
Czas Piotra Króla
PIERWSZY ROK IX KADENCJI 2019-2020

Z racji obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej tym razem zamiast spra-
wozdania drukowanego na papie-

rze sporządziłem je w wersji elektro-
nicznej, która będzie dostępna na mojej 
stronie www i na facebooku.

Mój okręg wyborczy to dawne woje-
wództwo bydgoskie, czyli: miasto Byd-
goszcz, powiat bydgoski, inowrocławski, 
tucholski, świecki, sępoleński, mogi-
leński, nakielski i żniński. W obecnej, 
IX kadencji Sejmu, pracuję w Komisji 
Infrastruktury, której jestem wiceprze-
wodniczącym. Przewodniczę również 
Podkomisji stałej do spraw transportu 
drogowego, drogownictwa, bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i poczty. Pracuję 
także w Komisji do Spraw Energii, Kli-
matu i Aktywów Państwowych.

W sprawozdaniu starałem się opo-
wiedzieć Państwu o najważniejszych 
moich działaniach, sukcesach i aktyw-
nościach, które podejmowałem mimo 
trudnej sytuacji epidemiologicznej.

Bieżące informacje o mojej aktyw-
ności znajdziecie Państwo także na 
moim fanpage na FB: www.facebook.
com/PiotrKrol/1974.

Zapraszam również do obserwowa-
nia strony internetowej www.piotrkrol.
info.pl

Z całego serca życzę wszystkim Pań-
stwu zdrowia!

Biogram
•	 	Bydgoszczanin	ze	Starego	Fordonu,	

46	lat.

•	 	Ukończył	studia	licencjackie	z	admi-
nistracji	i	magisterskie	z	politologii	
na	WSP	w	Bydgoszczy	(obecnie	Uni-
wersytet	Kazimierza	Wielkiego).

•	 	Ukończył	Podyplomowe	Studia	
Menedżerskie	w	Wyższej	Szkole	
Bankowej	w	Bydgoszczy	oraz	studia	
doktoranckie	z	ekonomii	na	Uni-
wersytecie	Gdańskim.

•	 	Od	1995	r.	pracował	w	Urzędzie	Mia-
sta	Bydgoszczy	w	Wydziale	Gospodar-
ki	Komunalnej	i	Ochrony	Środowiska.

•	 	W	latach	2000-2013	pracował	
w	Poczcie	Polskiej.	Ponad	sześć	lat	
był	dyrektorem	Oddziału	Regional-
nego	Centrum	Logistyki	w	Bydgosz-
czy	-	do	czasu	likwidacji	oddziału.

•	 	Jest	wykładowcą	akademickim	-	
katedra	logistyki	WSB.		

Aktywność społeczna
•	 	W	okresie	studenckim	reaktywował	

Niezależne	Zrzeszenie	Studentów	
na	dwóch	bydgoskich	uczelniach.

•	 	Był	radnym	Rady	Miasta	Bydgosz-
czy	nieprzerwanie	od	1998	roku	do	
2014,	czyli	do	chwili	objęcia	manda-
tu	poselskiego.

•	 	W	czasie	pracy	w	RM	Bydgoszczy	
dwukrotnie	był	Przewodniczącym	
Komisji	Rewizyjnej	2006-2014	i	Sze-
fem	Klubu	Radnych.

•	 	Poseł	na	Sejm	RP	VII,	VIII	i	obecnej	
IX	kadencji.

•	 	Wiceprzewodniczący	Komisji	Infra-
struktury.

•	 	W	ramach	Komisji	Infrastruktury	
przewodniczy	Podkomisji	stałej	ds.	
transportu	drogowego,	drogownic-
twa,	bezpieczeństwa	ruchu	drogowe-
go	i	poczty	oraz	pracuje	w	Podkomisji	
Stałej	ds.	transportu	kolejowego.

•	 	Zasiada	także	w	Komisji	Sejmowej	
ds.	Energii,	Klimatu	i	Aktywów	Pań-
stwowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POSELSKIEJ POSŁA 
PIOTRA KRÓLA

SZANOWNI PAŃSTWO!
Tradycyjnie jak co roku przekazuję Państwu moje kolejne 

roczne	sprawozdanie	z pracy poselskiej.

piotrkrol.info.pl

www.facebook.com/PiotrKrol1974

http://piotrkrol.info.pl
http://www.facebook.com/PiotrKrol1974
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12.11.2019
We wtorek 12 listopada - 

w samo południe - rozpoczęło się 
inauguracyjne posiedzenie Sejmu 
RP IX kadencji. Do Sejmu przybył 
Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, przedstawi-
ciele władz państwowych i kor-
pusu dyplomatycznego.

