
SPRAWOZDANIE RADNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 

 

Szanowni Państwo, szanowni Wyborcy, niedawno minął półmetek mojej 
działaności jako radny sejmiku WM. Myślę, że to dobry moment na 
podsumowanie dotychczasowych dokonań. Wiele z założonych planów 
i przedsięwzięć, o których mówiłem podczas kampanii udało się osianąć – i to 
mnie ogromnie cieszy. Jest to także motywacja do dalszej działaności i dowód 
na to, że często „chcieć, to móc”, wystarczy tylko być wytrwałym i chodzić, 
pukać do drzwi, dzwonić, pisać i się przypominać w imieniu mieszkańców 
subregionu podhalańskiego. Zatem  pragnę przedstawić Wam  sprawozdanie 
z mojej działalności jako Radnego Sejmiku Wojewódzkiego za okres 
od listopada 2014 do listopada 2016 roku: 
 

 
 
Aby lepiej i skuteczniej docierać do mieszkańców 
otworzyłem biuro radnych wojewódzkich w Nowym 
Targu przy Al. Tysiąclecia. Regularnie pełnię tam 
dyżury ale również z  mojej inicjatywy na dyżury do 
biura przyjeżdżają członkowie Zarządu 
Województwa, Marszałkowie i decydenci z naszego 
regionu. Mieszkańcy mają dzięki temu możwość 

przedstawienia swoich 
spraw konkretnym 
osobom, co na pewno 
jest skuteczniejsze niż 
pisanie pism do 
bezosobowego Urzędu. 
Dotychczas gościliśmy 

m.in. Wicemarszałka Wojciecha Kozaka, Wicemarszałka Stanisława Sorysa, 
Członka Zarządu Leszka Zegzdę, Marszałka Województwa  Jacka Krupę, 
Sekretarza WM Wojciecha Szczepanika. Każdorazowo po tych spotkaniach 
organizowałem konferencję prasowe z P. Marszałkami na które zapraszałem 
media i mieszkańców, aby nawet osoby które nie zdążyły porozmawiac podczas 
dyżuru miały okazję zadać pytanie.  
 



 
 
Dla mnie jako emerytowanego oficera Straży 
Pożarnej troska o bezpieczeństwa ma szczególne 
znaczenie. Dlatego wspieram działania mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Naszego 

regionu. Moje działania w 
tym zakresie to m.in. 
pozyskanie funduszy na 
remonty remiz strażackich 
w ramach programu „Małopolskie remizy”, 
doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy 
(program „Bezpieczna Małopolska”), na samochody 
strażackie w ramach 

unijnych środków, wsparcie dla grup 
ochotniczych pogotowi ratunkowych (GOPR, 
TOPR, WOPR). Staram się też o dofinansowanie 
zadań realizowanych przez OSP także ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
gdzie zasiadam w radzie nadzorczej,  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wśród często poruszanych przez 
samorządowców i mieszkańców spraw są 
remonty dróg wojewódzkich na naszym 
terenie. Odbyłem szereg konsultacji, rozmów 
i spotkań w tej sprawie. Efekty niektórych z 
nich są już widoczne gołym okiem i 
odczuwalne dla naszych samochodów, 
chociażby wyremontowany duży odcinek na 
drodze wojewódzkiej z Nowego Targu do 
Nowego Sącza i budowa ronda w Dębnie. A wkrótce zobaczymy także  kolejne 
efekty, m.in. remont drogi wojewódzkiej Krowiarki – Nowy Targ (DW 957, 
remont w części już wykonany, a z uwagi na podłoże torfowe druga częśc 
remontu zaplanowana na 2017); Nowy Targ – Stary Sącz (DW 969); Chabówka 
– Zakopane (DW 958); budowa obwodnicy Chochołowa oraz obwodnicy 
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna.  
 

 
 
Praca radnego to oczywiście sesje 
sejmiku, wystąpienia, spotkania podczas 
prac komisji ale przede wszystkim 
codzienne działania dla rozwiązania 
problemów z którymi zwracają się do 
mnie moi wyborcy. Zarówno 
samorządowcy, przedsiębiorcy jak i 
zwyczajni obywatele. W przypadku tych 
ostatnich, często bywało tak, że od lat 
bezskutecznie pukali do drzwi różnych polityków, ale nie mogli uzyskać pomocy 
w rozwiązaniu swoich problemów. Niejednokrotnie przychodzili ze sprawami, 
które dla posłów czy senatorów wydawały się błahe, lokalne,  ale dla 
mieszkańców były priorytetem, bo miały istotny wpływ na ich codzienne życie. 
Tak było m.in. z problemem regulacji potoku Dąbrówka-po mojej interwencji 
wreszcie mieszkańcy uzyskali gwarancję (nie obietnicę a gwarancję)  
otrzymania środków na ten cel, obecnie w końcowej fazie jest 
przygotowywanie projektu wykonania regulacji potoku, a następnie planuje się 
rozpoczęcie prac regulacji potoku. 

