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Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, 
limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta Nowy Sącz!

Mam niezmierną przyjemność oddać w Państwa ręce mój 11. poselski biuletyn informacyjny. 
W publikacji tej znajdziecie Państwo przede wszystkim informacje z trzeciego roku, obecnej 
IX kadencji Sejmu RP. Przedstawiam informacje z mojej działalności w Sejmie, działalności 
w okręgu wyborczym, który obejmuje swoim zasięgiem powiaty od gorlickiego po tatrzański 
oraz z działalności na arenie międzynarodowej. 
Biuletyn proszę potraktować jedynie, jako skrót i prezentację wybranych elementów. 
Zachęcam natomiast do odwiedzania strony internetowej www.barbarabartus.pl, moich 
profili na Facebook oraz strony sejm.gov.pl, gdzie w zakładce POSŁOWIE możecie się 
Państwo zapoznać ze wszystkimi moimi wystąpieniami z mównicy sejmowej, złożonymi 
interpelacjami, zapytaniami oraz moimi głosowaniami.
Jestem wiceprzewodniczącą i jednocześnie sekretarzem Klubu Parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość. Jako sekretarz odpowiadam za przygotowanie mojego Klubu do posiedzeń 
Sejmu, ale także w trakcie posiedzenia sprawuję pieczę nad przygotowaniem i prowadzeniem 
głosowań. Dlatego też, śledząc obrady Sejmu, możecie mnie zawsze zobaczyć podczas 
głosowań w pierwszym rzędzie Sali sejmowej. Prawo i Sprawiedliwość jest od 2015 roku 
partią rządzącą i to właśnie my, jako Państwa przedstawiciele w Sejmie, odpowiadamy 
za prawo tworzone w Polsce. 
Wiemy, że obecny czas jest wyjątkowo trudny. Pandemia, która jeszcze nie wygasła, 
agresja Rosji na Ukrainę, która zbiera najkrwawsze żniwo od czasów II wojny światowej 
i spowodowana wojną inflacja, a za tym drożyzna, która nam wszystkim dokucza – to 
prawdziwe plagi. Nadto sejmowa opozycja, która nie kieruje się dobrem Polski i Polaków, 
ale usiłuje zablokować należne Polsce unijne fundusze, zahamować rozbudowę armii, 
zachęca grupę sędziów z „nadzwyczajnej kasty” do łamania prawa, buntuje przeciwko 
polskiemu Państwu samorządy, jest agresywna, wulgarna i posługuje się manipulacją 
oraz kłamstwami, żeby tylko doprowadzić do przesilenia politycznego.
 
Przed pandemią i wojną na Ukrainie, Polska należała do najszybciej rozwijających 
się państw w Europie. Teraz należy do tych, które dobrze radzą sobie z kryzysem 
energetycznym i inflacją. W swoim biuletynie przedstawiam niektóre podejmowane 
działania wspierające Polaków. 
Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną! Prawo i Sprawiedliwość jest partią 
na trudne czasy! My nie  przechodzimy obojętnie wobec problemów. Nie chowamy 
głowy w piasek. Nie szukamy magicznych guzików. Nie mówimy, że nic się nie da zrobić. 
Znamy sytuację Polaków i polskich rodzin. Cały czas rozmawiamy i na bieżąco 
reagujemy. Te przejściowe kłopoty też przezwyciężymy i znów ruszymy naprzód.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm 

Poseł Barbara Bartuś w obiektywie

Biecz, 11 listopada 2021 r. – na obchodach 
Święta Niepodległości

Ropa, 12 listopada 2021 r. –  na otwarciu drogi 
z Wojewodą Małopolskim

Gorlice, 13 listopada 2021 r. – na Zjeździe Powiatowym OSP

Kraków, 21 grudnia 2021 r. – na podpisaniu listu intencyjnego 
ws. jednostki wojskowej w Wojnarowej

Gorlice, 22 grudnia 2021 r. – przekazanie sprzętu 
dla jednostek OSP i torby R-1 dla OSP Małastów

Warszawa, 5 kwietnia 2022 r. – z dr hab. Witoldem 
Bochenkiem na spotkaniu u Ministra Przemysława Czarnka

Warszawa, 10 kwietnia 2022 r. – z Gorliczanami przed 
Pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Siedliska, 16 stycznia 2022 r. – po Mszy Św. dziękczynnej 
za 10 lat Rektoratu

Sękowa, 17 stycznia 2022 r. – na posiedzeniu Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Łużna, 24 listopada 2021 r. – spotkanie w Klubie Seniora

Wapienne, 26 marca 2022 r. – na przekazaniu nowego quada 
dla OSP Wapienne

Biecz, 11 lutego 2022 r. – na włączeniu jednostki OSP 
Rożnowice do KSRG

Zagórzany, 5 stycznia 2022 r.  – na przekazaniu nowego 
samochodu dla OSP

Kraków, 20 kwietnia 2022 r. – OSP Piwniczna Zdrój 
z promesą na nowy samochód

Warszawa, 10 kwietnia 2022 r. – z radnymi Rady Miasta 
Gorlice na upamiętnieniu rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 

Zagórzany, 25 kwietnia 2022 r. – na konferencji prasowej
o przyznaniu 506 mln zł dofinansowania na rewitalizację
linii kolejowej na odcinku „Gorlice-Jasło” 

Moszczenica, 25 kwietnia 2022 r. – na otwarciu Klubu 
w ramch programu SENIOR+
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AKTYWNOŚĆ POSELSKA

stan na 31 grudnia 2022 roku

Barbara Bartuś | w statystyce 
na 460 posłów w Sejmie RP 

pozycja 
w statystyce

Udział w głosowaniach 
na posiedzeniach Sejmu

Wystąpienia na  
posiedzeniach Sejmu

Wniesione  
projekty poselskie

Jako przedstawiciel przed 
Trybunałem Konstytucyjnym

Oświadczeń poselskich

Pytania na posiedzeniach 
Sejmu w sprawach bieżących

Przedstawionych  
sprawozdań

Zapytań poselskich

Liczba interpelacji

Barbara Bartuś w Sejmie RP

 ▪ Spraw Zagranicznych,
 ▪ Ustawodawczej,
 ▪ Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

We wszystkich trzech komisjach pełni funkcję zastępcy
przewodniczącego. Jest Przewodniczącą Podkomisji Stałej 
do spraw nowelizacji Kodeksu pracy.

Należy do trzech komisji sejmowych

 ▪ Karpackiego,
 ▪ ds. Ratownictwa Górskiego,
 ▪ ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, 

w szczególności budowy nowej Linii Kolejowej Podłęże 
– Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji 
istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy 
Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska 
do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce 
tzw. „Sądeczanki”,

 ▪ Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, 
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
gdzie została wybrana wiceprzewodniczącą. 

Jest członkiem zespołów parlamentarnych

Jest przewodniczącą stałej Delegacji Sejmu i Senatu 
RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz 
wiceprzewodniczącą w Zarządzie Polskiej Grupy 
Unii  Międzyparlamentarnej.

Przewodniczy Grupom Parlamentarnym: Polsko-
Kazachstańskiej i Polsko-Rumuńskiej. W Polsko-
Łotewskiej, Polsko-Ukraińskiej, Polsko-Węgierskiej 
i Polsko-Azerbejdżańskiej Grupie Parlamentarnej jest 
wiceprzewodniczącą. Należy także do 
Polsko-Litewskiej, Polsko-Czeskiej, Polsko-Słowackiej 
i Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej.

Aktywnie działa na arenie międzynarodowej
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W STATYSTYCE

Praca ustawodawcza

Prace 
przy tworzeniu 
Prawa

Zgodnie z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu 
RP ustawy są przyjmowane w trzech czytaniach. 
Pierwsze czytanie w zależności od materii 
projektu ustawy, odbywa się na posiedzeniu 
Komisji lub na sali plenarnej Sejmu i polega na 
uzasadnieniu projektu przez przedstawiciela 
wnioskodawców, przeprowadzeniu debaty 
w sprawie ogólnych zasad projektu oraz 
pytaniach posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. 
Szczegółowe rozpatrzenie projektu, czyli te 
zasadnicze prace, odbywają się na posiedzeniu 
odpowiedniej komisji sejmowej. W przypadku 
bardziej skomplikowanych projektów, komisje 
mogą do szczegółowego rozpatrzenia projektu 
powołać podkomisję lub są też podkomisje stałe.

Prace w komisjach/podkomisjach mogą nad 
jednym projektem trwać wiele godzin i nawet 
przez kilka posiedzeń. W pracach takich mogą 
też uczestniczyć nie tylko wszyscy posłowie, 
ministrowie, ale też eksperci, przedstawiciele 
organizacji zawodowych i społecznych oraz 
inne osoby, które zgłoszą akces do prac i 
przewodniczący Komisji ich zaprosi. 

Po przepracowaniu projektu ustawy, komisja 
do której był skierowany projekt, przyjmuje 
sprawozdanie i wybiera ze swego grona 
sprawozdawcę, który reprezentuje komisję 
podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Drugie czytanie obejmuje przedstawienie 
Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie, 
przedstawienie przez upoważnionych posłów 
w imieniu klubów i kół oświadczeń oraz 
przeprowadzenie debaty. To jest też ostatni 
moment na zgłaszanie poprawek i wniosków. 

W razie zgłoszenia nowych poprawek i wniosków, 
projekt kieruje się ponownie do komisji, które 
go rozpatrywały. Komisja po rozpatrzeniu 
zgłoszonych poprawek i wniosków, przedkłada 
Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym 
przedstawia wniosek o przyjęcie lub odrzucenie 
zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek.

Trzecie czytanie obejmuje ew. przedstawienie 
przez posła sprawozdawcę dodatkowego 
sprawozdania (gdy były zgłaszane poprawki 
lub wnioski w trakcie II czytania) i głosowanie. 
Uchwaloną ustawę  Marszałek Sejmu przesyła 
niezwłocznie Marszałkowi Senatu. Senat może 
odrzucić ustawę w całości, przyjąć ustawę bez 
zmian lub może wnieść do ustawy poprawki. 

Ostateczna decyzja co do kształtu ustawy należy 
do Sejmu, który może bezwzględną większością 
głosów odrzucić proponowane poprawki lub 
uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości. 
 

Do najważniejszych ustaw prowadzonych w 
2022 roku przez Poseł Barbarę Bartuś w imieniu 
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 
oraz gdzie była ona sprawozdawcą komisyjnym, 
należała ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z potwierdzaniem aktualności 
nowego oznaczenia oraz nowego stanu 
prawnego gruntów wydzielonych w wyniku 
scalenia gruntów uchwalona przez Sejm 7 
października 2022 r. oraz ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw uchwalona 1 grudnia 2022 r.

Projekt ustawy posłów Prawa i Sprawiedliwości 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 
niektórych nieruchomości objętych 
postępowaniem scaleniowym wpłynął do 
Sejmu 7 grudnia 2021 roku, otrzymał druk 
nr 2040 i dotyczył sytuacji po zakończonym 
postępowaniu scaleniowym we wsi Lipnica 
Wielka. Projekt ten był skierowany do Komisji 
Ustawodawczej, która powołała specjalną 
podkomisję na czele z Przewodniczącą 
Barbarą Bartuś. Jedno z posiedzeń podkomisji 
Przewodnicząca zorganizowała w Lipnicy 
Wielkiej. Mimo wprowadzenia wielu zmian 
w przedstawionym projekcie, to prace były 
poprowadzone szybko oraz sprawnie i 14 
listopada 2022 roku Prezydent RP podpisał 
ustawę.

Inną ważną ustawą, którą Poseł Barbara Bartuś 
poprowadziła w imieniu Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość oraz w imieniu Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 
była nowelizacja ustawy kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw z druku sejmowego 
nr 2335. Rządowy projekt ustawy dotyczył 
wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy 
możliwości wykonywania pracy zdalnej 
oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy 
do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy 
jest to niezbędne do zapewnienia ochrony 
życia i zdrowia pracowników lub innych osób 
lub ochrony mienia, prewencyjnej kontroli 
pracowników na obecność w ich organizmach 
alkoholu lub środków działających podobnie 
do alkoholu. Ustawę uchwalono 1 grudnia 2022 
roku i przekazano do Senatu do dalszych prac.

Podstawowym zadaniem Sejmu jest funkcja ustawodawcza, 
czyli uchwalanie ustaw, w tym budżetu państwa. 
To Sejm też zezwala na ratyfikowanie oraz wypowiadanie 
przez Prezydenta RP niektórych umów międzynarodowych.

Lipnica Wielka, 12 września 2022 r. – prowadzenie posiedzenia Podkomisji 
powołanej w celu  rozpatrzenia dwóch projektów ustaw 
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Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś

Listopad 2021 do Ministra 
Infrastruktury w sprawie zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych na potoku 
Roztoczanka w miejscowości Roztoka-
Brzeziny w gm. Gródek nad Dunajcem

INTERPELACJA nr 28465

W ostatnich latach bardzo zmienił się klimat 
i  skutkiem tego są  coraz częściej występu-
jące kataklizmy – powodzie czy też susze. 
Przeciwdziałanie skutkom tych żywiołów jest 
zadaniem niezmiernie trudnym, ponieważ 
wymaga zaangażowania wielu podmiotów 
na  szczeblu lokalnym oraz rządowym. (…) 
W tym roku dwukrotnie, 24 czerwca i 11 lipca 
przyszło mieszkańcom zmierzyć się ze  skut-
kami podtopień. Z  tego powodu mieszkań-
cy miejscowości Roztoka-Brzeziny żyją w po-
czuciu ciągłego strachu o  swoje mienie, na-
wet życie. (…)

Na uwagę zasługuje fakt, że powodzie w miej-
scowości Roztoka-Brzeziny występują z coraz 
większą częstotliwością i  nieprzewidywal-
nością. Roztoczanka to  potok, który bardzo 
szybko nabiera wodę napływającą z dużą siłą 
z  gór, co  czyni go szczególnie niebezpiecz-
nym i  nieprzewidywalnym. Swobodny prze-
pływ przybierającej wody niestety dodatko-
wo utrudniają występujące w ciągu wodnym 
mostki i przepusty. To one, jak wynika z ana-
lizy przygotowanej przez PGW Wody Polskie, 
są główną przyczyną powstawania rozlewisk, 
gdyż blokują swobodny przepływ wody.

W związku z powyższym zwracam się do Pana 
Ministra z  prośbą o  udzielenie odpowiedzi, 
czy planowana jest budowa polderu przeciw-
powodziowego na potoku Roztoczanka? Czy 
mosty i  przepusty na  potoku Roztoczanka 
blokujące swobodny przepływ wody zostaną 
przebudowane i dostosowane do obowiązu-
jących norm?