Uroczyste posiedzenie zostało 
otwarte przez Marszałka-Seniora 
Antoniego Macierewicza Wszyscy 
posłowie wybrani w przeprowa-
dzonych 13 października wybo-
rach złożyli ślubowanie, wg usta-
nowionej przez konstytucję roty. 
Później, już jako pełnoprawni 
posłowie IX kadencji, podjęliśmy 

pierwsze ważne decyzje - doko-
naliśmy wyboru Marszałka Sej-
mu RP, którym została Elżbieta 
Witek, wicemarszałków i sekre-
tarzy Sejmu. Wyłoniliśmy też 
sędziów Trybunału Stanu.

Podczas kolejnego dnia inau-
guracyjnego posiedzenia Sejmu, 
w drodze uchwały dokonaliśmy 
wyboru członków stałych komisji 
sejmowych. Spośród 460 posłów 
w ławach sejmowych po raz 
pierwszy zasiadło bądź wróciło 
po przerwie 176 posłów. W skład 
IX kadencji Sejmu RP - zgod-
nie z wolą wyborców - weszły 
132 kobiety i 328 mężczyzn.

14.11.2019
Na początku kadencji Sejm 

musi ustalić składy osobowe komi-
sji sejmowych. I tak też się stało 
w przypadku Komisji Infrastruk-
tury, której pierwsze posiedze-
nie, zgodnie z przepisami zwo-
łuje i prowadzi Marszałek Sejmu. 
Na posiedzeniu komisja wybrała 
ze swego grona prezydium komisji 
w składzie: przewodniczący: Paweł 
Olszewski, wiceprzewodniczący: 
Cezary Grabarczyk, Anna Milcza-
nowska, Piotr Król i Jerzy Polaczek.

Członkow ie prezydium 
są powoływani i odwoływa-
ni przez komisję w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością 
głosów. W skład komisji infra-
struktury wchodzi 39 posłów.

Czuję się dumny i zaszczy-
cony objęciem tej  funkcji, 
ale jednocześnie odczuwam 
ogromną odpowiedzialność. 
Bardzo dziękuję za wybór 
i zaufanie.

7.12.2019
Na moje zaproszenie odbył się 

w Starym Fordonie świąteczny 
akustyczny koncert legendar-
nego zespołu Golden Life. Kil-
kanaście zaproszeń rozdałem 
w ramach konkursu w mediach 
społecznościowych, który cieszył 
się  sporym zainteresowaniem.

Na koncercie panowała wspa-
niała, wyjątkowa kameralna 

atmosfera, która zostanie na 
długo w pamięci wszystkich 
uczestników, także muzyków 
Golden Life. Niezmiernie cie-
szę się, że w końcu udało mi się 
taki występ w naszym regionie 
współorganizować. Wszystkim 
bardzo dziękuję za stworzenie 
tak niepowtarzalnego klimatu 
i udział w nim.

8.12.2019
Miałem zaszczyt wziąć udział 

w przedsięwzięciu charyta-
tywnym, jakim było stworze-
nie kalendarza „Łączy nas Byd-
goszcz”. Zaproponowałem zdję-
cie w Fordonie i pojawiło się ono 
w kalendarzu na stronie stycznia. 

Całość środków uzyskanych 
ze sprzedaży - 8325 zł, została 
przeznaczona dla Domu Dziecka 
przy ul. Stolarskiej w Bydgoszczy. 
Inicjatorami byli społecznicy - 
panowie Grysiak&Goździewski.

K i lkanaście egzemplarzy 
kalendarza było dostępnych 
w moim biurze poselskim na ul. 
Gdańskiej. Na tym nie koniec. 
20.02.2020 odbyła się impreza 
„Łączy nas Bydgoszcz” organi-
zowana przez wspomniany duet 
Grysiak&Goździewski, podsumo-
wująca akcję związaną z wyda-
niem kalendarza charytatyw-
nego, podczas której udzieliłem 
krótkiego wywiadu.

 14.12.2019
Z przyjemnością i nostal-

gią wziąłem udział w uroczy-
stym spotkaniu opłatkowym 
w moim rodzinnym Starym For-
donie, gdzie jak zwykle panowała 
magiczna atmosfera nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia. 
Wspominam te chwile z ogromną 
sympatią i uśmiechem, wdzięcz-
nością i gratulacjami dla organi-
zatorów. Z niecierpliwością cze-
kam na koleje takie wydarzenie, 
wpisujące się w tradycję Starego 
Fordonu. 

21.11.2019
Tego dnia miało miejsce 

pierwsze robocze spotkanie 
prezydium sejmowej komi-
sji infrastruktury z kierownic-
twem ministerstwa infrastruk-
tury. Omówiliśmy ogóle zasady 
współpracy oraz przestawiliśmy 
wstępne założenia i kierunki 
przyszłych wspólnych działań. 

