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BiaĘstok, 7 sierpnia 20l9 r.

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Województwa Podlaskiego!

W ostatnich wyborach clo Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 20l9 roku.

minister Krzysztof Jurgiel, dzięki ponad stu tysiącom Państwa głosów został wybrany, aby

reprezentować Rzeczpospolitą Polską w Unii Europejskiej. Zwolnil tym samym mandat poselski w

polskim parlamencie, który - jako pierwszy kandydat z największym poparciem w wyborach do

Sejmu w 20l5 roku - objąłem l2 czerwca br. Cztery lata temu do uzyskania mandatu zabrakło mi

niecaĘch 350 głosów, stąd bez wahania zdecydowałem się pracować dla Wojewódżwa

Podlaskiego ijego Mieszkańców przez ostatnie miesiące VIII kadencji Sejmu.

Mam 56 lat, pochodzę z miejscolvości Stare Wnory w powiecie wysokomazowieckim.

Jestem profesorem ekonomii i pracownikiem naukowym Uniwers}tetu w Białymstoku. Swoją

działalność naukową koncentruję przede wszystkim na zagadnieniach z zabęsu funkcjonowania i

rozwoju przedsiębiorstw, ale nieobce są mi temat}, bliskie polskim rolnikom - strategie rozwoju

rolnictwa byĘ terrratem mojego przewodu doktorskiego. W sposób naturalny więc, to gospodarka

j est dla mnie najw ażniejsza.

Od wielu lat mieszkam i pracuję w Białymstoku. aktywnie dzlałając na rzecz roz*oju

gospodarczego województwa podlaskiego ijego stolicy - byłem między innymi prezesem spółki

Polmos Białystok S.A. oraz Krajołvej Spółki Cukrowej S,A.

Jestem człorviekiem stąd. dla lvielu z Was przyjacielem czy znajomym, sąsiadem czy kolegą

z prac1,. W Bialymstoku mam wspaniałą rodzinę - żonę Bożenę oraz dwójkę dzieci: Palvła i

Karolinę.

Biuro Poselskie Hetlryka Wnorowskiego : ul, Zrvycięstwa 26C. l5-703 Białystok
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W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej angaźuję się r,v prace legislacyjne Komisji Finansów

Publicznych. Mam świadomość, jak wielkie znaczenie ma wlaściwe. rzetelne i odporviedzialne

gospodarowanie środkami publicznymi. zwłaszcza pochodzącymi z budżetu. bo te pierriądze lv

istocie należą do nas - podatników. To ob}nvatele są najr,viększym skarbem i wańością, i to Oni

powinni być głównym beneficjentem dzialań włacJz - zarówno na szczeblu pańsńvowym, jak i

samorządolvym.

Szanowni Państwo - to Was - wyborcóą słucha rząd Prawa i Sprawiedliwości i to dzięki

Waszym uwagom konstruujemy politykę finansorvą, która wspiera polskie rodziny i polskich

przedsiębiorców, mieszkańców polskich wsi ipolskich miast. Będę czynnie wspófuczestniczył w

kontynuowaniu tej poliĘki.

Wybór na posła traktuję jako wielki zaszczy, ale również ogromną odpowiedzialność. Zdaję

sobie sprawę. że już 13 pździernika odbędą się w Polsce kolejne wybory parlamentarne, ale do

tego czasu chcę rnieó z Państwem jak najbliższy iczęsty kontakt, s.tuchać Waszych ulvag i sugestii.

Moje biuro poselskie w Białymstoku znajduje się przy ul. Zlvycięstlva 26 C., będę do Państwa

dyspozycji również w regionie. Jestem otwarty na wszelkie propozycje spotkari, będę odwiedzal

całe województr,vo Podlaskie i informował o postępach swojej pracy poselskiej. Zachęcam do

odwiedzenia mojej strony internetolvej: wwr,v.henrykwnorowski.pl oraz kontaktu na adres email:

henryk.wnorowski@sejm.p1

Dziękując Pańs§vu za zaufanie, pragnę podkeślić, że Polska to nie sejmolve łal,vy. To

piękne okolice Starych Wnor to okęgi przygraniczne, duże miasta imałe wioski z ich radościami i

problemami. Szanorvni Państwo, Polska. Podlasie to Wy, ajajestem Waszym repręzentantem.

N-lenryk Wnoror:vski
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