Sierpień 2022 do Ministra Aktywów Państwowych w sprawie 
budowy sieci gazowej na terenie powiatu gorlickiego 

INTERPELACJA nr 35616

Ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego, realizowany przez 
Polską Spółkę Gazownictwa program przyspieszenia inwestycji w  sieć 
gazową Polski w  latach 2018–2022 zakłada, że  do  końca 2022 roku 90% 
mieszkańców będzie miało dostęp do sieci gazowej. Termin realizacji zbli-
ża się ku końcowi.

Od  lat otrzymuję wiele zapytań od  mieszkańców powiatu gorlickiego, 
których domy nie są  podłączone do  sieci gazowej. Problem ten stał się 
jeszcze bardziej istotny w związku z kryzysem energetycznym i skokowym 
wzrostem cen nośników energii w tym roku.

W  ramach programu przyspieszenia inwestycji w  sieć gazową Polski 
w  latach 2018–2022 opracowano koncepcję gazyfikacji miejscowości 
w gminie Uście Gorlickie, m.in. Wysowej, w oparciu o technologię LNG. 
Ustalono przewidywaną lokalizację zbiorników LNG i  sieci przyłączy. 
Sprawę tę omawiano między innymi na spotkaniach w powiecie gorlic-
kim 2 lipca 2021 roku z dyrektorem Oddziału Polskiej Spółki Gazownic-
twa w Krakowie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem o po-
litykę energetyczną Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitało-
wej PGNiG, jeżeli chodzi o inwestycje w modernizację istniejącej oraz bu-
dowę nowych sieci dystrybucyjnych gazu. Jakie inwestycje są realizowane 
i jakie są zaplanowane?

Pragnę też zapytać o inwestycje w gminie Uście Gorlickie. W jakim termi-
nie będą zrealizowane? Kiedy mieszkańcy, firmy i instytucje w miejscowo-
ści Wysowa-Zdrój mogą liczyć na podłączenie do sieci gazowej?

INTERPELACJA nr 30903

(…) Zbytnie nasycenie znakami drogowymi prowadzi do  tego, 
że  czytelność oznakowania dla przeciętnego kierowcy drastycz-
nie maleje, co w dalszej perspektywie może prowadzić do niebez-
piecznych sytuacji na  drogach. Istotnym problemem utrudniają-
cym kierowcom poruszanie się po  polskich drogach jest często 
niewłaściwe, niezasadne oznakowanie poziome w  postaci linii 
podwójnej ciągłej, które uniemożliwia wyprzedzenie pojazdów. 
Często znak P-4 stosowany jest w miejscach o dobrej widoczności, 
pozwalających na bezpieczne wyprzedzanie. Powoduje to, że kie-
rowcy mając przed sobą wolno jadący pojazd, albo naruszają prze-
pisy i wyprzedzają, przekraczając podwójną ciągłą, albo tworzą się 
zatory na drodze, co nie tylko wydłuża podróż, ale też może stano-
wić zagrożenie bezpieczeństwa.

Przykładem takiego, w przekonaniu wielu, niewłaściwego oznako-
wania niech będzie prosty odcinek drogi krajowej nr 28 w miejsco-
wości Szymbark, gdzie pomimo bardzo dobrej widoczności w  te-
renie niezabudowanym zastosowano znak poziomy P-4. Podobna 
sytuacja ma miejsce na drodze (…)

Respektowanie przez kierowców podwójnej ciągłej oznacza, że nie 
mają oni możliwości zgodnego z prawem dokonania manewru wy-
przedzania pojazdów jadących nawet z małą prędkością, bo muszą 
najechać na  linie ciągłą, więc albo tworzy się ciąg samochodów, 
albo dochodzi do złamania przepisów i narażenia się na mandat.

Jest to  nieracjonalne, szczególnie dla samochodów ciężkich. 
W  moim przekonaniu na  drogach krajowych i  wojewódzkich na-
leżałoby szczególnie dokonać przeglądu zasadności umieszczania 
tak często znaków różnych ograniczeń prędkości. Kierowcy podno-
szą też nadużywanie znaku „obszar zabudowany”, co  oczywiście 
skutkuje ograniczeniem prędkości do 50 km/h.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, iż konieczne jest doko-
nanie fizycznego przeglądu wszystkich dróg publicznych w  na-
szym kraju pod względem oznakowania. Należy też doprowadzić 
do  zmniejszenia liczby znaków drogowych pionowych, ograni-
czając je do tych niezbędnych. (…)

Październik 2022 do Ministra 
Finansów w sprawie 
opodatkowania zarobków 
uzyskiwanych przez Polaków 
w Austrii 

INTERPELACJA nr 36418

Podczas dyżuru poselskiego zwró-
cił się do  mnie Polak, który pracuje 
w  Austrii. Z  tytułu pracy w  Austrii 
płaci tam podatek dochodowy, nato-
miast w Polsce płaci wyrównanie po-
datkowe. Jest ono naliczane od kwo-
ty brutto zarobków uzyskiwanych 
w Austrii i pomniejszane o kwotę po-
datku zapłaconego w Austrii.

Jego rodzina mieszka w  Polsce, stąd 
jego centrum życiowe, w rozumieniu 
polskich przepisów podatkowych, 
jest w Polsce. Wynika więc z tego obo-
wiązek rozliczania się w Polsce, w tym 
z dochodów uzyskiwanych w Austrii.

Podniesiony problem dotyczy sytu-
acji, gdy w  Austrii dokonywany jest 
zwrot podatku z tytułu różnych ulg. 
Niestety w  Polsce te kwoty należy 
w całości wpłacić do urzędu skarbo-
wego. Zasady dotyczące pracowni-
ków zatrudnionych w  Austrii są  zu-
pełnie odmienne niż np.  dla pol-
skich pracowników zatrudnionych 
w Niemczech. Ponadto w 2021 roku 
obniżono kwotę ulgi abolicyjnej, 
którą wprowadzono celem zmniej-
szania różnic zobowiązań podatko-
wych osób zarabiających w różnych 
państwach.

Sytuacja ta powoduje, że jak podnosi 
interweniujący, wiele osób podejmu-
je decyzje o opuszczeniu Polski wraz 
z  całą swoją rodziną i  zmianie miej-
sca zamieszkania na stałe, poza gra-
nicami naszego kraju. Jest to oczywi-
ście z niekorzyścią dla naszego pań-
stwa. Powinniśmy zdecydowanie 
dążyć do tego, w tym przez rozwią-
zania podatkowe, aby Polacy wracali 
do swojej Ojczyzny i w niej wydawali 
pieniądze zarobione za granicą, a nie 
ją opuszczali. (…)

Październik 2022 do Ministra Zdrowia w sprawie popularyzacji 
krwiodawstwa poprzez dodatkowe uprawnienia dla 
Honorowych Dawców Krwi 

INTERPELACJA nr 36842

Krew oraz produkty krwiopochodne są niezwykle istotne i każdego dnia ra-
tują życie oraz zdrowie pacjentów. Potrzeba krwi jest powszechna, lecz nie 
zawsze możliwy jest do niej dostęp, ponieważ nie da się jej wyprodukować 
sztucznie. Dlatego tak ważnym jest, by zachęcać ludzi, którzy mogą ją od-
dawać, aby to czynili. (…)

Środowiska działające na  rzecz krwiodawstwa zwracają również uwagę 
na brak różnic w dodatkowych uprawnieniach dla osób, które oddały 5 li-
trów krwi, a osób, które oddały jej 20 litrów. Przyznawany tytuł Honorowego 
Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowa Narodu nie wiąże się z dodatkowymi 
uprawnieniami, a takowe pomogłyby wyróżnić osoby bardzo zasłużone dla 
wsparcia naszego systemu zdrowia. (…)

interpeluje
Styczeń 2022 do Ministra 
Infrastruktury w sprawie 
konieczności zweryfikowania  
i zaktualizowania oznakowania  
poziomego i pionowego dróg 
w Polsce
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Dobry
Rząd

Ostatni rok, to dla rządu Prawa 

i Sprawiedliwości wiele rozmów 

i decyzji mających na celu wypracowanie 

jak najlepszych rozwiązań, które 

odpowiadają na problemy Polaków. 

Wysokie ceny żywności, energii, paliwa, 

gazu, węgla, nawozów – na te wszystkie 

kłopoty, które pojawiły się w związku 

z Agresją Rosji na Ukrainę i pandemią 

COVID-19, wprowadziliśmy w życie 

szerokie rządowe programy. Prawo 

i Sprawiedliwość pochyla się nad każdym 

problemem, dlatego pakiet wsparcia jest 

mocno rozbudowany.  Już na początku 

2022 roku przedstawiliśmy Rządową 

Tarczę Antyinflacyjną, a to m.in. niższe 

stawki VAT dla towarów. Kolejną jest 

Rządowa Tarcza Energetyczna, na którą 

składa się m.in.: dodatek osłonowy, 

dodatek węglowy, dodatki na inne źródła 

ciepła. Polska jako jedyna zastosowała 

mechanizm dopłaty do zakupionych

nawozów. Wspieramy Polaków, 

wspieramy przedsiębiorców, 

wspieramy samorządy! Rządowa Tarcza 

Solidarnościowa, dodatkowe środki dla 

samorządów, a także rządowe wsparcie 

odbiorców energii, to bezprecedensowa 

pomoc i odpowiedź na rosnące ceny 

energii. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, 
które nie są przyłączone do sieci 
gazowej i sieci ciepłowniczej będzie 
przysługiwał tym jednostkom, 
które ponoszą koszty zakupu węgla 
kamiennego, brykietu lub peletu 
na cele ogrzewania, w związku 
z wykonywaniem przez te podmioty 
ich działalności statutowej. Chodzi m.
in. o szpitale, jednostki organizujące 
pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, 
żłobki, instytucje kultury. Dodatek 
dla podmiotów wrażliwych obejmie 
ok. 23 tys. budynków i pokryje 40 proc. 
wzrostu rocznych kosztów ogrzewania.

Ciepło z rekompensatą, to wsparcie dla 
odbiorców ciepła na cele mieszkaniowe 
i użyteczności publicznej przez 
pokrycie – za pomocą rekompensat 
– części należności przypadających 
na odbiorców ciepła wobec 
przedsiębiorstw energetycznych 
prowadzących działalność w zakresie 
wytwarzania ciepła.

Gospodarstwa domowe zapłacą średnio 
rocznie o ok. 1012 zł mniej w przypadku, 
gdy źródłem ciepła jest węgiel 
i ok. 3900 zł, gdy źródło ciepła zasilane 
jest gazem ziemnym. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu znacząco ograniczone 
zostają podwyżki czynszu, w zakresie 
opłaty za ciepło. Rekompensaty 
wypłacane będą w okresie sezonu 
grzewczego od 1 października 2022 r. 
do 30 kwietnia 2023 r.

RZĄDOWA TARCZA 
SOLIDARNOŚCIOWA

Brak wzrostu kosztów energii                              
dla większości rodzin

Gwarantujemy stałą cenę na obecnym 
poziomie do 2 MWh zużycia rocznego 
(przeciętne zużycie gospodarstw domowych 
– mediana).

Ok. 10 mln gospodarstw domowych w ogóle 
nie odczuje wzrostu cen w 2023 r. Ze względu 
na większe wymagania i podwyższoną 
konsumpcję, osoby z niepełnosprawnościami 
będą miały zwiększony limit do 2,6 MWh 
rocznie, a rodziny wielodzietne (z Kartą Dużej 
Rodziny) i gospodarstwa rolnicze do 3 MWh 
rocznie.

Ceny energii elektrycznej w ramach limitu 
będą w przyszłym roku rozliczane według 
zamrożonych cen energii z 2022 r. Dodatkowo 
gospodarstwa domowe, po przekroczeniu 
zużycia odpowiednio 2, 2,6 i 3 MWh, za każdą 
kolejną zużytą MWh, będą rozliczane w ramach 
mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh. 
Oznacza to, że każda polska rodzina – również 
ta, która zużywa np. 2,7 MWh/3,1 MWh rocznie 
– skorzysta na zamrożeniu cen do 2 MWh.

Dodatek elektryczny dla gospodarstw 
domowych ogrzewanych energią 
elektryczną

Rodziny, które zdecydowały się ogrzewać 
swoje mieszkania energią elektryczną, 
zyskają dodatkową osłonę przed szantażem 
energetycznym Rosji. Dodatek elektryczny 
wyniesie 1000 zł – dla ogrzewających się 
głównie energią elektryczną (w tym pompy 
ciepła). W przypadku rocznego zużycia energii 
elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on 
podwyższony do 1500 zł.

Wnioski można składać w gminach właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 
grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek 
elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 
2023 r.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie 
uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Obecny kryzys wymaga też mobilizacji od całej 
administracji publicznej – nie tylko od rządu, 
ale też samorządów. Dlatego stworzyliśmy 
skuteczny mechanizm dystrybucji węgla pośród 
obywateli. Dzięki naszym rozwiązaniom węgiel 
w cenie maksymalnie 2 tys. zł za tonę trafił 
do Polaków.

DODATKOWE ŚRODKI DLA 
SAMORZĄDÓW
Niezależnie od rządowych programów 
wsparcia samorządów w ich zadaniach 
inwestycyjnych, o których będzie 
na następnych stronach, dodatkowo w 2022 r. 
do samorządów popłynie 13,7 mld zł. 
To wsparcie w realizacji ich zadań, w tym 
szczególnie istotnych obecnie zadań z zakresu 
poprawy efektywności energetycznej, 
rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz 
ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub 
energii ponoszonych przez odbiorców. Gminy 
otrzymają od 2,9 mln zł, powiaty od 6,1 mln zł, 
a województwa od 32,7 mln zł. Otrzymane 
środki będą mogły być wykorzystane 
na pokrycie wydatków bieżących, 
ale również na cele inwestycyjne.

DOPŁATY DO NAWOZÓW
Wprowadziliśmy dopłaty do nawozów 
– blisko 4 mld zł. Czekaliśmy długo, 
ale wreszcie Komisja Europejska 
zgodziła się, abyśmy mogli wesprzeć 
rolników środkami z budżetu krajowego.

WIĘKSZY ZWROT AKCYZY                   
ZA PALIWO ROLNICZE
od 1 stycznia 2022 r. wprowadziliśmy 
wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. 
Zwiększony został limit zużycia oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
prac w gospodarstwie ze 100 do 110 
litrów na 1 ha użytków rolnych.

DOPŁATY ROLNICZE DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH GOSPODARSTW
Dzięki wdrożeniu od 2022 r. Uzupełniającej 
Płatności Podstawowej finansowanej 
z budżetu krajowego gospodarstwa 
o najniższych dochodach otrzymają 
wsparcie powyżej średniej unijnej.

WAKACJE KREDYTOWE
W tym roku (2022) można było zawiesić 
spłatę kredytu hipotecznego na cztery 
miesiące i w roku 2023 również można 
zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące. 
W okresie zawieszenia kredytobiorca nie 
jest zobowiązany do dokonywania płatności 
wynikających z umowy. Nie płaci więc raty 
kapitałowo-odsetkowej.

