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Dzięki  Państwa  głosom  oddanym  na  mnie  jesienią  2015  roku  miałem  ogromny  zaszczyt  

i przyjemność reprezentować region chojnicko- człuchowski w Sejmie RP VIII kadencji.

Na forum Sejmu wygłosiłem 25 oświadczeń poselskich, wielokrotnie byłem posłem sprawozdawcą

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, których byłem członkiem.

Z  mojej  inicjatywy  powstał  Parlamentarny  Zespół  ds.  Rozwiązywania  Problemów  „Polski

powiatowo-  gminnej”, którego  zostałem  przewodniczącym.  Pracowałem  również  m.in.  

w zespołach parlamentarnych ds. Dziedzictwa św. Jana Pawła II, Przywrócenia Zasad Moralnych 

w Medycynie, czy Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

W swojej działalności poselskiej skupiałem się przede wszystkim na człowieku, jego problemach,

codziennych  trudnościach.  Do  biura  poselskiego  bardzo  często  zgłaszali  się  ludzie,  których

problemy od wielu lat były nierozwiązane przez władze samorządowe, instytucje i urzędu centralne.

Bardzo często brakowało zwykłej empatii urzędników, decydentów, żeby rozwiązać problem. Wielu

mieszkańców powiatów chojnickiego i  człuchowskiego miało problemy ze świadczeniem 500+,

które zostało zawieszane, lub nieprzyznawane. Często osobiście interweniowałem w tych sprawach.

W  styczniu  2018  roku,  po  zdecydowanie  przedwczesnej  śmierci  poseł  Jolanty  Szczypińskiej

zostałem prezesem Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości 26 Słupsk obejmującego powiaty:

bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski oraz miasto Słupsk i powiat słupski. 

Prawnik udzielająca porad prawnych w biurze poselskim Chojnicach przyjęła  około 300 osób  

w biurze, kierując do właściwych instytucji oraz opiniowała i pomagała w przygotowaniu pism  

i wniosków interesantów z prośbami o interwencję.

Rząd  Zjednoczonej  Prawicy z  Prawem  i  Sprawiedliwością  na  czele  przez  4  lata  realizował

obietnice wyborcze, które były przedstawione w programie wyborczym w 2015 roku. Udało nam

się zrealizować postulaty, z którymi szliśmy do wyborów, jesteśmy wiarygodni! Polacy zauważają

poprawę jakości życia, bezrobocie spadło do nienotowanych wartości po 1989 roku, drastycznie

zmniejszyliśmy  biedę  i  ubóstwo.  Nie  ma  już  głodnych  dzieci,  które  nie  jadły  śniadań  przed

wyjściem do szkoły. Świadczenie 500+, które otrzymuje każde dziecko znacznie przyczyniło się do

poprawy sytuacji  materialnej wielu polskich rodzin. Program  MAMA 4+,  kierowany do kobiet,

które  wychowały  czworo i  więcej  dzieci  i  nie  udało  im się  wypracować emerytury,  otrzymają

świadczenie emerytalne w ramach tego programu. Polskie rodziny otrzymują również wsparcie na

wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna. 



Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów „Polski powiatowo- gminnej”

Zespół parlamentarny, którego jestem przewodniczącym podejmował niezwykle ważne tematy dla

mieszkańców  małych  miejscowości,  oddalonych  od  dużych  ośrodków  miejskich.  Problemy

Polaków, mieszkańców Polski  „powiatowo- gminnej”  często nie  są  znane,  słyszane,  ale  przede

wszystkim  rozumiane  z  perspektywy  Gdańska,  Warszawy.  Na  posiedzeniach  zespołu

podejmowaliśmy  ministrów  m.in.,  ówczesnego  wicepremiera  i  ministra  rozwoju  Mateusza

Morawieckiego (posiedzenie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi i infrastrukturze), ministra

edukacji  Annę Zalewską na  wyjazdowym posiedzeniu  zespołu  w Chojnicach poświęconemu

szkolnictwu zawodowemu, ministra środowiska Henryka Kowalczyka (posiedzenie poświęcone

realizacji  programu  „Czyste  powietrze”),  ministra  inwestycji  i  rozwoju  Artura  Sobonia

(posiedzenie  poświęcone  budownictwu społecznemu),  ministra  infrastruktury i  budownictwa

Andrzeja Adamczyka (posiedzenie poświęcone m.in. stanowi dróg).

Posłowie, członkowie zespołu (34 posłów), byli aktywni w pracach zespołu, przedstawiając tematy

nad którymi pracowaliśmy (m.in. kwestie służby zdrowia w szpitalach powiatowych, gospodarka

śmieciami, zagadnienia związane z melioracją i spółkami wodnymi, budownictwo mieszkaniowe,

przewozy pasażerskie, spółdzielni socjalnych etc.)

