca 2018 roku w Łomży wręczyłem Agnieszce 
Muzyk Odznakę Honorową Primus in Agendo przy-
znaną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbietę Rafalską jako wyraz uznania dla zasług 
i pracy na rzecz polityki społecznej prowadzonej z suk-
cesami w Łomży.

 Z harcerzami Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej w Białej Wodzie (gmina Suwał-
ki) – domu rodzinnym Prezesa Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej Ks. 
Prałata Stanisława Wysockiego, w którym 
podczas Obławy Augustowskiej w lipcu 
1945 roku aresztowano Jego ojca i dwie 
siostry, 8 września 2018 roku

Nowe inwestycje i modernizacja infrastruktury

W trakcie mojej poselskiej i ministe-
rialnej aktywności podejmowałem szereg 
działań służących poprawie jakości życia 
mieszkańców województwa podlaskiego. 
Zabiegałem m.in. o to, by nie dopuścić do 
likwidacji połączeń kolejowych naszego 
regionu z resztą kraju. Skierowałem w tej 
sprawie szereg interpelacji poselskich. Do-
tyczyły one między innymi planowanej 
likwidacji połączeń kolejowych Warszawa 
– Grodno, Białystok – Warszawa, przy-
wrócenia bezpośredniego połączenia kole-
jowego Suwałki-Warszawa oraz pociągów 
w relacji Suwałki – Białystok – Warszawa 
– Kraków. Sprzeciwiałem się również zbyt 
częstym, nieracjonalnym i uciążliwym 
zmianom w rozkładach jazdy pociągów. 

Rząd PO-PSL całkowicie zaniedbał rozwój Polski wschodniej. Niemodernizowana od lat infrastruktura dro-
gowa, likwidowane połączenia kolejowe i autobusowe, zamykane posterunki Policji, szkoły i placówki Poczty 
Polskiej, przestarzałe obiekty użyteczności publicznej czy brak wsparcia dla przedsiębiorców to tylko niektóre 
przykłady szkodliwej polityki prowadzonej przez poprzednią ekipę.

 Jubileusz 20-lecia działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia w Suwałkach, 25 listopada 2016 roku
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Wspierałem remonty i budowę nowych dróg 
lokalnych. Dzięki przyznanym środkom z budże-
tu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019 zrealizowano m.in.: przebudowę drogi powia-
towej Sejwy – Widugiery – Sankury (powiat sejneń-
ski), drogi w Mikołajewie w gm. Krasnopol (powiat 
sejneński), Igryłach (powiat sokólski), budowę tzw. 
„małej obwodnicy” Raczek (powiat suwalski) czy 
przebudowę ulicy Polowej w Zambrowie wraz z re-
montem mostu na rzece Prątnik. 

Podjąłem decyzję o wsparciu z rezerwy przezna-
czonej na likwidowanie skutków klęsk żywiołowych, 
pozostającej w dyspozycji Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, remontów i przebudo-
wy kilkudziesięciu odcinków dróg. 

Cieszę się, że mogłem także wspomóc mieszkań-
ców i samorządowców w staraniach o rozbudowę 
obiektów sportowych i kulturalnych w wojewódz-
twie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego podjęto realizację wie-
lu ważnych przedsięwzięć. Wśród nich jest m.in. 
kompleks boisk przy Zespole Szkół Technicznych 
w Suwałkach, hala widowiskowo-sportowa w Su-
wałkach, boisko w Czartajewie (powiat siemiatyc-
ki), sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Zambrowie czy sala koncertowa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach (powiat 
suwalski). 

Za duży sukces wspólnych z ówczesnym Burmi-
strzem Augustowa Wojciechem Walulikiem działań 
uznaję utworzenie Podstrefy Augustów Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która została po-
wołana decyzją Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 

 Otwarcie wyremontowanych dróg w gminie Nowe Piekuty (powiat wysokomazowiec-
ki), 22 lipca 2018 roku

2017 roku. W moim przekona-
niu stwarza ona szansę na utwo-
rzenie drugiego, obok turystyki 
i uzdrowiska, „płuca” Augusto-
wa, które przyczyni się do roz-
woju miasta. 

23 listopada 2017 roku Rada 
Ministrów wydała także rozpo-
rządzenie, na podstawie które-
go rozszerzona została podstre-
fa Suwałki SSSE. Szacuje się, że 
w perspektywie kilku najbliż-
szych lat pozwoli to na realiza-
cję nowych inwestycji o war-
tości ponad 115 mln złotych 

oraz stworzenie kilkuset miejsc pracy. Wspierałem 
placówki służby zdrowia w województwie podla-
skim, dzięki czemu Szpital MSWiA w Białymsto-
ku, Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Ośrodek 
Rehabilitacji w Suwałkach wzbogaciły się o nowy 
sprzęt. Przy szpitalu MSWiA w Białymstoku po-
wstaje Centrum Senioralne. Przy szpitalach po-
wiatowych w Zambrowie i Siemiatyczach zostały 
zbudowane lądowiska dla helikopterów Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Wspierałem zabiegi 
samorządowców, aby inwestycje te mogły uzyskać 
przychylność decyzyjną i wsparcie finansowe rzą-
du. Przyczyniłem się do podjęcia decyzji o budowie 
obiektów Sądu Rejonowego i Prokuratury Okręgo-
wej w Suwałkach oraz hal produkcyjnych przy Za-
kładzie Karnym w Czerwonym Borze (powiat za-
mbrowski) i Areszcie Śledczym w Suwałkach, które 
będą służyły efektywniejszemu wypełnianiu swoich 
funkcji przez te instytucje.