WSPIERAMY POLSKIE RODZINY

Co roku zwiększamy środki pieniężne, które 
trafiają do polskich rodzin, wzmacniając ich 
budżety. W 2022 roku na politykę rodzinną 
przeznaczymy blisko 86 mld zł. Dla porównania 
w 2015 r. było to ok. 32 mld zł.Na początku 
2022 r. wprowadziliśmy Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy, tj. świadczenie dla rodziców dzieci 
w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. 
Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie 
i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje 
bez względu na dochód rodziny. Do tej pory 
przeznaczyliśmy na nie łącznie 2,8 mld zł.
W kwietniu 2022 r. wprowadziliśmy 
dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 
w kwocie do 400 zł miesięcznie dla tych dzieci, 
które nie otrzymują rodzinnego kapitału 
opiekuńczego. 

na
trudne czasy Karpacz – z Premierem Mateuszem Morawieckim, Ministrem Pawłem Szefernakerem 

i Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą
Tarnów – z Premierem RP Mateuszem Morawieckim 
i Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Anną Czech

Gorlice – z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną 
Maląg i Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą

Nowy Sącz 3 września 2022 r. – spotkanie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami

Realizujemy też program Maluch+, przeznaczony 
dla każdej, nawet najmniejszej gminy. Nowa 
edycja programu Maluch+, z ponad dwukrotnie 
wyższym budżetem wynoszącym 5,5 mld zł, 
rozwiązuje wiele problemów i przełamuje 
wiele barier, które stały na drodze rozwoju 
kompleksowej opieki żłobkowej w Polsce. 
Dzięki nowym zasadom docieramy do każdej 
gminy w Polsce i oferujemy wsparcie finansowe, 
każdemu zainteresowanemu samorządowi.
Wprowadzaliśmy też 14. emeryturę –
to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne 
dla emerytów i rencistów, które w 2022 roku 
zostało wypłacone po raz drugi oraz od 1 
stycznia 2022 r. wprowadziliśmy emeryturę 
bez podatku do 2500 zł. Dzięki temu więcej 
pieniędzy trafia do portfeli emerytów 
i rencistów.

RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA
0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty 
spożywcze (obniżka z 5%),
0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%),
5% stawki podatku VAT na energię elektryczną 
(obniżka z 23%),
5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe
(ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%),
8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe 
(obniżka z 23 proc.),
0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki 
wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%),
wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym 
sprzedaży niektórych paliw silnikowych,obniżka akcyzy 
na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz 
lekki olej opałowy – do minimum unijnego.

RZĄDOWA TARCZA ENERGETYCZNA
Dodatek osłonowy przysługiwał 
gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł 
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł dla 
gospodarstw domowych na zakup węgla 
kamiennego, brykietu lub peletu.
Dodatek do paliw innych niż węgiel 
to wsparcie finansowe w ramach 
jednorazowego dodatku:
3 tys. zł na zakup peletu drzewnego 
lub innym rodzaju biomasy, z wyłączeniem 
drewna kawałkowego,
2 tys. zł na zakup oleju opałowego,
1 tys. zł na zakup drewna kawałkowego,
500 zł na zakup skroplonego LPG.
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W ramach parlamentarnej współpracy bilateralnej Poseł 
Barbara Bartuś mocno zaangażowana jest m.in. w prace 
grup Polsko-Kazachstańskiej, której jest przewodniczącą 
oraz Polsko-Łotewskiej, Polsko-Azerbejdżańskiej 
i Polsko-Węgierskiej, gdzie jest wiceprzewodniczącą.

Polska uważa Kazachstan za priorytetowego partnera 
w regionie Azji Centralnej. Kazachstan docenił też wkład 
pracy w budowanie dobrych relacji między naszymi 
Państwami i za zgodą Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
Poseł Barbara Bartuś przyjęła odznaczenie Republiki 
Kazachstanu „30 lat Niepodległości Kazachstanu”.

Przełom roku 2021/2022 to ataki oraz inne niebezpieczne 
i prowokacyjne zrachowania na linii granicznej między 
Polską a Białorusią. Do końca 2021 roku Polska Straż Graniczna 
odnotowała 39 674 próby nielegalnego przekroczenia 
granicy na granicy z Białorusią oraz zatrzymała ponad 3500 
migrantów. 

Po stronie polskiej każdej osobie, która potrzebowała pomocy, 
w tym pomocy medycznej, ta pomoc była niezwłocznie 
udzielana przez polskie służby. Te fakty przedstawiała Poseł 
Barbara Bartuś na forach ZP OBWE i broniła naszej Ojczyzny 
przed nieuzasadnionymi, inspirowanymi przez polskich 
opozycyjnych parlamentarzystów, kłamliwymi atakami.

Goście odwiedzili przejścia graniczne w Medyce i Korczowej 
oraz Dworzec Kolejowy w Przemyślu, które dla uchodźców 
były pierwszymi miejscami, gdzie mogli liczyć w Polsce 
na wsparcie. W programie znalazła się również wizyta 
w centrum recepcyjnym Korczowie, gdzie dotychczasowe 
Centrum Handlu i Magazynowania – Hala Kijowska, było 
w błyskawicznym tempie przekształcone w centrum pomocy 
przybywającym z Ukrainy. Goście odwiedzili również ośrodek 
recepcyjny w Stalowej Woli, gdzie udzielano pomoc dzieciom 
z niepełnosprawnościami i specjalnym potrzebami.

Na koniec pobytu w Polsce, delegacja gościła w ośrodku 
Caritas w Bojanowie, gdzie Poseł Barbara Bartuś przekazała 
dary dla przebywających tam dzieci z domów dziecka z okolic 
Mariupola.

W czasie wizyty wszyscy zgodnie podkreślali ogrom pracy 
i wysiłku, jaki ponosi Polska, niosąc pomoc uchodźcom 
wojennym. Wskazywali również na wielką skalę i sprawność 
działania polskich służb granicznych, ośrodków recepcyjnych, 
zaangażowanych instytucji i rzeszy wolontariuszy. 

Poseł Barbara Bartuś przewodniczyła końcem listopada 2021 
roku polskiej Delegacji podczas 143 Zgromadzenia 
Unii Międzyparlamentarnej w Madrycie, gdzie złożyła 
wspólnie z delegacjami Niemiec, Łotwy i Holandii wniosek 
o włączenie do porządku obrad punktu dot. powstrzymania 
handlu ludźmi, naruszeń praw człowieka oraz działań 
na rzecz wolnych i uczciwych wyborów na Białorusi. 

Projekt rezolucji wzywał reżim Łukaszenki do 
natychmiastowego zaprzestania przerzutu ludzi 
z krajów trzecich na Białoruś w celu nielegalnego 
przemytu ich przez granicę UE oraz do natychmiastowego 
zaprzestania wszelkich aktów ucisku wobec opozycji 
i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, 
w tym działaczy społecznych, dziennikarzy 
i przedstawicieli mniejszości polskiej.

W tym dniu rozpoczynała się w Wiedniu sesja zimowa 
ZP OBWE i Przewodnicząca Barbara Bartuś w trakcie
posiedzenia Komisji Stałej w najostrzejszych słowach ten 
akt agresji jednego Państwa Członkowskiego – Rosji, na inne 
suwerenne Państwo-Ukrainę, potępiła. Zwróciła też uwagę, 
iż dotychczasowe działania Rosji nie spotykały się z należytą 
odpowiedzią demokratycznych Państw. 

Przypomniała też słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: 
„Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa 
bałtyckie, a później może przyjść czas na mój 
kraj, na Polskę” wypowiedziane w 2008 roku w Tbilisi.

Inwazja na Ukrainę 24 lutego 2022 
roku zburzyła fundamenty systemu 
bezpieczeństwa i zmieniła 
postrzeganie sytuacji w Europie.

Poseł 
Barbara Bartuś  
w polityce
międzynarodowej
Sejm RP aktywnie wspiera władzę wykonawczą
w realizacji polskiej polityki zagranicznej. 
To zadanie niezwykle potrzebne i przynoszące 
wiele pozytywnych rezultatów. 

Poseł Barbara Bartuś jest też 
wiceprzewodniczącą w Zarządzie Polskiej 
Grupy Unii Międzyparlamentarnej. 

W skład Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej 
wchodzi 178 parlamentów narodowych i 14 
stowarzyszonych parlamentów regionalnych. 
Zgromadzenie to odbywa się co roku 
2 sesje statutowe. Polska Grupa Unii 
Międzyparlamentarnej posiada 8 miejsc, 
w tym 3 w Radzie Kierowniczej Unii 
Międzyparlamentarnej.

Członkami ZP OBWE jest 323 parlamentarzystów 
z 57 państw. Delegacja RP składa się z dwóch 
Senatorów RP i sześciu Posłów reprezentujących 
wszystkie Kluby Parlamentarne. 

Poseł Barbara Bartuś jest 
przewodniczącą tej Delegacji.

W ramach swojej pracy Poseł Barbara Bartuś 
uczestniczy w sesjach Zgromadzenia, ale także 
w misjach obserwacyjnych wyborów w różnych 
państwach członkowskich OBWE. Spośród sesji ZP 
OBWE najważniejszą i najdłuższą jest Sesja Letnia. 
Podczas takiego posiedzenia nie tylko prowadzi się 
debatę, wybiera władze Zgromadzenia i Komisji, 
ale także przyjmuje w głosowaniu rezolucje, które 
wskazują kierunki działań w OBWE i państwach 
członkowskich.

Poseł Barbara Bartuś już od początku bieżącej 
kadencji Sejmu RP, zgodnie z rekomendacją władz 
Prawa i Sprawiedliwości, mocno zaangażowała 
się w ramach dyplomacji parlamentarnej we
 współpracę międzynarodową.
 
Przez władze Klubu Parlamentarnego PiS 
została skierowana do pracy w stałej 
Delegacji Sejmu i Senatu RP  do 
Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. 

W dniach 28-30 marca 2022 r. Poseł Barbara Bartuś wzięła 
udział w NATO Tour for Policy Makers, zorganizowanym 
przez Ambasadę USA wraz z Misją przy NATO w Brukseli. 
Odwiedziła Kwaterę Główną NATO w Brukseli i Kwaterę 
Główną Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE) w Mons w 
Belgii i wzięła udział w serii odpraw od ekspertów z USA
i NATO na temat aktualnej agendy NATO i zmian w zakresie 
bezpieczeństwa.

Warszawa – spotkanie z Ambasadorem USA Markiem Brzezińskiem 

Medyka, 14 marca 2022 r. – Poseł Barbara Bartuś z Prezydium 
ZP OBWE na Drogowym Przejściu Granicznym

Mons w Belgii, 30 marca 2022 r. – w Kwaterze Głównej Sił 
Sojuszniczych w Europie Baku, 2 czerwca 2022 r. – z Delegacją podczas wizyty 

w Parlamencie Azerbejdżanu

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r. – wręczenie odznaczenia 
przez Ministra Kazachstanu 

Birmingham, 2 lipca 2022 r. – jako Przewodnicząca polskiej 
Delegacji na sesji ZP OBWE

W niedzielę 13 marca 2022 roku na zaproszenie 
Poseł Barbary Bartuś do Polski przybyła międzynarodowa 
delegacja na czele z Przewodniczącą Zgromadzenia 
Parlamentarnego OBWE Margaretą Cederfelt ze Szwecji. 
Gudrun Kugler z Austrii zorganizowała też przyjazd 
tira z darami z pomocą humanitarną dla Ukraińców. 
Celem zaproszenia było pokazanie parlamentarzystom 
z różnych państw wysiłku polskich władz, obywateli 
i wolontariuszy w celu przyjęcia fali uchodźców. 
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W dniach 1-4 lipca 2022 roku Poseł Barbara Bartuś wzięła udział 
w 29 Dorocznej Sesji ZP OBWE w Birmingham, gdzie została 
przyjęta, złożona przez polską Delegację, „Rezolucja na temat 
znaczenia Wymiaru Ludzkiego w kontekście aktualnych 
zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze OBWE”. Rezolucja 
przyjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie potępia rosyjską 
agresję na Ukrainę i wzywa odpowiednie struktury OBWE 
do gromadzenia dowodów na ewentualne zbrodnie wojenne, 
zbrodnie przeciwko ludności, ludobójstwo i naruszanie praw 
człowieka na Ukrainie w celu wykorzystania ich w przyszłości 
w sądach. Przewodnicząca Polskiej Delegacji wzięła także 
udział w posiedzeniu Komisji do spraw Migracji, gdzie jako gość 
specjalny opowiadała o dotychczasowych, kompleksowych 
działaniach Polski w zakresie migracji, związanych przede 
wszystkim z wojną na Ukrainie.

W maju 2022 r. Przewodnicząca Barbara Bartuś w czasie rozmów 
z Przewodniczącą Zgromadzenia Margaretą Cederfelt podczas 
konferencji ZP OBWE w stolicy Cypru, poruszyła tematy związane 
z działaniami Polski w zakresie pomocy zaatakowanej przez 
Federację Rosyjską Ukrainie. Zaznaczyła również potrzebę działań 
Państw na rzecz pomocy Ukrainie m.in. w eksporcie żywności 
na rynki międzynarodowe. W czasie spotkania z Sekretarzem 
Generalnym ZP OBWE Roberto Montellą, Poseł Barbara Bartuś 
omówiła możliwe inicjatywy w kwestiach humanitarnych.

Wojna na Ukrainie była tematem przewodnim Sesji 
jesiennej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która 
odbyła się w dniach 24-26 listopada 2022 r. w Warszawie.

Organizacja tej sesji była też olbrzymim sukcesem 
organizacyjnym Sejmu RP i osobiście Przewodniczącej 
Barbary Bartuś. Zgodnie z planami, przyjętymi jeszcze 
w roku 2019, to jesienna sesja w bieżącym roku miała 
odbyć się w stolicy Bułgarii, w Sofii i jeszcze w lipcu 
podczas letniej sesji w Birmingham nic nie wskazywało, 
iż będzie inaczej. Dopiero pod koniec lipca okazało się, 
że Bułgaria nie jest w stanie zorganizować sesji, na której 
miała być dyskutowana zmiana Regulaminu Zgromadzenia 
pozwalająca na zawieszanie w prawach członka Państwa 
agresora, jakim jest Rosja.

W roku 2022 przewodnictwo w OBWE miała 
Polska i dlatego Przewodnicząca Barbara Bartuś 
wystąpiła z propozycją, że nasz kraj może 
zorganizować spotkanie w Warszawie. 

Poseł Barbara Bartuś objęła swoim patronatem konkurs 
„Świąteczne smaki i robótki 2021”, który odbył się w sobotę 
11 grudnia 2021 roku w karczmie „Huculanka” na terenie 
Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie.

W konkursie udział wzięło kilkanaście kół gospodyń wiejskich 
z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Koła rywalizowały 
w dwóch kategoriach „Świąteczne smaki” oraz „Robótki 
i rękodzielnictwo”.

