
Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego  
- SREBRNE JABŁKO SĄDECKIE 

2014 r. 
 
 
 

Lp. Imię, nazwisko lub nazwa instytucji Data Uzasadnienie 

1.  Jadwiga Adamczyk 01.2014 w podziękowaniu za aktywne wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego oraz wkład w promocję Ziemi Sądeckiej 

2.  Józef Bartusiak 01.2014 w podziękowaniu za aktywne wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego oraz wkład w promocję Ziemi Sądeckiej 

3.  Danuta Mółka 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

4.  Izabela Biskupska 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

5.  Mariusz Popiela 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

6.  Marta Kocemba 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

7.  Krystyna Górska 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

8.  Sławomir Siedlarz 01.2014 
w podziękowaniu za wieloletnią pracę nauczyciela oraz w uznaniu szczególnych zasług w wychowaniu młodzieży  
i promocję Ziemi Sądeckiej 

9.  

Leszek Szambelan - Prezes 
Stowarzyszenia "POGÓRZANIE"  
w Korzennej 02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „POGÓRZANIE” w Korzennej, działalność społeczną, 
życzliwość i wrażliwość serca okazywaną w niesieniu pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym  
i kombatantom 

10.  
Dariusz Peciak - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w MKS „Sandecja” Nowy Sącz  
w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję 
zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 



11.  
Tomasz Szczepański - OZPN 
Nowy Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w MKS „Sandecja” Nowy Sącz  
w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję 
zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

12.  
Piotr Pietruch - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w LKS „Mszalnica” oraz KS „Dunajec” Nowy 
Sącz w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za 
promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

13.  
Albert Cisowski - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w LKS „Dąbrovia” Wielogłowy  
w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję 
zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

14.  Marek Fiut - OZPN Nowy Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w LKS „Gród” Podegrodzie  
w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję 
zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

15.  
Krzysztof Szczepański - OZPN 
Nowy Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie jako trenera grup młodzieżowych w KS „Dunajec” Nowy Sącz  
w propagowaniu sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję 
zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

16.  

Maria Matiaszek -Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej 07.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej oraz za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na Ziemi Sądeckiej 

17.  

Paweł Ruchała -Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej 07.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej oraz za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na Ziemi Sądeckiej 

18.  

Łukasz Tomczyk - Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej 07.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej oraz za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na Ziemi Sądeckiej 

19.  Mirosław Doniec - OSP Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

20.  
Bartłomiej Gałęziowski - OSP 
Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

21.  Daniel Gonciarz - OSP Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 



22.  
Stanisław Kołaciak - OSP 
Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

23.  Adam Mordarski - OSP Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

24.  Wojciech Żelasko - OSP Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

25.  
Druh Piotr Kantek - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą  bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

26.  
Druh Piotr Stanisz - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą  bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

27.  
Druh Czesław Jagiełka - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą  bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

28.  
Druh Zdzisław Kantek - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą  bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

29.  
Druh Wojciech Szczecina - OSP 
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą  bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

30.  

kpt. Mariusz Piwowar - 
Specjalista Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu 10.05.2014 

za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

31.  

Piotr Byrczak - Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Myszynie-Folwark 10.05.2014 

za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej 



32.  
Druh Antoni Biel - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

33.  
Druh Józef Sopata - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

34.  
Druh Władysław Wójcik - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

35.  Druh Jan Sopata - OSP w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

36.  
Druh Zbigniew Owsianka - OSP 
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

37.  
Druh Jan Kozieński - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

38.  
Druh Henryk Kozieński - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

39.  
Druh Zbigniew Rzepiel - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

40.  
Druh Jan Wielosik - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

41.  
Druhna Maria Słowik - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

42.  
Druhna Grażyna Kozieńska - 
OSP w Obidzy 29.06.2014 

z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 



43.  Łukasz Pelc - OSP w Łącku 09.2014 

za niebezpieczną, bezinteresowną i niezwykle ofiarną akcję ratowania życia i zdrowia mieszkańców  
z miejscowości Krościenko nad Dunajcem podczas pożaru budynku mieszkalnego. Pomoc w ocaleniu życia innego 
człowieka zasługuje na najwyższe uznanie, stąd bohaterska postawa stawia Pana w gronie szczególnie 
zasłużonych. 

44.  
Druh Piotr Leśniak - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny 

45.  Magdalena Kumor 12.10.2014 
w podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny, regionalnych tradycji  
i obrzędów oraz przekazywania młodemu pokoleniu umiłowania obyczajów Ojców 

46.  Kunegunda Pasiut 12.10.2014 
w podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny, regionalnych tradycji  
i obrzędów oraz przekazywania młodemu pokoleniu umiłowania obyczajów Ojców 

47.  Stefania Hasior 12.10.2014 
w podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny, regionalnych tradycji  
i obrzędów oraz przekazywania młodemu pokoleniu umiłowania obyczajów Ojców 

48.  Stanisław Pasiut 12.10.2014 
w podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny, regionalnych tradycji  
i obrzędów oraz przekazywania młodemu pokoleniu umiłowania obyczajów Ojców 

49.  Stanisław Trebunia-Tutka 24.10.2014 

w uznaniu zasług dla rozwoju kultury fizycznej oraz wybitnych osiągnięć trenerskich w przygotowaniu sportowym 
skoczków narciarskich, a także w podziękowaniu za społeczną działalność w ramach Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Nowym Sączu 

50.  
Ewa Bulanda - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne 
zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

51.  
Stanisław Deś - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne 
zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

52.  
Tomasz Gad - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne 
zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

 
 
 



Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego  
– małe ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE 

2014 r. 
 
 
 

Lp. Imię, nazwisko lub nazwa instytucji Data Uzasadnienie 

1. 
Wojciech Kowalik - Orkiestra 
Dęta w Nawojowej 12.01.2014 

w podziękowaniu za aktywne wieloletnie zaangażowanie w działalność Orkiestry Dętej w Nawojowej oraz  
w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Ziemi Sądeckiej 

2. 
Roman Dutka - Orkiestra Dęta  
w Nawojowej 12.01.2014 

w podziękowaniu za aktywne wieloletnie zaangażowanie w działalność Orkiestry Dętej w Nawojowej oraz  
w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Ziemi Sądeckiej 

3. 
Stanisław Borek - Orkiestra 
Dęta w Nawojowej 12.01.2014 

w podziękowaniu za inicjatywę założenia, 50-letnie zaangażowanie w działalność Orkiestry Dętej w Nawojowej 
oraz w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Ziemi Sądeckiej 

4. Magdalena Kroh 01.2014 w podziękowaniu za aktywne wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego oraz wkład w promocję Ziemi Sądeckiej 

5. Benedykt Kafel 01.2014 w podziękowaniu za aktywne wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego oraz wkład w promocję Ziemi Sądeckiej 

6. 
Stanisław Florczyk - Firma 
HUZAR Nowy Sącz 31.01.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy Huzar Sp. z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za promowanie 
Sądecczyzny przez zdrowe, smaczne i najwyższej jakości produkty 

7. 
Adam Maciuszek - Firma 
HUZAR Nowy Sącz 31.01.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy Huzar Sp. z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za promowanie 
Sądecczyzny przez zdrowe, smaczne i najwyższej jakości produkty 

8. Stanisław Pasoń 31.01.2014 za zasługi dla rozwoju gospodarczego Sądecczyzny i promowanie jej w Polsce i poza jej granicami 

9. 
Janusz Świerad - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie w propagowanie sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

10. 
Tadeusz Kantor -OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za zaangażowanie w propagowanie sportu, jako czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowaniu młodych ludzi oraz za promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

11. 
Antoni Ogórek - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za godne reprezentowanie jako prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocje zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 



12. 
Bogusław Klimek - OZPN Nowy 
Sącz 11.02.2014 

w podziękowaniu za godne reprezentowanie jako sekretarz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocje zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej 

13. 

Dariusz Szewczyk - Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej 07.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej oraz za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na Ziemi Sądeckiej 

14. 

Karol Zachwieja - Sadowniczy 
Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej 07.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej oraz za wkład w rozwój nowoczesnego sadownictwa na Ziemi Sądeckiej 

15. 

Stanisław Zarzeka - Centrum 
Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego w Nawojowej 14.02.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  
w Nawojowej, wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu oraz życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych  

16. Jan Mastalski - OSP Brzezna 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej 

17. 
Janusz Szambelan - OSP  
w Korzennej 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

18. 
Stanisław Wojtarowicz - OSP  
w Korzennej 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

19. 
Stanisław Kasprzyk - OSP  
w Korzennej 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

20. 
Wojciech Kantor - OSP  
w Korzennej 04.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

21. 
Druh Kazimierz Pycha - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

22. 
Druh Zdzisław Kloze - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 



23. 
Druh Adam Myjak - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

24. 
Druh Jerzy Pawłowski - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Ziemi Sądeckiej 

25. 
Druh Adam Tlałka - OSP  
w Muszynie 10.05.2014 

za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą 
bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

26. 
Druh Teofil Kuras - OSP  
w Mochnaczce Niżnej 24.05.2014 

za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą 
bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

27. 

Druh Stanisław Radzik - Prezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP w Krynicy-Zdroju, Prezes OSP  
w Muszynce 24.05.2014 

za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą 
bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

28. 

Agata Jarosz - Biblioteka 
Publiczna Gminy 
Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój 08.05.2014 

za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego 

29. 

Małgorzata Pomietło - 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój 08.05.2014 

za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego 

30. 

Joanna Witek - Gminna 
Biblioteka Publiczna  
w Grybowie o/Florynka 08.05.2014 

za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego 

31. 

Alicja Plata - Prezes Zarządu 
Rolniczo-Handlowej Spółdzielni 
Pracy w Nowym Sączu 05.2014 

w uznaniu zasług w tworzeniu pozytywnego wizerunku sądeckiej przedsiębiorczości oraz wkład w rozwój 
gospodarczy i społeczny Powiatu Nowosądeckiego 

32. 