 
 



Podejmowałem także interwencje w 
sprawach problemów komunikacyjnych w 
Nowym Targu; składałem interpelację w 
sprawie regulacji rzeki Białka; w sprawie 
szkód wyrządzanych przez bobry i wilki (w 
kontekście wywalczenia odszkodowań za 
straty gospodarzy), w sprawie  
zmodernizowania kolei na Podhalu; 
Przeprowadziłem rozmowy z Zarządem Województwa w sprawie przekazania 
Prewentorium Kolejowego na Kowańcu na rzecz Miasta Nowy Targ (uzyskałem 
zgodę Województwa na przekazanie miastu całego kompleksu za symboliczną 
„złotówkę” pod warunkiem, że miasto opracuje strategie zagospodarowania 

zakładu); Skutecznie wnioskowałem 
o spotkanie z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w sprawie 
zalewania Harklowej; Zorganizowałem 
spotkanie władz Ochotnicy 
z Marszałkiem WM w sprawie 
pozyskania środków na obchody 600-
lecia lokacji miejscowości Ochotnica, 

a także w sprawie remontu Dworku w Tylmanowej i budowy schroniska na 
Lubaniu; Na prośbę Starosty zorganizowałem spotkanie z marszałkiem 
i wziąłem udział w spotkaniu, celem pozyskania funduszy na budowę teatru 
„Rabcio” w Rabce Zdroju. W miejscowości Szlachtowa zostałem poproszony 
o pomoc w zdobyciu funduszy na odbudowe kładki po powodzi (w związku 
z trudnościami wynikającymi z braku właściwej relacji pomiędzy burmistrzem 
a mieszkańcami Szlachtowej).  

 
 
Żeby umożliwić podhalańskim 
rolnikom spotkanie i rozmowę 
„twarzą w twarz” z władzami 
województwa zorganizowałem 
wyjazdowe posiedzenie komisji ds. 
rolnictwa Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w Nowym Targu. Na 
posiedzenie komisji mógł przyjść 
każdy obywatel zainteresowany 
przedmiotem prac komisji. Przybyło 
wielu rolników, baców, pszczelarzy, hodowców owiec, kóz, a także wiele innych 



osób, związanych z rolnictwem i hodowlą na Podhalu. Wcześniej jeszcze na 
Podhale zapraszałem ministrów zarówno Rolnictwa jak i Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej na spotkania z mieszkańcami, rolnikami, hodowcami 
i studentami. Spotkania takie odbywały się w Nowym Targu w ZHOiK, w PPWSZ 
i w Orawskim CK w Jabłonce. Spotkania dotyczyły wielu różnych zagadnień, w 
tym także spraw uregulowania praw własności we wspólnotach Leśno-
Gruntowych oraz scalania gruntów w Lipnicy Wielkiej. 
 

 
 
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
zabiegałem o środki finansowe na cele związane z ochroną środowiska. 
Popierałem wnioski na samochody ratowniczo-gaśnicze,  sprzęt pożarniczy, 
termomodernizację budynków, ogniwa fotowoltaiczne,  panele solarne (w tym 
bardzo dużą dotację na ponad milion złotych dla miasta Nowego Targu), 
dotację do budowy remizy w Bukowinie Tatrzańskiej, dofinansowanie dla OSP 
Krościenko (z Programu „Limba” pozyskało 30.000 zł. na termomodernizację 
remizy) i wiele innych. 

 
 
Odkąd działam jako radny mam możliwość 
spojrzenia na relację województwo – Podhale 
również z drugiej strony. Uważam, że nasz 
subregion podhalański i jego mieszkańcy 

dotychczas byli 
niewystarczająco 

doceniani. Dlatego 
też jeśli tylko była taka możliwość, zabiegałem o 
docienienie i uznanie ich osiągnięć. M.in.  
występowałem do 
Zarządu WM o 
nadanie medalu 

„Polonia Minor” zasłużonym osobom oraz 
instytucjom z terenu Podhala, Spisza i Orawy. 
Medale te otrzymali m.in. Podhalański Podokręg 
Piłki Nożnej w Nowym Targu, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nowym Targu, Aneta Larysa-Knap, Bukowiańskie Centrum Kultury i 
Ochotnicza Straż Pożarna z Niedzicy,  z okazji 600-lecia  lokacji wsi Ochotnica, 
670-lecia Królewskiego Miasta Nowego Targu i wielu wielu innych. 
Występowałem również o Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego i 



Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski dla 
przedsiębiorców szczególnie zasłużonych dla Podhala.   
Z okazji 25-lecia polskiej transformacji wystąpiłem do ministra gospodarki o 

wyróżnienie przedsiębiorców z terenu 
powiatu nowotarskiego za ich 
działalność i wytrwałość, wkład w 
rozwój regionu, tworzenie miejsc 
pracy. W efekcie doceniono i podczas 
uroczystych obchodów przyznano 
podziękowania 19 przedsiębiorcom z 
naszego subregionu.  
Kiedy tylko mogłem wnioskowałem też 

w województwie o środki na zorganizowanie obchodów czy inne uroczystości 
jak na przykład obchody 600-lecia lokacji wsi Ochotnica, 670-lecia Miasta 
Nowego Targu, dożynki w Rogoźniku, promocję książki „Zofia Solarzowa-życie 
spełnione” i wiele innych. 
 