W kategorii „Świąteczne Smaki” pierwsze miejsce 
ex aequo zajęły: Koło Gospodyń Wiejskich Ropica 
Górna, Koło Gospodyń Wiejskich Kryg oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich Jankowa. 

W dniu 22 grudnia 2021 r. Poseł Barbara Bartuś wraz z Dyrektorem 
Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie Mirosławem 
Walągiem wręczyła dodatkowe nagrody dla zwycięskich Kół 
Gospodyń Wiejskich z Jankowej i Ropicy Górnej.

Świąteczne 
Smaki i Robótki
dla Kół Gospodyń Wiejskich 
Powiatu Gorlickiego

W niedzielę 10 lipca 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara 
Bartuś wzięła udział w Pikniku z Produktem Polskim, który 
został zorganizowany w powiecie gorlickim na terenie 
Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. 
W czasie trwania pikniku rozstrzygnięto I etap konkursu 
kulinarnego „Bitwa Regionów”. Potrawy oceniała komisja 
konkursowa w składzie: Gabriela Zając – ekspert kulinarny 
z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, Elżbieta Wróbel Zastępca Dyrektora 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Stanisław 
Gibała Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS 
w Krakowie oraz Dorota Michalak z ODR.

Na Bitwie 
Regionów 
i Pikniku 
z Produktem
Polskim

Poseł Barbara Bartuś wręczając 
nagrody i dyplomy pogratulowała 
wszystkim członkiniom i członkom 
Kół Gospodyń Wiejskich 
zaangażowania w życie swoich 
lokalnych społeczności oraz życzyła 
dalszych sukcesów w działalności.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce - KGW Bobowa, 
II miejsce - KGW Wójtowa,
III miejsce - KGW Gładyszów.

W dniach 11-15 października Poseł Barbara Bartuś wraz 
z Delegacją Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej 
wzięła udział w 145. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, 
która odbyła się w Kigali. W obradach w stolicy Rwandy 
uczestniczyło blisko 1 200 delegatów ze 120 państw, w tym trójka 
posłów reprezentujących Sejm RP. Ważnym akcentem sesji tej 
światowej organizacji parlamentów narodowych było przyjęcie 
specjalnej rezolucji potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę, która 
została włączona jako nadzwyczajny punkt do porządku obrad.

To, co wydawało się niemożliwe,
 okazało się możliwe.

W ciągu dwóch miesięcy Sejm RP zorganizował 
sesję ZP OBWE w pełnym zakresie. Dzięki 
determinacji Poseł Barbary Bartuś na salę 
obrad nie byli wpuszczeni obywatele Rosji 
i Białorusi - ani deputowani, ani pracownicy.

Birmingham, 4 lipca 2022 r. – z  Ministrem Spraw Zagranicznych 
Prof. Zbigniewem Rau po sesji ZP OBWE w drodze do Warszawy 

Istambuł, 18 października 2022  r. – jako prelegent na 
międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez ZP OBWE

Kigali, 12 października 2022 r. – na Zarządzie Unii 
Międzyparlamentarnej

Warszawa, 24 listopada 2022 r. – jako  rozpoczynająca debatę 
w sprawie wojny na Ukrainie podczas obrad jesiennej sesji 
Zgromadzenia  OBWE

Regietów, 10 lipca 2022 r. –  na Bitwie Regionów i Pikniku z Produktem Polskim

Warszawa, 25 listopada 2022 r. – jako Przewodnicząca Polskiej Delegacji  
z Przewodniczącą ZP OBWE Margaretą Cederfelt podsumowuje sesję ZP OBWE
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Libusza, 27 czerwca 2022 r. – na spotkaniu 
z mieszkańcami

Wola Łużańska, 12 lipca 2022 r. – na spotkaniu 
z mieszkańcami

od poseł
barbary
bartuś

Flagi

W Święto Flagi 2 maja 2022 roku, 
tak jak przed pandemią, Poseł Barbara 
Bartuś wraz z działaczami Prawa 
i Sprawiedliwości pojawiła się na gorlickim 
Rynku z naręczem biało-czerwonych flag. 
Każdy mógł taką flagę na drzewcu z rąk 
gorlickiej Poseł otrzymać bezpłatnie.

Przypadający 2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, to święto 
państwowe ustanowione przez Sejm 
RP ustawą z 20 lutego 2004 roku. 
Tego samego dnia obchodzony jest 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
Akcja rozdawania flag na ulicach, 

zapoczątkowana przez Poseł Barbarę
Bartuś już kilka lat wcześniej, ma na celu 
zachęcenie gorliczan, aby w czasie świąt 
państwowych i ważnych wydarzeń, 
wywieszać polską flagę na budynkach 
mieszkalnych. Jest też okazją do 
zwykłych rozmów z mieszkańcami.

W środę 24 listopada 2021 roku do powiatu 
gorlickiego przyjechała Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marlena Maląg. 

Swoją wizytę rozpoczęła od spotkania 
razem z Poseł Barbarą Bartuś i Wojewodą 
Małopolskim Łukaszem Kmitą w Klubie Seniora 
w Łużnej. W godzinach popołudniowych odbyło 
się w Dworze Karwacjanów w Gorlicach spotkanie 
otwarte z mieszkańcami i samorządowcami. 
W czasie spotkania Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Poseł Barbara Bartuś  przedstawiły 
szczegóły Polskiego Ładu. Wszyscy przybyli 
mogli bez ograniczeń zadawać pytania związane 
z programami realizowanymi przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej oraz polityką rządu 
w sprawach, którymi byli zainteresowani.

30  maja 2022 roku do Gorlic przyjechał Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, 
który odwiedził Gminę Ropa i Gorlice.

W niedzielę 17 lipca 2022 roku na zaproszenie 
Poseł Barbary Bartuś do powiatu gorlickiego 
przyjechała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. 
Wizyta rozpoczęła się od udziału w uroczystym 
oddaniu do użytku nowego budynku dla Policji 
w Uściu Gorlickim i obchodach Święta Policji w 
Wysowej. Spotkanie otwarte z mieszkańcami miało 
miejsce o godzinie 15.30 w Sali Sokół w Gorlicach. 

Sala w której ustawiono około 300 krzesełek była 
wypełniona ludźmi na kilkadziesiąt minut przed 
spotkaniem, a czas oczekiwania na Panią 
Marszałek umiały występy zespołów ludowych. 
Po spotkaniu pełnym pozytywnych emocji, 
Marszałek Elżbieta Witek i Poseł Barbara Bartuś 
zostały porwane do tańca przez Braci Matułów,
 a do tańca przygrywała kapela z Janczowej.

Spotkanie z jednym z głównych polityków 
Prawa i Sprawiedliwości spotkało się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i samorządowców 
z powiatu gorlickiego, ale też z Sądecczyzny. W imieniu 
obecnych na spotkaniu burmistrzów i wójtów z powiatu 
gorlickiego Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa na ręce 
Marszałka Ryszarda Terleckiego złożył podziękowania 
za bardzo duże środki finansowe, które samorządy 
otrzymują z wielu różnych rządowych programów.

W sobotę  24 września 2022 roku, Poseł 
Barbara Bartuś zorganizowała w Szymbarku 
k. Gorlic otwarte spotkanie, którego gościem był 
prof. dr hab. Ryszard Terlecki - Przewodniczący 
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, 
Wicemarszałek Sejmu RP.

Poseł Barbara Bartuś, jako niezwykle ważną powinność 
z tytułu pełnienia mandatu poselskiego uznaje 
bezpośrednie, osobiste kontakty z wyborcami. Czyni 
to, nie tylko za pośrednictwem Biura Poselskiego 

Spotkania z mieszkańcami w Powiecie Gorlickim

w Gorlicach, ale także poprzez organizowane przez 
siebie spotkania otwarte z mieszkańcami, udział 
w różnego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach. 
Często też organizuje w  Gorlicach spotkania  z gośćmi.

Łużna, 18 października  2021 r. – na spotkaniu 
z mieszkańcami

Gorlice, 24 listopada 2021 r. –  z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg na spotkaniu otwartym

Gorlice, 17 lipca 2022 r. – Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek na spotkaniu z mieszkańcami

Gorlice, 17 lipca 2022 r. – z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek

Szymbark,  24 września 2022 r. – Wicemarszałek Ryszard Terlecki na spotkaniu z mieszkańcami
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W poniedziałek 23 maja spotkała się z uczniami szkoły 
oraz przeprowadziła konkurs w Zespole Szkół Technicznych 
im. Wincentego Pola w Gorlicach Poseł Barbara Bartuś. 
Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli ZST, 
wyłoniła 5 laureatów:
I miejsce – Tomasz Kamiński (16 pkt),
II miejsce – Aleksandra Skrobot (14 pkt),
III miejsce – Patryk Bajorek, Szymon Luksa 
oraz Szymon Brataniec po (12 pkt).

W Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera 
w Grybowie spotkanie i konkurs odbyły się 31 maja. 
W wyniku konkursu wyłoniono 5 laureatów:
I miejsce – Jan Kaniuk (24 pkt),
II miejsce – Łukasz Karpl (20 pkt),
III miejsce – Dawid Radzik (19 pkt),
IV miejsce – Wojciech Filipek
i Maksymilian Stelmach po (18 pkt).

Pani Poseł opowiadała uczniom o pracy Posła na Sejm RP, 
obowiązkach i prawach, wadach i zaletach związanych 
z wykonywaniem mandatu poselskiego. Szczegółowo 
omawiała proces tworzenia prawa w Polsce, prace 
w komisjach sejmowych i zespołach parlamentarnych. 
Przedstawiała podstawowe pojęcia z zakresu prawa, 
kodeksu wyborczego oraz systemu politycznego. 
Mówiła również o swoich obowiązkach związanych 
z przewodniczeniem stałej Delegacji Sejmu i Senatu 
RP do ZP OBWE – szczególnie teraz w roku polskiego 
przewodnictwa w OBWE i w czasie wojny w Ukrainie.

Po spotkaniach, chętni uczniowie mogli wziąć udział 
w konkursie i napisać test, którego tematyka dotyczyła 
podstawowej znajomości obowiązującej Konstytucji RP, 
historii polskiego parlamentaryzmu, procesu legislacyjnego 
oraz prawa wyborczego. Test składał się z 30 pytań i za 
poprawną odpowiedź można było uzyskać jeden punkt, 
a za błędną jeden punkt był odejmowany. 

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymywali od Poseł 
Barbary Bartuś upominki składające się głównie z gadżetów 
sejmowych. Bogatsze upominki, składające się z ciekawych 
publikacji Wydawnictwa Sejmowego i Instytutu Pamięci 
Narodowej, trafiały do Szkoły i nauczycieli przygotowujących 
młodzież do konkursu. Laureaci pięciu (co do zasady) 
najlepszych wyników wyjechali jeszcze w czerwcu 2022 
roku na trzy dni do Warszawy. Poseł Barbara Bartuś zachęcała 
również młodzież do poszerzania wiedzy z zakresu polityki 
i udziału w Radach Młodzieżowych, które w ostatnim czasie 
stają się coraz bardziej popularne. 

Jaka jest rola Marszałka Sejmu? Jaka jest rola Marszałka 
Senatu? Co to jest Konwent Seniorów? Ilu posłów zasiada 
w Sejmie? Jak długo trwa kadencja Sejmu?Kto ogłasza tekst 
jednolity ustawy?

Między innymi na takie pytania przygotowane przez Poseł 
Barbarę Bartuś musieli odpowiedzieć uczniowie, ale w każdej 
szkole pytania były różne i różny był poziom trudności.

O polskim
parlamentaryzmie
w szkołach
Celem zachęcenia młodzieży do pogłębiania wiedzy na 
temat polskiego parlamentu, historii parlamentaryzmu 
oraz praw i obowiązków obywatelskich. Poseł Barbara 
Bartuś w swoim okręgu wyborczym w roku 2022 
zorganizowała szereg spotkań z uczniami szkół 
średnich i starszych klas szkół podstawowych.

Gorlice, 23 maja 2022 r. – w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola

Bobowa, 14 czerwca 2022 r.  – w Zespole Szkół Zawodowych

Grybów, 13 czerwca 2022 r. – w Zespole Szkół Zawodowych

Gorlice, 13 czerwca 2022 r. – w Zespole Szkół nr 4

Gorlice, 13 czerwca 2022 r. – w Zespole Szkół nr 4

Staszkówka, 6 czerwca 2022 r. – w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

Grybów, 31 maja 2022 r. – w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Artura Grottgera

ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej, Poseł Barbara 
Bartuś odwiedziła we wtorek 14 czerwca 2022 roku wraz 
z Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu 
RP Janem Morwińskim, który przeprowadził wykład, głównie 
o architekturze budynków sejmowych. W przeprowadzonym 
konkursie dla najlepszej trójki Dyrektor Biura Komunikacji 
Społecznej przywiózł specjalne nagrody ufundowane przez 
Sejm RP, a wyjazd do Warszawy wygrali:
I miejsce – Magdalena Jachowicz ze Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej 
i Szymon Ptaszkowski z ZSZ (14 pkt),
II miejsce – Kacper Olejnik i Dawid Faron z ZSZ (13 pkt),
III miejsce – Maria Ćwikła z ZSZ i Julia Kędzierska 
ze Szkoły Podstawowej (12 pkt).

Poniedziałek 13 czerwca 2022 roku, to dzień w którym Poseł 
na Sejm RP Barbara Bartuś odwiedziła uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Grybowie. W konkursie w tej szkole:
I miejsce – Wiktoria Kmak (25 pkt),
II miejsce – Patrycja Góra (23 pkt), 
III miejsce – Daria Kiełbasa (21 pkt),
IV miejsce – Józef Dziedzic (19 pkt),
V miejsce – Miłosz Lichoń i Sylwester Gruca, po (17 pkt).

Nawojowa, 6 czerwca 2022 r. – z Dyrektorem Szkoły Michałem Bulzakiem

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego 
Witosa w Nawojowej, to kolejna szkoła,  którą Poseł 
na Sejm RP Barbara Bartuś odwiedziła w tym dniu, 
aby opowiedzieć młodzieży jak funkcjonuje Państwo. 
Po konkursie Komisja wyłoniła piątkę najlepszych:
I miejsce – Aurelia Skoczeń z klasy III (22 pkt),
II miejsce – Elżbieta Złocka z klasy I (20 pkt),
III miejsce – Maciej Mróz z klasy III (6 pkt),
IV miejsce – Wiktor Rumin z klasy I (15 pkt),
V miejsce – Amelia Słowińska z klasy II (11 pkt).

Z Grybowa 13 czerwca 2022 r. Poseł Barbara Bartuś pojechała 
też do Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach gdzie również 
spotkała się z uczniami i przeprowadziła konkurs o polskim 
parlamentaryzmie. Laureatami zostali:
I miejsce – Antonina Krupa (22pkt),
II miejsce – Julia Brymora (18 pkt),
III miejsce – Artur Sadzikowski (13 pkt),
IV miejsce – Zuzanna Hajduk i Aleksandra Machowska (9 pkt).

