
Anna 
Paluch

Sprawozdanie z pracy Posła na 
Sejm RP VIII kadencji, 2015-2019.

anna Paluch
• mgr inż. geodeta, Poseł Prawa i Sprawiedliwości V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu. 
• Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa, członek Komisji Infrastruktury. 
• W Sejmie zajmuje się zagadnieniami prawa wodnego, geologicznego, 

gospodarki przestrzennej, gospodarką nieruchomościami i rozwojem 
regionalnym.

• Absolwentka AGH w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej, kierunek 
geodezja inżynieryjno-gospodarcza. Członek Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów AGH od 1980 r., szef struktury wydziałowej na Wydziale Geodezji 
Górniczej.

• Radna Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1990-98, 
przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Gminy, delegat do Sejmiku 
Samorządowego Województwa Nowosądeckiego (1991-1994). W latach 
2002-2005 radna Województwa Małopolskiego, przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.

• W poprzednich kadencjach Sejmu członek Komisji Samorządu Terytorialnego 
i PR, Komisji Ochrony Środowiska ZNiL, Komisji Solidarne Państwo oraz 
Komisji Infrastruktury.



W kwietniu 2017 r. zosta-
ła ukończona budowa 
parkingu przy drodze 

wojewódzkiej 969 (ul. Sobieskie-
go) w Krościenku nad Dunajcem. 
Parking wraz z infrastrukturą tech-
niczną, tj. kanalizacją opadową, 
oświetleniem i zabezpieczeniem 
skarpy kosztował ok. 2,5 mln zł.  
Dostrzegając potrzeby mieszkań-
ców gminy, flisaków i turystów 

licznie odwiedzających Krościen-
ko zabiegałam o przyznanie środ-
ków z budżetu państwa. Na parkin-

gu znajduje się 19 miejsc dla auto-
karów oraz 108 dla samochodów 
osobowych. 5 czerwca 2017 r. wraz z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa 

Andrzejem Adamczykiem wizytowaliśmy budowę górskiego od-
cinka drogi ekspresowej S7 Lubień-Chabówka (16,7 km), w miej-

scu powstawania tunelu pod Luboniem Wielkim. Prace nad tą bardzo 
ważną dla mieszkańców Podhala inwestycją rozpoczęły się w 2016 r., 
dzięki usilnym staraniom parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 
przebiegają terminowo i powinny zakończyć się w 2021 r.

 

9 października 2018 r. na Kasprowym Wierchu Premier Mateusz 
Morawiecki ogłosił informację o odkupieniu 99,77 proc. akcji 
Polskich Kolei Linowych przez Polski Fundusz Rozwoju od fun-

duszu Mid Europa Partners. Była to decyzja długo wyczekiwana przez 
mieszkańców Podhala. Parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Spra-
wiedliwości starali się o przywrócenie spółki państwu polskiemu od 
2013 r., kiedy to została sprywatyzowana przez rząd PO-PSL.

7 stycznia 2018 r. uczestni-
czyłam w podpisaniu umo-
wy o realizacji nowej linii 

kolejowej pomiędzy Podłężem 
a Piekiełkiem o długości 58 km 
oraz na modernizację 75 km tra-
sy Chabówka-Nowy Sącz. Zapew-
ni ona mieszkańcom Podhala, Są-
decczyzny, jak również wszystkim 
podróżującym szybszą i bardziej 
komfortową podróż z Krakowa 
do Nowego Sącza (50 min.) oraz z 
Krakowa do Zakopanego (1 godz. 

40 min.). Przez 8 lat będąc w opo-
zycji, parlamentarzyści Prawa i 
Sprawiedliwości zabiegali o reali-
zację tej szczególnie ważnej dla re-
gionu inwestycji - teraz dotrzyma-
liśmy słowa.

W lipcu 2018 r. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kro-
ścienku uroczyście ob-

chodziła jubileusz 135-lecia powsta-
nia. Sprawy i problemy strażaków, 
zwłaszcza z moich rodzinnych stron, 
są mi dobrze znane, dlatego zaanga-
żowałam się w pomoc w zorganizo-
waniu środków na nowy, średni sa-
mochód gaśniczy MAN TGM 290.