Ksiądz Proboszcz Stanisław 
Posłuszny - Parafia 
Najświętszego Ciała i Krwi Pana 
Jezusa w Brzeznej 06.07.2014 

w podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, trud i poświęcenie w pracy 
duszpasterskiej oraz budowanie w środowisku parafialnym Małej Ojczyzny 



33. 

Ksiądz Paweł Nowak - Parafia 
Najświętszego Ciała i Krwi Pana 
Jezusa w Brzeżnej 06.07.2014 

w podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, trud i poświęcenie w pracy 
duszpasterskiej oraz budowanie w środowisku parafialnym Małej Ojczyzny 

34. 
Druh Jakub Bodziony - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

35. 
Druh Michał Pasoń - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

36. 
Druh Sylwester Ciągło - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

37. 
Druhna Bożena Ciągło - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

38. 
Druh Robert Łatka - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

39. 
Druh Jacek Łatka – OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

40. 
Druh Jerzy Pietruszka - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

41. 
Druh Wiesław Świechowski - 
OSP w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

42. 
Druh Grzegorz Zygmunt - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 



43. 
Druhna Anna Łatka - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
Sądecczyzny 

44. 

insp. Marek Rudnik - 
Komendant Miejski Policji  
w Nowym Sączu 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

45. Danuta Niedźwiedź 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

46. Zofia Sołtys 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

47. Czesław Stafin 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

48. asp. szt. Robert Jasinowski 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

49. asp. szt. Janusz Gawlak 22.07.2014 

z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu 
za dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym 

50. 
Druh Józef Patynowski - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

51. 
Druh Augustyn Potoniec - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

52. 
Druh Czesław Maciuszek - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 



53. 
Druh Zbigniew Maciuszek - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

54. 
Druh Mariusz Karpierz - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

55. 
Druh Józef Laciuga - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Judaszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

56. 

Mirosława Hadała - Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół  
w Muszynie 25.08.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz  
w uznaniu zaangażowania w nauczanie i wychowanie młodzieży 

57. 
Magdalena Krzeszowska - 
gazeta „Krynickie Zdroje” 25.09.2014 

z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 

58. 
Wacław Romański - ZSZ  
w Grybowie 2014 

za wieloletnią działalność społeczną na rzecz krwiodawstwa na Sądecczyźnie, bezinteresowną postawę  
i szlachetną pomoc innym ludziom, aktywność i zaangażowanie w wolę czynienia dobra oraz ratowanie życia 
ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie - własnej krwi 

59. 
Druh Bogdan Pasiut - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny 

60. 
Druh Wojciech Wilk - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny 

61. 
Druh Władysław Franczyk - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny 

62. 
Druh Wincenty Tomaszek - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny 



63. 
Ks. Józef Babicz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

64. 
Marzena Pikuła - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

65. 
Andrzej Sowa - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

66. 
Lech Kafarowski - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

67. 
Kazimierz Wideł - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

68. 
Stanisław Antkiewicz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

69. 
Jacek Wójs - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

70. 
Tomasz Smoleń - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

71. 
Stanisław Zaremba - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

72. 
Przemysław Potoczek - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 



73. 
Aleksandra Piekarska - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

74. 
Katarzyna Sowa-Mleczko - Chór 
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

75. 
Monika Sowa - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

76. 
Barbara Tobiasz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

77. 
Beata Radomińska - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 

78. Elżbieta Stosur 25.10.2014 
w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Chomranicach oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania najmłodszych pokoleń 

79. Stanisław Poręba 25.10.2014 
w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Chomranicach oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania najmłodszych pokoleń 

80. Zbigniew Węglarz 25.10.2014 
w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Chomranicach oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania najmłodszych pokoleń 

81. Czesław Staszak 25.10.2014 
w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Chomranicach oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania najmłodszych pokoleń 

82. Marian Zwoliński 25.10.2014 
w podziękowaniu za zaangażowanie w inicjatywę budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II 
w Chomranicach oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania najmłodszych pokoleń 

83. 

Leopold Dybiec - Wiceprezes 
Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca” 10.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej 

84. 

Stefan Pogwizd - Członek 
Zarządu Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca” 10.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej 



85. Łucja Kurczyńska 10.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej 

86. Teresa Korniak 10.2014 

z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej 

87. 
Anna Duda - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

88. 
Małgorzata Liber - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

89. 
Rachela Mordarska - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

90. 
Ludwika Klimek - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

91. 
Michalina Klimczak - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

92. 

Robert Ślusarek - Dyrektor 
Muzeum Okręgowego  
w Nowym Sączu 24.10.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Sądecczyzny oraz  
w uznaniu zasług w dziedzinie ochrony zabytków i rozwoju muzealnictwa na Ziemi Sądeckiej 

93. 

Ksiądz Tomasz Franczak - 
wieloletni organizator 
Świętojańskich Dni Młodych  
w Łącku 24.10.2014 

w podziękowaniu za twórczą popularyzację kultury regionalnej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wkład  
w wychowanie młodych pokoleń Sądeczan 

94. 

Józefa Kolbrecka - Prezes 
Związku Podhalan o/Biały 
Dunajec 24.10.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią działalność społeczną, wkład w upowszechnianie kultury regionalnej i dziedzictwa 
naszych Ojców oraz w uznaniu zasług w budowaniu więzi sądecko-podhalańskich 



95. 
Tomasz Ćwikowski - Prezes 
Związku Podhalan o/Łącko 24.10.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią działalność społeczną, wkład w upowszechnianie kultury regionalnej i dziedzictwa 
naszych Ojców oraz w uznaniu zasług w budowaniu więzi sądecko-podhalańskich 

96. 

dr hab. Stanisław Węglarz - 
Przewodniczący Komisji Kultury 
i Ochrony Dóbr Kultury Rady 
Powiatu Nowosądeckiego I, II, 
III, IV kadencji 24.10.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i czynne zaangażowanie w pracę samorządową na rzecz rozwoju 
Sądecczyzny oraz popularyzację i upowszechnianie kultury, pielęgnację tradycji a także wkład w ochronę i odnowę 
zabytków Ziemi Sądeckiej 

97. 

por. Stefan Kulig - Żołnierz 
Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowców 11.2014 

w dowód uznania za aktywną działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym 
Sączu, w podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego Sądecczyzny oraz przekazywanie 
młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojców 

98. 
Eugeniusz Dyngosz - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

99. 
Stanisław Szczepański - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

100. 
Aleksander Zieleń - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

101. 
Bogumiła Małyk - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej 

102. Celina Cempa 11.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną, trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego, budzenie umiłowania Ziemi Sądeckiej, jej historii, tradycji i kultury. 

103. 

doc. dr inż. Marek Aleksander - 
Dyrektor Instytutu 
Technicznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nowym Sączu 11.2014 

w podziękowaniu za wieloletnią pracę dydaktyczno-naukową, kształtowanie umysłów młodych Sądeczan, 
rozwijanie Sądeckiego ośrodka akademickiego oraz wkład w rozwój gospodarczy Ziemi Sądeckiej 
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Lp. Imię, nazwisko lub nazwa instytucji Data Uzasadnienie 

1. 
Józef Laciuga - Sołtys wsi 
Juraszowa 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

2. 
Bartłomiej Stawiarski - Sołtys 
wsi Korzenna 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

3. 
Anna Poznańska - Sołtys wsi 
Wyskitna 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego 

4. 
Kazimiera Sikorska - Sołtys wsi 
Witkowskie 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

5. 
Agnieszka Sawicka - Sołtys wsi 
Mochnaczka Niżna 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego 

6. 
Stanisław Chronowski - Sołtys 
wsi Krużlowa Wyżna 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

7. 
Czesław Hejmej - Sołtys wsi 
Mokra Wieś 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

8. 
Jan Winiarski - Sołtys wsi 
Roztoka-Brzeziny 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

9. 
Marian Popiela - Sołtys wsi 
Naściszowa 12.01.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej oraz wkład w rozwój gospodarczy  
i społeczny Powiatu Nowosądeckiego  

10. 

Marek Poremba - Prezes 
GOSPODROB-FAMILY FOLPAK-
TRANSPORT SPEDITION 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 



11. 

Ks. Józef Kmak - Vice Dziekan 
Dekanatu Grybów, Proboszcz 
Parafii Ptaszkowa 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 

12. 

Maria Karolska - 
Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Ptaszkowa 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 

13. 
Ludwika Zwolenik - Koło 
Gospodyń Wiejskich Ptaszkowa 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 

14. 
Roman Żak - Prezes ZP Ligi 
Obrony Kraju w Nowym Sączu 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 

15. 

Mjr Krzysztof Gozdecki - 
Specjalista ds. Statut. i Sportów 
Obronnych przy ZP LOK  
w Nowym Sączu 01.2014 

W podziękowaniu za aktywne wspieranie patriotyczno-społecznej działalności Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi 
Sądeckiej. 

16. 
Mieczysław Faron - Firma 
HUZAR Nowy Sącz 31.01.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy HUZAR Sp. Z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę na rzecz Firmy, przyczynianie się do jej dynamicznego wzrostu, a przez to do rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. 

17. 
Katarzyna Kuźma - Firma HUZAR 
Nowy Sącz 31.01.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy HUZAR Sp. Z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę na rzecz Firmy, przyczynianie się do jej dynamicznego wzrostu, a przez to do rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. 

18. 
Irena Myrlak - Firma HUZAR 
Nowy Sącz 31.01.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy HUZAR Sp. Z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę na rzecz Firmy, przyczynianie się do jej dynamicznego wzrostu, a przez to do rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. 

19. 
Marek Sitko - Firma HUZAR 
Nowy Sącz 31.01.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy HUZAR Sp. Z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę na rzecz Firmy, przyczynianie się do jej dynamicznego wzrostu, a przez to do rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. 

20. 
Jerzy Talar - Firma HUZAR Nowy 
Sącz 31.01.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Firmy HUZAR Sp. Z o.o. w Nowym Sączu w podziękowaniu za wieloletnią 
pracę na rzecz Firmy, przyczynianie się do jej dynamicznego wzrostu, a przez to do rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. 



21. 

Rudolf Demjan - Powiatowa 
Organizacja Ligi Obrony Kraju  
w Nowym Sączu 02.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu oraz zaangażowanie  
w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

22. 