Od kilku lat zabiegałem o utworzenie w Białym-
stoku Okręgowego Urzędu Miar oraz Obwodowego 
Urzędu Miar w Suwałkach. Przyniosło to oczekiwa-
ny efekt. Instytucje te rozpoczęły funkcjonowanie od 
1 stycznia 2019 roku. Jest to szczególnie ważne dla 
przedsiębiorców (użytkowników mobilnych przy-
rządów pomiarowych takich jak wagi nieautoma-
tyczne i taksometry oraz stacjonarnych przyrządów 
zgłaszanych do wzorcowania czy sprawdzenia, np. 
schładzalników do mleka), którzy będą mieli łatwiej-
szy dostęp do urzędów metrologicznych, do których 
kompetencji należy m.in. prawna kontrola metro-
logiczna, kontrola towarów paczkowanych oraz 
wzorcowań przyrządów pomiarowych, wydawanie 
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 
wykonywania i napraw instalacji czy wydawanie cer-
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Wreszcie jest obwodnica Suwałk
Przez kilka dziesiątków lat ruch ciężarowy przez 

Suwałki był wielkim utrudnieniem dla mieszkań-
ców i stanowił zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. 
Problemy zaczęły się w latach 80., kiedy transport 
ciężarowy ruszył przez miasto w kierunku gra-
nicy z Litwą. Liczba ciężarówek na ulicach wciąż 
się zwiększała. Według szacunków przez Suwałki 
ostatnio przejeżdżało od kilku do kilkunastu tysię-
cy tirów na dobę. Spowodowało to poważne pro-

blemy – wypadki, w tym coraz więcej ze skutkiem 
śmiertelnym, zagrożenie dla zdrowia i życia miesz-
kańców, uciążliwości życia codziennego z powodu 
utrudnień w ruchu lokalnym, niszczenie nieprzy-
stosowanych do takiego obciążenia dróg i związane 
z tym koszty niezbędnych remontów, utrata warto-
ści gruntów i posesji położonych wzdłuż drogi czy 
straty z powodu konieczności wyłączenia ich z pro-
dukcji rolnej.

Jako poseł zabiegałem o budowę 
tej obwodnicy w wielu interpela-
cjach i wystąpieniach. Walczyli o to 
również mieszkańcy Suwałk oraz 
samorządowcy z regionu i wresz-
cie jest efekt. Te zabiegi były przez 
dłuższy czas nieskuteczne, bo cią-
gle coś przeszkadzało: były różne 
koncepcje przebiegu obwodnicy, 
brakowało pieniędzy, brakowało 
sprawności działania. Dopiero rząd 
Prawa i Sprawiedliwości skutecz-
nie doprowadził tę inwestycję do 
szczęśliwego końca. Otwarcie obwodnicy Suwałk, 13 kwietnia 2019 roku

 Spotkanie z mieszkańcami Sokółki dotyczące planowanej gazyfikacji miasta,  
18 lutego 2019 roku

tyfikatów zgodności w ramach 
systemu Międzynarodowej Or-
ganizacji Metrologii Prawnej. 
Utworzenie tych urzędów admi-
nistracji metrologicznej pozwoli 
na sprawniejszą obsługę przed-
siębiorców oraz podniesie atrak-
cyjność Białegostoku i Suwałk 
pod względem dostępności do 
specjalistycznych usług z dzie-
dziny metrologii. 

Zgodnie z zapowiedzią z kam-
panii wyborczej do Sejmu do-
prowadziłem do powstania de-
legatury Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Suwałkach. 
Rozpoczął on funkcjonowa-
nie w styczniu 2018 roku. Dzięki polityce zrówno-
ważonego rozwoju realizowanej przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości tereny województwa podlaskiego 
przyciągają w coraz większym stopniu zewnętrzny 

kapitał inwestycyjny, dzięki czemu powstają nowe 
miejsca pracy, następuje rozbudowa infrastruktury, 
ożywienie gospodarcze regionu i podnosi się jakość 
życia mieszkańców.
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Program „Czyste Powietrze”
Projekt „Czyste Powietrze” to komplek-

sowy program, którego celem jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmos-
fery. Program skupia się na wymianie sta-
rych pieców na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków, by efektywnie 
zarządzać energią. Działania te nie tylko 
pomogą chronić środowisko, ale dodatko-
wo, dzięki oszczędnościom finansowym, 
zmniejszą wydatki domowych budżetów. 