Wraz z Wiceministrem Sportu Jarosławem Stawiarskim na 
początku 2016 r. odwiedziłam Szkołę Podstawową im. 
Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, aby wspomóc 

działania samorządu związane z budową nowej sali gimnastycznej.  
W marcu 2018 r. ponownie wizytowaliśmy szkołę, zapoznając się z po-
stępami prac. Uroczyste oddanie sali odbyło się we wrześniu 2018 r.

W związku z wysokim zagrożeniem powodzio-
wym, jakie od lat stanowił dla mieszkańców 
Tylmanowej potok Klępowski, od 2016 r. na 

prośbę władz Gminy Ochotnica Dolna pomagałam w po-
zyskaniu środków na uregulowanie jego koryta. W czerwcu 
2016 r. wraz z ówczesnym Wiceministrem Środowiska Ma-

riuszem Gajdą wizytowaliśmy zagrożone tereny. W pierw-
szym etapie wykonano betonową zaporę przeciwrumowi-
skową z okładziną kamienną, następnie w 2017 r. wybudo-
wano obustronne mury oporowe ze stabilizacją żelbetowy-
mi poprzeczkami. Łącznie zabezpieczono 500 m potoku.  
W kwietniu 2019 r. odbyło się uroczyste oddanie inwestycji.

Praca dla okręgu

doTrZYMuJEMY SŁoWa

Budowa „Zakopianki” 
Lubień-Rabka

Odkupienie PKL

linia kolejowa 
Podłęże-Piekiełko

Wartość prac 
projektowych to 

180 mln zł

Szkoła w Kluszkowcach

W marcu 2016 r. wraz z ów- 
czesnym Wicewojewo-
dą Małopolskim Pio-

trem Ćwikiem wizytowałam plac 
budowy nowej szkoły podstawo-
wej oraz jej stary budynek. Gmina 
podjęła się tej inwestycji ze wzglę-
du na zły stan techniczny obiektu  
i standardy niespełniające wymo-

gów ministerialnych. W sierpniu 
2016 r. Ministerstwo Finansów przy-
znało Gminie Czorsztyn dofinan-
sowanie na dokończenie budowy  
w kwocie 2 mln. 100 tys. zł. 13 mar-
ca 2017 r. szkoła uzyskała pozwo-
lenie na użytkowanie, a 1 września 
dzieci przedszkolne i szkolne rozpo-
częły naukę w nowym budynku.

Wizytacja budowy nowej szkoły podstawowej w Kluszkowcach z Wicewojewodą 
Małopolskim Piotrem Ćwikiem

marzec 2016 

Samochód 
gaśniczy

lipiec 2018 

135-lecie OSP w Krościenku n.D. Poświęcenie nowego, średniego samochodu gaśniczego

Parking w Krościenku n. D2,5 mln zł
koszt budowy 

parkingu kwiecień 2018 

Wizyta Wicepremier Beaty Szydło w Krościenku n.D

Regulacja Potoku Klępowskiego w Tylmanowej

Wizytacja potoku Klępowskiego w Tylmanowej 
z Wiceministrem Środowiska Mariuszem Gajdą

Oddanie potoku Klępowskiego w Tylmanowej

czerwiec 2016 

kwiecień 2019 

Sala gimnastyczna w Murzasichlu

3,4 mln zł
koszt budowy Sali

1,7 mln zł
dotacja  

z Ministerstwa Sportu

Murzasichle, wizytacja Szkoły Podstawowej 
im.Ratowników Tatrzańskich z Wiceministrem 