Jan Marhefka - Powiatowa 
Organizacja Ligi Obrony Kraju  
w Nowym Sączu 02.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu oraz zaangażowanie  
w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

23. 

Dominik Michalik - Powiatowa 
Organizacja Ligi Obrony Kraju  
w Nowym Sączu 02.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 
wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu oraz zaangażowanie  
w propagowanie sportów obronnych i strzelectwa oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

24. Jan Puchała - Limanowa 21.02.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz aktywne wspieranie sportu, jako 
czynnika stymulującego prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia. 

25. 
Franciszek Dziedzina – 
Limanowa 21.02.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz aktywne wspieranie sportu, jako 
czynnika stymulującego prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia. 

26. Jan Potaczek - Limanowa 21.02.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz aktywne wspieranie sportu, jako 
czynnika stymulującego prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia. 

27. Tadeusz Filipiak - Limanowa 21.02.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz aktywne wspieranie sportu, jako 
czynnika stymulującego prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia. 

28. 
Aleksander Sowa - Towarzystwo 
Przyjaciół Żegiestowa 15.03.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, wkład w działalność Towarzystwa, promocję Ziemi Sądeckiej i rozwój Żegiestowa. 

29. 

Jerzy Wojciech Pilecki - 
Towarzystwo Przyjaciół 
Żegiestowa 15.03.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, wkład w działalność Towarzystwa, promocję Ziemi Sądeckiej i rozwój Żegiestowa. 

30. 

Henryk Czerwińczak - 
Towarzystwo Przyjaciół 
Żegiestowa 15.03.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, wkład w działalność Towarzystwa, promocję Ziemi Sądeckiej i rozwój Żegiestowa. 

31. 
Helena Luboń - Towarzystwo 
Przyjaciół Żegiestowa 15.03.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, wkład w działalność Towarzystwa, promocję Ziemi Sądeckiej i rozwój Żegiestowa. 

32. 

Grzegorz Maciejewski - 
Towarzystwo Przyjaciół 
Żegiestowa 15.03.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa w podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, wkład w działalność Towarzystwa, promocję Ziemi Sądeckiej i rozwój Żegiestowa. 



33. 
Stanisław Łukaszczyk - Wójt 
Gminy Bukowina Tatrzańska 03.2014 

W uznaniu zasług w dziedzinie kultywowania i rozwijania karpackiej kultury ludowej oraz więzi pomiędzy 
Podhalem i Sądecczyzną. 

34. 

Bartłomiej Koszarek - Dyrektor 
BCK „Dom Ludowy”  
w Bukowinie Tatrzańskiej 03.2014 

W uznaniu zasług w dziedzinie kultywowania i rozwijania karpackiej kultury ludowej oraz więzi pomiędzy 
Podhalem i Sądecczyzną. 

35. 
Witold Oleksy - Liga Obrony 
Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

36. 
Andrzej Hala - Liga Obrony Kraju 
w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

37. 
Dariusz Oleksy - Liga Obrony 
Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

38. 
Stanisław Kasztelewicz - Liga 
Obrony Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

39. 
Andrzej Oleksy - Liga Obrony 
Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

40. 
Zbigniew Gomułka - Liga 
Obrony Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

41. 
Zbigniew Maciejowski - Liga 
Obrony Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

42. 
Paweł Maciaszek - Liga Obrony 
Kraju w Grybowie 2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

43. 
Marta Machowska - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej w podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju turystyki oraz 
zaangażowanie w propagowanie walorów Ziemi Sądeckiej. 



44. 
Iwona Leśniak - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej w podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju turystyki oraz 
zaangażowanie w propagowanie walorów Ziemi Sądeckiej. 

45. 
Dominika Kroczek - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

46. 
Jerzy Baranowski - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

47. 
Edward Storch - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

48. 
Lech Traciłowski - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

49. 
Karol Krokowski - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

50. 
Jan Oleksy – PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

51. 
Eugeniusz Bednarek - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

52. 
Tadeusz Czubek - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

53. 
Ignacy Gomółka - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

54. 
Wiesław Leśniara - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 



55. 
Stanisław Leśnik - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

56. 
Tadeusz Ogórek - PTTK o/Beskid 
Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

57. 
Anna Rojek-Leśnik - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

58. 
Adam Sobczyk - Prezes - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

59. 
Władysław Żebrak - PTTK 
o/Beskid Nowy Sącz 06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w podziękowaniu za pracę społeczną dla dobra mieszkańców 
Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie walorów turystycznych Ziemi Sądeckiej. 

60. 
płk Grzegorz Jarząbek - Prezes 
Ligi Obrony Kraju 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

61. 

Pil. Płk Józef Jagos - Kierownik 
Działu Organizacyjnego Zarządu 
Głównego Ligi Obrony Kraju  
w Warszawie 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

62. 

płk Marek Stasiak - Dyrektor 
Biura MZW Ligi Obrony Kraju - 
Prezes Małopolskiego 
Okręgowego Związku 
Strzelectwa Sportowego w 
Krakowie 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

63. Ksiądz Kazimierz Duraj 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



64. Ksiądz Józef Gubała 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

65. Ksiądz Jerzy Serwin 14.05.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

66. 
Paulina Gremian - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

67. 
Stanisław Kostecki - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

68. 
Tadeusz Kubisz - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

69. Jan Zięcina - OSP w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

70. Paweł Kantor - OSP w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

71. Piotr Kubisz - OSP w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

72. 
Jan Żuchowicz - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

73. 
Jarosław Bieniek - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 



74. 
Przemysław Zając - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

75. 
Dominik Wojtarowicz - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

76. 
Eugeniusz Olchawski - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

77. 
Bogdan Szambelan - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

78. 
Józef Kasprzyk - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

79. 
Krzysztof Wojtarowicz - OSP  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzennej za codzienną gotowość do niesienia 
pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
Sądecczyzny 

80. 
Druh Mariusz Fiut - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

Z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo 
mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

81. 
Ksiądz Wojciech Ochalik - OSP  
w Nowej Wsi 03.05.2014 

Z okazji uroczystości nadania Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo 
mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

82. 

st. bryg. Piotr Konar - Z-ca 
Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie 10.05.2014 

Za wieloletnią ofiarną służbę i dbałość o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej, 
godne reprezentowanie Sądecczyzny w stolicy Małopolski oraz dotychczasową bardzo dobra współpracę  
z samorządem powiatowym 

83. 

mł. bryg. Arkadiusz Nosal - Z-ca 
Naczelnika Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu 10.05.2014 

Za wieloletnią służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz w podziękowaniu za dotychczasową dobrą 
współpracę. 



84. 

st. bryg. Janusz Basiaga - 
Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu 10.05.2014 

Za wieloletnią ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny, dbałość o wysoki poziom 
ratownictwa na Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu za dotychczasową dobrą i niezawodną współpracę. 

85. 

st. bryg. Waldemar Kuźma -  
Z-ca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Nowym Sączu 10.05.2014 

Za wieloletnią służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz w podziękowaniu za dotychczasową dobrą 
współpracę. 

86. 

bryg. Marian Marszałek - 
Naczelnik Wydziału Operacyjno-
Szkoleniowego Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu 10.05.2014 

Za wieloletnią służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz w podziękowaniu za dotychczasową dobrą 
współpracę. 

87. 

Edward Siarka - Poseł na Sejm 
RP, Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 10.05.2014 

Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Małopolski i Ziemi Sądeckiej, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
regionu oraz w podziękowaniu za dotychczasową dobrą współpracę z samorządem powiatowym. 

88. 
Andrzej Harężlak - 
Wicewojewoda Małopolski 10.05.2014 

Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Małopolski i Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu za dotychczasową 
dobrą współpracę z samorządem powiatowym. 

89. 

Stanisław Sorys - Członek 
Zarządu Województwa 
Małopolskiego 10.05.2014 

Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Małopolski i Ziemi Sądeckiej oraz w podziękowaniu za dotychczasową 
dobrą współpracę z samorządem powiatowym. 

90. 
mł. bryg. Lucyna Hołyst - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

91. 
st. kpt. Krzysztof Rolka - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

92. 
st. kpt. Jan Peciak - PSP Nowy 
Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

93. 
kpt. Piotr Wysowski - PSP Nowy 
Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

94. 
kpt. Konrad Gurgul - PSP Nowy 
Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 



95. 
kpt. Przemysław Kałuziński - 
PSP Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

96. 
mł. kpt. Dariusz Cieśla - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

97. 
asp. sztab. Andrzej Stanek - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

98. 
asp. sztab. Janusz Kołbon - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

99. 
asp. sztab. Paweł Fałowski - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

100. 
asp. sztab. Paweł Prusak - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

101. 
asp. Andrzej Wrona - PSP Nowy 
Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

102. 
asp. Adrian Groń - PSP Nowy 
Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

103. 
st. ogn. Danuta Węglowska-Król 
- PSP Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

104. 
st. ogn. Wiesław Rosiek - PSP 
Nowy Sącz 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

105. 
Druh Tadeusz Zawisza - OSP  
w Muszynie 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

106. 
Druh Roman Tokarczyk - OSP  
w Muszynie 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

107. 
Druh Henryk Tokarczyk - OSP  
w Muszynie 10.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej 

108. 
Druh Kazimierz Zieliński - OSP  
w Tyliczu 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 



109. 
Druh Józef Świętek - Prezes OSP 
w Mochnaczce Wyżnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

110. 

Druh Pavol Cel’uch - Członek 
Prezydium Związku OSP 
Republiki Słowacji 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

111. 

Druh Piotr Szyszka - Komendant 
Straży Miejskiej w Krynicy-
Zdroju 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

112. 
Druh Józef Zięba - Prezes OSP  
w Polanach 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

113. 
Druh Antoni Tarasek - OSP  
w Bereście 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

114. 
Druh Kazimierz Kotas - OSP  
w Piorunie 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

115. 
Druh Władysław Gorczowski - 
OSP w Mochnaczce Wyżnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

116. 
Druh Jakub Kożuch - OSP  
w Mochnaczce Niżnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

117. 
Druh Krzysztof Gorczowski - 
OSP w Mochnaczce Niżnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

118. 