Realizację programu „Czyste Powietrze” 
zaplanowano w latach 2018-2029. Jest on 
skierowany do właścicieli domów jedno-
rodzinnych lub osób posiadających zgodę 
na rozpoczęcie budowy budynku jednoro-
dzinnego. Maksymalna możliwa kwota do-
tacji to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji przedsięwzięcia 
przekroczą tę kwotę, to dodatkowe wydatki mogą być 
dofinansowane w formie niskooprocentowanej pożycz-
ki. Na realizację programu na najbliższe 10 lat została 
przewidziana kwota 103 mld zł. Aby ułatwić miesz-
kańcom województwa podlaskiego korzystanie z tego 
programu, zwróciłem się do prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o utworzenie na terenie województwa kilku punktów 
konsultacyjno-informacyjnych. 

 Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powie-
trze”, Augustów, 23 marca 2019 roku

O budowę obwodnicy walczyłem od począt-
ku swojej aktywności społecznej na tym terenie. 
Już jako radny pierwszej kadencji Rady Miejskiej 
w Suwałkach (1990-1994) uczestniczyłem w spo-
tkaniach z przedstawicielami Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, przekonując, że 
budowa obwodnicy Suwałk jest jednym z najważ-
niejszych zadań w zakresie inwestycji drogowych 
w ówczesnym województwie suwalskim. Przez pra-
wie 30 lat sprawa ta nie miała swojego finału. Od-
powiedzialność za to ponosi nie tylko rząd PO-PSL 
i poprzednie ekipy, ale również w pewnej mierze 
suwalski samorząd. W ciągu 8 lat rządów Donal-
da Tuska i Ewy Kopacz występowałem wielokrot-
nie w sprawie przyspieszenia budowy obwodnicy 
Suwałk i związanych z nią dróg w województwie 
podlaskim. Interpelacja nr 2246 z 28 kwietnia 2008 

roku do ministra infrastruktury w sprawie budowy 
obwodnicy Suwałk w ciągu drogi krajowej nr 8 czy 
interpelacja nr 6225 z 21 czerwca 2012 roku w spra-
wie terminarza budowy dróg ekspresowych i ob-
wodnic miast w województwie podlaskim, skierowa-
na do Prezesa Rady Ministrów są tego przykładem. 
Mieszkańcy Suwałk długo czekali na obwodnicę. 
Ten koszmar ruchu tranzytowego i związane z tym 
uciążliwości wreszcie się skończyły. 

13 kwietnia 2019 roku wspólnie z ministrem 
infrastruktury Andrzejem Adamczykiem doko-
naliśmy uroczystego otwarcia 13-kilometrowego 
odcinka obwodnicy Suwałk. To historyczna chwi-
la dla mieszkańców miasta oraz dla wszystkich, 
którzy będą przez Suwałki przejeżdżać. Suwałki 
są teraz miastem spokojniejszym, bardziej przy-
jaznym do życia i bezpieczniejszym.

23 marca 2019 roku taki punkt został otwarty w Au-
gustowie. Można w nim poznać szczegóły programu oraz 
dowiedzieć się, jak prawidłowo złożyć wniosek o dofina-
sowanie. Kolejny punkt konsultacyjno-informacyjny zo-
stał 8 lipca 2019 roku uruchomiony w Siemiatyczach.

Jestem członkiem Komitetu Sterującego ds. Kra-
jowego Programu Ochrony Powietrza, któremu prze-
wodniczy Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. 
programu „Czyste Powietrze”.
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Gazyfikacja województwa podlaskiego

Polska Spółka Gazownictwa realizuje obecnie am-
bitny plan pod nazwą Program Przyspieszenia Inwesty-
cji w Sieć Gazową Polski. W województwie podlaskim 
zrealizowane zostaną inwestycje o łącznej wartości 
ponad 360 mln zł. Będą one służyły mieszkańcom 
i przedsiębiorcom, będą także opłacalne pod względem 
ekonomicznym. Łącznie w regionie powstanie 180 km 
sieci gazowej i 8 stacji gazowych. 

Uczestniczę w spotkaniach konsultacyjnych, podczas 
których mieszkańcy mogą zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi planowanej gazyfikacji. Do tej pory odby-
ły się one m.in. w Grajewie, Sokółce, Sejnach, Przerośli, 

Augustowie, Lipsku i Drohiczynie. Po zre-
alizowaniu programu przyśpieszonej ga-
zyfikacji Polski w latach 2018–2022 dostęp 
gmin do sieci gazowej w kraju zwiększy 
się z niespełna 60% do prawie 72%. Do-
stęp do gazu będzie miało 90% obywate-
li. W województwie podlaskim obecnie 
jedynie 26 na 118 gmin ma dostęp do 
gazu. Polska Spółka Gazownictwa planuje 
podwojenie liczby gmin, w których świad-
czona będzie usługa dystrybucji gazu 
ziemnego (dostępność gazu wzrośnie 
z 22% do 40%).