Pamięć historyczna, działalność edukacyjno- patriotyczna

Pamięć historyczna znalazła  się  na bardzo ważnym miejscu w działalności  rządu Zjednoczonej

Prawicy.  Politycy  Prawa  i  Sprawiedliwości  przywracają  należne  miejsce  w  naszej  pamięci

Żołnierzom  Wyklętym,  bohaterom  walki  o  wolną  Polskę  z  komunistycznym  reżimem,

męczennikom  za  wiarę.  W  mojej  działalności  poselskiej,  ale  również  jako  dyrektora  szkoły,

wychowawcy młodzieży pamięć historyczna zawsze była niezwykle ważna.  „Naród, który nie

szanuje  swej  przeszłości  nie  zasługuje  na  szacunek  teraźniejszości  i  nie  ma  prawa  do

przyszłości” te  słowa  ojca  naszej  niepodległości,  marszałka  Józefa  Piłsudskiego  bardzo  celnie

oddają to, co powinno nam wszystkim przyświecać w działalności publicznej.

Moje  biuro  poselskie  zorganizowało  wyjazdy  autokarowe  na  pogrzeby  majora  Zygmunta

Szendzielarza „Łupaszki” (24.04.2016),  Danuty Siedzikówny „Inki” i  Feliksa Selmanowicza

„Zagończyka” (28.08.2016),  w  których  uczestniczyli  mieszkańcy  powiatu  chojnickiego  

i tucholskiego. Przez trzy lata (2017-2019) organizowaliśmy Chojnicki Marsz Pamięci Żołnierzy

Wyklętych w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od początku mojej działalności poselskiej biuro poselskie organizuje obchody rocznicy katastrofy



smoleńskiej  z  udziałem  asysty  honorowej  żołnierzy  34.  Chojnickiego  Batalionu

Radiotechnicznego.

Rokrocznie wspominamy również tragiczną śmierć  siostry Adelgund Tumińskiej zamordowanej

przez  sowieckiego  żołnierza  w  lutym  1945,  bezpośrednio  po  zajęciu  Chojnic  przez  Armię

Czerwoną.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej organizowany co roku przez biuro poselskie gromadzi na

chojnickim Starym Rynku kilkaset osób. W 2019 roku również w Człuchowie został zorganizowany

Dzień Flagi. W 2018 roku symbolicznie uczciliśmy 100 - lecie odzyskania niepodległości wielką

stumetrową flagą rozwiniętą na chojnickim rynku.

Dzięki kontaktom z pionem edukacyjnym IPN-u udało mi się ściągnąć do Chojnic kilka wystaw,

które  były  prezentowane  m.in.  na  Starym  Rynku:  „Błogosławiony  ks.  J.  Popiełuszko-  życie,

męczeńska  śmierć,  pamięć”;  „Wołyń  1943.  Wołają  z  grobów,  których  nie  ma”  ;  „Zbrodnia

katyńska”;  „Polacy  ratujący  Żydów”;  „586  dni  stanu  wojennego”;  „Polska  Walcząca”  oraz

„Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona niemiecka- Selbstschutz”.

Aktywnie włączyłem się w działalność stowarzyszenia Brygada „Inki” w Czarnem, m.in. objąłem

patronatem  honorowym  I  Pomorski  Bieg  Przełajowy  im.  Płk.  Macieja  Kalenkiewicza

„Kotwicza”. Brałem udział w konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie.

Podjąłem skuteczne działania mające na celu podjęcie poszukiwań szczątków polskich żołnierzy

poległych we wrześniu 1939 roku i pochowanych na terenie miasta. W lipcu 2017 roku na zlecenie

IPN-u w Chojnicach prowadzono prace mające na celu odszukanie szczątków ofiar.

Wspierałem  działania  Fundacji  Szarża  pod  Krojantami,  pomagając  zdobywać  finanse  na

doroczne obchody szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, 1 września 1939 r. 

To niewielki wycinek mojej działalności w tym obszarze.  W swoich oświadczeniach poselskich

wygłaszanych w Sejmie RP często podnosiłem kwestie ważnych dla chojniczan i  mieszkańców

Człuchowa wydarzeń i rocznic przywołując pamięć naszych lokalnych działaczy samorządowych,

NSZZ Solidarność i osób związanych z historią regionu.  

Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego, kultura

Zadaniem każdego z nas jest ochrona i dbanie o zabytki, o dobra kultury, aby zachować je dla

przyszłych  pokoleń.  To  niezwykle  ważne  zadanie  dla  samorządów,  stowarzyszeń,  parafii.

Miejscowości dalej położone od dużych aglomeracji miejskich niestety mają mniejsze szanse na

wsparcie finansowe na rozwój i remonty placówek kulturalnych. Zrównoważony rozwój, będący

hasłem rządu Zjednoczonej Prawicy ma na celu pomoc finansową na rozwój tych regionów, które

przez wiele lat były zapominane i pomijane.