Druh Piotr Królikowski - 
Komendant Gminny Związku 
OSP RP w Krynicy-Zdroju 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

119. 
Druh Stefan Krynicki - Prezes 
OSP w Czyrnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

120. 
Druh Kazimierz Gałęziowski - 
Naczelnik OSP w Czyrnej 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

121. 

Iwona Jacaszek - Dyrektor ds. 
korporacyjnych Coca-Cola HBC 
Polska 24.05.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 



122. 
prof. zw. dr hab. Jacek 
Wojciechowski 08.05.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami 
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

123. 

Marzena Hotloś - Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Grybowie 08.05.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami 
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

124. 

Magdalena Krzeszowska - 
Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Uzdrowiskowej  
w Krynicy-Zdroju 08.05.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami 
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

125. 

Monika Wolańska - Dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Piwnicznej-Zdroju 08.05.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa oraz za współpracę z bibliotekami 
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. 

126. 

podinsp. Władysław Sroka - 
Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego Komendy 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu 05.2014 

Za wieloletnią i pełną poświęcenia służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, porządku publicznego 
oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości na Sądecczyźnie oraz w podziękowaniu za wieloletnią dobrą 
współpracę z samorządem powiatowym. 

127. 
Andrzej Broda - Kierownik OW 
„Edyta” w Złockiem 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

128. 
Jerzy Dacków - Członek Zarządu 
Nowosądeckiej Izby Turystycznej 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

129. 
Andrzej Grygiel - Właściciel 
firmy GRAND w Jasiennej 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

130. 

Andrzej Michalik - 
Współwłaściciel „KARCZMY 
REGIONALNEJ” w Krynicy-Zdroju 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

131. 

Alicja Popiela - Członek Komisji 
Rewizyjnej Nowosądeckiej Izby 
Turystycznej 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

132. 

ks. Tadeusz Sajdak - Proboszcz 
Parafii pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Korzennej 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 



133. 
Teresa Wójcik - Skarbnik 
Nowosądeckiej Izby Turystycznej 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

134. 

Maciej Zaremba - Prezes 
Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego oddział  
w Nowym Sączu 26.05.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój 
turystyki i promocję Ziemi Sądeckiej oraz budowanie pomyślności gospodarczej jej mieszkańców. 

135. Kazimiera Mrówka 07.06.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umysłów i serc 
pokoleń sądeckiej młodzieży. 

136. Stefania Leśniak 07.06.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umysłów i serc 
pokoleń sądeckiej młodzieży. 

137. Anna Popiela 07.06.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umysłów i serc 
pokoleń sądeckiej młodzieży. 

138. Jan Handzel 07.06.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umysłów i serc 
pokoleń sądeckiej młodzieży. 

139. Adam Słowik 07.06.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią pracę i trud włożony w przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umysłów i serc 
pokoleń sądeckiej młodzieży. 

140. Jan Rosiek 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

141. Jan Liber 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

142. Karol Peciak 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

143. Kazimierz Pazgan 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w rozwój gospodarczy Ziemi Sądeckiej, promocję regionu oraz działalność na 
rzecz środowiska lokalnego. 

144. Józef Winiarski 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

145. dr Jan Malczak 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 



146. Barbara Cetnarowska 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

147. Kazimiera Łatka 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

148. Janina Bochenek 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

149. Czesław Kosiba 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

150. Maria Ruśniak 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

151. Antonina Rój 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

152. Tadeusz Górka 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

153. Krzysztof Sułkowski 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

154. Maria Legutko 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

155. Krystyna Kuczaj 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

156. Stanisława Uba 07.06.2014 
W dowód uznania za zaangażowanie w wychowanie i edukację młodych pokoleń Sądeczan, promocję regionu oraz 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

157. 
Zofia Sułkowska - Zespół 
Regionalny „Małe Podegrodzie” 22.06.2014 

Z okazji 60-lecia Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie” w podziękowaniu za wieloletnią aktywną działalność, 
wkład pracy w upowszechnianiu kultury regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa i tradycji Ziemi Sądeckiej. 

158. 
Alina Mrozek - Zespół 
Regionalny „Małe Podegrodzie” 22.06.2014 

Z okazji 60-lecia Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie” w podziękowaniu za wieloletnią aktywną działalność, 
wkład pracy w upowszechnianiu kultury regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa i tradycji Ziemi Sądeckiej. 

159. 
Magdalena Śledź - Zespół 
Regionalny „Małe Podegrodzie” 22.06.2014 

Z okazji 60-lecia Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie” w podziękowaniu za wieloletnią aktywną działalność, 
wkład pracy w upowszechnianiu kultury regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa i tradycji Ziemi Sądeckiej. 



160. Władysław Piksa 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

161. Stanisław Wójcik 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

162. Józef Błaszczyk 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

163. Jan Adamczyk 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

164. Stanisław Dudziak 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

165. Marian Orzeł 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

166. Władysław Kuźma 14.06.2014 
W podziękowaniu za wkład w budowanie spółdzielczości ogrodniczej na Ziemi Sądeckiej, działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego regionu oraz kształtowanie nowoczesnego sadownictwa. 

167. Maria Szewczyk 07.2014 
za wkład w krzewienie kultury Lachów Sądeckich, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny 
oraz działalność na rzecz promocji Ziemi Sądeckiej 

168. Zenon Szewczyk 07.2014 
za krzewienie kultury Lachów Sądeckich, dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego Sądecczyzny oraz wkład 
w rozwój polskiej myśli naukowej obrazującej język i tradycje Lachów Sądeckich 

169. 
Małgorzata Stobierska - Grupa 
Teatralna „Cudoki-Szuroki” 15.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Grupy Teatralnej „Cudoki-Szuroki” w podziękowaniu za wieloletnią pracę, 
talent i pasję w krzewieniu kultury oraz popularyzację teatru wśród najmłodszych mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

170. dr Anna Janota-Strama 04.07.2014 
W podziękowaniu za profesjonalizm w upowszechnianiu rzetelnej wiedzy o historii Sądecczyzny i Sądeczan 
zawartej w publikacji „Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej”. 

171. 
Bronisław Ciurka - Sołtys Wsi 
Chochorowice 06.07.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz trud i poświęcenie w pracy dla Małej 
Ojczyzny. 

172. 

Druh Krzysztof Ciurka - 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Chochorowicach 06.07.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz trud i poświęcenie w pracy dla Małej 
Ojczyzny. 



173. 

Druh Marian Klag -  
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Chochorowicach 06.07.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz trud i poświęcenie w pracy dla Małej 
Ojczyzny. 

174. Małgorzata Gromala 06.07.2014 

W podziękowaniu za działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, trud i poświęcenie w pracy dla Małej 
Ojczyzny oraz dobrą współpracę z samorządem powiatowym w podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy 
Podgrodzie. 

175. 
Druh Stanisław Jasiński - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

176. 
Druhna Bożena Paluch - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

177. 
Druh Jan Kołodziej - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

178. 
Druh Władysław Kozieński - 
OSP w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

179. 
Druh Władysław Rzepiel - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

180. 
Druh Leszek Kołodziej - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

181. 
Druh Wojciech Groński - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

182. 
Druh Bronisław Sopata - OSP  
w Obidzy 29.06.2014 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 



183. 
Druhna Natalia Łatka - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

184. 
Druh Paweł Ciągło - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

185. 
Druh Marcin Łatka - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

186. 
Druh Stanisław Świechowski - 
OSP w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

187. 
Druh Stanisław Zieliński - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

188. 
Druh Krzysztof Klimek - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

189. 
Druh Jarosław Świechowski - 
OSP w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

190. 
Druh Mariusz Zgrzeblak - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

191. 
Druh Mateusz Bodziony - OSP  
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

192. 
Druh Roman Nawalaniec - OSP 
w Podegrodziu 20.07.2014 

Z okazji Jubileuszu 130-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 



193. 

podinsp. Robert Pacholarz - 
Naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji  
w Nowym Sączu 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

194. 

mł. insp. Rafał Leśniak -  
I Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policji w Nowym 
Sączu 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

195. 

mł. insp. Paweł Dzierżak - 
Zastępca Małopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Krakowie 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

196. 

nadinsp. Mariusz Dąbek - 
Małopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Krakowie 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

197. Olimpia Obrzut 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

198. Tomasz Kuraś 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

199. podinsp. Krzysztof Chochliński 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

200. podinsp. Jacek Dutka 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

201. podinsp. Krzysztof Jamrozowicz 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

202. podinsp. Dariusz Kotala 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 



203. podinsp. Ireneusz Maślanka 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

204. nadkom. Iwona Janik-Hejmej 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

205. nadkom. Janusz Sarnicki 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

206. kom. Tomasz Florek 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

207. asp. szt. Stanisław Dudka 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

208. asp. szt. Waldemar Górowski 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

209. asp. szt. Lesław Więcek 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

210. st. asp. Barbara Leśniak 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

211. st. asp. Henryk Feńczak 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

212. st. asp. Adam Sułowicz 22.07.2014 

Z okazji 95-lecia powołania Policji Państwowej oraz 15-lecia powstania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 
w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz 
dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 



213. 
Ryszard Opyd - Ludowy Klub 
Sportowy „ZYNDRAM” w Łącku 26.07.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Nowym Sączu oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

214. 

Adam Groński - Ludowy Klub 
Sportowy „BUDOWLANI” 
 w Jazowsku 26.07.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Nowym Sączu oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

215. 