Rozwój sieci gazowej niesie ze sobą 
wymierne korzyści dla samorządów, gmin, przedsię-
biorców i lokalnej społeczności. Wyrównuje różnice 
w rozwoju gospodarczym oraz wspiera rozwój budow-
nictwa mieszkalnego, gdyż zasilanie urządzeń domo-
wych paliwem gazowym daje wiele korzyści. Gaz ziem-
ny jest tanim, stosunkowo bezpiecznym i wygodnym 
w użyciu paliwem. Jest także przyjazny środowisku. 

Zbudowane już zostały stacje regazyfikacji LNG 
w Grajewie i Mońkach. Budowana jest także stacja re-
gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wspoma-
gająca pracę sieci dystrybucyjnej w Białymstoku.

 Otwarcie stacji regazyfikacji LNG w Mońkach, 15 kwietnia 2019 roku

Dobra szkoła gwarancją przyszłości 
naszej Ojczyzny

Od początku mojej działalności pu-
blicznej, najpierw jako nauczyciel i kura-
tor oświaty, później jako samorządowiec 
– radny Rady Miejskiej w Suwałkach, 
burmistrz Śródmieścia m. st. Warszawy, 
a następnie poseł Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz wiceminister edukacji i nauki 
byłem przez wiele lat blisko związany 
z oświatą.

Niejednokrotnie przychodziło mi 
walczyć o szkoły, które miały zostać za-
mknięte przez błędne decyzje organów 
prowadzących. Ostatnio likwidacja grozi-
ła m. in. szkołom podstawowym w Paw-
łówce (gmina Przerośl) i Monkiniach 

Szkoła to nie tylko miejsce nauki. Młodzi ludzie w niej wzrastają, kształtują swój charakter, świadomość, 
rozwijają życie duchowe, uczą się zachowań społecznych i relacji międzyludzkich.

 W Sejmie z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Ko-
narskiego w Zambrowie, 1 grudnia 2016 roku
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w świadomości narodowej, a także po-
szukiwanie przez uczniów pełnej praw-
dy, bez przemilczeń i zakłamań, o tych 
ważnych i bolesnych kartach naszych 
dziejów. Konkurs miał już, łącznie z tego-
roczną, siedem edycji. Do udziału w roli 
współorganizatora ostatnich edycji kon-
kursu zaprosiłem Podlaskiego Kuratora 
Oświaty.

W miarę możliwości uczestniczę 
w uroczystościach szkolnych i oświato-
wych. Zawsze podkreślam, że rolą pracy 
wychowawczej, do niedawna bagatelizo-
waną, jest kształtowanie wśród uczniów 
postaw patriotycznych i obywatelskich 
oraz przywiązania do polskiej tradycji 

(gmina Nowinka). Apelowałem do samo-
rządowców, aby głęboko zastanawiali się 
nad swoimi decyzjami i brali pod uwagę 
głos mieszkańców. Podejmowałem do-
stępne działania prawne i polityczne, aby 
te placówki mogły nadal funkcjonować.

W 2013 roku podjąłem inicjatywę 
organizacji w województwie podlaskim 
konkursu historyczno-literackiego „By 
czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszu-
kiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku 
i Obławie Augustowskiej. Ma on na celu 
uczczenie ofiar tych tragicznych wyda-
rzeń, utrwalenie ich w naszej pamię-
ci i zapewnienie im trwałego miejsca 

 W Sejmie z laureatem IV edycji Konkursu Historyczno-Literackiego „By 
czas nie zaćmił i niepamięć” Jakubem Tomulewiczem z Publicznego Gim-
nazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach (powiat sokólski),  
25 maja 2017 roku

 Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Białymstoku, 14 października 
2017 roku 

Dziękuję nauczycielom i peda-
gogom za to, że starannie prze-
kazują uczniom potrzebną 
wiedzę, ale także za to, że są 
przewodnikami młodzieży do 
mądrej, uczciwej i odpowiedzial-
nej dorosłości. Realizują swoją 
misję podejmując codziennie 
edukacyjny i wychowawczy trud, 
aby uczniowie wyrastali na do-
brych ludzi i prawych Polaków.

 II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego, Łomża, 19 lutego 
2018 roku
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narodowej i utrwalonego wiarą naszych 
ojców systemu aksjologicznego. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wpro-
wadził w 2016 roku zmiany mające 
na celu podniesienie poziomu eduka-
cji w polskich szkołach. Służyć będzie 
temu przywrócenie czteroletniego li-
ceum ogólnokształcącego i ośmioletniej 
szkoły podstawowej, rozwój branżowego 
szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie 
nowych podstaw programowych kształ-
cenia ogólnego, programów nauczania 
i podręczników oraz nadanie właściwej 
rangi nauczaniu historii i wychowaniu 
patriotycznemu.