Bez wątpienia będzie to efek-
tywna i wielopłaszczyznowa 
współpraca, a jej rezultaty już 
dzisiaj są znaczące dla gospo-
darki i rozwoju RP.

Spotkanie odbyło się w sie-
dzibie resortu, na zaproszenie 
ministra Andrzeja Adamczyka. 

25.11.2019
W bydgoskim ratuszu odby-

ło się pierwsze spotkanie parla-
mentarzystów (posłów i senato-
rów) z różnych opcji politycznych 
z naszego regionu z Prezyden-
tem Bydgoszczy Rafałem Bru-
skim. Spotkanie odbywało się za 
zamkniętymi drzwiami, miało 
charakter kurtuazyjny i przebie-
gało w miłej atmosferze.

Rafał Bruski pogratulował 
parlamentarzystom i wręczył 
nam drobne upominki. Podczas 
spotkania poruszana była kwe-
stia budowy drogi ekspresowej 

S5 i drogi S10, inwestycji klu-
czowych dla Bydgoszczy. Usta-
lono, iż takie spotkania, będą 
odbywały się raz na kwartał, 
a kolejne będzie miało już ściśle 
merytoryczny charakter. Wyra-
ziłem nadzieję, tak właśnie się 
stanie, a mój udział w tychże 
spotkaniach jako posła oraz 
wiceprzewodniczącego komi-
sji Infrastruktury będzie miał 
znaczący wpływ na realizację 
i przebieg rozpoczętych oraz 
planowanych projektów.

27.11.2019
Na zaproszenie RM i Burmi-

strza Waldemara Kuszewskiego 
miałem przyjemność brać udział 
w XV sesji Rady Miejskiej w Więc-
borku. Tematem przewodnim 
były: „Wyzwania stojące przed 
Polską, regionem i Gminą Więc-
bork w najbliższych latach”. 

W trakcie sesji miałem moż-
l iwość zabrania głosu m.in. 
na temat konieczności budo-
wy obwodnicy dla Więcborka 
i ewentualnej pomocy w realiza-
cji tego przedsięwzięcia (Fundusz 
Dróg Samorządowych). Ze swojej 
strony zadeklarowałem dobrą 
roboczą współpracę. Spotkanie 
było ważną inicjatywą z uwagi na 
początek kadencji i okres najbliż-
szych czterech lat, dający moż-
liwość realizacji z powodzeniem 
licznych planów.



fOT. źródłO WWW.Sejm.gOv.Pl

https://bit.ly/3l4Ubi8
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19.12.2019
To był jeden z bardzo inten-

sywnych i emocjonujących dni. 
Do późnych godzin wieczornych, 
a właściwie już nocnych toczy-
liśmy w sejmie na sali plenar-
nej ożywioną dyskusję na temat 
powołania w Bydgoszczy Uniwer-
sytetu Medycznego. Nie mogło 
zabraknąć w niej także mojego 
głosu. Oczywiście - głosu popar-
cia dla tej ważnej inicjatywy.

23.12.2019
Nareszcie, stało się! Tuż 

przed Wigilią kierowcy mogli 
wjechać na ponad 25 km odcinek 
drogi ekspresowej S5 od węzła 
Żnin-Północ do granicy woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego 
i wielkopolskiego (węzeł Miele-
szyn). Byłem na miejscu i osobi-
ście podziękowałem pracowni-
kom firmy Kobylarnia i nadzoru-
jącym z GDDKiA, którzy oddali 
ten odcinek przed planowanym 
czasem. Takie inwestycje dro-
gowe w Naszym regionie są dla 
mnie - posła i wiceprzewodni-
czącego Komisji Infrastruktury - 
szczególnym powodem do dumy.

6.01.2020
Także w tym roku w Białych 

Błotach pod Bydgoszczą, mimo 
panującego jeszcze na dworze 
chłodu, odbyła się piąta już edy-
cja Biegu Trzech Króli pod moim 
patronatem. Imprezę zorganizo-
wała niesamowita Aldona Rybka, 
redaktor naczelna „Naszych Bia-
łych Błot”  Bieg z każdym rokiem 
przyciąga coraz większe rzesze 
pasjonatów biegania. Od pierw-
szej edycji mam przyjemność 
brać w niej udział. Zawsze, bez 
wyjątku, panuje tutaj wesoła 
i przemiła atmosfera. Podob-
nie, mimo dżdżystej pogody, 
było i tym razem. Zasady zosta-
ły niezmienione. Trasa biegu to 
9 km po drogach Białych Błot na 
nawierzchni mieszanej. Starto-
wały 3-osobowe sztafety i każ-
dy uczestnik miał do pokonania 
3 km. Kategorie sztafet: męska, 
kobieca, mieszana i rodzinna. 
To doskonała zabawa i świetny 
sposób na aktywne spędzenia 
Święta Trzech Króli

7.01.2020
Spotkanie Noworoczne 

z Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą i Pierwszą Damą odbyło 
się tradycyjnie w Pałacu Pre-
zydenckim. Całej uroczystości 
towarzyszyły dobre i budujące 
nastroje.