Józef Stanisz - Wiceprezes 
Ludowego Klubu Sportowego 
„BUDOWLANI” w Jazowsku 26.07.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Nowym Sączu oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

216. 
Jan Opyd - Ludowy Klub 
Sportowy „ZYNDRAM” w Łącku 26.07.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Nowym Sączu oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

217. 
Józef Leszko - Ludowy Klub 
Sportowy „ZYNDRAM” w Łącku 26.07.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Nowym Sączu oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

218. 
Kazimierz Leśnik - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

219. 
Jerzy Sikorski - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

220. 
Zbigniew Leśniak - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

221. 
Jacek Wideł - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

222. 
Rafał Gawlik - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



223. 
Józef Konar - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

224. 
Stanisław Kafliński - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

225. 
Tadeusz Wójs - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

226. 
Tomasz Gawlik - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

227. 
Katarzyna Bobak - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

228. 
Danuta Tobiasz - LKS  
w Marcinkowicach 26.07.2014 

Z okazji 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego w Marcinkowicach w podziękowaniu za aktywną działalności 
społeczną oraz zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju  
i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

229. Władysław Janik 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

230. Jacek Lelek 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

231. Jan Michalik 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

232. Antoni Ogórek 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



233. Bogusław Klimek 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

234. Kinga Wańczyk 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

235. Marta Gurgul 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

236. Walenty Białas 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

237. Zbigniew Augustyn 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

238. Jan Bejco 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

239. Paweł Badura 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

240. Leszek Arak 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

241. Janusz Świerad 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

242. 
Zofia i Krzysztof Janczurowie - 
Motelik „Miś” w Starym Sączu 09.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalności społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



243. 
Druh Andrzej Olszak - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

244. 
Druh Jacek Maciuszek - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

245. 
Druh Jerzy Jurkowski - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

246. 
Druh Andrzej Mordarski - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

247. 
Druh Stanisław Maciuszek - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

248. 
Druh Stanisław Poręba - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

249. 
Druh Andrzej Gąsior - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

250. 
Druh Stanisław Mordarski - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

251. 
Druhna Stanisława Poręba - 
OSP Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

252. 
Druh Jan Olszak - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 



253. 
Druh Beata Pasiut - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

254. 
Druhna Małgorzata Jurkowska - 
OSP Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

255. 
Druhna Barbara Maciuszek - 
OSP Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

256. 
Druhna Dorota Olszak - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

257. 
Druhna Irena Mordarska - OSP 
Juraszowa 24.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

258. 
Adam Kaufman - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

259. 
Marek Kapara - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

260. 
Józef Nowogórski - Straż 
Miejska w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

261. 
Janusz Smaga - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

262. 
Dariusz Batkowski - Straż 
Miejska w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

263. 
Bogdan Dziadosz - Straż Miejska 
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

264. 
Edyta Hruba - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 



265. 
Rafał Kosal - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

266. 
Wioletta Krzyżak - Straż Miejska 
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

267. 
Mariusz Prechitko - Straż 
Miejska w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

268. 
Janusz Blachura - Straż Miejska 
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

269. 
Dariusz Górski - Straż Miejska  
w Nowym Sączu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

270. 
Rafał Majda - Komendant Straży 
Gminnej w Chełmcu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Gminnej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

271. 

Ignacy Łukasik - Starszy 
inspektor Straży Gminnej  
w Chełmcu 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Gminnej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

272. 

Piotr Szyszka - Komendant 
Straży Miejskiej w Krynicy-
Zdroju 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

273. 

Tadeusz Pasiut - Starszy 
inspektor Straży Miejskiej  
w Krynicy-Zdroju 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

274. 
Jacek Hojniak - Inspektor Straży 
Miejskiej w Krynicy-Zdroju 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

275. 

Krzysztof Szymczyk - Specjalista 
Straży Miejskiej w Krynicy-
Zdroju 29.08.2014 

Z okazji Święta Straży Miejskiej w podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz utrzymania porządku oraz 
służbę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Ziemi Sądeckiej. 

276. 
Stanisław Myjak - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



277. 
Józef Pawlikowski-Bulcyk -  
OZPN w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

278. 
Jakub Pawlikowski-Bulcyk - 
OZPN w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

279. 
Andrzej Papież - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

280. 
Stanisław Trebunia-Tutka - 
OZPN w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

281. 
Józef Borgosz - OZPN w Nowym 
Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

282. 
Stanisław Papież - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

283. 
Krzysztof Stachoń - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

284. 
Robert Chowaniec - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

285. 
Józef Łukaszczyk - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

286. 
Andrzej Łukaszczyk - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



287. 
Katarzyna Gromada - OZPN  
w Nowym Sączu 28.08.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

288. 
Druh Tadeusz Wierny - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

289. 
Druh Stanisław Banach - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

290. 
Druh Robert Janisz - OSP Nowy 
Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

291. 
Druh Paweł Jodłowski - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

292. 
Druh Andrzej Witowski - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

293. 
Druh Roman Ryczek - OSP Nowy 
Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

294. 
Druh Ryszard Kościsz - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

295. 
Druh Czajka Stanisław - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

296. 
Druh Tadeusz Gargas - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 



297. 
Druh Jan Wójcik - OSP Nowy 
Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

298. 
Druh Władysław Janik - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

299. 
Druh Tomasz Białkowski - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

300. 
Druh Przemysław Gargas - OSP 
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

301. 
Druh Konrad Wolak - OSP Nowy 
Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

302. 
Druh Jacek Sekuła - OSP Nowy 
Sącz - Biegonice 31.08.2014 

Z okazji Jubileuszu 125-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - Biegonice w podziękowaniu za 
codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. 

303. 

nadkom. Anna Kozubińska - 
Psycholog Zespołu Psychologów 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie 09.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę 
wspierającą dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej policjantów. 

304. 

Wanda Respekta-Gancarz - 
Radca Prawny Komendy 
Miejskiej Policji w Nowym Sączu 09.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną pracę 
wspierającą dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Sądeckiej policjantów. 

305. 
Barbara Michalik - PTT Oddział 
„Beskid” w Nowym Sączu 09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność w „Kole Szalonych Emerytów” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, propagowanie turystyki i piękna polskich gór oraz wkład w rozwój turystyki na 
Sądecczyźnie. 

306. 
Stanisław Pałka - PTT Oddział 
„Beskid” w Nowym Sączu 09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność w „Kole Szalonych Emerytów” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, propagowanie turystyki i piękna polskich gór oraz wkład w rozwój turystyki na 
Sądecczyźnie. 



307. 
Druh przewodnik Wiesław 
Warcholak - ZHP Nowy Sącz 14.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną i wychowawczą w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego  
w Nowym Sączu im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej oraz za zaangażowanie w propagowanie harcerskich ideałów 
służby Ojczyźnie i społeczności Sądecczyzny. 

308. 
Druh przewodnik Bartłomiej 
Fila - ZHP Nowy Sącz 14.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną i wychowawczą w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego  
w Nowym Sączu im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej oraz za zaangażowanie w propagowanie harcerskich ideałów 
służby Ojczyźnie i społeczności Sądecczyzny. 

309. Halina Wróbel - LOK Nowy Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

310. 
Stanisława Cecylia Smajdor - 
LOK Nowy Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

311. 
Kazimierz Oleksy - LOK Nowy 
Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

312. Andrzej Poręba - LOK Nowy Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

313. 
Stanisław Rzemiński - LOK 
Nowy Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

314. Jan Kalisz - LOK Nowy Sącz 20.09.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, zaangażowanie 
w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców powiatu, a także 
propagowanie sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

315. Piotr Krok - Wójt Gminy Grybów 26.09.2014 

za aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnego samorządu, mądre inwestowanie, racjonalne gospodarowanie  
i konsekwentne dążenie do poprawy życia mieszkańców gminy Grybów jako ważnego miejsca na mapie ziemi 
sądeckiej 

316. Jan Galinowski 10.2014 
Za inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy oraz utrwalanie w pamięci i świadomości 
społecznej Kryniczan znakomitej postaci historycznej jaką był Kazimierz Pułaski 

317. 
Małgorzata Sołtys - gazeta 
„Krynickie Zdroje” 25.09.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 



318. 
Joanna Moskała - gazeta 
„Krynickie Zdroje” 25.09.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 

319. 
Grażyna Lubańska - gazeta 
„Krynickie Zdroje” 25.09.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 

320. 
Agata Jarosz - gazeta „Krynickie 
Zdroje” 25.09.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 

321. 
Małgorzata Pomietło - gazeta 
„Krynickie Zdroje” 25.09.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia gazety „Krynickie Zdroje” w podziękowaniu za wieloletnią w pracę społeczną związaną 
z podniesieniem poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców Ziemi Sądeckiej na temat najważniejszych wydarzeń 
w regionie oraz za zaangażowanie w promocję Sądecczyzny 

322. 

asp. sztab. Tadeusz Gryboś - 
Dyżurny Operacyjny SKKM  
Nowy Sącz 30.09.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny oraz dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

323. 

asp. sztab. Zbigniew Olchawa - 
Zastępca Dowódcy Zmiany JRG 
nr 1 Nowy Sącz 30.09.2014 

W podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę 
dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny oraz dobrą współpracę z Samorządem Powiatowym. 

324. 
Dominika Poznańska - 
„Geovita” Muszyna-Złockie 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

325. 
Katarzyna Dutka - FU KA-REN 
Piwniczna-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za profesjonalizm i innowacyjność w świadczeniu usług hotelarskich i gastronomicznych, pracę 
na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako najlepszego miejsca do 
wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

326. 
Janina Bałuc - Kierownik DW 
„Tryumfy” Krynica-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

327. 
Teresa Obrzud - Kierownik DW 
„Filarówka” Piwniczna-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

328. 
Alicja Flieger - Dyrektor ORW 
Panorama Krynica-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 



329. 

Iwona Szumowska-Kin - 
Dyrektor ORSiW PZN im. kpt.  
J. Silihana Muszyna 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

330. 
Jerzy Szczecina - Dyrektor AB 
Sp.z o. o. „Ablandia” Nowy Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

331. 
Anna Janikowska - SBT 
„Turysta” Nowy Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

332. 

Tomasz Pasieka - Kolej 
Gondolowa Jaworzyna Krynicka 
S.A. Krynica-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

333. 
Olga Popiela-Uryga - PPHU 
„Centrum” Nowy Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

334. 
Katarzyna Syrkiewicz - Karczma 
Regionalna Krynica-Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

335. 
Sabina Chmielowska - ORSiW 
PZN im. kpt. J. Silihana Muszyna 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

336. 
Anna Mróz - BUT „Wactur” 
Nowy Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

337. 
Wiesław Wyrostek- OST 
„Gromada” Nowy Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

338. 

Piotr Pawlikowski - Usługi 
Turystyczne - Przewodnictwo 
Górskie Chełmiec 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

339. 