W dniu 6 czerwca, na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II Haliny Łaś, Poseł Barbara Bartuś spotkała 
się rano z uczniami starszych klas szkoły podstawowej 
w Staszkówce. Po przeprowadzeniu konkursu Poseł 
zdecydowała o rezygnacji z regulaminowej dogrywki 
i wyłoniono 7 laureatów, którzy mogli pojechać do Warszawy. 
I miejsce – Kamil Szczerba (12 pkt),
II miejsce – Emilia Dyl i Krzysztof Hudzik (11 pkt),
III miejsce – Emilia Brzęk (10 pkt),
IV miejsce – Julia Gut, Szymon Gąsior i Maciej Turek po (9 pkt).

Wizyta w szkole, która nosi imię naszego Wielkiego 
Polaka, Świętego Jana Pawła II, należała do bardzo 
miłych chwil w pracy parlamentarnej i zakończyła 
się w miejscu poświęconym Patronowi Szkoły.
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Miłość
do Ojczyzny
w pieśniach zapisana

Wyróżnienia
Kinga Nosal ze Szkoły Podstawowej w Jankowej, 
wykonując wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” 
oraz wybrany utwór p.t. „O mój rozmarynie”,
Anastazja Pałka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II w Męcinie, wykonując wylosowaną 
1 i 2 zwrotkę „Pierwsza Brygada” oraz wybrany 
utwór p.t. „Wolność”,
Hanna Stefanowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Świdniku, Wykonując wylosowaną 
2 i 3 zwrotkę „Warszawianka” oraz wybrany utwór 
p.t. „Pałacyk Michla”.

Soliści, uczniowie szkół ponadpodstawowych
II miejsce 
zajęły: Kinga Iwan z Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu, wykonując 
wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany utwór 
p.t. „Miasto” oraz Natalia Gogola z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, wykonując wylosowaną 
1 i 2 zwrotkę „Rota” oraz wybrany utwór p.t. „Alunia”,
I i III miejsce nie przyznano
Zespoły
I miejsce 
otrzymał Zespół „Książkiewicz Family” ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Polskiej, wykonując 
wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany
utwór p.t. „Miejcie Nadzieję”,
II miejsce
otrzymał Zespół „Mali Partyzanci” ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Świdniku, wykonując 
wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” 
oraz wybrany utwór p.t. „Pieśń o przeszłości”,
III miejsce nie przyznano
Wyróżnienie
Zespół „Ich Trzech” z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kobylance, wykonując 
„Mazurek Dąbrowskiego” oraz utwór p.t. „Polskie Kwiaty”.

Pieśni patriotyczne są – jak określił niegdyś
Adam Mickiewicz – „arką przymierza między 
dawnymi a młodszymi laty” – przywołują fakty 
historyczne, przechowują zbiorową pamięć, 
a przede wszystkim zawierają potężny 
ładunek emocjonalny. 
Ich nauka, wspólne, zbiorowe słuchanie, 
a także śpiew przywołują i budzą uczucia 
patriotyczne, pozwalają utożsamiać się 
ze wspólnotą narodową w jej losach, 
szczególnie w chwilach cierpienia i chwały.

Przesłuchania VII Gorlickiego Konkursu Pieśni 
Patriotycznej, który jest organizowany corocznie 
przez Poseł Barbarę Bartuś, odbyły się we wtorek 
15 lutego 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych w Gorlicach. Występy młodych artystów 
oceniało profesjonalne jury, w składzie: Henryk 
Rąpała Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Gorlicach – przewodniczący,
Wacław Wacławiak i Natalia Zabrzeska – Borowiec - 
soliści Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej

Soliści, uczniowie szkoły podstawowej klas I-IV
I miejsce
zajęły: Teresa Kutek ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Świdniku wykonując wylosowaną 
2 i 3 zwrotkę „Mazurek Dąbrowskiego” oraz wybrany utwór 
p.t. „Czy wojna jest dla dziewczyn” oraz Natalia Krok ze Szkoły 
Podstawowej w Koniuszowej wykonując wylosowane 
1 i 2 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz utwór „Białe Róże”.
II miejsce 
zajął Piotr Duda ze Szkoły Podstawowej w Kobylance, 
wykonując wylosowaną 3 i 4 zwrotkę „Boże coś Polskę” 
oraz wybrany utwór opowiadający historię bezimiennych 
członków Polskiego Podziemia p.t. „Biały Krzyż”.
III miejsce
zajęła Julia Klimek ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Świdniku, wykonując wylosowaną 
1 i 2 zwrotkę „Pierwsza Brygada” oraz wybrany utwór
p.t. „Idą leśni”.

Laureatami VII Gorlickiego Konkursu Pieśni 
Patriotycznej w poszczególnych kategoriach zostali:

Soliści, uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII
I miejsce
zajęła Wiktoria Ziobrowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Mszance, wykonując wylosowaną 1 i 2 zwrotkę „Mazurek 
Dąbrowskiego” oraz wybrany utwór p.t. „Wariatka”.
II miejsce nie przyznano
III miejsce 
zajęły Julia Białkowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Świdniku, wykonując wylosowaną 
2 i 3 zwrotkę „Boże coś Polskę” oraz wybrany utwór p.t. 
„Szary Mundur” oraz Oliwa Dobosz ze Szkoły 
Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej, wykonując 
wylosowaną 2 i 3 zwrotkę „Piechota” oraz wybrany 
utwór p.t. „Co to jest niepodległość”.z Nowego Sącza, Piotr Milczanowski z Instytutu 

Pamięci Narodowej z Krakowa, Janusz Zięba Dyrektor 
Gorlickiego Centrum Kultury oraz Robert Gryzik 
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Bobowej.
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w Hołdzie
Żołnierzom 
Wyklętym

Wyrazem hołdu dla wszystkich żołnierzy 
niezłomnych, którzy po zakończeniu wojny 
nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną 
i demokratyczną Polskę, został Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Jest to święto państwowe przypadające 
w dniu 1 marca, które zostało ustanowione 
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. 

Inicjatywę ustanowienia tego święta 
podjął w 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński 
składając do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
zorganizowane przez Poseł Barbarę Bartuś w roku 2022 
odbyły się w niedzielę 27 lutego i tradycyjnie rozpoczęły 
się w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Gorlicach od Mszy 
Świętej z asystą Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza w intencji Ojczyzny oraz 
wszystkich Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. 
Było to 3 dni po niczym nieuzasadnionej, barbarzyńskiej 
napaści Rosji na Ukrainę, gdy wszyscy byliśmy w wielkim 
szoku. Mszy Świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił 
ks. por. SG Robert Młynarczyk Kapelan Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

Do modlitwy wiernych poprowadzonej przez Poseł
Barbarę Bartuś, Tomasza Płatka oraz Mirosława Waląga 
włączono wezwania za naród ukraiński i pokój na świecie 
oraz za polskie służby mundurowe, aby ich trudna 
i odpowiedzialna służba w obronie naszych granic 
oraz bezpieczeństwa narodowego spotykała się 
z poparciem całego społeczeństwa.

Prowadzący obchody w sali teatralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury Violetta Stabach – Wójcik i Krzysztof Jędrzejczyk 
podkreślili, że uroczystość organizowana jest po to, aby 
zamanifestować patriotyzm i dać wyraz przywiązaniu 
do chwalebnej, choć nierzadko trudnej historii naszej 
Ojczyzny, oraz oddać hołd i cześć tym mężnym kobietom 
i mężczyznom, częstokroć bardzo młodym, którzy po 
koszmarze niemieckiej okupacji nie chcieli pogodzić się 
z kolejnym zniewoleniem, tym razem sowieckim. 
Przysięgali walczyć o Polskę wolną i niepodległą. Podjęli 
heroiczną walkę, wierni tej przysiędze i wartościom, które 
się za nią kryły. Zdradzeni przez zachodnich sojuszników, 
osamotnieni, szkalowani przez komunistyczną propagandę,  
pomimo tego, posługując się słowami sanitariuszki, Danuty 
Siedzikówny „Inki” – zachowali się jak trzeba. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Senator RP 
prof. Włodzimierz Bernacki oraz Piotr Pyzik Podsekretarz Stanu 
i Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych 
i Górnictwa Węglowego.

Poseł Barbara Bartuś zabierając głos nawiązała 
do aktualnej sytuacji międzynarodowej i mówiła: 
„... musimy zdawać sobie sprawę z tego, że eskalacja napięcia 
za naszą wschodnią granicą dramatycznie pogarsza sytuację 
bezpieczeństwa w całym regionie, przybliżając perspektywę 
konwencjonalnego konfliktu zbrojnego w Europie. Przed takim 
scenariuszem ostrzegaliśmy od wielu miesięcy. Przed takim 
scenariuszem w 2008 roku ostrzegał Prezydent RP Prof. Lech 
Kaczyński, który w Tibilisi mówił: „(…) dziś Gruzja, jutro Ukraina, 
pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, 
na Polskę”.
Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego odczytał list 
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, 
Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. 
Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, który 
zwrócił się do uczestników gorlickiej uroczystości słowami 
swojego Ś.P. Brata - Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: 
„Niepodległość nie jest dana raz na zawsze; trzeba o nią 
dbać; trzeba o nią walczyć” – te słowa nabrały w tych dniach 
szczególnej aktualności. Przekonują się o tym teraz nasi 
wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Pan Prezes Jarosław 
Kaczyński zaznaczył, że „wojna nie zaczęła się 24 lutego, 
lecz trwa od 2014 roku, ale jeśli przyjąć, że jest to wojna 
o reintegrację imperium, to jej początki sięgają 1999 roku. 
Wicepremier w przysłanym liście podkreślał : Niepodległość 
jest darem, jest skarbem, którego winniśmy strzec jak oka 
w głowie. To jest nasz obowiązek tak względem Żołnierzy 
Wyklętych, jak i przyszłych pokoleń.”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
które są organizowane przez Poseł na Sejm RP Barbarę 
Bartuś, od lat stanowią również okazję wręczenia nagród 
laureatom Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
i docenienia ich rodziców, opiekunów szkolnych oraz 
dyrektorów szkół.

Całość uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Gorlicach uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej z Nowego Sącza, która zapewniła podkład 
muzyczny pod występy laureatów VII Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

„Polska pozostaje niezachwiana w swoim poparciu
 dla suwerenności i integralności terytorialnej swojego 
sąsiada – Ukrainy, w jej międzynarodowo uznanych granicach.”

Do uczestników gorlickich obchodów zostało skierowane 
wiele adresów okolicznościowych. Poseł Barbara Bartuś 
odczytała listy od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek 
i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Sens organizowania obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, szczególnie w obecnym 
trudnym czasie, najwybitniej wydobył w swoim 
wystąpieniu Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki 
mówiąc o garstce młodych żołnierzy niezłomnych, 
którzy po zakończeniu II wojny światowej chcieli 
świętować swoją wolność, ale wolność rozumianą, 
jako wierność zasadom, wierność prawom, wierność 
przysiędze wojskowej, to jest wolność człowieka, 
który bierze karabin i wykonuje swoje zobowiązania 
służąc wiernie Bogu i Ojczyźnie.

Duży wkład w upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych wniósł 
również swoją prelekcją Piotr Milczanowski z Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Naczelnik 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN na początku 
swego wystąpienia nawiązał do aktualnej sytuacji 
międzynarodowej, a także przybliżył szczegółowo postać 
Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Księdza Władysława 
Gurgacza, związanego w pewnym okresie z Gorlicami. 
Podkreślił również znaczenie Instytutu Pamięci Narodowej 
w poszukiwaniu prawdy o Polskich Bohaterach.

Po tych słowach widownia wstała, a Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej z Nowego Sącza odegrała hymn Ukrainy.

Gorlickie obchody w 2022 roku miały bardzo wysoką rangę, gdyż 
były objęte Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu RP Pani 
Elżbiety Witek. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. 

Poseł Barbara Bartuś nawiązując do ataku 
rosyjskiego na naszego sąsiada mówiła: 
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W drugim dniu zwiedzili Pałac Prezydencki, gdzie na co dzień 
funkcjonuje najważniejsza osoba w Państwie – Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm RP, ale również Senat, były 
kolejnym punktem programu tego dnia. Poseł Barbara 
Bartuś wraz z przewodnikiem oprowadzała wszystkich po 
kompleksie budynków, ale też tłumaczyła zawisłości procesu 
ustawodawczego, codzienną pracę posła, zadania i funkcje 
Sejmu. Wyjątkowym momentem była wizyta w gabinecie 
Marszałek Sejmu RP, gdzie Pani Elżbieta Witek przyjęła 
grupę z Ziemi Gorlickiej oraz Sądeckiej i mimo bardzo 
zajętego kalendarza poświęciła kilkanaście minut na 
rozmowę z młodzieżą. 

w Warszawie
Konkursów

Laureaci organizowanych przez Poseł Barbarę 
Bartuś konkursów wiedzy o polskim 
parlamentaryzmie oraz laureatka VII Gorlickiego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej w ramach nagrody, 
wraz z swoimi opiekunami, we wczesnych 
godzinach porannych 21 czerwca 2022 roku 
wyjechali na zwiedzanie Warszawy.

Wizytę w stolicy rozpoczęli od Łazienek Królewskich. 
Odwiedzili Starą Oranżerię, a także Teatr Królewski, 
Biały Dom z Królewską Galerią Grafiki i Pałac na Wyspie. 
Uczniowie mogli zobaczyć, gdzie mieszkał i w jakich 
warunkach żył ostatni Król Polski Stanisław August 
Poniatowski. Z Łazienek Królewskich wycieczkowicze 
udali się na Stare Miasto, gdzie już czekał na nich kolejny 
przewodnik, któryoprowadził ich po najważniejszych

miejscach stolicy Polski. Wszyscy mieli okazję zobaczyć na żywo 
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu 
Piłsudskiego, a następnie Ogród Saski, Krakowskie Przedmieście, 
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy oraz Zamek 
Królewski. Duże wrażenie na młodzieży zrobił Pomnik Małego 
Powstańca oraz Pomnik Powstania Warszawskiego, których 
historię szczegółowo przedstawił przewodnik.

Z Sejmu RP grupa udała się do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Muzeum to zostało otwarte w przeddzień 
60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, z inicjatywy 
i dzięki determinacji Prof. Lecha Kaczyńskiego – ówczesnego 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jest jednym 
z najlepszych i najnowocześniejszych obiektów muzealnych 
w Polsce. Zawiera ponad 30 tysięcy eksponatów. Ciekawa 
multimedialna ekspozycja pozwala dokładnie poznać 
historię Powstania Warszawskiego, losy jego bohaterów 
i uczestników, także zwykłych mieszkańców stolicy, 
żyjących w czasie II wojny światowej na jego terenie. 