20.01.2020
Sto lat temu mój rodzin-

ny Fordon był samodzielnym 
Miastem (oficjalnie przyłącze-
nie Fordonu do Bydgoszczy 
nastąpiło 1 stycznia 1973 roku). 
Z przyjemnością i dużym wzru-
szeniem wziąłem udział w uro-
czystości upamiętniającej setną 
rocznicę powrotu do Macierzy, 
która odbyła się właśnie Starym 
Fordonie na rynku.

W obchodach obecni byli 
mieszkańcy Starego Fordonu 
oraz uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 4 i 27, którzy odśpie-
wali hymn państwowy oraz Rotę. 
Była także salwa honorowa, 
oddana przez żołnierzy Kompa-
nii Wojska Polskiego. Złożyliśmy 
wieńce i kwiaty pod pomnikiem 
Ofiar Wojny 1939-1945 r.

Wziąłem również udział 
w ceremonii Powrotu Bydgosz-
czy do Macierzy. Uroczysto-
ści rozpoczęły się  Mszą Święta 
w Farze, a następnie odbyły się 
obchody na Starym Rynku.

21.01.2020
W tę niedzielę miałem przy-

jemności zagrać jako zawod-
nik w meczu charytatywnym 
„Gramy dla Lidki”. Dochód ze 
sprzedaży biletów oraz licyta-
cji przedmiotów w trakcie tego 
spotkania został przekazany na 
leczenie małej bydgoszczan-
ki, która zmaga się z trudną 
w leczeniu chorobą-neurobo-
reliozą (atakuje kolejne orga-
ny i układy, powodując zmiany 
w mózgu i całym organizmie, 
które często są nieodwracalne).

Celem zbiórki było sfinanso-
wanie leczenia w klinice Infusio 

w Frankfurcie, gdzie dzięki prze-
szczepowi komórek macierzy-
stych życie Lidki ma szanse na 
powrót do normalności.

W skład drużyn weszli m.in.  
sportowcy z bydgoskich klubów 
sportowych z Artego Bydgoszcz, 
KS Pałac Bydgoszcz, BKS Visła 
Bydgoszcz, Enea Astoria Byd-
goszcz. 

Grałem w jednym zespole 
z Prezydentem Bydgoszczy Rafa-
łem Bruskim i jednym z moich 
ulubionych zawodników Asty: 
Marcinem Nowakowskim.

22.01.2020
W swoim oświadczeniu sej-

mowym mówiłem o odzyska-
niu wolności i historii Fordonu 
- z dedykacją i podziękowaniem 
za dbałość o pamięć minionych 
ważnych wydarzeń Fordonu dla 
dwóch osób tj. Henryka Wil-
ka, autora m.in. wielu publika-
cji z zakresu historii Fordonu 

i Damiana Amona Rączki, autora 
jedynego przewodnika po For-
donie, lokalnego społecznika, 
który prowadzi w mediach spo-
łecznościowych Starofordoński 
Spichlerz Historii. Także parafia 
pw. Św. Mikołaja należy do grona 
bardzo zasłużonych dla pielę-
gnowania historii Fordonu.

28.01.2020
Komisja Infrastruktury zde-

cydowała, że będę przewodni-
czył jej największej podkomisji 
stałej, ds. transportu drogowe-
go, drogownictwa, bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i poczty. 
To dla mnie ogromne wyróż-
nienie, ale i wyzwanie.

Na zdjęciu z nestorem pol-
skiego Sejmu, posłem Jerzym 
Polaczkiem, który w imieniu 
naszego klubu rekomendował 
mnie na to stanowisko

31.01.2020
Dobra atmosfera, szczera 

rozmowa o współpracy parla-
ment-samorząd i tegorocznych 
wyborach prezydenckich to 
w wielkim skrócie wspomnienie 
zorganizowanego przeze mnie 
w Tucholi Spotkania Nowo-
rocznego działaczy i sympaty-
ków PiS z powiatu tucholskiego. 
Było mi bardzo miło, że w spo-
tkaniu wzięli również udział: 
Joanna Jastak - Wójt Lubie-
wa, Ireneusz Kucharski - Wójt 
Gostycyna i Radek Januszewski 
- Wójt Kęsowa. Dziękuję!