Ks. dr Marcin Kokoszka - 
Dyrektor DCP „Opoka” Stary 
Sącz 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

340. Ks. dr Andrzej Jedynak 20.10.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

341. Jerzy Juszczyk 20.10.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 



342. Halina Harfa - PTTK Nowy Sącz 20.10.2014 
W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

343. 

Andrzej Stawiarski - Firma 
Gastronomiczna „Raj”, 
Pensjonat „PARADISE” Krynica-
Zdrój 20.10.2014 

W podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej, budowanie wizerunku Sądecczyzny jako 
najlepszego miejsca do wypoczynku oraz wkład w kształtowane pomyślności gospodarczej regionu. 

344. Alicja Janik 08.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” w podziękowaniu za 
zaangażowanie w działania na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych w środowisku dzieci i młodzieży, 
wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

345. Maria Sułkowska 08.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” w podziękowaniu za 
zaangażowanie w działania na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych w środowisku dzieci i młodzieży, 
wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

346. Edward Kubarek 08.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” w podziękowaniu za 
zaangażowanie w działania na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych w środowisku dzieci i młodzieży, 
wspieranie nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

347. Kárpáti Zoltán 10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, popularyzowanie piękna Ziemi Sądeckiej wśród 
młodzieży węgierskiej oraz krzewienie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
 
We give thanks for your engagement and many years' cooperation, popularisation of the beauty of Nowy Sacz 
land among Hungarian youth and for propagation of Polish-Hungarian friendship. 

348. Kinga Deák Varga 10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, popularyzowanie piękna Ziemi Sądeckiej wśród 
młodzieży węgierskiej oraz krzewienie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
 
We give thanks for your engagement and many years' cooperation, popularisation of the beauty of Nowy Sacz 
land among Hungarian youth and for propagation of Polish-Hungarian friendship. 

349. Tibor Varga 10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, popularyzowanie piękna Ziemi Sądeckiej wśród 
młodzieży węgierskiej oraz krzewienie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
 
We give thanks for your engagement and many years' cooperation, popularisation of the beauty of Nowy Sacz 
land among Hungarian youth and for propagation of Polish-Hungarian friendship. 



350. Rita Ráthné Murányi 10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, popularyzowanie piękna Ziemi Sądeckiej wśród 
młodzieży węgierskiej oraz krzewienie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
 
We give thanks for your engagement and many years' cooperation, popularisation of the beauty of Nowy Sacz 
land among Hungarian youth and for propagation of Polish-Hungarian friendship. 

351. Lutter Andrásné Hegedűs Ildikó 10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę, popularyzowanie piękna Ziemi Sądeckiej wśród 
młodzieży węgierskiej oraz krzewienie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
 
We give thanks for your engagement and many years' cooperation, popularisation of the beauty of Nowy Sacz 
land among Hungarian youth and for propagation of Polish-Hungarian friendship. 

352. 
Druh Mieczysław Załubski - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

353. 
Druh Kazimierz Kawalec - OSP 
Niskowa 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej w podziękowaniu za codzienną 
gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie oraz ciężką i ofiarną służbę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców Sądecczyzny. 

354. Sylwester Plata 12.10.2014 
W podziękowaniu za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny, regionalnych tradycji  
i obrzędów oraz przekazywania młodemu pokoleniu umiłowania obyczajów Ojców. 

355. 

Jolanta Brożek - Zastępca 
Dyrektora Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Łabowej 11.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego. 

356. 

Stanisława Smreczek - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej  
w Czaczowie 11.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego. 

357. 

Renata Słaby - Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi 11.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego. 

358. 

Jadwiga Buda - Nauczyciel 
Szkoły Podstawowej  
w Maciejowej 11.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego. 

359. 

Monika Mirek - Kierownik 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
w Łabowej 11.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umysłów i serc pokoleń Sądeczan, a także działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i Powiatu 
Nowosądeckiego. 



360. 

Monika Pavelčíkova - 
Ľubovnianske múzeum – hrad  
v Starej Ľubovni 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

361. 
Dalibor Mikulík - Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

362. 
Jakub Ondřej - Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

363. 
Marián Čižinský - Ľubovnianske 
múzeum – hrad v Starej Ľubovni 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

364. 

Františka Marcinová - 
Ľubovnianske múzeum – hrad  
v Starej Ľubovni 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

365. 

Ks. Jaroslav Popovec - 
Proboszcz parafii 
greckokatolickiej z Cirča na 
Słowacji 22.10.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Muszyńskiej 
oraz w dowód uznania za aktywną działalność w ramach współpracy przygranicznej między Powiatem 
Nowosądeckim a Obwodem Luboviańskim. 

366. 
Anna Wideł - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

367. 
Michał Potoczek - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

368. 
Agnieszka Krokowska - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

369. 
Joanna Potoczek - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie 



370. 
Paweł Pacholarz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

371. 
Maria Pociecha - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

372. 
Katarzyna Bobak - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

373. 
Łucja Wójs - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

374. 
Regina Jargut - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

375. 
Maria Zajączkowska - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

376. 
Tadeusz Cabała - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

377. 
Karolina Żuchowicz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

378. 
Elżbieta Wójs - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

379. 
Joanna Bobak - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 



380. 
Marta Mróz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

381. 
Konrad Wójs - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

382. 
Piotr Wójs - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

383. 
Grzegorz Tobiasz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

384. 
Tomasz Żuchowicz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

385. 
Alicja Borek - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

386. 
Anna Mróz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

387. 
Magdalena Wąsowicz - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

388. 
Laura Karpiel - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

389. 
Marta Prusak - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 



390. 
Rafał Świderski - Chór  
w Marcinkowicach 12.10.2014 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Chóru im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Marcinkowicach w podziękowaniu 
za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, wspierania i rozwoju muzyki oraz w uznaniu wysokiego poziomu 
artystycznego i wybitnego wkładu w promocję kultury na Sądecczyźnie. 

391. Władysława Tomaszek 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

392. Anna Barnaś 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

393. Urszula Job 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

394. Stanisława Stolarska 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

395. Józef Wójcik 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

396. Rafał Pogwizd 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

397. Zbigniew Kałużny 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

398. Maria Pasiud 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

399. Krystyna Gromala 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 



400. Zofia Mizia 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

401. Małgorzata Adamarek 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

402. Maria Duda 10.2014 

Z okazji Jubileuszu 15-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia „Dolina 
Dunajca”, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane niepełnosprawnym mieszkańcom 
Ziemi Sądeckiej. 

403. 
Bernadeta Konstanty - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

404. Zofia Czop - GOK w Podegrodziu 10.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

405. 
Teresa Cabała - GOK  
w Podegrodziu 10.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

406. 

Andrzej Lach - Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy  15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i profesjonalne, pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły. 

407. 

dr Kazimierz Solarz - Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Artura Grottgera w Grybowie 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i profesjonalne, pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły. 

408. 

Krzysztof Ślipek - Dyrektor 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
Wincentego Witosa  
w Nawojowej 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i profesjonalne, pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły. 

409. 

Janina Złotnicka - Dyrektor 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II. w Krynicy-Zdroju  15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i profesjonalne, pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły. 



410. 

Józef Puścizna - Dyrektor 
Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Starym Sączu 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę  
i profesjonalne, pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej. 

411. 

Maria Zielińska-Gorzula - 
Przewodnicząca Komisji NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ Pracowników 
Oświaty i Wychowania  
w Nowym Sączu 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie w reprezentowaniu interesów pracowniczych osób zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych. 

412. 

Anna Rapacz - Wicedyrektor 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II. w Krynicy-Zdroju  15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie w pełnieniu obowiązków kierowniczych w szkole. 

413. 

Wiesław Gródek - Wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Wł. Orkana  
w Marcinkowicach 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie w pełnieniu obowiązków kierowniczych w szkole. 

414. 

dr inż. Anna Mikulec - 
Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Ks. 
Prof. J. Tischnera w Starym 
Sączu 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i zaangażowanie w pełnieniu obowiązków kierowniczych w szkole. 

415. 

Stanisław Szudek - Dyrektor 
Delegatury Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty w Nowym 
Sączu - Nowosądecczyzny 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i wsparcie udzielane kadrze kierowniczej jednostek oświatowych Sądecczyzny. 

416. 

Anna Skalska - Nauczyciel języka 
polskiego w Zespole Szkół im. 
Św. Kingi w Łącku  15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i ponadprzeciętne zaangażowanie w kształcenie i wychowywanie młodzieży. 

417. 

Mieczysław Zagórowski - 
Nauczyciel wychowania 
fizycznego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Starym 
Sączu 15.10.2014 

W uznaniu zasług dla rozwoju oświaty Powiatu Nowosądeckiego oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
i ponadprzeciętne zaangażowanie w kształcenie i wychowywanie młodzieży. 



418. Marek Skowroński 24.10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej, wysoki poziom szkolenia sportowców, 
propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz 
promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

419. Lesław Poręba 24.10.2014 

W podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej, wysoki poziom szkolenia sportowców, 
propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz 
promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

420. 
Hanna Poręba - Zespół 
Regionalny „Mali Mystkowianie” 12.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Mały Skalnik” w podziękowaniu za szczególne 
zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

421. 
Benedykt Poręba - Zespół 
Regionalny „Mali Mystkowianie” 12.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Mały Skalnik” w podziękowaniu za szczególne 
zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

422. 
Zofia Kociołek - Zespół 
Regionalny „Mały Skalnik” 12.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie” w podziękowaniu za 
szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

423. 
Stefan Kociołek - Zespół 
Regionalny „Mały Skalnik” 12.2014 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie” w podziękowaniu za 
szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa 
regionalnego oraz przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

424. Maria Giza-Podgórska 07.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Fundacji im. Gizów przy 
Zespole Szkół w Wielogłowach, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane uzdolnionej  
i niezamożnej młodzieży z terenu Ziemi Sądeckiej. 

425. Tadeusz Giza 07.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Fundacji im. Gizów przy 
Zespole Szkół w Wielogłowach, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane uzdolnionej  
i niezamożnej młodzieży z terenu Ziemi Sądeckiej. 