Sportu Jarosławem Stawiarskim

luty 2017

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu

wrzesień 2018 



akTYWność ParlaMEnTarna

n druk 103, zmiana ustawy Prawo ochrony środowi-
ska, zdejmująca z gmin obowiązek zapłaty kar (opłat 
podwyższonych o 500% za wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi) od 1.01.2016 r. za niewypełnianie 
wymogów dyrektywy ściekowej;

n druk 105, zmiana ustawy Prawo wodne dotycząca 
monitoringu i ochrony wód przed zanieczyszczenia-
mi, poszerzająca katalog działań niewymagających 
pozwolenia wodno-prawnego, zdejmująca z gmin 
przymus uwzględniania w dokumentach planistycz-
nych wadliwie wyznaczonych granic obszarów szcze-
gólnego zagrożenia powodzią przedstawionych na 
mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ry-
zyka powodziowego;

n druk 364, zmiana Prawa geologicznego i górniczego 
regulująca udzielanie koncesji na poszukiwanie, roz-
poznawanie i wydobywanie węglowodorów;

n druk 394, zmiana ustawy o lasach chroniąca je przed 
wykupem przez cudzoziemców;

n druk 427, poselski projekt ustawy, dla którego byłam 
również przedstawicielem wnioskodawców, umożli-
wiający przeznaczenie 53 mln 230 tys. zł na dokoń-
czenie budowy Zbiornika Świnna Poręba;

n druk 886, rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfika-
cji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
uwzględniającego bilans emisji i pochłaniania CO2;

n druk 996, zmiana ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego oraz ustawy Prawo geologicz-
ne i górnicze, umożliwiająca wydobywanie metanu 
jako kopaliny towarzyszącej w kopalniach przekaza-
nych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co pozwala 
uniknąć strat finansowych, zapewnić bezpieczeństwo 
i chronić atmosferę;

n druk 1143, zmiana ustawy o ochronie przyrody  
w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących wy-
cinki drzew i krzewów oraz dania możliwości jed-
nostkom samorządu terytorialnego dostosowywa-
nia poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb i zróż-
nicowanych warunków lokalnych, modyfikacja za-
warta w druku 1334 zapobiegająca nadużywaniu 
tych przepisów;

n druk 1127, zmiana ustawy Prawo ochrony środowi-
ska dotycząca zasad funkcjonowania NFOŚiGW oraz 
wojewódzkich FOŚiGW, w celu zmniejszenia liczeb-
ności (o 200 os.) oraz uproszczenia i przyspieszenia 
procedur powoływania zarządów i rad nadzorczych 
tych funduszy, zmniejszająca koszty ich funkcjono-
wania o 7 mln zł/rok;

n druk 1480, zmiana ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze i in., wdrożenie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12.06.2013 r.  
w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze 
złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich, termin wdrożenia upłynął 19.07.2015 r.,  
a poprzedni rząd to zaniedbał;

n druk 1495, zmiana ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bu-
dowli przeciwpowodziowych tak, by było możliwe 
zastosowanie rozwiązań specustawy do przygotowa-
nia inwestycji budowy stacji radarów meteorologicz-
nych;

n druk 1529, rządowy projekt ustawy Prawo wodne. 
Nowa ustawa wprowadza osiem unijnych dyrektyw, 
w tym ramową dyrektywę wodną, dyrektywę powo-
dziową i azotanową, wprowadza zasadę zwrotu kosz-
tu usług wodnych, uproszczenie procedur wydawa-
nia pozwoleń wodno-prawnych. Z powodu zanie-
dbań rządu PO-PSL za jej nieuchwalenie groziły Pol-
sce wysokie kary i zablokowanie 15 mld zł z UE na 
inwestycje w gospodarkę wodną;

n druk 1042, zmiana ustawy Prawo łowieckie, reguluje 
zasady ustalania granic obwodów łowieckich, zasady 
ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody łowiec-
kie, sprawowanie przez ministra nadzoru nad PZŁ, 
nakłada obowiązek lustracji osób pełniących funk-
cje w PZŁ; 

n druk 2136, ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhań-
skiej do Protokołu z Kioto;

n druk 2250, poselski projekt ustawy o zmianie usta-
wy Prawo wodne, zmienia przepisy przejściowe doty-
czące ocen oddziaływania na środowisko oraz admi-
nistracyjnych kar pieniężnych tak, by umożliwić zali-
czenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorcom na 
poczet tych kar;