10.02.2020
Zorganizowałem konferen-

cję prasowa, podczas której 
przedstawiłem szczegóły - tak-
że dotyczące Naszego Regionu 
- programu 100 Obwodnic.

Został on ogłoszony 08.02 br. 
przez ministra Andrzeja Adam-
czyka. Główne założenia opra-
cowanego w Ministerstwie 
Infrastruktury programu budo-
wy 100 obwodnic na lata 2020- 
2030 to poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-
nie ruchu z zatłoczonych miast, 
poprawa jakości powietrza, 
zmniejszenie hałasu i poprawa 
przepustowości sieci drogowej.

 Zadania inwestycy jne 
związane z budową nowych  
arterii  o łącznej długości ok. 
820 km. tras o najwyższych para-
metrach technicznych, dostoso-
wane do przenoszenia obciążenia 
11,5 t/oś., będą realizowane przez 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad.

W kujawsko-pomorskim 
program zakłada m.in. budo-
wę obwodnicy Strzelna, o którą 
od dłuższego czasu zabiegałem.  

Poza tym przewiduje inwestycje 
drogowe dla Kruszwicy,  Nowej 
Wsi Wielskiej, Brześcia Kujawskie-
go, Kowalewa Pomorskiego i Lipna.



https://bit.ly/3l1SQsr
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  26.02.2020
Odbyłem udane i interesujące  

robocze spotkanie z Prezesem 
PESA  Bydgoszcz S.A. Krzysz-
tofem Zdziarskim. Rozmawiali-
śmy o stabilizującej się sytuacji 
spółki PESA, bieżącej produkcji, 
a przede wszystkim o przyszło-

ści - zwłaszcza o nowych pro-
jektach pojazdów z napędem 
wodorowym. Tradycyjna już 
wizyta w hali produkcyjnej jak 
zawsze przysporzyła mi sporo 
ciekawych emocji.

6.03.2020
Of ic ja lnie potwierdzony 

został fakt uzyskania pełne-
go finansowanie na ukończenie 
budowy drogi ekspresowej S5.

 Uczestniczyłem w spotka-
niu, podczas którego Wicemini-
ster infrastruktury Rafał Weber 
podpisał dwa aneksy do progra-
mów inwestycyjnych dla odcin-
ków drogi ekspresowej S5 Nowe 
Marzy-Świecie Południe (Dwo-
rzysko) oraz Świecie Południe-
-Bydgoszcz Północ (Aleksandro-
wo), zwiększające finansowanie 

tych zadań o 286 mln zł. Pod-
czas spotkania obecny był rów-
nież minister Łukasz Schreiber. 

Finansowanie umożliwi-
ło kontynuowanie postępowań 
przetargowych dla obu zadań 
i wyłonienie wykonawców, któ-
rzy dokończą te inwestycje. 
Oferty otwarte w ramach postę-
powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego w grudniu 
2019 r. były wyższe od kwoty, 
którą zamierzała przeznaczyć 
na ten cel GDDKiA.

12.03.2020
Z inicjatywy KPSPM i przy 

moim udziale Prezydium Komisji 
Infrastruktury zebrało się w Byd-
goszczy.

Było to spotkanie robocze 
z Zarządem Zrzeszenia Mię-
dzynarodowych Przewoźników 

Drogowych oraz Zarządem 
Kujawsko-Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Przewoźników Dro-
gowych. Poruszono m. in. kwe-
stie współpracy, problemów 
i  zagadnień, które wymagają 
uwagi.

13.03.2020
 Bydgoski Oddział Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad zawarł umowę na konty-
nuację wstrzymanej budowy 
tzw. „włoskiego” odcinka drogi 
S5 czyli Szubin - Bydgoszcz Bło-
nie (Białe Błota). 

Kontrakt zrealizuje lokal-
na firma Kobylarnia S.A., będą-

ca częścią Grupy Kapitało-
wej MirBud. Uczestniczyłem 
w tym ważnym i wyczekiwanym 
wydarzeniu. Zwłaszcza, że poja-
wiła się na nim także zapowiedź 
podpisania niebawem dwóch 
kolejnych umów dotyczących 
realizacji S5.

10.04.2020
 Odwiedziłem placówkę Byd-

goskiego Zespołu Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych przy 
ulicy Traugutta w Bydgoszczy. 
Zawiozłem w prezencie to, co 
udało mi się zdobyć w tej trudnej 
sytuacji: słodycze dla dzieci, pły-
ny dezynfekujące i maseczki wie-
lokrotnego użytku.

23.04.2020
W Bydgoskim Oddziale GDD-

KiA została zawarta przy moim 
udziale kolejna umowa na dokoń-
czenie budowy odcinka drogi eks-
presowej S5 o długości 22,4 km 
pomiędzy węzłami Bydgoszcz Pół-
noc, a Świecie Południe. Wyko-
nawcą będzie nasza lokalna firma 
- Kobylarnia S.A. Wartość inwe-
stycji to 583 mln zł.