426. Lucjan Modzyniewicz 07.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Strzała” przy Zespole Szkół w Wielogłowach  
w podziękowaniu za aktywne zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego 
rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

427. 
mgr inż. Janusz Bielec - Dyrektor 
Zespołu Szkół w Wielogłowach 07.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę Fundacji im. Gizów przy 
Zespole Szkół w Wielogłowach, aktywną działalność społeczną, życzliwość oraz serce okazywane uzdolnionej  
i niezamożnej młodzieży z terenu Ziemi Sądeckiej. 



428. 
Izabela Fiut - LOK „SNAJPER”  
w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

429. 
Wanda Janusz - LOK „SNAJPER” 
w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

430. 
Tadeusz Bednarski - LOK 
„SNAJPER” w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

431. 
Leszek Janusz - LOK „SNAJPER” 
w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

432. 
Marian Michalik - LOK 
„SNAJPER” w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

433. 
Andrzej Mężyk - LOK „SNAJPER” 
w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

434. 
Daniel Skrzypiec - LOK 
„SNAJPER” w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

435. 
Kazimierz Wróbel - LOK 
„SNAJPER” w Nowym Sączu 11.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną społeczną działalność na rzecz Klubu Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w upamiętnianie postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

436. 

Stanisław Słaby - Prezes Klubu 
Sportowego „Przetakówka” 
Nowy Sącz 11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Klubu Sportowego „Przetakówka” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

437. 
Stefan Gródek - Klub Sportowy 
„Przetakówka” Nowy Sącz 11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Klubu Sportowego „Przetakówka” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



438. 
Marian Kolczak - Klub Sportowy 
„Przetakówka” Nowy Sącz 11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Klubu Sportowego „Przetakówka” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

439. 
Marek Mika - Klub Sportowy 
„Przetakówka” Nowy Sącz 11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Klubu Sportowego „Przetakówka” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

440. 

Piotr Rydwański – Klub 
Sportowy „Przetakówka” Nowy 
Sącz 11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Klubu Sportowego „Przetakówka” w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

441. 
Gustaw Bulanda - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

442. 
Mariusz Bulanda - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

443. 
Magdalena Bulanda - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

444. 
Bożena Bulanda - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

445. 
Monika Golonka - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

446. 
Agnieszka Golonka - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

447. 
Sabina Zieleń - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 



448. 
Anna Brzóska - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

449. 
Szymon Łatka - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

450. 
Tomasz Jaworek - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

451. 
Tomasz Jurek - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

452. 
Stanisław Zieleń - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

453. 
Wojciech Małyk - Zespół 
Regionalny „Lipniczanie” 23.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” w podziękowaniu za szczególne zasługi 
na rzecz upowszechniania kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego oraz 
przekazywanie młodemu pokoleniu umiłowania do Ziemi Ojczystej. 

454. 
Roman Siokało - LOK  
w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

455. 
Marek Holender - LOK  
w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

456. Adam Święs - LOK w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

457. 
Janusz Machowski - LOK  
w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



458. 
Wacław Romański - LOK  
w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

459. 
Adam Motyka - LOK  
w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

460. Józef Gruca - LOK w Grybowie 06.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz Ligi Obrony Kraju w Grybowie, zaangażowanie w upamiętnianie 
postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich wśród mieszkańców Grybowa, a także propagowanie 
sportów obronnych, strzelectwa i promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

461. 
Janusz Dominik - Właściciel 
firmy „Dominik” Nowy Sącz 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

462. 

Władysław Baran - Prezes 
Ludowego Klubu Sportowego 
„Ubiad” Nowy Sącz 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

463. 
Witold Żytkowicz - Prezes firmy 
„Wikar” Nowy Sącz 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

464. 

Wiktor Bachula - Prezes firmy 
transportowej „Rab-Trans”  
sp. z o.o.  15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

465. 

Stanisław Ogórek - 
Przewodniczący Wydziału 
Dyscypliny Okręgowego Związek 
Piłki Nożnej w Nowym Sączu 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

466. 

Piotr Łukasik - Prezes Klubu 
Sportowego „Jedność” Nowy 
Sącz 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

467. 

Jan Gargula - Działacz 
Miejskiego Klubu Sportowego 
„Sokół” Stary Sącz 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 



468. 

Andrzej Tokarczyk - Wiceprezes 
Zarządu Ludowego Klubu 
Sportowego „Barciczanka” 
Barcice 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

469. Leszek Kożuch 15.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność społeczną w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, 
zaangażowanie w propagowanie sportu jako ważnego czynnika dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych 
ludzi oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej. 

470. 
Jutta Zierow - Hansa 
Berufskolleg Unna 11.2014 

Für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kreis Nowy Sacz möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. 
Wir haben gemeinsam unsere polnisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit aufgebaut, von deren 
Früchten auch zukünftige Generationen profitieren werden. 

471. 
Marion Kadoch - Hansa 
Berufskolleg Unna 11.2014 

Für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kreis Nowy Sacz möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. 
Wir haben gemeinsam unsere polnisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit aufgebaut, von deren 
Früchten auch zukünftige Generationen profitieren werden. 

472. Gerhard Pielkę - Kreis Unna 11.2014 

Für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Kreis Nowy Sacz möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. 
Wir haben gemeinsam unsere polnisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit aufgebaut, von deren 
Früchten auch zukünftige Generationen profitieren werden. 

473. Anna Wawrzyniak  11.2014 

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za doskonałą współpracę z Powiatem Nowosądeckim. Wspólnie 
budowaliśmy przyjaźń i współpracę polsko - niemiecką, której owoce będą procentować w przyszłych 
pokoleniach. 

474. Richard Alexewicz - Kreis Unna 11.2014 

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za doskonałą współpracę z Powiatem Nowosądeckim. Wspólnie 
budowaliśmy przyjaźń i współpracę polsko - niemiecką, której owoce będą procentować w przyszłych 
pokoleniach. 

475. Dariusz Białek - Firma LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

476. 
Bronisław Bednarek - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

477. 
Marian Bryniak - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 



478. 
Stanisław Ciastoń - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

479. Maria Hila - Firma LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

480. 
Maksymilian Litwiński - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

481. Jacek Małek - Firma LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

482. Leszek Mróz - Firma LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

483. 
Kazimierz Pawlik - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

484. 
Mieczysław Pierzchała - Firma 
LITWIŃSKI 28.11.2014 

W podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

485. 
Magdalena Mida – 
Przedsiębiorstwo LIMBA 28.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Firmy Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych LIMBA Sp. z o.o. w Jaworznie  
w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

486. 
Maria Zając - Przedsiębiorstwo 
LIMBA 28.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Firmy Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych LIMBA Sp. z o.o. w Jaworznie  
w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

487. 
Edyta Litwińska-Kruczek - 
Przedsiębiorstwo LIMBA 28.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Firmy Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych LIMBA Sp. z o.o. w Jaworznie  
w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 



488. 
Dariusz Pierzchała - 
Przedsiębiorstwo LIMBA 28.11.2014 

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Firmy Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych LIMBA Sp. z o.o. w Jaworznie  
w podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Sądeckiej, tworzenie 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości oraz życzliwość i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków 
służbowych. 

489. Jacek Krzyszkowski 11.2014 
W podziękowaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Powiatu Nowosądeckiego, budowanie wizerunku 
nowoczesnego samorządu oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

490. 
Wiesław Basta - Przewodniczący 
Rady 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

491. 

Krzysztof Bodziony - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego, 
Wiceprzewodniczący Rady 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

492. 

Józef Broński - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego, Członek 
Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

493. 
Edward Ciągło - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

494. 

Jan Dziedzina - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego, 
Wiceprzewodniczący Rady 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



495. 
Andrzej Gancarz - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

496. 
Józef Głód - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

497. 

Jan Golonka - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego, Starosta 
Nowosądecki 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

498. 
Franciszek Kantor - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

499. 

Mieczysław Kiełbasa - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego, 
Wicestarosta Nowosądecki 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

500. 
Antoni Koszyk - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



501. 
Agata Król-Mirek - Radna 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

502. 
Marian Kuczaj - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

503. 
Marek Kwiatkowski - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

504. 
Józef Leśniak - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

505. 
Adam Mazur - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

506. 
Stanisław Mrzygłód - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



507. 
Włodzimierz Oleksy - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

508. 
Zygmunt Paruch - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

509. 
Wiesław Pióro - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

510. 

Ryszard Poradowski - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego, 
Członek Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

511. 
Antoni Poręba - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

512. 
Marian Ryba - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



513. 
Zenon Szewczyk - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

514. 
Stanisław Śmierciak - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

515. 
Józef Świgut - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

516. 

Stanisław Wanatowicz - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego, 
Członek Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

517. 
Stanisław Węglarz - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

518. 
Witold Kozłowski - Sekretarz 
Powiatu Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



519. 
Maria Jękot - Skarbnik Powiatu 
Nowosądeckiego 30.10.2014 

W związku z zakończeniem IV kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowosądeckiego. Był to czas wyjątkowy dla 
Sądecczyzny. Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi 
Sądeckiej.  
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

520. 
Antoni Piotrowski - GOPR Grupa 
Krynicka Sekcja Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

521. 

Bronisław Podkomorzy - GOPR 
Grupa Krynicka Sekcja 
Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

522. 
Jacenty Kaleta - GOPR Grupa 
Krynicka Sekcja Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

523. 
Grzegorz Sus - GOPR Grupa 
Krynicka Sekcja Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

524. 

Zdzisław Pomietło - GOPR 
Grupa Krynicka Sekcja 
Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

525. 
Stanisław Biela - GOPR Grupa 
Krynicka Sekcja Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

526. 
Wiktor Percz - GOPR Grupa 
Krynicka Sekcja Nowosądecka 15.12.2014 

Z okazji Jubileuszu 55-lecia działalności Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji 
Nowosądeckiej w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud, zaangażowanie, ciężką  
i ofiarną pracę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na Ziemi Sądeckiej. 

527. 
Monika Dziedzina - Dyrektor 
Biura Rady i Zarządu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 

 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



528. 
Krzysztof Hojda - Dyrektor 
Wydziału Administracyjnego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

529. 

Bożena Szymańska - Zastępca 
Dyrektora Wydziału 
Administracyjnego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

530. 

Andrzej Zarych - Dyrektor Biura 
Promocji, Turystyki i Współpracy 
z Zagranicą 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

531. 