Nieocenione jest dziś przewod-
nictwo nauczyciela i wycho-
wawcy po skomplikowanych 
ścieżkach poznawania świata. 
Mądrość oraz autorytet na-
uczyciela i wychowawcy jest 
nieodzownym warunkiem, aby 
uczniowie potrafili rozpoznawać 
i wybierać to, co właściwe i po-
żyteczne.

z listu na Dzień Edukacji Narodowej,  
14 października 2017 roku

 Spotkanie noworoczne nauczycieli i uczniów z terenu Gminy Łapy w Zespo-
le Szkół w Płonce Kościelnej (powiat białostocki), 5 stycznia 2018 roku

 Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Dowspudzie (gmina Raczki, powiat suwalski), 16 czerwca 2018 roku

 Z grupą młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Sejny, 14 lipca 2018 roku
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Etos Policji, która ma być blisko ludzi i dla ludzi 

20 maja 2019 roku z mojej inicjatywy i pod moim 
patronatem w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Suwałkach w ramach obchodów stulecia pol-
skiej policji odbyła się konferencja zatytułowana „Po-
licja Państwowa – inspiracja i wzór w służbie państwu 
i jego obywatelom”. 

Przypomniałem, że obecnie Policja ma najwyższy 
poziom zaufania społecznego od 1990 roku. 75% Po-
laków ma zaufanie do Policji i dobrze ją ocenia. 89% 
obywateli uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie, 
a 98% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 
Ci, którzy atakują tę formację, często przez oszczercze 
anonimy, szkodzą naszemu bezpieczeństwu. Nie zbiją 
na tym kapitału politycznego, bo ich niesprawiedliwe 
oceny rozmijają się z powszechną opinią publiczną. Po-
licja potrzebna jest każdemu, ponieważ zapewnia bez-
pieczeństwo wszystkim obywatelom, niezależnie od ich 
poglądów politycznych. 

Dzisiejsza Policja, bez której nie wyobrażamy sobie 
istnienia nowoczesnego państwa prawa, powinna czer-

pać z etosu przedwojennych funkcjonariuszy. Służba 
w Policji to zaszczyt i zobowiązanie. Wszyscy policjanci, 
a zwłaszcza kadra dowódcza, muszą przestrzegać dys-
cypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. Dbając 
o honor, godność i dobre imię formacji nie można za-
pominać o jej służebnej roli wobec obywateli. Wspólnie 
czynimy wszystko, aby Policja cieszyła się coraz wyż-
szym zaufaniem Polaków i skutecznie realizowała gło-
szone przeze mnie hasło: Policja blisko ludzi i dla ludzi. 
Daje mi poczucie satysfakcji, że przyjęty kierunek pracy 
Policji oraz sprawowany przeze mnie nadzór przynoszą 
dobre, społecznie akceptowane efekty. 

W swoim wystąpieniu podczas konferencji przypo-
mniałem, że dopiero w 2016 roku na sztandary Policji 
przywróciliśmy hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przez po-
nad 25 lat niepodległego państwa niestety tej możliwo-
ści nie było. W tym samym roku doprowadziłem też do 
tego, że polską Policją przestali kierować funkcjonariu-
sze, którzy rozpoczynali służbę w Milicji Obywatelskiej 
czy organach totalitarnego państwa w okresie PRL.

Bezpieczeństwo militarne jest również dzisiaj 
podstawą suwerenności naszego państwa. 
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopo-
lityczna nakazuje nam w sposób szczególny 
troszczyć się o potencjał obronny i gwarancję 
bezpieczeństwa Polski.

z wystąpienia podczas Święta  
18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,  

18 czerwca 2018 roku

 Konferencja „Policja Państwowa – inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Suwałkach, 20 maja 2019 roku

 Podsumowanie Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Pa-
troli Rowerowych, Łomża, 27 kwietnia 2018 roku
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Decyzja o podjęciu nauki w klasie munduro-
wej to wybór określonego systemu wartości, 
a nawet w pewnym sensie drogi życiowej. To 
akceptacja porządku, ładu społecznego, dys-
cypliny wewnętrznej, to szacunek dla mun-
duru i tradycji, a także wyraz przywiązania do 
własnego państwa.

 Zakończenie biegu „Wokół Niepodległej” 
z udziałem Premiera Mateusza Morawiec-
kiego. W sztafecie wzięło udział blisko 
1000 funkcjonariuszy i pracowników cy-
wilnych Straży Granicznej, a także pra-
wie 400 strażaków, policjantów, harcerzy 
i uczniów. Każdy z uczestników przebiegł 
średnio około 3,5 km, a sztafeta pokonała 
łącznie dystans prawie 3600 km, czyli tyle, 
ile wynosi długość granicy Rzeczypospoli-
tej. Sejny, 10 października 2018 roku

Sprawna i szybka pomoc finansowa  
na odbudowę zniszczonej infrastruktury

W razie potrzeby natychmiast urucha-
miane są środki pomocowe przeznaczone 
na likwidowanie skutków zjawisk noszą-
cych znamiona klęski żywiołowej z rezerwy 
celowej budżetu państwa, nad którą spra-
wuję nadzór.