Wkrótce planowane jest 
także podpisanie umowy na 
dokończenie budowy odcinka 
Świecie-Nowe Marzy.

W ten sposób wyjdziemy 
z „włoskiego zakrętu” i cała dro-
ga S-5 w naszym województwie 
zostanie ukończona.

30.05.2020

Zostałem nominowany w Hot16challenge
Włączyłem się w to szczytne 

wyzwanie polegające na nagra-
niu 16 wersów i nominowaniu 
kolejnych osób do akcji, które 
mają stworzyć swój „kawałek” 
w 72 godziny.

Wraz z #hot16challenge2  
ruszyła zbiórka - „Beef z koro-
nawirusem #hot16challenge” dla 
Siepomaga.pl na pomoc pracow-
nikom służby zdrowia w walce 
z koronawirusem.

Tekst/Wokal: Piotr Król
Muzyka/Produkcja: Michał Maciudziński
Nominowałem:
Bartłomieja Dzedzeja Enea Astoria Byd-
goszcz, Damiana Amona Rączkę Staro-
fordoński Spichlerz Historii, Macieja Wil-
kowskiego Radio PiK

1.06.2020
Z okazji Dnia Dziecka w Eks-

presie Bydgoskim ukazał się arty-
kuł pt. „Sentymentalna podróż 
VIP-ów do beztroskich lat dzie-
ciństwa”.  Udzielony przeze mnie 
wywiad przywołał dawno nieod-
świeżane w mojej pamięci wspo-
mnienia i… to jakże beztroskie 
zdjęcie wykonane w niełatwych 
czasach…

2.06.2020
Wziąłem udział w konfe-

rencji prasowej, podczas której 
parlamentarzyści PiS z Nasze-
go regionu wraz z Wojewodą 
przedstawili efekty działania 
tarczy antykryzysowej dla firm 
i pracowników w województwie 
kujawsko-pomorskim.

9.06.2020
W związku ze zbliżającymi się 

wyborami prezydenckimi także 
w naszym regionie prowadzona 
była prężna kampania wyborcza. 
Jednym z jej elementów był przy-
jazd Prezydenta Andrzeja Duda 
do Solca Kujawskiego. Na rynku 
miało miejsce spotkanie z licznie 
przybyłymi wyborcami, w czasie 
którego Prezydent RP przedsta-
wił swój program wyborczy.









https://www.gov.pl/web/infrastruktura/blizej-ukonczenia-s5-w-woj-kujawsko-pomorskim
https://youtu.be/vEoTzt42gDc
https://expressbydgoski.pl/sentymentalna-podroz-vipow-do-beztroskich-lat-dziecinstwa-zdjecia/ga/c1-14993995/zd/43518143
https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/tarcza-antykryzysowa-dziala-firmy-z-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-rzadowym-wsparciem


Czas Piotra Króla 5

16.06.2020
Minister Inf rastr uk tur y 

Andrzej Adamczyk ogłosił w Byd-
goszczy historyczną, kluczową 
dla Naszego Regionu decyzję 
dotyczącą budowy drogi eks-
presowej S10. Na wniosek Pana 
Ministra, Rada Ministrów przyję-
ła nowelizację uchwały w sprawie 
ustanowienia programu wielolet-
niego pod nazwą Program Budo-
wy Dróg Krajowych i Autostrad 
na lata 2014-2023. Po zmianie 
zwiększono o ponad 21 mld zł 
wydatki na realizację ww. zada-

nia, w którym  znalazła się 
właśnie wyczekiwana budo-
wa S10 na odcinku Bydgoszcz-
-Toruń.

Od lat zabiegałem o rozpo-
częcie budowy tej drogi, którą 
obok S5 uważam za priorytet 
dla Ziemi Bydgoskiej.

Szczególne podziękowania 
kieruję do Prezydenta Andrze-
ja Dudy za objęcie patronatem 
budowy drogi S10.

Nowa trasa powinna zostać 
oddana do użytku w 2025 roku.

19.06 / 22.07.2020
Przedstawiłem w sejmie sta-

nowisko Klubu Parlamentarnego 
PiS do projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym 
oraz innych ustaw (druk nr 388).

Najważniejsze uproszczenia 
w projekcie, które zamierzamy 
wprowadzić to:
1.  Umożliwienie zachowania na 

wniosek właściciela pojazdu 
dotychczasowych numerów 
rejestracyjnych pojazdu i zale-
galizowanych tablic rejestra-
cyjnych, jeśli właściciel składa 
wniosek o rejestrację;

2.  zniesienie obowiązku wydawa-
nia karty pojazdu przy pierw-
szej rejestracji;

3.  zniesienie obowiązku przed-
kładania do rejestracji pojaz-
du dowodu własności, jeśli od 
uprzedniej ostatniej rejestracji 
nie nastąpiła zmiana w zakre-
sie własności.