Mirosława Duda - Pełnomocnik 
Zarządu ds. Współpracy z 
Samorządami, Przedsiębiorcami 
i Administracją Rządową 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

532. 

Marian Ryczek - Dyrektor 
Wydziału Geodezji  
i Budownictwa 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

533. 

Aneta Selwa - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Geodezji  
i Budownictwa 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



534. 

Anna Brach - Dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

535. 

Maria Jabłońska - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

536. 
Stanisław Tokarczyk - Dyrektor 
Wydziału Finansowego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

537. 

Tomasz Czerniec - Dyrektor 
Wydziału Komunikacji  
i Transportu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

538. 

Czesław Klóska - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Komunikacji 
i Transportu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

539. 

Jan Opiło - Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



540. 

Włodzimierz Chmiel - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

541. 

Dorota Dobrowolska - 
Kierownik Zespołu Zdrowia  
i Spraw Obywatelskich 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

542. 

Ryszard Wąsowicz - Kierownik 
Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

543. 

Jacek Dzikowski - Kierownik 
Zespołu ds. Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

544. 
Maria Olszowska - Zastępca 
Dyrektora Biura Rady i Zarządu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

545. 

Monika Twardowska - 
Kierownik Zespołu ds. Kontroli  
i Analiz 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



546. 
Barbara Kopacz - Kierownik 
Zespołu ds. Osobowych 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

547. 

Janusz Bieniek - Audytor 
wewnętrzny. Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

548. 

Beata Zięcina-Kasieczka - 
Kierownik Zespołu ds. Zamówień 
Publicznych, Pełnomocnik 
Zarządu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

549. 

Dariusz Englert - Samodzielne 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

550. 

Monika Bochenek - Dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Funduszy Europejskich 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

551. 

Danuta Krok - Zastępca 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Funduszy Europejskich 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



552. 

Bogdan Gołyźniak - Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy dla 
Powiatu Nowosądeckiego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

553. 

Teresa Klimek - Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy dla Powiatu 
Nowosądeckiego 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

554. 

Adam Czerwiński - Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

555. 

Sławomir Bogucki - Zastępca 
Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

556. 

Halina Hajtek - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

557. 

Janusz Geroch - Zastępca 
Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe  
w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



558. 

Sławomir Kmak - Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. J. Dietla w Krynicy-
Zdroju 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

559. 

Marek Lemański - Zastępca 
Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla 
w Krynicy-Zdroju 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

560. 

Iwona Bodziony - Kierownik 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

561. 
Bożena Hudzik - Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Muszynie 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

562. 

Mariusz Popiela - Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej  
w Zbyszycach  7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

563. 

Krystyna Buzała - Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej  
w Klęczanach 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



564. 

Marta Krężel - Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
dla osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Zbyszycach 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

565. 

Maria Żuchowicz - Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
dla osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Muszynie 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

566. 

Magdalena Pazgan-Głód - 
Dyrektor Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej Domu Dziecka  
w Klęczanach 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

567. 

Maria Gołąb - Dyrektor 
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Lipnicy Wielkiej 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

568. 
Wiesława Borczyk - Radca 
Prawny 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

569. Maria Krzak - Radca Prawny 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



570. 

Urszula Janusz - Dyrektor 
Zespołu Szkół i Placówek  
w Piwnicznej Zdroju 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

571. 

Alicja Wąsowicz - Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Władysława 
Orkana w Marcinkowicach 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

572. 

Krzysztof Szewczyk - Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej Curie  
w Starym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

573. 

Lucyna Dybiec - Dyrektor 
Internatu Międzyszkolnego  
w Starym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

574. 

Izabela Łabuś - Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół  
w Muszynie 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

575. 

Lesław Tarasek - Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Stanisława Staszica w Grybowie 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 



576. 

Jacek Kwit - Dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego w Nawojowej 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

577. 

Małgorzata Konstanty - 
Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Księdza 
Profesora Józefa Tischnera  
w Starym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

578. 
Adam Bigos - Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Św. Kingi w Łącku 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

579. 

Leszek Misiewicz - Dyrektor 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Nowym Sączu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

580. 

Bożena Mynarek - Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Św. Kingi w Podegrodziu 7.11.2014 

W związku z kończącą się IV kadencją Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego składam Pani serdeczne 
podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny oraz budowanie wizerunku nowoczesnego samorządu 
służącego mieszkańcom. 
 
Dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i życzę dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz pomyślności  
w życiu osobistym. 

581. 
Krystyna Baran - Radna Powiatu 
Nowosądeckiego III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pani, pełniąc funkcję radnej, miała wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



582. 
Jerzy Górka - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

583. 
Piotr Kocańda - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

584. 
Danuta Lelito - Radna Powiatu 
Nowosądeckiego III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pani, pełniąc funkcję radnej, miała wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

585. 

Krzysztof Nowak - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

586. 
Józef Pyzik - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

587. 
Cezary Burtak - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego II, III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



588. 

Tadeusz Frączek - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego II, III 
kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

589. 

Marian Zaremba - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
II kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

590. 
Jan Duda - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

591. 
Antoni Fyda - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

592. 

Władysław Główczyk - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

593. 
dr Jan Golba - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



594. 

Edward Golonka - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

595. 

Stanisław Golonka - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

596. 

Tadeusz Jasiński - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

597. 

dr Stanisław Kiełbasa - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

598. 

Bogusława Kozłowska - Radna 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pani, pełniąc funkcję radnej, miała wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

599. 

Władysław Kulpa - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



600. 

Franciszek Młynarczyk - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

601. 

Józef Mokrzycki - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego I, II 
kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

602. 
Paweł Motyka - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

603. 
Zygmunt Opiło - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

604. 
Edward Paszek - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

605. 

Zbigniew Piekarski - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



606. 

Bogusława Pietrzak - Radna 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pani, pełniąc funkcję radnej, miała wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

607. 
Marek Pławiak - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

608. 
Adam Moskała - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

609. 
Maria Ruśniak - Radna Powiatu 
Nowosądeckiego I, II kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pani, pełniąc funkcję radnej, miała wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Pani serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Pani przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

610. 

Stanisław Sułkowski - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego I, II 
kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

611. 

Józef Spiechowicz - Radny 
Powiatu Nowosądeckiego  
I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 



612. 
Maciej Szuflicki - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

613. 
Józef Tobiasz - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

614. 
Andrzej Ziemba - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

615. 
Józef Zygmunt - Radny Powiatu 
Nowosądeckiego I i III kadencji 11.2014 

Mija 15 lat od powstania Powiatu Nowosądeckiego. Pan, pełniąc funkcję radnego, miał wielki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy Sądecczyzny. W związku z jubileuszem 15-lecia, składamy Panu serdeczne podziękowania 
za pracę na rzecz Powiatu Nowosądeckiego i jego mieszkańców. Był to czas wyjątkowy dla Sądecczyzny. 
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków powierzonych Panu przez mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 
 
Życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. 

616. 
Jerzy Miller - Wojewoda 
Małopolski 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

617. 
Marek Sowa - Marszałek 
Województwa Małopolskiego 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

618. 

nadbryg. Andrzej Mróz - 
Małopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 



619. 

płk SG Mieczysław Kurek - 
Komendant Karpackiego 
Ośrodka Wsparcia Straży 
Granicznej w Nowym Sączu 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

620. 

Małgorzata Mordarska-Duda - 
Kierownik Delegatury w Nowym 
Sączu Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

621. 

Jan Łuszczewski - Prezes 
Zarządu Grupy Krynickiej 
Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

622. 

Dariusz Gerhardt - Prezes 
Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego  
w Nowym Sączu 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość i 
profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

623. 

Leszek Olech - Kierownik Sekcji 
Operacyjnej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Nowym Sączu 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

624. 

Michał Słaboń - Naczelnik 
Krynickiej Grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

625. 

Wojciech Gałda - Dyrektor 
Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz 
TAURON Dystrybucja S.A. 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

626. 

Stanisław Michalik - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa w Piwnicznej- 
Zdroju 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość i 
profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

627. 
Zbigniew Gryzło - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa w Nawojowej 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 



628. 

Regina Wiśniowska-Węglarz - 
Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego MZMiUW  
w Krakowie, Inspektorat 
Rejonowy w Nowym Sączu, 
Rejon Nadzoru Urządzeń  
w Gorlicach 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

629. 

Stanisław Lisak - Kierownik 
Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca 
w Nowym Sączu Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Krakowie 18.12.2014 

W podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Samorządem Powiatowym w Nowym Sączu, życzliwość  
i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków służbowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej. 

 
 
 



Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego  
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Lp. Imię, nazwisko lub nazwa instytucji Data Uzasadnienie 

1. 

Stowarzyszenie Sądecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Nowym Sączu 29.02.2014 

z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności w podziękowaniu za promocję i rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
na Ziemi Sądeckiej 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Korzennej 10.05.2014 

z okazji Jubileuszu 80-lecia w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz ofiarną służbę  
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny 

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
Nowy Sącz - Biegonice 31.08.2014 

z okazji Jubileuszu 125-lecia w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz ofiarną służbę  
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny 

4. 

Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Żeleźnikowej 
Wielkiej 11.10.2014 

z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania pokoleń  
jej mieszkańców oraz dbałości o budowanie ich serc i umysłów oddanych Ojczyźnie 

5. 
Związek Podhalan Oddział  
w Łącku 24.10.2014 w uznaniu zasług dla rozwoju kultury regionalnej i kultywowania tradycji góralskich na Sądecczyźnie 

6. 
Chór Parafialny im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Marcinkowicach 12.10.2014 

z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania, 
wspierania i rozwoju kultury muzycznej na Sądecczyźnie 

7. 

Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum im. Św. Jana 
Pawła II w Chomranicach 25.10.2014 

na pamiątkę nadania imienia oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej i kształtowania pokoleń jej 
mieszkańców 

8. Zespół Szkół w Wielogłowach 07.11.2014 
w dniu Jubileuszu 20-lecia działalności Fundacji im. Gizów w uznaniu zasług dla rozwoju Ziemi Sądeckiej  
i kształtowania pokoleń jej mieszkańców oraz dbałości o budowanie ich serc i umysłów oddanych Ojczyźnie 
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