Wieczorem, w ramach kolacji uczestnicy wyjazdu zasiedli 
przy wspólnym grillu. Była to okazja do lepszego poznania 
się nawzajem, czyli do integracji młodzieży z różnych szkół.
W ostatnim dniu pobytu w stolicy zwiedzili muzea Wojska 
Polskiego i Narodowe oraz Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego zlokalizowane pod kopułą 
Świątyni Opatrzności Bożej.

Z Muzeum wszyscy udali się na Powązki Wojskowe, 
które wraz z przewodnikiem zwiedzili i zapalili znicze 
pod Pomnikiem Smoleńskim, na grobie ŚP. Przemysława 
Gosiewskiego, przed Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych 
na Łączce oraz przy Pomniku Katyńskim. Uczniowie 
odwiedzili również groby Powstańców Styczniowych
i znanych osobistości świata współczesnego.

Laureaci

21 czerwca 2022 r . – laureaci przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza

21 czerwca 2022 r.  – laureaci zwiedzają Łazienki Królewskie

21 czerwca 2022 r. – laureaci zwiedzają Łazienki Królewskie 

22 czerwca 2022 r. – laureaci wraz z Poseł Barbarę Bartuś na spotkaniu
z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek

Warszawa, 22 czerwca 2022 r. – laureaci w Pałacu Prezydenckim

22 czerwca 2022 r. – laureaci przed tablicą upamiętniającą Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego jako twórcę Muzeum Powstania Warszawskiego

23 czerwca 2022 r. – laureaci konkursów organizowanych przez Poseł 
Barbarę Bartuś w Muzeum Narodowym przed obrazem Jana Matejki 
Bitwa pod Grunwaldem

23 czerwca 2022 r. – laureaci w Muzeum Wojska Polskiego

22 czerwca 2022 r. – laureaci wraz z  Poseł Barbarę Bartuś w Sejmie RP

Warszawa, 21 czerwca 2022 r. – laureaci konkursów organizowanych 
przez Poseł Barbarę Bartuś przed Pomnikiem Małego Powstańca
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Setki 
Milonów
Złotych
Jako wsparcie 
dla samorządów
Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd 
terytorialny wykonuje zadania publiczne nie 
zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów 
innych władz publicznych. Podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego jest gmina, a zadania 
publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej są wykonywane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego jako zadania własne. 

Zadania własne, to zadania publiczne finansowana 
z dochodów własnych jednostki samorządowej, 
za których realizację ta jednostka samorządu 
samodzielnie odpowiada. 

Trudny dla wszystkich rok 2022, wojna za 
naszą wschodnią granicą i kryzys energetyczny 
wywołany działaniami Rosji, nie spowolnił 
inwestycji realizowanych przy wsparciu z budżetu 
państwa, a wręcz przeciwnie, dzięki decyzjom 
Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego do 
samorządów trafiły dodatkowe fundusze.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 
z Dnia 30 Maja 2022 r., w ramach 
ii naboru Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Program Inwestycji 
Strategicznych do powiatów 
gorlickiego, nowosądeckiego, 
limanowskiego, nowotarskiego, 
tatrzańskiego oraz Miasta 
Nowy Sącz trafiło łącznie  

Do zadań własnych gminy należą, przede wszystkim sprawy 
służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców danej gminy w 
zakresie edukacji publicznej (przedszkola i szkoły podstawowe); 
lokalnego transportu zbiorowego; gminnych dróg, ulic i mostów;
wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości, odpadów 
komunalnych i wysypisk, zaopatrzenia społeczności w energię 
elektryczną, ciepło i gaz; kultury (biblioteki, zabytki); sportu 
i turystki (boiska i inne tereny rekreacyjne oraz urządzenia 
sportowe); targowisk i hal targowych; zieleni i cmentarzy; 
porządku publicznego i bezpieczeństwa (w tym ochrona 
przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa).

Gmina Biecz – 9 405 000 zł na dwa zadania dotyczące 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
Gmina Bobowa – 10 900 000 zł na dwa zadania (modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa – 1 mln zł 
i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa 
– 9,9 mln zł)
Gmina Gorlice – 10 800 000 zł na trzy zadania (przebudowa 
dróg gminnych – 3,2 mln zł; rozbudowa sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej – 3 mln zł i przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Gorlice – 4,6 mln zł)
Gmina Lipinki – 10 545 000 zł na dwa zadania (modernizacja 
sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki – 3 895 000 zł 
i budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Wójtowa – 6 650 000 zł)
Gmina Łużna – 10 285 160 zł na trzy zadania (modernizacja 
budynków użyteczności publicznej – 2 690 100 zł; modernizacja 
dróg gminnych – 2 846 960 zł i uporządkowanie gospodarki 
ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Mszanka i Wola Łużańska – 4 748 100 zł)
Gmina Moszczenica – 9 123 640,80 zł na trzy zadania (budowa 
budynku komunalnego wielorodzinnego – 2 927 400 zł; remont 
i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży – 3 017 164 zł 
i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej 
we wsi Moszczenica – 3 179 075 zł)

Gmina Chełmiec – 10,9 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Klęczany
Gmina Gródek nad Dunajcem – 10 mln zł na dwa zadania 
(poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 5 mln zł 
i rozbudowa kanalizacji na terenie gminy – 5 mln zł)
Gmina Grybów – 10 400 000 zł na budowę szkoły podstawowej 
wraz z salą sportową w miejscowości Gródek 
Gmina Kamionka Wielka – 10 999 999 zł na dwa zadania 
(modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej
– 4 999 999 zł i budowa chodników na terenie gminy – 6 mln zł)
Gmina Krynica-Zdrój – 24 999 000 zł na Igrzyska Europejskie 
Kraków Małopolska 2023 
Gmina Korzenna – 9 999 000 zł na budowę oczyszczalni 
ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną 
Gmina Łabowa – 9 520 000 zł na dwa zadania (Park 
terapeutyczny – Łabowa otwarta na świat – 3 140 000 zł 
i poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji 
poprzez termomodernizację budynków szkolnych – 6 380 000 zł)
Gmina Łącko – 8 964 750 zł na trzy zadania (modernizacja 
infrastruktury drogowej – 4 374 750 zł; montaż instalacji 
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 
– 2 250 000 zł i rozbudowa infrastruktury sportowej przy 
szkołach podstawowych w Jazowsku i Zagorzynie – 2 340 000 zł)
Gmina Łososina Dolna - 9 870 000 zł na trzy zadania 
(zaprojektowanie oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Tęgoborze – 4 980 000 zł, rozbudowa 
sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody pitnej – 2 990 000 zł
 i wdrożenie inteligentnego systemy zarządzania sieciami 
wodno-kanalizacyjnymi – 1,9 mln zł)
Gmina Nawojowa – 7 450 000 zł na trzy zadania (budowa 
drogi gminnej w Żeleźnikowej Wielkiej – 1,9 mln zł; rozbudowa 
drogi gminnej w miejscowości Frycowa – 2,85 mln zł i Centrum 
aktywności i wypoczynku – 2,7 mln zł)
Gmina Podegrodzie – 9 985 000 zł na dwa zadania (remont-
modernizacja dróg gminnych – 1 995 000 zł i budowa nowej 
szkoły podstawowej w Stadłach – 7 990 000 zł)
Gmina Rytro – 10 mln zł na dwa zadania (remont i przebudowa 
budynku szkoły podstawowej w Rytrze – 8,5 mln zł
 i modernizacja dróg gminnych – 1,5 mln zł)
Gmina Stary Sącz – 11 040 000 zł na dwa zadania (przebudowa 
i rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym 
Sączu – 6 290 000 zł i rozbudowa drogi gminnej nr w m. Barcice 
Dolne oraz w m. Stary Sącz – 4, 75 mln zł)

Miasto Grybów – 13 432 500 zł na trzy zadania (budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlu Biała Wyżna – 
Zawodzie – 4 987 500 zł; modernizacja dróg wraz z budową 
parkingów – 3,99 mln zł i budowa infrastruktury Turystyczno-
Sportowej – 4 455 000 zł)
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – 10,2 mln zł na dwa zadania 
(modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka
 – 5 mln zł i modernizacja infrastruktury turystycznej wraz 
z infrastrukturą drogową w gminie – 5,2 mln zł)
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – 10 972 500 zł na 
dwa zadania (modernizacja infrastruktury drogowej – 2 992 
500 zł i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Wojkowa– 7 980 000 zł)
Powiat Nowosądecki – 15 000 000 zł na budowę Centrum 
Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie – 10 489 
999, 96 zł na dwa zadania (budowa i modernizacja infrastruktury 
turystycznej i sportowej – 4 995 000 zł i infrastruktury drogowej 
– 5 494 999,96 zł)

Gmina Ropa – 12 850 000 zł na trzy zadania (budowa sieci 
wodociągowej – 4 75 mln zł; budowa hali sportowej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu – 4 050 000 zł i budowa hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie – 4 050 000 zł)
Gmina Sękowa – 10 260 000 zł na dwa zadania (modernizacja 
drogi w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu 
komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa
 – 4, 75 mln zł i modernizacja dróg w gminie Sękowa – 5,51 mln zł)
Gmina Uście Gorlickie – 11 900 000 zł na trzy zadania 
(modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią 
kanalizacyjną – 1,9 mln zł; budowa boiska wielofunkcyjnego w 
Brunarach– 0,9 mln zł i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Uściu Gorlickim, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej – 9,1 mln zł)
Miasto Gorlice – 19 936 000 zł  na trzy zadania (przebudowa 
ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice 
– 4 997 000,00 zł; modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej 
Miasta Gorlice – 9 999 000,00 zł i uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu 
Łysogórskim w Gorlicach – 4,94 mln zł)
Powiat Gorlicki – 14 298 858,50 zł na dwa zadania (odbudowa 
dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Bobowa - Brzana 
– 4 655 000,00 zł i modernizacja dróg powiatowych na terenie 
gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa – 9 643 858,50 zł)
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej – 5 000 000 zł na modernizację 
infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej 

Oznacza to wprost, że za konkretne zadania odpowiada 
wójt, burmistrz, starosta, czy Marszałek Województwa. Na 
przykładzie dróg, są drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie 
– czyli samorządowe, oraz drogi krajowei autostrady, za które 
odpowiada rząd. Od lat wiadomo, że dochody mniejszych 
samorządów nie pozwalają na pełną realizację wszystkich 
zadań. Zmorą naszych wiosek były dziurawe drogi, czy brak 
kanalizacji, wodociągów. Aby pomóc samorządom w realizacji 
zadań własnych, Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego udziela 
wsparcia, przekazuje dotacje, m.in. na zadania inwestycyjne.

829 568 197,04 zł
Samorządom powiatu gorlickiego przyznano łącznie 
135 283 659,30 zł na 29 inwestycji, w tym:

Do Powiatu Nowosądeckiego trafiło łącznie 
204 222 749,96 zł na 35 inwestycji, w tym:

Do Miasta Nowego Sącza trafiło łącznie 42 000 000 zł 
na 2 inwestycje, w tym: 

Do samorządów Powiatu Limanowskiego trafi 
łącznie 167 073 800 zł na 20 inwestycji, w tym:

Gorlice, 30 maja 2022 r. –konferencja prasowa z udziałem Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy

na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 5 mln zł 
i modernizację oraz budowę infrastruktury drogowo-mostowej, 
budowę i modernizację chodników oraz oświetlenia – 37 mln zł

Gmina Dobra – 9 800 000 zł na modernizację placówek 
oświatowych 
Gmina Jodłownik – 17 100 000 zł na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Gmina Laskowa – 9 800 000 zł na rozbudowę gospodarki 
wodno-ściekowej 
Gmina Limanowa – 22 865 000 zł na rozbudowę i modernizację 
bazy oświatowej
Gmina Łukowica – 9 999 800 zł na dwa zadania (modernizacja 
budynków użyteczności publicznej oraz dostosowanie części 
budynku byłego gimnazjum w Łukowicy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 2 114 800 zł i modernizacja dróg 
– 7 885 000 zł)
Gmina Mszana Dolna - 5 900 000 zł na trzy zadania (budowa 
ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole w Kasince 
Małej – 5 mln zł; budowa przedszkola i żłobka przy ul. Marka w 
Mszanie Dolnej – 8,9 mln zł i budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Miasta Mszana Dolna – 2 mln zł)
Gmina Niedźwiedź – 9 mln zł na dwa zadania (przebudowa 
i modernizacja dróg – 4,75 mln zł i infrastruktura przy obiektach 
placówek oświaty w Gminie – 4,25 mln zł)
Gmina Słopnice – 12 215 000 zł na dwa zadania (budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podst nr 3 w Słopnicach – 5 015 000 zł 
i przebudowa obiektów mostowych w Słopnicach wraz 
z modernizacją dróg w rejonie tych obiektów – 4 731 000 zł)
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Gmina Tymbark – 7 200 000 zł na modernizację energetyczną 
budynków na terenie Gminy 
Miasto Limanowa – 13 000 000 zł na dwa zadania (rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej i przebudowę głównej sieci magistrali 
wodociągowej w Mieście – 8 mln zł i rozbudowa budynku 
noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – 5 mln zł)
Powiat Limanowski – 20 200 000 zł na dwa zadania 
(modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej – 5 mln zł 
i modernizacja dróg na terenie Powiatu – 15,2 mln zł)
Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa – 10 000 000 zł 
na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Mszanie 
Dolnej dla nowych ścieków z Miasta i Gmin Mszana Dolna 
i Niedźwiedź – 10 000 000,00 zł.