Podczas kolejnych obrad 
Sejmu miałem zaszczyt przed-
stawić stanowisko Komisji 
Infrastruktury do rządowe-
go „Pakietu deregulacyjnego”, 
wprowadzającego szereg uła-
twień dla obywateli - właścicieli 
pojazdów i kierujących pojaz-
dami w tym:
-  uproszczenie procedur reje-

stracji pojazdów;
-  brak obowiązku posiadania 

prawa jazdy przy kontroli dro-
gowej;

-  możliwość czasowej reje-
stracji pojazdu w przypad-
ku konieczności przejazdu 
z miejsca zakupu lub odbioru 
przez starostę właściwego dla 
miejsca zakupu/odbioru;

-  cyfryzację procedur w usta-
wie Prawo o ruchu drogowym.

22.06.2020
Tego dnia na Rynku w Sta-

rym Fordonie były tłumy. Po raz 
pierwszy gościł w u nas Premier 
Rzeczpospolitej.

Miałem przyjemność popro-
wadzić spotkanie z Premierem 
Mateuszem Morawieckim. Roz-
mowy z mieszkańcami dotyczyły 

m.in. lokalnych inwestycji, pla-
nów i strategii rządu na rozwój 
regionów, a także bonów inwe-
stycyjnych dla samorządów. Spo-
tkanie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem i towarzyszyła 
mu wyjątkowa atmosfera. 

30.07.2020
Po wielu tygodniach sta-

rań i zmagań, m.in. z mojej ini-
cjatywy, została odsłonięta 
w Fordonie tablica upamiętnia-
jąca 100. Rocznicę powrotu For-
donu do Macierzy. Wraz z przy-
jaciółmi z Fordonu uznaliśmy, iż 
brakowało takiego miejsca, które 
upamiętniałoby to ważne histo-
ryczne wydarzenie (100 lat temu 
Fordon był samodzielnym mia-
stem). Są przekazy historyczne 
mówiące o tym, że ludzie wów-
czas spontanicznie wyszli na uli-
ce, na rynku przeszedł korowód, 
Fordoniacy cieszyli się i święto-
wali. Tablica znajduje się na ścia-
nie kamienicy przy ulicy Rynek 1.

10.08.2020
 Na konferencji prasowej 

ogłosi l iśmy nowego strate-
gicznego Sponsora dla naszych 
Siatkarek. Udało się przekonać 
Krajową Spółkę Cukrową - wła-
ściciela marki Polskie Przetwory 
do współpracy z KS Pałac Byd-
goszcz. Od teraz Nasze Siatkar-
ki będą reklamować tę właśnie 

markę. Bardzo się cieszę, że 
poczynione, m.in. przeze mnie, 
starania sprawiły, że  po raz 
pierwszy w dziejach bydgoskie-
go sportu w jego wspieranie 
jako sponsor, angażuje się stra-
tegiczna duża, rozpoznawal-
na firma z tradycjami z drugiej 
strony Wisły (z Torunia).

25.08.2020
Enea nadal pozostaje tytu-

larnym sponsorem i będzie 
wspierać klub Astoria Bydgoszcz 
S.A. w nadchodzącym sezonie. 
To będzie  już piąty wspólny 
sezon. Bardzo się cieszę, że udało 
mi się doprowadzić do tej współ-
pracy. Enea Astoria Bydgoszcz 
to świetnie zorganizowany klub, 
jeden z okrętów flagowych byd-
goskiego sportu. Pierwsze sta-
rania rozpocząłem w 2016 r. 
Negocjacje trwały kilka miesięcy. 
Ostatecznie 18.01.2018 r. nastąpi-
ło podpisanie umowy, w ramach 
której Enea S.A. stała się głów-
nym sponsorem i pozostaje nim 
do dzisiaj.

4.09.2020
Wziąłem udział w oddaniu do 

użytku przebudowanej estakady 
w ciągu drogi krajowej 91 w Prze-
chowie obok Świecia nad Wisłą. 
To zadanie inwestycyjne  kosz-
towało ponad 77 mln zł i będzie 
miało bez wątpienia znaczą-
cy wpływ na rozwój północnej 
części województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Jest istotne 
zarówno dla powiatu świeckiego 
jak i tucholskiego.