Dzięki mojej działalności i wsparciu dla wspólnot parafialnych udało się wyremontować zabytkowe

kościoły. W Sierpowie (powiat człuchowski) dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury  

i  Dziedzictwa Narodowego został  wyremontowany kościół  z  XVII  w.  p.w.  św.  Tadeusza  Judy.

Parafia św. Marii Magdaleny w Czersku otrzymała środki na remont dachu kościoła i zabytkowego

ołtarza Hermana Hana z początku XVII w. W Nowej Cerkwi po tragicznej nawałnicy w 2017 roku

został zniszczony dach kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. Dzięki wsparciu z MKiDN udało się

sfinansować remont uszkodzonego dachu.

Skutecznie odpowiedziałem na prośby samorządowców z Przechlewa, którzy prosili  o wsparcie

działań mających na celu pozyskanie środków na remont Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury 

w Przechlewie. Remont Filli Biblioteki Publicznej w Wyczechach został wsparty finansowo przez

środki centralne dzięki mojemu wsparciu w tej sprawie.

Ochrona zdrowia

Wielu  naszych  mieszkańców  ma  nadal  utrudniony  dostęp  do  fachowej  opieki  lekarskiej.  Sam

doświadczyłem wielokrotnie  problemów zdrowotnych w ostatnim czasie  i  wiem jak ważne dla

każdego z nas jest zdrowie.

Odpowiadając na prośby i apele samorządowców, ale przede wszystkim mieszkańców powiatów

chojnickiego  i  człuchowskiego  podjąłem  się  działań  mających  na  celu  wsparcie  szpitali  

w Chojnicach i w Człuchowie.

Dzięki  moim  działaniom  w  chojnickim  Szpitalu  im.  J.  K.  Łukowicza  oddział  urologiczny  

i  onkologii  urologicznej od  2017  roku  otrzymuje  kontrakt z  Pomorskiego  Oddziału

Wojewódzkiego NFZ na samodzielne funkcjonowanie.

Po wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy (styczeń 2019 roku) w Człuchowie podjąłem skuteczne

działania  mające  na  celu  wsparcie  finansowe  remontu  sali  operacyjnej  w  Szpitalu  im.  Jana

Parnasa w Człuchowie.

Aktywnie  włączyłem się  w akcję  100 Litrów Krwi na 100-lecie  Odzyskania  Niepodległości,

zorganizowaną  przez  Rycerzy  Kolumba  w  Chojnicach,  promującą  honorowe  krwiodawstwo.

Przekazałem  okolicznościowe  flagi  na  100.  Lecie  Odzyskania  Niepodległości  od  premiera

Mateusza Morawickiego, które trafiły do krwiodawców.

Wspierałem działalność  Terenowego  Oddziału  Polskiego  Związku  Głuchych  w Człuchowie,

któremu groziła likwidacja.



Infrastruktura, rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo , ochrona środowiska

W  mojej  działalności  parlamentarnej  szczególną  rolę  odgrywała  troska  o  rozwój  Chojnic  

i  Pomorza.  To  przyświecało  mojemu  pomysłowi  powstania  Parlamentarnego  Zespołu  do  ds.

Rozwiązywania  Problemów  Mieszkańców  „Polski  powiatowo-gminnej”.  Wśród  posłów  wielu

podzielało  mój  pogląd,  że  tereny  Polski  powiatowo-gminnej  są  marginalizowane  i  wymagają

większej  uwagi  rządzących.  Założony  przeze  mnie  zespół  należał  do  najbardziej  aktywnych  

w bieżącej kadencji Sejmu. Podjąłem szereg działań mających pozwolić inwestorom rozwijać nasz

region.  Ze  swojego  doświadczenia  samorządowego  wiem  doskonale,  że  często  problemem

lokalnych  samorządów jest  brak  terenów  inwestycyjnych.  Tak  jest  na  przykład  w  Chojnicach.

Pojawiały się pomysły pozyskania gruntów z zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, na których

sprzedaż wyrazić zgodę musiał minister rolnictwa i rozwoju wsi. Podjąłem stosowne rozmowy  

i  działania  m.in.  w  ministerstwie  rolnictwa.  Zwieńczeniem  tego  było  skierowane  przeze  mnie

zaproszenie do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie jego

wizyty w Chojnicach w marcu bieżącego roku uzyskaliśmy zapewnienie i akceptację Ministra dla

możliwości  sprzedaży części  gruntów będących w zarządzie  Instytutu  Hodowli  i  Aklimatyzacji

Roślin zainteresowanym inwestorom z naszego regionu. Żywię ogromną nadzieję, że to wzmocni

gospodarkę w regionie i pozwoli stworzyć wiele nowych, dobrze wynagradzanych miejsc pracy.