Gmina Czarny Dunajec – 9 900 000 zł na Transgraniczne 
Centrum rozwoju Sportu 
Gmina Czorsztyn – 10 250 000 zł na dwa zadania (budowa 
amfiteatru w miejscowości Maniowy wraz z infrastrukturą 
drogową – 3,6 mln zł i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Mizerna – 6,65 mln zł)
Gmina Jabłonka – 12 750 000 zł na dwa zadania (przebudowa 
i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i termomodernizacja 
budynku Szkoły i hali sportowej w Jabłonce – 4,25 mln zł)
Gmina Krościenko nad Dunajcem – 15 190 500 zł na dwa 
zadania (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach 
na terenie gminy – 4,74 mln zł i remont infrastruktury drogowej 
na terenie gminy – 10,45 mln zł)
Gmina Lipnica Wielka – 11 210 000 zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy 
Wielkiej
Gmina Łapsze Niżne – 10 450 000 zł na modernizację 
infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Gmina Nowy Targ – 12 949 925 zł na dwa zadania (modernizacja 
infrastruktury drogowej na terenie Gminy – 4 732 425 zł i 
budowa kanalizacji sanitarnej – 8 217 500 zł)
Gmina Ochotnica Dolna – 9 999 990 zł na dwa zadania 
(Szczęśliwa gmina – miejsce rozwoju turystyki, sportu i rekreacji 
– 7 299 990 zł i Ochotnica & Tylmanowa Smart Village – 2,7 mln zł)
Gmina Raba Wyżna – 9 mln zł na budowę przedszkola przy 
Szkole Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Podsarniu 
Gmina Rabka-Zdrój – 9 975 000 zł na dwa zadania (budowa 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 
z odbudową nawierzchni dróg – 8 075 000 zł i przebudowa dróg 
gminnych – 1,9 mln zł)
Gmina Spytkowice – 4 749 050 zł na modernizację dróg w Gminie
Gmina Szaflary – 9 999 700 zł na modernizację dróg gminnych
Miasto Nowy Targ – 17 349 900 zł na dwa zadania (budowa 
kanalizacji deszczowej – 4 999 900 zł i budowa, przebudowa, 
remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych – 12,35 mln zł)
Miasto i Gmina Szczawnica – 9 717 442,78 zł na dwa zadania 
(przebudowa ul. Biała Woda w miejscowości Jaworki – 8 835 000 
zł i modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem 
– 882 442,78 zł)
Powiat Nowotarski – 14 231 000 zł na rozbudowę, 
modernizację, likwidację skutków powodzi na drodze 
powiatowej

Samorządy Powiatu Nowotarskiego otrzymają 
łącznie 158 812 487,78 zł na 23 inwestycje, w tym:

Gmina Biały Dunajec – 8 300 000 zł na trzy zadania 
(modernizacja oświetlenia drogowego  – 2,25 mln zł; 
poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową 
wielofunkcyjnego budynku gminnego – 2,25 mln zł 
i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Biały Dunajec 
– 3,8 mln zł)
Gmina Bukowina Tatrzańska – 29 800 000 zł na budowę gminnej 
oczyszczalni ścieków 
Gmina Kościelisko – 11 731 000 zł na trzy zadania (modernizacja 
dróg – 4,75 mln zł; przebudowa, rozbudowa istniejącego 
budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą 
wyposażenia – 4 131 000 zł i budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w miejscowości Witów – 2,85 mln zł)
Gmina Poronin – 14 999 500 zł na dwa zadania (modernizacja 
i przebudowa infrastruktury drogowej – 10 mln zł i rozbiórka 
oraz budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie 
– 4 999 500 zł)
Miasto Zakopane – 47 750 000 zł na dwa zadania (modernizacja 
infrastruktury drogowej na cele przygotowań do Igrzysk 
Europejskich w 2023 roku – 24 mln zł i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Łęgi – 23,75 mln zł)
Powiat Tatrzański – 9 595 000 zł na trzy zadania (przebudowa 
drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera w m. Zakopane 
– 4 655 000 zł, przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich 
w mieście Zakopane – 2,85 mln zł i rozbudowa drogi Gronków – 
Bukowina Tatrzańska wraz z rozbudową obiektów mostowych 
– 2 090 000 zł)

Do samorządów Powiatu Tatrzańskiego trafiło 
łącznie 122 175 500 zł na 14 inwestycji, w tym:

Gmina Bobowa – 3 mln zł na rozbudowę, przebudowę, wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej 
w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia 
biurowe.
Gmina Gorlice – 2 969 208 zł na dwa zadania (rozbudowa drogi 
gminnej w Kobylance – 1 979 208 zł i przebudowa infrastruktury 
społecznej w gminie – 990 000 zł)
Gmina Łużna – 2 697 300 zł na budowę i modernizację 
oświetlenia ulicznego
Gmina Sękowa – 2 744 000 zł na wykonanie lokalnej oczyszczalni 
ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa
Gmina Uście Gorlickie – 2 998 000 zł na dwa zadania (OZE na 
budynkach użyteczności publicznej Gminy – 2 058 000 zł 
i termomodernizację obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroj,– 940 000 zł)
Miasto Gorlice – 2 mln zł na modernizację bazy edukacyjnej 
na terenie Miasta 
Powiat Gorlicki – 4 895 100 zł na przebudowę drogi powiatowej 
1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka 
i Dominikowice

Gmina Chełmiec – 2 900 000 zł na budowę zbiornika wody pitnej 
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Klimkówka
Gmina Grybów – 2,5 mln zł na budowę przedszkola w formule 
zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Florynka 
Gmina Korzenna – 2 999 000 zł na budowę infrastruktury 
kanalizacyjnej na terenie Gminy
Gmina Łabowa – 2 922 000 zł na wyrównanie poziomu 
dostępności mieszkańców do usług publicznych
Gmina Łososina Dolna – 2 980 000 zł na budowę ośrodka 
zdrowia w Łososinie Dolnej 
Gmina Nawojowa – 2 500 000 zł na budowę ośrodka zdrowia 
w Nawojowej – etap I 
Gmina Rytro – 3 000 000 zł na remont stadionu i boiska 
sportowego 
Gmina Stary Sącz – 2 850 000 zł na modernizację infrastruktury 
drogowej na terenie gminy – etap 1
Gmina Krynica-Zdrój – 1 999 100 zł na budowę i modernizację 
infrastruktury na terenach wiejskich Gminy 
Powiat Nowosądecki – 5 237 190 zł na rozbudowę i modernizację 
drogi powiatowej w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica 
Niżna i Przysietnica 

Samorządy Ziemi Gorlickiej otrzymały łącznie 21 303 
608 zł na 9 zadań, w tym:

Samorządy powiatu nowosądeckiego otrzymały 
łącznie 29 887 290 zł na 10 zadań, w tym:

Samorządy powiatu tatrzańskiego otrzymały łącznie 
3 960 000 zł na 2 zadania, w tym:

W powiecie nowotarskim 2 mln zł 

Rozstrzygnięcie iii Edycji 
Rządowego Funduszu Polsk Ład 
i Programu Inwestycji 
Strategicznych dla gmin
pgr-owskich Poseł Barbara 
Bartuś przekazała
przedstawicielom samorządów 
na konferencji prasowej 14 lipca
2022 r. Decyzją Premiera 
Mateusza Morawieckiego 
dla samorządów okręgu 
wyborczego nr 14 zatwierdzono 

66 932 898 zł 

Gmina Raba Wyżna na odtworzenie infrastruktury drogowej 
po budowie kanalizacji sanitarnej 

Samorządy Ziemi Limanowskiej otrzymały łącznie 
9 782 000 zł na cztery zadania, w tym:
Miasto Limanowa – 2 000 000 zł na budowę instalacji 
fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i 
przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej
Gmina Jodłownik – 2 000 000 zł na budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Wilkowisku - etap II  Powiat 
Limanowski – 5 782 000 zł na dwa zadania (modernizacja 
dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik – 3 920 000 
zł i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w 
miejscowości Kasina Wielka i Glisne – 1 862 000 zł)

Miasto Zakopane – 2 000 000 zł na wyposażenie Centrum 
Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom’ oraz dostosowanie 
Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności 
cyfrowej 
Gmina Kościelisko – 1 960 000 zł na budowę i modernizację 
infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej 
w Gminie  

w ramach iv edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych 
– polskie uzdrowiska do 8 gmin 
z powiatu gorlickiego, 
nowosądeckiego oraz 
nowotarskiego popłynęło 
kolejnych ponad 39 mln zł, 
w tym do: 
Gminy Sękowa  – 4,9 mln zł na zadanie „Budowa ścieżki 
w koronach drzew w uzdrowisku Wapienne”
Gmina Uście Gorlickie – 1 mln zł na zadanie „Budowa tężni 
solankowej i modernizacja fontanny w parku zdrojowym 
w Wysowej” 
Gmina Uście Gorlickie – 3,5 mln zł na zadanie „Rozbudowa
 i modernizacja parku wodnego w Wysowej-Zdroju”
Gmina Krynica-Zdrój – 5 mln zł na zadanie „Rozbudowa 
ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju”
Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – 5 mln zł na zadanie 
„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą 
sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna Zdrój”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – 4 999 960 zł na 
zadanie „Stworzenie Rodzinnego Parku Rekreacji jako nowej 
oferty turystycznej w Uzdrowisku Muszyna”
Gmina Rabka-Zdrój – 5 mln zł na zadanie „Przebudowa i 
modernizacja dróg na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą” 
Miasto i Gmina Szczawnica – 4,9 mln zł na zadanie „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum 
uzdrowiska” 
Gmina Czarny Dunajec – 5 mln zł na zadanie „Włączenie strefy 
A uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec” 

Gmina Biały Dunajec – 8 300 000 zł na trzy zadania 
(modernizacja oświetlenia drogowego  – 2,25 mln zł; 
poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową 
wielofunkcyjnego budynku gminnego – 2,25 mln zł 
i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Biały Dunajec 
– 3,8 mln zł)

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg
Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich 
dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z barier 
ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, a także jest czynnikiem 
obniżającym aktywność gospodarczą, 
inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów.

Dlatego też ustawą z 23 października 2018 r. 
powołany został nowy, dodatkowy mechanizm 
wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego - 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Stanowi on

Gorlice, 14 lipca 2022 r. – z gorlickimi samorządowcami na konferencji 
prasowej nt. kolejnych środków dla gmin
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instrument wsparcia realizacji zadań na drogach 
zarządzanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Wsparcie jest przyznawane 
na podstawie wniosków o dofinansowanie, 
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach przeprowadzanych naborów. Wysokość 
dofinansowania ze środków RFRD na zadania 
powiatowe i gminne jest uzależniona od dochodów 
danej jednostki samorządu terytorialnego 
i maksymalne może wynieść aż do 80% 
kosztów realizacji zadania.

W roku 2022 samorządy 
z okręgu wyborczego Poseł 
Barbary Bartuś pozyskały z 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, jako dofinansowanie 
zadań własnych, kwotę  

72 923 624,16 zł

Gmina Biecz – 2 021 441 zł na drogi w Bieczu – 581 869 zł, 
budowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II z Dw nr 980 w Bieczu 
– 1 019 552 zł i remont drogi nr 271101K w Bieczu – 420 020 zł,
Gmina Gorlice – 825 482 zł na drogę w Dominikowicach,
Gmina Lipinki – 220 395 zł na drogę w Pagorzynie,
Miasto Gorlice – 664 066 zł na ul. Blich,
Powiat Gorlicki – 3 154 731 zł na drogę Szymbark - Bystra 
- Szalowa w miejscowości Szymbark – 1 561 665 zł i drogi 
Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa 
(obiekt mostowy) w Wysowej Zdrój – 1 593 066 zł.

Samorządy powiatu gorlickiego otrzymały 
6 886 115 zł, w tym:

Samorządy powiatu nowosądeckiego otrzymały 
14 893 098,16 zł, w tym:

Gmina Gródek nad Dunajcem – 134 658 zł na drogę w Jelnej,
Gmina Grybów – 204 059 zł na drogę w Siołkowej,
Gmina Kamionka Wielka – 353 498 zł na drogę w Kamionce Wielkiej 
Gmina Korzenna – 2 702 316 zł na drogę w Korzennej – 1 468 
884 zł i drogi w Koniuszowej – 1 233 432 zł
Gmina Krynica-Zdrój – 1 482 354 zł na drogę ul. Kościuszki,
Gmina Łącko – 265 644 zł na drogi „Obidza - Bukowy Potok” 
w Obidzie,
Gmina Łososina Dolna – 1 263 184,00 zł na drogi w Bilsku
Gmina Podegrodzie – 559 552 zł na drogę ,,Polna” i obiekt 
mostowy w ciągu drogi nad potokiem Brzeźnianka i skrzyżowanie 
z drogą powiatową Brzezna - Brzezna Litacz – Wysokie,
Miasto i Gmina Muszyna – 429 830,16 zł na drogę Miliku
– 234 715,16 zł i drogi na ul. Ogrodowej w Muszynie – 195 115 zł,

• Klasztor Franciszkanów pw. św. Anny w Bieczu na prace 
konserwatorskie zabytkowych okien kościoła i klasztoru 
franciszkańskiego (XVII w.) – 140 tysięcy zł,

• Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Narodzenia N.M.P. w Krużlowej 
Wyżnej, Drewniany kościół pw. Narodzenia NMP (XVI w.) na 
konserwację ołtarza z obrazem św. Antoniego oraz prace 
konserwatorskie w zakrystii – 55 tysięcy zł,

• Parafia Rzymskokatolicka w. Świętej Elżbiety Węgierskiej 
w Starym Sączu na prace konserwatorskie i restauratorskie 
kościoła pw. św. Elżbiety (XIV w.) – 270 tysięcy zł,

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Dobrej k. Limanowej na ratunkowe prace konstrukcji, 
oczyszczenie, odgrzybianie i impregnacja kościoła pw. św. 
Szymona i Judy (XVII w.) – 180 tysięcy zł,

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego poczęcia NMP 
w Spytkowicach na konserwację techniczną i estetyczna ołtarza 
głównego (XVIII w.): kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej 
(1758 r.) – 275 tysięcy zł,

• Parafia Orawka – na zabezpieczenie i wyeksponowanie 
istniejącego zabytkowego oryginalnego otoczenia o charakterze 
parkowym kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (XVII w.) 
– 70 tysięcy zł,

• Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Żegiestowie – na 
konserwację ceglano-kamiennych ścian zewnętrznych kościoła 
pw. św. Anny i św. Michała Archanioła (dawna cerkiew 1917 r.) 
– 175 tysięcy zł.

to dodatkowe środki na zachowanie materialnego dziedzictwa 
kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację 
zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie 
na cele publiczne. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, tylko w Ramach Programu Ochrony Zabytków, 
do okręgu wyborczego Poseł Barbary Bartuś trafiło ponad 
4 mln zł, a otrzymały je m.in.:

• Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach na remont 
budowlano-konserwatorski dawnej cerkwi pw. św. Michała 
Archanioła w Brunarach (XVIII w.) – 1 mln zł,

• Parafia św. Michała Archanioła w Szalowej, na prace 
konserwatorskie, konserwację wnętrza kościoła pw. św. Michała 
Archanioła (XVIII w.) – 600 tysięcy zł,

• Rzymskokatolicka Parafia św. Michała w Binarowej, kościół pw. 
Św. Michała Archanioła ok. 1500 r. na konserwację późnogotyckiej, 
patronowej dekoracji malarskiej na stropie nawy oraz XVII-
wiecznych, polichromowanych szaf zakrystyjnych – 253 tysiące zł,

• Parafia Rzymskokatolicka w Rożnowicach, drewniany kościół 
pw. Św. Andrzeja Apostoła z XVIII w. na prace konserwatorskie 
i restauratorskie przy ołtarzu prawym, XIX w. oraz dokończenie 
prac przy ołtarzu lewym – 114 tysięcy zł,

• Parafia Ropa na konserwację wyposażenia kościoła pw. Św. 
Michała Archanioła w Ropie (XVIII w.) – 209 tysięcy zł,