Niezmiernie cieszę się z kolej-
nej sfinalizowanej inwestycji 
infrastrukturalnej, tym bar-
dziej, że uczestniczyłem w pod-
pisaniu umowy z wykonawcą, 
a dziś mogłem osobiście obejrzeć 
ukończone dzieło.





https://bit.ly/33dLNH8
https://metropoliabydgoska.pl/enea-nadal-z-astoria-ta-wspolpraca-przynosi-efekty-obu-stronom/
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MOJA KADENCJA 
SEJMOWA w liczbach

komisje i podkomisje 
sejmowe

zespół 
parlamentarny

współczynnik uczest-
nictwa w głosowaniach

interpelacji i oświadczeń 
poselskich

wystąpień na 
posiedzeniach Sejmu

godzin  
dyżurów poselskich

4

S-5
pozyskanie 

środków

S-10
Bydgoszcz-

Toruń

Sport
pozyskanie 
sponsorów

1

99,84%

7

10

195

Pozyskanie dodatkowych 
środków z ministerstwa 

Infrastruktury na 
ukończenie tzw. „włoskich 
odcinków” trasy S-5. Prace 

na budowie trwają.

decyzja o budowie 
drogi S-10 na odcinku 

Bydgoszcz-Toruń. Przetarg 
na budowę ma zostać 
ogłoszony w I kwartale 

2021 roku.

Utrzymanie sponsora 
tytularnego koszykarzy 

enea-Astorii i pozyskanie 
nowego sponsora 

tytularnego dla siatkarek 
Polskie Przetwory Pałacu 

Bydgoszcz.

BYDGOSZCZ Biuro Poselskie
ul. gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz
biurokrola@outlook.com
biurokrola@gmail.com

TUCHOLA filia Biura
ul. Plac Zamkowy 8, 88-500 Tuchola

ŻNIN filia Biura 
ul. Plac Wolności 7, 88-400 Żnin

Największe sukcesy 
pierwszego roku kadencji

Więcej informacji jest dostępnych na 
stronie Sejmu RP www.sejm.gov.pl 
w zakładce Posłowie pod nazwiskiem 
Król Piotr 

29.09.2020
W Bydgoszczy otwar-

to nowoczesne laboratorium 
molekularne Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej. Dzięki niemu znacznie 
szybciej wykryjemy koronawi-
rusa i przyspieszymy badania 
w kierunku COVID-19. 

Laboratorium może praco-
wać 24 godziny na dobę i 7 dni 
w tygodniu. 

Serdecznie podziękowałem 
podczas inauguracji laborato-
rium wszystkim pracownikom 
bydgoskiego Sanepidu za ich 
codzienną walkę z COVID-19.

2.10.2020
2 października 1939 roku 

Niemcy zamordowali pod 
murami kościoła pw. św. Miko-
łaja w Fordonie ośmiu Pola-
ków. Był to m.in. Wacław Waw-
rzyniak, burmistrz Fordonu. 
Świadkami tego mordu byli 

przerażeni mieszkańcy Fordo-
nu. Jak co roku odbyła się uro-
czysta msza św. poświęcona 
pamięci ofiar. Po Mszy Świętej 
złożyliśmy kwiaty w miejscu 
egzekucji.

12.10 .2020
Udostępniono do ruchu kolejny 

odcinka drogi ekspresowej S5 w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim.

Jest to trasa od węzła Szubin-Północ 
do węzła Żnin-Północ (na trasie między 
Bydgoszczą a Poznaniem) o długości 
około 19,3 km. Po całkowitym zakończe-
niu prac S5 w województwie kujawsko-
-pomorskim będzie liczyć 128 km.

Wykonawcą odpowiedzialnym za 
realizację inwestycji było konsorcjum 
Trakcja - Intecor. Zabrałem głos podczas 
otwarcia drogi. Parametry techniczne 
odcinka:
-  klasa drogi - S o prędkości projekto-

wej 100 km/h (na obwodnicy Szubina 
80 km/h);

-  obciążenie nawierzchni – 115kN/oś;
-  kategoria ruchu - KR6 (KR7);
-  ilość jezdni - 2x2 pasy ruchu w każdym 

kierunku (docelowo mają być po trzy 
pasy);

- szerokość pasa ruchu - 3,5 m.
W trakcie prac wykonano ok. 40 róż-

nych zadań. Koszt robót to niemal 352 mln 
zł, z czego część pochodziła ze środków 
unijnych.

Cała S5 należy do najdłuższych w kra-
ju - biegnie przez Wrocław, Poznań i Byd-
goszcz, a docelowo połączy Świdnicę na 
Dolnym Śląsku i Ostródę w woj. warmiń-
sko-mazurskim.





https://bit.ly/3m5cPrI
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/wypowiedzi.xsp%3Fid%3D188%26type%3DP%26symbol%3DWYPOWIEDZI_POSLA