Podejmowałem skuteczne działania polegające na rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na

południu naszego województwa. Wynikiem mojej pracy w sejmowej Komisji Infrastruktury było

wyjazdowe posiedzenie komisji w Chojnicach w maju 2017 roku (pierwsze posiedzenie sejmowej

komisji w historii miasta), podczas którego członkowie komisji zapoznali się ze stanem drogi DK

22  oraz  tematyka  przewozów  kolejowych  i  stanem  infrastruktury  kolejowej.  Dzięki  mojemu

zaangażowaniu powstał plan przebudowy DK 22 w systemie 2+1, zostało zlecone przygotowanie

dokumentacji  projektowej  w  tym  zakresie.  Wynikiem  mojego  wsparcia  i  starań  jest  ścieżka

rowerowa  z  Chojnic  do  Topoli  dofinansowana  z  funduszy  centralnych.  Moim  sukcesem  jest

również  kompleksowy  remont  drogi  do  Buka-  Drozdowo  w  gminie  Debrzno.  Zainicjowałem

działania  mające  na  celu  otwarcie  oddziału  technikum kształcącego przyszłe  kadry  dla  potrzeb

kolejnictwa.  Zarząd  Powiatu  Chojnickiego  podjął  działania  w  celu  otwarcia  takiego  oddziału.

W  kwietniu  2017  roku  moje  biuro  poselskie  zorganizowało  w  Chojnicach  debatę  panelowa

Komunikacja  kolejowa  w  południowej  części  województwa  pomorskiego  i  sąsiednich

województwach  –  diagnoza  stanu  obecnego  i  perspektywy  rozwoju z  udziałem  wielu

decydentów. Zaangażowałem się w prace i wspierałem działania  Społecznego Komitetu Obrony

Linii  Kolejowych  „Pomorze”.  Efektem  tych  inicjatyw  jest  włączenie  do  dokumentacji

przedprojektowej  w  celu  elektryfikacji  linii  kolejowej  203  z  Czerska  przez  Chojnice  do



Człuchowa. 

Dzięki mojego wsparciu w Ministerstwie Infrastruktury udało się pozyskać środki na rozbudowę

ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK 25 na terenie powiatu człuchowskiego.

Fundusz  Dróg  Samorządowych-  to  rządowy  program  wsparcia  przebudowy  dróg  lokalnych.

Aktywnie wspierałem samorządowców z powiatów chojnickiego, człuchowskiego, bytowskiego  

w sprawie remontów dróg. Dzięki moim działaniom udało się podpisać umowy m.in. odcinka byłej

drogi  DK  22  na  terenie  gminy  Człuchów  (tzw.  berlinka),  drogi  Chojnice-  Ogorzeliny,  ulicy

Czereśniowej w Chojnicach.

Wielokrotnie  starałem  się  wspierać starania  ochotników  z  OSP.  Podejmowałem  działania  

w MSWiA oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W 2018 roku udało mi się

pozyskać ponad 230 tysięcy PLN, które zostały przekazane na wsparcie zakupu pojazdów dla OSP

Gminy Chojnice, w 2019 roku dzięki moim działaniom OSP Gminy Chojnice otrzymało kolejne

100 tysięcy złotych (na zakup wozów bojowych dla OSP Swornegacie i Ogorzeliny). Udało mi się

pozyskać sprzęt dla OSP Kosobudy. Znaczne dofinansowanie na zakup wozów bojowych otrzymały

OSP w Kępicach, Przechlewie, Polnicy, Rytlu Konarzynach. OSP w Borzyszkowach dzięki moim

działaniom  otrzymało  łódź  ratowniczą.  Aktywnie  wspierałem  ochotników  i  PSP  w  powiecie

Człuchowskim. 

Aktywnie wspierałem i działałem na rzecz promocji rządowego programu Czyste Powietrze. Wraz

z wicewojewoda pomorskim Mariuszem Łuczykiem organizowałem spotkania  informacyjne  dla

mieszkańców i samorządowców. Zachęcałem samorządy do tworzenia punktów informacyjnych dla

mieszkańców, w których mogliby otrzymać wszelkie informacje i wskazówki dotyczące programu. 

To  podsumowanie  to  wycinek  mojej  pracy  zarówno  w parlamencie  jak  i  w terenie,  w  Polsce

gminno- powiatowej, w Polsce często zapomnianej przez samorządowców, władze wojewódzkie  

i centralne. Mijają cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy, przed nami wybory do parlamentu.  

Te wybory, zdecydują czy Polska pójdzie w kierunku wytyczonym przez większość parlamentarną

Zjednoczone Prawicy, czy w kierunku obranym przez naszych przeciwników politycznych, którzy

przez prawie 30 lat rządzili Polską po transformacji ustrojowej. 

Aleksander Mikołaj Mrówczyński

poseł na Sejm RP VIII kadencji
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