W latach 2016-2019 z tej rezerwy jed-
nostki samorządu w całym kraju otrzymały 
łącznie ponad 2,033 mld zł. Pozwoliło to 
na odbudowę ponad 3 400 km dróg. Wo-
jewództwo podlaskie w latach 2016-2019 
otrzymało w sumie 46 mln zł, dzięki czemu 
odbudowanych zostało ok. 55 km dróg: 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi szybko z pomocą, kiedy z powodu działania sił natury zniszczona 
zostaje lokalna infrastruktura, a obywatele i samorządy potrzebują wsparcia ze strony państwa. 

 Z panią Premier Beatą Szydło i wojewodą małopolskim podczas uroczysto-
ści wręczenia samorządom województwa małopolskiego promes na odbu-
dowę zniszczonych dróg komunalnych, Kraków, 18 marca 2019 roku

 Z uczestnikami zorganizowanego pod moim patronatem 
Biegu Niepodległości w ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, Augustów, 11 listopada 2016 roku
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 2016 rok – 6,1 mln zł (powiaty: grajewski, łomżyński oraz gminy Turośl, Rudka, Kulesze Kościelne, 
Krypno, Drohiczyn, Boćki) 

 2017 rok – 11,2 mln zł (powiaty: wysokomazowiecki, sokólski, siemiatycki, sejneński, moniecki, 
łomżyński, bielski oraz gminy Nowe Piekuty, Grabowo, Rudka, Turośl, Drohiczyn, Boćki) 

 2018 rok – 16,1 mln zł (powiaty: łomżyński, bielski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz gminy 
Przerośl, Boćki, Wizna, Turośl, Drohiczyn, Filipów, Perlejewo), 

 2019 rok – 12,6 mln zł (powiaty: moniecki, łomżyński, grajewski, bielski oraz gminy Boćki, Drohi-
czyn, Filipów, Perlejewo, Zawady)

Są to promesy dla powiatów 
i gmin, które ucierpiały w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klę-
ski żywiołowej. Naprawiamy szko-
dy nie tylko bieżące, ale także te 
zaległe z roku 2009, 2010 i lat 
następnych, a więc nadrabiamy 
zaniedbania naszych politycznych 
poprzedników, czyli rządu koalicji 
PO-PSL.

 Z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart oraz przedstawicielami samorządów woje-
wództwa podkarpackiego podczas wręczenia promes na odbudowę zniszczonych 
dróg komunalnych, Rzeszów, 6 marca 2019 roku

 Z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim oraz przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego podczas wrę-
czenia promes na odbudowę zniszczonych dróg komunalnych, Białystok, 18 lutego 2019 roku
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Solidarność z osobami niepełnosprawnymi 
i potrzebującymi pomocy

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął wieloletni pro-
gram Dostępność+, zakładający m.in. likwidację barier 
architektonicznych i transportowych (poprawa dostęp-
ności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i ota-
czającej nas przestrzeni - wszystkie nowe inwestycje bu-
dowlane będą musiały spełniać warunki dostępności), 
lepszą organizację placówek oświatowych (inwestycje, 
wyposażenie w sprzęt do nauczania np. niewidomych 
czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomiesz-
czeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli) czy aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych.

Od wielu lat wspieram stwarzanie warunków 
sprzyjających osobom niepełnosprawnym, popra-

W swojej działalności poselskiej utrzymuję stałe kontakty ze środowiskami osób niepełnosprawnych, które 
codziennie stykają się z barierami edukacyjnymi, zawodowymi, komunikacyjnymi, prawnymi i kulturalnymi, 
a także instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

wie jakości ich życia oraz rozwojowi duchowemu. 
Takie cenne i ciekawe przedsięwzięcia jak przeglądy 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
organizowane przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Suwałkach czy Przeglądy Pieśni 
Patriotycznej „Jestem Polakiem” organizowane przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej Sióstr Służek Najświętszej 
Maryi Panny w Szumowie inspirują osoby niepeł-
nosprawne do twórczej aktywności, która jest jedną 
z najlepszych metod terapii i dlatego są niezwykle po-
trzebne i cenne.

Utrzymuję stałe kontakty z placówkami dla osób 
niepełnosprawnych oraz środowiskiem skupionym 
wokół warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy 
społecznej czy środowiskowych domów samopomo-
cy: rodzicami podopiecznych, opiekunami, wolonta-
riuszami i dobroczyńcami. 