n druk 2504, zmiana ustawy o inwestycjach w zakre-
sie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. Ustawa umożliwia rozbu-
dowę terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Świnoujściu dla zwiększenia jego przepustowo-
ści, świadczenie usługi bunkrowania statków i przeła-
dunek skroplonego gazu do kontenerów kolejowych, 
a także połączenie Polski ze złożami gazu na szelfie 
norweskim przez duński system przesyłowy. Wio-
sną 2022 roku budowa niezbędnych urządzeń bę-
dzie ukończona, a jesienią 2022 r. nastąpi ich urucho-
mienie, co umożliwi po wygaśnięciu umowy z Rosją 
zmianę dostawcy gazu;

n druk 2551, zmiana ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze; korekta przepisów w zakresie udzielania kon-
cesji, postępowań kwalifikacyjnych, projektowania 
robót geologicznych;

n druk 2661, zmiana ustawy o odpadach, wprowadza 
przepisy umożliwiające rozwiązanie problemu po-
rzucania odpadów, m.in. nakłada obowiązek monito-
ringu wizyjnego, zabezpieczenia finansowego, skraca 
okres magazynowania odpadów z 3 lat do roku;

n druk 2662, zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Śro-
dowiska, wprowadza nowe zasady organizacji IOŚ, pra-
cę na 3 zmiany, 7 dni w tygodniu, kontrole doraźne 
bez uprzedzenia podmiotu kontrolowanego, większe 
uprawnienia dla kontrolerów, lepsze finansowanie IOŚ;

n druk 2743, druk 3080, rządowe projekty ustaw doty-
czące organizacji konferencji COP24 w Katowicach;

n druk 2718, ustawa o powołaniu spółki Polskie Domy 
Drewniane, wdrażającej technologie energooszczęd-
nego budownictwa drewnianego;

n druk 3412, zmiana ustawy o odpadach, precyzu-
je przepisy dotyczące funkcjonowania bazy danych  
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce od-
padami (BDO). Ma zasadnicze znaczenie dla zlikwi-
dowania „szarej strefy” w tej dziedzinie;

n druk 3471, zmiana ustawy o systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych; uszczegó-
łowienie przepisów;

n druk 3476, zmiana ustawy - Prawo ochrony środowi-
ska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zapew-
nia przyspieszenie procesu eliminacji zagrożeń po-
wodowanych przez zanieczyszczenia powietrza na 
obszarze Polski, wdraża wyrok TSUE z 22.02.2018 r.  
w sprawie skargi (C-336/16) KE przeciwko Polsce  
o nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy 2008/50/WE 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy (CAFE);

n druk 3237, zmiana ustawy - Prawo atomowe oraz 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wdraża dyrek-
tywę Rady 2013/59/Euroatom ustanawiającą podsta-
wowe normy bezpieczeństwa dla ochrony przed za-
grożeniami wynikającymi z narażenia na działa-
nie promieniowania jonizującego oraz dyrektywę 
2014/87/Euroatom w sprawie bezpieczeństwa obiek-
tów jądrowych;

n druk 3495, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
dotyczy wzmocnienia kontroli nad gospodarowa-
niem odpadami komunalnymi, demonopolizacji 
rynku odpadów;

n druk 3416, zmiana ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko umożliwi szybsze przygoto-
wanie dokumentacji koniecznych dla przeprowadze-
nia inwestycji, szczególnie w drogi samorządowe, na 
które rząd przeznaczył 6 mld zł.

W VIII Kadencji Sejmu pełniłam rolę sprawozdawcy dla projektów ustaw:

Głosowania sejmowe
grudzień 2016 

Prowadzę posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
styczeń 2017 

Przedstawiam sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy  
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

marzec 2017 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Prawo wodne
maj 2017 

Wręczenie nagród od Marszałka Sejmu RP dla najaktywiejszych sejmowych sprawozdawców
listopad 2017 