 
 
Przez dwa lata mojej działaności zapraszano mnie 
wielokrotnie na bardzo różne uroczystości, 

jubileusze, obchody 
etc. Podczas tych 
spotkań nigdy nie 
ograniczałem się do 
oficjalnego wejścia 
na scenę i powiedzenia kilku słów do 
mikrofonu. Zawsze też  rozmawiałem z 
uczestnikami, mieszkańcami, publicznością czy 

gośćmi. Stojąc między nimi słuchałem spraw z 
którymi mają trudności i starałem się doradzić i 
pomóc jak tylko 
mogłem. Z drugiej strony 
mieszkańcy, widząc, że 
nie dystansuję się od 
nich jak niektórzy ważni 
politycy, chętnie ze mną 

rozmawiali i dzielili swoimi opiniami. 
 
 



Moja praca radnego to poważne dyskusje 
podczas sesji, posiedzeń rad nadzorczych, 
spotkań z mieszkańcami, ale staram się  nie 
zapominać również o najmłodszych – zarówno 
przybliżając im literature jak i kulturę regionu 
(opowiadając o stroju góralskim), jak również w 

ramach ogólnopolskiej 
akcji Cała Polska czyta 
dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka w Szkołach  
Podstawowych w Ostrowsku i Maruszynie 
spotykałem się z 
uczniami klas III i 
IV  rozmawiając o  
ich miejscowości, 

o ochronie środowiska i o sprawach jakimi 
żyją dzieci w szkole i w swoich klasach, a 
następnie każdemu uczniowi  wręczyłem 
drobny upominek.  Brałem udział w spotkaniach i akcjach charytatywnych 
organizowanych m.in. na rzecz chorych dzieci. 
 
 
Na końcu troszkę statystyki:  

 Na różne uroczystości, spotkania, konferencje, zebrania itp. 
otrzymałem dotychczas około 1300 zaproszeń. Udało mi się uczestniczyć 
w około 820 z nich. Ze względu na to, że niejednokrotnie godziny się 
pokrywały nie mogłem być wszędzie, ale starałem się być i w dużych 
miastach (Nowy Targ, Zakopane) i małych wioskach (Trybsz, Rogoźnik i 
wiele innych); 

 realizując obowiązki radnego byłem wszędzie tam, gdzie 
mogłem coś pomóc, jakoś się przysłużyć: od wizyt w Brukseli, przez 
międzynarodowe konferencje w Polsce (np. Forum Ekonomiczne w 
Krynicy), spotkania w województwie, udział w posiedzeniach rad 
powiatów, miast czy gmin aż po zebrania wiejskie w małych 
miejscowościach;   

 podczas wypełniania funkcji radnego przebyłem 
samochodem ponad 70 tys. kilometrów;  

 złożyłem  9  interpelacji do Marszałka Województwa 
Małopolskiego; 



 wielokrotnie interweniowałem w różnych urzędach, na 
prośbę mieszkańców, instytucji i stowarzyszeń, którzy nie mogli się 
„przebić” przez urzędniczy formalizm 

 uczestniczyłem we wszystkich sesjach Sejmiku, w 
kilkudzisięciu spotkaniach komisji, odbyłem kilkadziesiąt dyżurów w 
biurze radnych wojewódzkich w Nowym Targu gdzie przychodzili na 
spotkania i po pomoc samorządowcy, radni, przedstawiciele 
stowarzyszeń, instytucji i mieszkańcy;  

 jestem członkiem i biorę aktywny udział w pracach rad 
społecznych m.in. zakopiańskiego Szpitala Rehabilitacyjnego, Muzeum 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Małopolskiej Rady ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom,  

 godzin na telefonie, maili czy pism nie jestem w stanie 
zliczyć ale ich ilość dobitnie świadczy o tym, że realizuję to, po co 
kandydowałem na radnego.  

 
Byłem, jestem i będę do Waszej dyspozycji do końca kadencji radnego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Obiecałem Wam, że będę reprezentował głos 
Naszego regionu i tak robię. Staram się maksymalnie wykorzystać mój czas w 
województwie i Wasz mandat na rzecz rozwoju Naszego regionu.  
 
Powyżej przedstawiłem pokrótce  tylko niektóre z moich działań, 
podejmowanych dla naszego subregionu i jego mieszkańców. Bardziej 
szczegółowe informacje na temat powyższych spraw oraz inne moje 
przedsięwzięcia można znaleźć na mojej stronie internetowej  
www.stanislawbarnas.pl oraz facebooku, gdzie na bieżąco umieszczam 
informacje o mojej działalności w Sejmiku. Zapraszam Was do regularnego 
śledzenia mojej strony i wizyt na moim profilu.   
 

 
    Wasz radny 

 
Stanisław Barnaś 
 

 
 

http://www.stanislawbarnas.pl/