W ubiegłym roku w stulecie odzyskania niepodle-
głości niepełnosprawni z Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Po raz drugi zbieraliśmy pieniądze dla cho-
rego dziecka funkcjonariusza jednej ze służb 
mundurowych. W ubiegłym roku był to funk-
cjonariusz Straży Granicznej, a w tym poli-
cjant. Tym razem udało się nam zebrać po-
nad 21,5 tys. zł. Życzymy rodzicom i Ani, aby 
te środki wsparły trudne i kosztowne leczenie. 

 Przekazanie rodzicom 4-letniej niepełnosprawnej Ani 
Roziewskiej symbolicznego czeku na kwotę prawie 22 
tys. zł. Środki te zostały zebrane podczas zorganizowa-
nego z mojej inicjatywy II Oficerskiego Balu Charyta-
tywnego, Suwałki, 25 marca 2019 roku

 Przekazanie do użytku nowej części Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augusto-
wie, 13 maja 2019 roku 

W tej placówce osoby niepełnosprawne realizu-
ją swoje pragnienia, rozwijają zainteresowania, 
kształtują charaktery, spotykają się z życzliwością, 
zrozumieniem i aprobatą. Praca z Nimi wymaga 
wyjątkowego podejścia, empatii i wrażliwości.

z listu na 10-lecie WTZ Sióstr Służek  
Najświętszej Maryi Panny w Szumowie,  

20 października 2017 roku
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Podczas moich spotkań z leśnikami 
przekazuję im słowa wdzięczności za to, że 
od pokoleń troszczą się o zachowanie i pie-
lęgnowanie dziedzictwa naturalnego Pol-
ski, zwłaszcza w województwie podlaskim 
– regionie szczególnie bogatym w lasy. 
W okresie PRL leśnicy chronili lasy przed 
rabunkową eksploatacją, a w czasach rzą-
dów koalicji PO-PSL musieli bronić Lasów 
Państwowych przed prywatyzacją.

Postawę leśników cechuje głęboki pa-
triotyzm – kultywują oni pamięć o waż-
nych wydarzeniach historycznych i bo-
haterach walk o niepodległość. Wartości, 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach uczcili 
wielki jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości biorąc udział w projekcie pod wymow-
nym tytułem „Serca niepełnosprawnych dla Niepod-
ległej”. Dali wyraz temu, że osoby niepełnosprawne 
mają takie samo prawo jak inni do zaangażowania 

 XIX Pielgrzymka Leśników do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej (po-
wiat augustowski), 2 czerwca 2018 roku

Idea celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez śpiewanie tradycyj-
nych pieśni patriotycznych, zwłaszcza z udziałem szczególnie utalentowanych przedstawicieli osób niepeł-
nosprawnych, staje się żywą lekcją historii oraz szansą na dalsze kultywowanie tej pięknej tradycji.

 Podsumowanie projektu „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej” w Suwałkach, 10 września 2018 roku

na rzecz Ojczyzny i pragną wyrażać swój patriotyzm. 
Budujące jest to, że są wśród nas ludzie, którzy nie 
zważając na przeciwności decydują się poświęcić swo-
je siły, aby nieść pomoc osobom niepełnosprawnym. 
Zawsze wyrażałem Im za to wdzięczność i staram się 
pomagać w Ich szlachetnych przedsięwzięciach.

Wspieram leśników i myśliwych  
w ich trosce o dziedzictwo naturalne Polski, 
tradycję i pamięć historyczną
Ze służbami mundurowymi podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji znakomicie 
współpracują leśnicy. Wspólne działania Straży Leśnej, Policji i Straży Granicznej miały miejsce m. in. 
w Puszczy Białowieskiej.
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Maryjnego w Studzienicznej 
(powiat augustowski). Dzięki 
ich staraniom w miejscowości 
Gruszki w powiecie hajnow-
skim w 2017 roku odsłonięty 
został pomnik Danuty Siedzi-
kówny „Inki”, jednej z bohate-
rek - Żołnierzy Wyklętych.

Ważną grupą, która aktyw-
nie dba o nasze środowisko 
naturalne są również myśliwi. 
Łowiectwo, mocno zakorze-
nione w polskiej tradycji, nie 
polega tylko na organizowaniu 
polowań, ale przede wszyst-
kim na prowadzeniu zrówno-
ważonej działalności przyrod-
niczej. Polski model łowiectwa 
to wielkie dziedzictwo kultu-
rowe, praca wielu tysięcy ludzi 

na rzecz ochrony przyrody, a także gospodarowanie 
populacjami zwierząt łownych. Stanowi ważny ele-
ment zachowania równowagi ekosystemu, jego bio-
różnorodności i trwałości. Współczesne leśnictwo 
i myślistwo w Polsce łączą w swojej działalności cele 
ochronne, hodowlane oraz produkcyjne z potrzeba-
mi ekologicznymi i społecznymi.

które przyświecały im w latach walki o niepodle-
głość, kiedy oddawali życie za wolną Polskę, ginęli 
w Katyniu i innych miejscach kaźni, także w Obła-
wie Augustowskiej, są dla nich ważne również dziś. 