Odczytanie Rezolucji końcowej na spotkaniu przedstawicieli państw  
Unii Międzyparlamentarnej w Krakowie, w trakcie Konferencji Klimatycznej COP24

grudzień 2018 



KroniKa Kadencji
2016-04-06

II Europejski Kongres Samorządów w Krakowie. 
Dyskusja panelowa

2016-04-08 

Konferencja naukowa o edukacji regionalnej 
w Bukowinie Tatrzańskiej

2016-05-15

Święto Kwitnącej Jabłoni 
w Łącku

2016-05-01

Msza Święta na Cisowym Dziole 
pod Modynią

2016-06-02

Otwarcie biura poselsko-senatorskiego 
w Nowym Targu

2016-06-19

Dzień Samorządu Terytorialnego 
w Starym Sączu

2016-07-28

Światowe Dni Młodzieży 
na Jasnej Górze

2016-09-24

Zawody kajakowe na Dunajcu 
w Krościenku nad Dunajcem

2016-09-29

Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu-Ochronce 
w Krościenku nad Dunajcem

2016-09-29

Wizyta w bacówce w Białej Wodzie 
z przedstawicielami oddziału regionalnego ARiMR

2016-10-03

Podpisanie umowy na wykonanie odwiertu geotermalnego 
dla ogrzewania Szaflar i Nowego Targu

2016-10-03

Podpisanie umowy na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych 
w Ochotnicy Dolnej. Projekt 600 mikroinstalacji na 600-lecie

2016-11-05

25-lecie Jednostki Strzeleckiej 
w Nowym Sączu

2016-11-17

IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia.  
Woda dobrem wspólnym” w WSKSiM w Toruniu

2016-12-03

Konkurs potraw regionalnych 
w Zaskalu

2016-11-25

Uroczystość Złotych Godów 
w Krościenku nad Dunajcem

2016-10-15

Konferencja „Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne  
w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si”

2016-10-23

25-lecie Zespołu „Czardasz” w Niedzicy.Wręczam „Gloria Artis” 
w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016-10-24

Wizyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 
Elżbiety Rafalskiej w Ośrodku PSOUU w Szczawnicy

2016-10-24

Otwarcie filii biura poselsko-senatorskiego 
w Limanowej z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej

2016-12-26

Kolędowanie na Rynku 
w Krościenku nad Dunajcem

2017-01-06

Opłatek powiatowy 
Prawa i Sprawiedliwości

2017-01-12

Spotkanie noworoczne 
u Prezydenta RP Andrzeja Dudy

2017-01-08

Opłatek Związku Podhalan 
w Bukowinie Tatrzańskiej



KroniKa Kadencji
2017-01-29

Opłatek Związku Podhalan 
w Ochotnicy Dolnej

2017-03-13

Wręczenie promes na usuwanie skutków powodzi 
w starostwie nowotarskim

2017-06-04

XIII Pielgrzymka Motocyklowa i Samochodowa 
Zakopane-Ludźmierz

2017-05-07

Święto Kwitnących Sadów 
w Łososinie Dolnej

2017-08-06

Msza św. na Błyszczu 
z delegacją Związku Podhalan z Jazowska

2017-09-02

Msza św. w intencji ks. Władysława Gurgacza 
i Żołnierzy PPAN na Hali Łabowskiej

2017-10-10

Miesięcznica Smoleńska 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

2017-10-08

VI Hubertus krynicki

2018-02-21

172. rocznica 
Powstania Chochołowskiego

2018-03-15

Wizyta Ministra Sportu Jarosława Stawiarskiego  
w Nowym Targu. Szkoła Podstawowa nr 2

2018-04-22

Wizyta Wicepremier Beaty Szydło 
w Krościenku nad Dunajcem

2018-04-22

Wizyta Wicepremier Beaty Szydło w Krościenku  
nad Dunajcem. Z zespołem „Grywałdzkie Nucicki” 