• Gmina Biecz, budynek ratusza (1569-1580) na wykonanie 
zabezpieczenia uszkodzeń elementów kamiennych i tynku 
gotyckiego ratusza – 40 tysięcy zł,

• Parafia Prawosławna w Gładyszowie, Cerkiew prawosławna św. 
Archanioła Michała, ikony (1 poł. XX w.) na prace konserwatorskie 
przy czterech ikonach namiestnych w Ikonostasie – 30 tysięcy zł,

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Bobowej 
na konserwację wyposażenia i wystroju architektonicznego 
kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, XVI-XX w 
– 128 tysięcy zł,

• Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Małastowie na kościół pw. 
NMP Wniebowziętej (cerkiew greckokatolicka) i mur kamienno-
ceglanego wokół kościoła (1805 r.) – 270 tysięcy zł,

• Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Sękowej na konserwację techniczną fundamentu świątyni, 
ogrodzenia, drogi procesyjnej oraz wymianę nasadzeń wokół 
zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Sękowej z 1885 r. – 280 tysięcy zł,

• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu 
na konserwację ołtarza głównego Bazyliki Kolegiackiej pw. Św. 
Małgorzaty (XV w.) – 200 tysięcy zł,

na drogę ul. Śniadeckich – 1 437 127,00 zł; drogę ul. Jana Pawła 
II ze skrzyżowaniami oraz drogę łączącą ulice Jana Pawła II, 
Smolika i 29 Listopada – 1 475 723,00 zł oraz drogę powiatową 
ul. Nawojowska – 1 537 499,00 zł

Gmina Jodłownik – 1 895 235 zł na drogę w Sadku,
Gmina Laskowa – 272 436 zł na drogę w Laskowej, 
Gmina Limanowa – 1 032 328 zł na drogę w Wysokich 
Gmina Łukowica – 257 311 zł na drogę w Roztoce 
Gmina Mszana Dolna – 423 600 zł na drogę w Kasinie Wielkiej 
Miasto Mszana Dolna – 1 038 106 zł na drogę w Mszanie Dolnej 
Powiat Limanowski – 9 305 042 zł na przebudowę drogi 
Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne – 1 528 598 zł; drogi 
Mszana Górna - Wilczyce – 4,2 mln zł; drogi Mszana Górna
- Podłopień – 1 702 911 zł; remont drogi Limanowa – Szyk 
- Mstów – 673 533 zł i drogi Mszana Dolna - Hucisko – 1,2 mln zł

Samorząd Miasta Nowy Sącz otrzymał 4 450 349 zł 
na 3 zadania:

Samorządy powiatu limanowskiego otrzymały 
14 224 058,00 zł, w tym:

Samorządy powiatu nowotarskiego otrzymały 
19 188 659 zł, w tym:
Gmina Czorsztyn – 1 432 746 zł na drogę ul. Krótka w Czorsztynie 
– 320 559 zł i drogę ul. Gorczańska w Kluszkowcach – 1 112 187 zł
Gmina Jabłonka – 895 514 zł na drogę z budową obiektu 
mostowego na potoku Chyżny w Chyżnych,
Nowy Targ – 4 313 358 zł na drogę ul. Gen. Wł-wa Sikorskiego 
z budową skrzyżowania z ul. Szaflarską – 1,2 mln zł; na drogę 
ul. Parkowa – 2 104 609 zł i drogę na os. Szuflów – 1 008 748 zł;
Gmina Ochotnica Dolna – 1 159 993 zł na drogę w Tylmanowej 
– 334 688 zł i drogę z przebudową skrzyżowania – 825 305 zł;
Gmina Raba Wyżna – 1 379 949 zł na odcinek drogi „Pałaszówka” 
przebudowę mostu w Rokicinach Podhalańskich – 886 971 zł i na 
most na potoku Orawka w miejscowości Podsarnie – 492 978 zł;
Gmina Rabka-Zdrój – 343 042 zł na drogę ul. Brzozowa 
w Rabce- Zdroju
Gmina Szaflary – 2 901 473 zł na drogę skrzyżowanie 
z drogą powiatową nr 1646K) w Borze – 1 649 185 zł
i na drogę w Maruszynie – 1 252 288 zł;
Szczawnica – 464 861,00 zł na drogę w Szczawnicy 
Powiat Nowotarski – 6 297 723 zł na drogę Groń - Trybsz 
- Niedzica (obiekt mostowy) w Trybszu – 3 343 983 zł i drogę 
Rabka Zdrój - Ponice w Ponicach – 2 953 740 zł;

Gmina Biały Dunajec – 1 334 604 zł na drogę ul. Jana Pawła II 
w Białym Dunajcu,
Gmina Bukowina Tatrzańska – 3 355 681 zł na drogę gminną 
w miejscowości Rzepiska,
Gmina Kościelisko – 2 770 867 zł na drogę ul. Salamandra w 
Kościelisku – 1 014 713 zł, na drogę ul. Salamandra w Kościelisku 
– 853 841 zł i drogę Zagrody Witowskie - Dworska w Dzianiszu
– 902 313,00 zł,
Miasto Zakopane – 3 008 621 zł na drogę ul. Żeromskiego 
– 2 415 314,00 zł i drogę ul. ks J. Stolarczyka – 593 307,00 zł,
Powiat Tatrzański – 2 811 572 zł na drogę Biały Dunajec - 
Bukowina Tatrzańska w Białym Dunajcu i Gliczarowie Dolnym 

Samorządy powiatu tatrzańskiego otrzymały 
13 281 345 zł, w tym:

Konsekwentnie wzmacniając wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w ich zadaniach, Rząd Premiera Mateusza 
Morawieckiego przekazał jeszcze w 2022 roku dodatkowe 
środki dla wszystkich powiatów oraz gmin. Samorządy 
mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, 
przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. 
Mogły także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne 
zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, 
rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia 
kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców. 
Do samorządów powiatu gorlickiego trafiło 35 206 465,92 zł, 
powiatu nowosądeckiego – 53 118 315,50 zł, Miasta Nowy Sącz
 – 18 779 407,11 zł, powiatu limanowskiego – 40 737 630,04 zł,
powiatu nowotarskiego – 47 909 068,36 zł, a do powiatu 
tatrzańskiego – 21 559 655,10 zł. Każda Gmina otrzymała 
co najmniej 2 888 418,57 zł, a każdy powiat 6 076 607,20 zł

Program 
„Ochrona Zabytków” 

Warszawa, 6 czerwca 2022 r. – przekazanie Ministrowi Kultury 
Prof. Piotrowi Glińskiemu Orła wykonanego z koronki klockowej 
w Bobowej

Powiat Nowosądecki – 7 498 093,00 zł na drogę Nowy Sącz 
- Wojnarowa - Wilczyska w Naściszowej, Librantowej, Łękce 
– 2 mln zł, na drogę Tymowa - Łososina Dolna w Michalczowej, 
Łososinie Dolnej – 145 190 zł, drogi Powroźnik-Tylicz, z remontem 
mostów w: Powroźniku, Wojkowej, Tyliczu, – 3 807 581 zł i drogi 
Nowy Sącz - Cieniawa w: Kunowie, Mystkowie, Mszalnicy, 
Cieniawie – 1 545 322 zł.
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Łącko, 8 maja 2022 r. – na Święcie Kwitnącej Jabłoni

Bobowa, 2 maja 2022 r. –  z członkami PiS z Bobowej, 
Dyrektorem ZSZ Wojciechem Szafrańcem i Radnym Krzysztofem 
Flądro podczas uroczystości patriotycznych Gminy Bobowa

Poseł Barbara Bartuś w obiektywie

W środę 13 lipca 2022 roku na zaproszenie Poseł na 
Sejm RP Barbary Bartuś do Gorlic przyjechali Wojewoda 
Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka ze współpracownikami 
oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 
z Krakowa, aby spotkać się z gorlickimi samorządowcami 
w temacie problemów komunikacyjnych powiatu gorlickiego, 
a w szczególności Miasta Gorlice. Wątkiem, który cały 
czas się pojawiał w dyskusji to brak przepustowości drogi 
krajowej i w tym zakresie konieczna jest budowa prawdziwej 
obwodnicy Gorlic w ciągu drogi krajowej 28, jako inwestycji 
rządowej. Na dzień dzisiejszy w Programie Budowy Obwodnic 
na lata 2020-2030 Gorlice są wymienione w Załączniku 
nr 2 Lista zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji 
w ramach Programu, czyli są na liście rezerwowej.Podczas 
spotkania poruszono również temat połączeń autobusowych 
i kolejowych na linii Tarnów-Gorlice-Wysowa Zdrój.

W sprawie koniecznych 
inwestycji drogowych

O pomocy w stabilizacji 
osuwiska w Grybowie
W pobliżu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Grybowie 
uaktywniło się osuwisko, które nie tylko zmusiło Dyrekcję 
ZOL do opuszczenia jednego z budynków, ale zagroziło 
funkcjonowaniu całego kompleksu. Koniecznym stało 
się przeprowadzenie prac stabilizujących, które są 
bardzo kosztowne. Dzięki decyzji Premiera Mateusza 
Morawieckiego  Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymał 
w roku 2022 z rezerwy Premiera na ratowanie ZOL-u kwotę: 

Prace wykona PGW Wody Polskie, jako Inwestor zastępczy. 
O powyższym poinformowali podczas briefingu prasowego 
23 września 2022 roku w Grybowie Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Poseł 
Barbara Bartuś, Prezes Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś i Wojewoda 
Małopolski Łukasz Kmita.

8 056 631,42 zł

Minister Marek Gróbarczyk oraz Burmistrz Grybowa Paweł 
Fyda podziękowali Poseł Barbarze Bartuś za bardzo duże 
zaangażowanie w uratowanie ZOL w Grybowie, a Dyrektor 
Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka 
dołączając się do podziękowań poinformował, że umowa 
z Caritas Diecezji Tarnowskiej została już podpisana.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie świadczy opiekę 
dla 76 obłożnie chorych osób. Caritas Diecezji Tarnowskiej, 
prowadzący tę placówkę, świadczy nie tylko pomoc 
medyczną, ale zapewnia swoim podopiecznym wszystko, 
co jest im niezbędne – znacznie więcej niż godne warunki. 
Wszystko w myśl dewizy: „Caritas oznacza służyć choremu 
w duchu chrześcijańskiej miłości”.

Osuwisko w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Caritas 
powstało w marcu 2020 roku. Od tamtej pory Poseł Barbara 
Bartuś podejmowała szereg działań i zabiegała o wsparcie 
finansowe, które umożliwiło by stabilizację tego miejsca. 
W miejscu osuwiska 19 lipca 2021 roku Poseł Barbara Bartuś 
zorganizowała spotkanie Dyrektora ZOL w Grybowie 
i Dyrektora Caritas w Tarnowie z Wojewodą Małopolskim 
Łukaszem Kmitą oraz zastępcą Dyrektora Wód Polskich 
w Krakowie Radosławem Radoniem. W trakcie spotkania 
przeprowadzona została wizja lokalna zagrożonego miejsca.

Zakopane, 6 czerwca 2022 r. – na Mszy Św. z okazji 
25 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Zakopanem

Gorlice, 13 lipca 2022 r. – na konferencji prasowej 
z Wicemarszałkiem Małopolski Łukaszem Smółką
i Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą

Uście Gorlickie, 17 lipca 2022 r.  – z Marszałek Sejmu Elżbietą 
Witek na oddaniu nowego budynku Posterunku Policji

Trzetrzewina, 26 czerwca 2022 r. – hołd ofiarom 
zbrodni w Trzetrzewinie

Laskowa, 25 czerwca 2022 r. – podczas spotkania 
w ramach Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego

Gorlice, 6 maja 2022 r. – spotkanie w biurze poselskim z Wojewodą 
Małopolskim i gospodarzami Gmin powiatu gorlickiego

Mszana Dolna, 8 maja 2022 r. –  na oddaniu Biblioteki

Regietów, 22 maja 2022 r. – na Majówce w Stadninie Koni 
Huculskich Gładyszów

Sękowa, 23 maja 2022 r. – otwarcie mostu po remoncie

Gorlice, 6 maja 2022 r.  – z Wojewodą Małopolskim Łukaszem 
Kmitą na przekazaniu dodatkowych 2 mln zł  dla gorlickiego Szpitala

Dominikowice, 6 maja 2022 r. – na spotkaniu z uczniamiBukowiec, 3 maja 2022 r. – na Majówce 

Biecz, 15 lipca 2022 r. – na spotkaniu w terenie 
w sprawie stanu drogi gminnej stanowiącej dojazd 
do domostw

Gorlice, 2 maja 2022 r. – w rocznicę Bitwy Gorlickiej 
na cmentarzu wojennym nr 91
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Gorlice, 1 września 2022 r. – na rozpoczęciu roku szkolnego 
i otwarciu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 

Pagorzyna, 1 września 2022 r. – na rozpoczęciu roku szkolnego 

Hala Łabowska, 3 września 2022 r. – na Mszy Św. za Duszę 
ŚP. Księdza Władysława Gurgacza

Krużlowa Wyżna, 6 sierpnia 2022 r. – na Święcie Strażaka

Uście Gorlickie, 30 grudnia 2022 r. – na przekazaniu sprzętów 
dla jednostek OSP z terenu Gminy

Tęgoborze, 19 grudnia 2022 r. – na Spotkaniu Opłatkowym 
Nowosądeckiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego

Łużna, 9 grudnia 2022 r. – wręczenie dyplomów uczniom 
biorącym udział w konkursie wiedzy o parlamentaryzmie

Kraków, 11 listopada 2022 r. – przed katedrą Wawelską 
z Minister Marleną Maląg i mieszkańcami Gminy Korzenna

Florynka, 28 października 2022 r. – przekazanie torby 
ratownictwa medycznego dla OSP Florynka 

Lipinki, 21 października 2022 r. – z Ministrem prof. Przemysławem 
Czarnkiem na otwarciu i poświęceniu przedszkola

Szymbark, 19 września 2022 r. – na uroczystości Nadania 
Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku imienia oraz 
odsłonięciu tablicy pamiątkowej dr Eugeniusza Gila

Bobowa, 18 września 2022 r. – na obchodach 80. Rocznicy 
śmierci gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego

Gorlice, 17 września 2022 r. – upamiętnienie rocznicy napaści 
Związku Radzieckiego na Polskę i obchody Dnia Sybiraka

Biecz, 16 września 2022 r. – w Bibliotece na czytaniu Ballad Śnietnica, 11 września 2022 r. – na Dożynkach w Parafii Św. 
Andrzeja Boboli

Karpacz, 7 września 2022 r. – podczas debaty o Trójmorzu 
z Przewodniczącą litewskiego Sejmasu i Prezydent Chorwacji

Smerkowiec, 3 września 2022 r. – na przekazaniu samochodu 
dla OSP

Nawojowa, 4 września 2022 r. – na dożynkach powiatowych