Jedną z inicjatyw, która na stałe wpisała się do ka-
lendarza wydarzeń w województwie podlaskim jest 
Pielgrzymka Leśników i ich rodzin do Sanktuarium 

 Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Suwałki, 27 października 2018 roku

 Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku biura Nadle-
śnictwa Pomorze (gmina Giby, powiat sejneński), 6 maja 2019 roku

W wyniku planowanych do re-
alizacji robót powstanie nowo-
czesny budynek na potrzeby 
obsługi administracyjnej pra-
cowników Nadleśnictwa. Dzię-
kuję leśnikom za troskę o lasy, 
racjonalną gospodarkę leśną 
oraz za patriotyczne postawy 
i kultywowanie pamięci o waż-
nych wydarzeniach z historii 
naszej Ojczyzny. Termin zakoń-
czenia prac i odbioru budynku 
określony został do 30 czerwca 
2020 roku. Ufam, że nowa sie-
dziba Nadleśnictwa stworzy do-
bre warunki pracy, które będą 
sprzyjały podnoszeniu poziomu 
realizacji zadań jednostki. 
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bezpieczeństwa jest fakt, że obecnie budowany 
jest nowy obiekt placówki SG w Krynkach, która 
miała zostać zlikwidowana, mimo że funkcjonuje 
na granicy z Białorusią stanowiącej jednocześnie 
zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 

Bezpieczne granice Polski i Unii Europejskiej 
dzięki Straży Granicznej
Powołana 16 maja 1991 roku Straż Graniczna jest jedną z najnowocześniejszych służb mundurowych. 

Blisko 15 tysięcy funkcjonariuszy i 3000 pra-
cowników cywilnych przez 24 godziny na dobę 
strzeże ponad 3500 km granic naszego państwa. 
Funkcjonariusze zapewniają bezpieczeństwo Rze-
czypospolitej, a także całej Unii Europejskiej po-
przez ochronę polskich granic, kontrolę legalności 
pobytu i zatrudnienia cudzo-
ziemców czy zapobieganie 
przemytowi osób i towarów. 
Dzięki ich skutecznej służ-
bie i pracy tylko w latach 
2016-2018 udało się zapo-
biec stratom Skarbu Pań-
stwa na ponad 1 mld złotych. 
W związku z europejskim 
kryzysem migracyjnym przed 
Strażą Graniczną stanęło jesz-
cze jedno wyjątkowo odpo-
wiedzialne zadanie związane 
z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa Polski, strefy Schengen 
i Unii Europejskiej, z którego 
funkcjonariusze tej forma-
cji znakomicie się wywiązali. 
W ramach działań koordyno-
wanych przez Agencję Fron-
tex oraz na podstawie umów 
bilateralnych funkcjonariusze 
Straży Granicznej wspierają 
swoich kolegów poza granica-
mi naszego kraju. Ich zaanga-
żowanie, doświadczenie i wy-
szkolenie jest wysoko cenione 
przez partnerów z Unii Euro-
pejskiej. 

Koalicja PO-PSL planowała 
likwidację m.in. placówek SG 
w Sidrze, Sejnach i Rutce-Tar-
tak. Protestowałem wówczas 
jako poseł reprezentujący wo-
jewództwo podlaskie przeciw 
tym zamiarom. Symbolem 
całkowicie odmiennego po-
dejścia rządu PiS do kwestii 

 Centralne Obchody Święta Straży Granicznej przed Belwederem, podczas których Ko-
mendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Grzegorz Biziuk i czterech innych 
funkcjonariuszy otrzymało awanse generalskie, 17 maja 2019 roku
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WYDAWCA:

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Jarosława Zielińskiego

ul. Kościuszki 32, 16-400 Suwałki, 
 www.jaroslawzielinski.pl   tel. 87/566-55-48   jaroslaw.zielinski@sejm.pl

 Obchody święta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji 28. rocznicy powołania formacji, dziedziniec Pałacu Branickich 
w Białymstoku, 27 maja 2019 roku

Z pełnym przekonaniem po-
wiedziałem podczas tegorocznych 
obchodów święta Straży Granicz-
nej 17 maja z udziałem prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy na placu przed 
Belwederem w Warszawie, że co-
dzienną służbę funkcjonariuszy 
Straży Granicznej i ich patriotycz-
ną postawę można scharaktery-
zować słowami hymnu Korpusu 
Ochrony Pogranicza: 

Przysiągłem bronić polskich granic,  
więc precz zamiary wraże złe,  
Ojczyzny mej nie zdradzę za nic.

 Centralne Obchody Święta Straży Granicznej,  Belweder, 17 maja 2019 roku