2017-06-05

Wizytacja budowy „Zakopianki” 
- tunel w Naprawie

2017-07-06

Piknik wojskowy 
w Warszawie

2017-07-09

VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Ludżmierzu

2017-07-06

Wizyta Prezydenta USA Donalda Trumpa 
w Warszawie

2017-10-20

IV Rajd Bolesława Duszy „Szaroty” 
Odrowąż-Żeleźnica

2017-11-02

Kwesta rabczańska 
na renowację mogił żołnierskich

2018-01-07

Opłatek powiatowy 
Prawa i Sprawiedliwości

2018-01-06

Opłatek Związku Podhalan 
w Nowym Targu

2018-04-28

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa 
Krzysztofem Jurgielem w Zakopanem

2018-05-29

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 
w Starym Sączu

2018-08-03

Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystów Pienińskich 
w Szczawnicy

2018-06-08

Ogólnopolskie Obchody Święta Lasu 
w Janowie Lubelskim



2018-08-19

Szczawa, uroczystości upamiętniające  
Żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK

KroniKa Kadencji

Łącznie wzięłam udział w ponad 650 imprezach i spotkaniach z wyborcami.

2018-09-16

Poświęcenie pomnika 
100-lecia niepodległości w Dębnie

2018-09-24

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny  
i Polityki Społecznej - Stanisławem Szwedem w Czarnym Dunajcu

2018-09-24

Uroczystość poświęcenia sztandaru 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Cichem

2018-09-30

Konwencja samorządowa w Nowym Targu 
z udziałem Wicepremier Beaty Szydło

2018-09-30

Wicepremier Beata Szydło na festynie 
Związku Dużych Rodzin 3+ w Piekielniku

2018-09-30

Wicepremier Beata Szydło na festynie Związku 
Dużych Rodzin 3+ w Piekielniku

2018-10-09

Ogłoszenie decyzji o wykupieniu PKL. Konferencja prasowa 
Premiera Mateusza Morawieckiego na Kasprowym Wierchu

2018-10-11

Rozmowy o środowisku. Wiceminister Środowiska 
Sławomir Mazurek w Cichem

2018-10-13

Diamentowy Jubileusz 60-lecia 
Zespołu „Harnasie” z Suchego

2018-10-16

Konferencja naukowa o Karolu Wojtyle - Orędowniku 
Niepodległości w PPWSZ w Nowym Targu

2018-10-17

Otwarcie skoczni narciarskiej w Chochołowie z udziałem 
Wiceministra Sportu Jarosława Stawiarskiego

2018-11-11

Marsz Niepodległości 
w Warszawie

2019-04-05

XI Dzień Katyński w Gminie Poronin. 
Laureaci konkursu „Katyń-ocalić od zapomnienia”

2019-04-15

Spotkanie z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko  
w sprawie własności lądowiska śmigłowca TOPR w Zakopanem

2019-04-22

Msza odpustowa ku czci Świętego Wojciecha 
w Zaskalu

2019-05-08

Prowadzę wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Nowym Sączu

2019-05-12

130-lecie powstania zakopiańskiej 
straży pożarnej

2019-05-23

Spotkanie lokalnych samorządowców z Ministrem 
Środowiska Henrykiem Kowalczykiem w Nowym Targu

2019-05-30

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
MPEC Sp.z o.o. w Nowym Sączu

2019-06-04

Forum Ekotrendy w Krakowie. Odbieram nagrodę EkoJanosik za 
aktywne wspieranie i promocję polskiego programu geotermii

2019-06-08

VII pielgrzymka Amazonek 
do Ludźmierza

2019-06-16

Dzień spisko-orawski w Jabłonce, w ramach 
obchodów 100-lecia Związku Podhalan w Polsce

2019-07-08

Festyn sołecki „Lato w Hubie”. 
Z chórem flisaków pienińskich



Po raz pierwszy w tej  
kadencji, z oka-
zji 100. rocznicy  

odzyskania przez Polskę nie-
podległości, w dniach 7-8 mar- 
ca 2019 r. zorganizowałam  
w Czerwiennem integracyjną 
imprezę rekreacyjno-sporto-
wą dla dzieci, młodzieży, do-
rosłych oraz osób z niepeł-

nosprawnościami. Memo-
riał ten służy upamiętnieniu 
kilkuset Ochotników z tere-
nu Podhala, którzy wstąpi-
li do Legionów Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego; przypomi-
na o ich odwadze, poświęce-
niu i czynie zbrojnym, służą-
cym odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości po 123 latach 

zaborów. W imprezie uczest-
niczyło około 130 uczniów 
szkół podstawowych oraz 
90 ze szkół ponadpodstawo-
wych, 16 dorosłych i 15 osób 
z niepełnosprawnościami. 
Honorowym gościem Me-
moriału był Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Wi-
told Kozłowski.

IMPrEZY WŁaSnE

Memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju

W VIII kadencji Sejmu RP 
miałam zaszczyt i przy-
jemność kolejny raz 

współtworzyć cykliczną już impre-
zę rekreacyjno-sportową, mającą na 
celu upamiętnienie postaci śp. Pani 

Prezydentowej Marii Kaczyńskiej, 
która w latach 1958-61, jako miesz-
kanka Rabki uczęszczała do Liceum 
im. Eugeniusza Romera. Czwarty 
Memoriał odbył się w lutym 2016 r.,  
a w rok później zorganizowaliśmy 

jego piątą, jubileuszową edycję. Szó-
sty, dwudniowy Memoriał odbył się 
w lutym ubiegłego roku. Impreza od 
lat cieszy się ogromną popularno-
ścią w Małopolsce, o czym świad-
czy stale rosnąca liczba uczestni-

ków, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 
jak również osób z niepełnospraw-
nościami (od 2017 r.). W Memoria-
łach w latach 2016-2018 brało udział 
około 300 uczniów szkół podstawo-
wych, 240 ze szkół ponadpodstawo-

wych, 100 dorosłych oraz 25 osób  
z niepełnosprawnościami. Hono-
rowymi uczestnikami i gośćmi Me-
moriałów był Prezydent RP Andrzej 
Duda, Pani Marta Kaczyńska, mini-
strowie oraz parlamentarzyści.

7 listopada 2018 r. z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości zor-
ganizowałam spektakl słowno-muzycz-

ny „Ścieżka obok drogi. Wspomnienie o Jó-
zefie Piłsudskim” w wykonaniu Ewy Dałkow-

skiej z oprawą muzyczną Janusza Bogackie-
go. Po spektaklu odbyło się wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych z udziałem Zespołu 
„Młode Podhale” z Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Obchody Święta 100-lecia 
Niepodległości w Nowym Targu

W kwietniu 2018 r. wraz z Senatorem 
Janem Hamerskim oraz Wójtem 
Gminy Jabłonka Antonim Karla-

kiem zorganizowałam czwartą edycję konkur-
su pieśni patriotycznej, aby uczcić 100. rocz-

nicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. W konkursie wzięło udział 41 wykonaw-
ców w kategoriach: soliści, zespoły oraz chó-
ry. Koncert laureatów odbył się 3 maja 2018 r.  
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.

konkurs Pieśni Patriotycznej 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”

Memoriał im. Legionistów  
Podhalańskich w Czerwiennem

V Jubileuszowy Memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju VI Memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju. Zawodnicy z Fundacji Handicap Zakopane

I Memoriał im. Legioinstów Podhalańskich w Czerwiennem

IV Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” w Jabłonce

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Nowym Targu z Zespołem „Młode Podhale”

luty 2017 luty 2018 

marzec 2019 

kwiecień 2018 

listopad 2018 



Obchody Święta Konstytucji 3. Maja

2-9 maja 2018

Przylot do Chicago

Spotkanie z Zarządem Głównym Związku Podhalan w Chicago

Spotkanie w redakcji Kuriera Chicago

Wizyta w Parafii pw. św. Konstancji w Chicago

Biura PoSelSKie:
n ul. Kościelna 4, 34-400 Nowy Targ (główne)

fax 18 266 27 53, tel. 18 266 27 53, 
kom. 508 252 300, 508 252 400
Anna.Paluch@sejm.pl

n ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa (filia)
kom. 505 490 442, biurolimanowa@gmail.com

WWW.anna-Paluch.Eu

Parada z okazji Święta 3. Maja w Chicago

Wizyta w Chicago


