UCHWAŁA NR 235/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Pani Marii Marcinowskiej
Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, Rada Powiatu
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową –
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Marii Marcinowskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie
Pani Maria Marcinowska z wykształcenia i zamiłowania jest pedagogiem, a ponadto działaczką społeczną,
przez lata dbającą o rozwój wsi gminy Korzenna. Swoją karierę rozpoczęła najpierw jako nauczycielka
w szkołach podstawowych w Librantowej, Mokrej Wsi, Rogach i Lipnicy Wielkiej. W 1957 roku podjęła pracę
w szkole podstawowej w Trzycierzu, gdzie spędziła kolejne 29 lat. Najważniejsze dla niej było dobro uczniów
– starała się nie tylko nauczać, ale też wychowywać młode pokolenia. Zawsze otwarta i przyjazna sprawiała, że
młodzi ludzi chętnie korzystali z jej bogatej wiedzy i doświadczenia. Nawet po przejściu na emeryturę
w 1986 roku nie potrafiła rozstać się ze swoimi podopiecznymi – nadal pracowała jako kierownik świetlicy,
nauczyciel matematyki i opiekun biblioteki szkolnej.
Zawsze umiała nawiązać doskonały kontakt zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, wszczepiając miłość do
„Małej Ojczyzny”. Angażowała do prac społecznych, umiała wzbudzić zapał do wspólnego działania. Pani
Maria Marcinowska wspólnie z mężem była głównym inicjatorem budowy Szkoły Podstawowej w Trzycierzu.
Nowy budynek został w całości wybudowany w czynie społecznym, co było ewenementem
na skalę całego kraju.
Pani Maria Marcinowska jest także główną pomysłodawczynią utworzenia Stowarzyszenia Emerytowanych
Nauczycieli „Belfer”, powstałego w 2008 roku . Do dzisiaj pełni w nim aktywną funkcję Prezesa.
Stowarzyszenie bierze udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych na terenie Gminy
Korzenna i całej Sądecczyzny. Wielką zasługą Stowarzyszenia jest praca na rzecz mieszkańców poprzez pomoc
dla najbardziej potrzebujących. Jest inicjatorką pomysłu pozyskiwania i dostarczania z Banku Żywności paczek
żywnościowych przy współpracy z lokalnym samorządem. Pod egidą stowarzyszenia dynamicznie rozwija się
również działalność kulturalno-rozrywkowa w postaci kabaretu „Belfer”. Występy emerytowanych nauczycieli
pod przewodnictwem Pani Marii są szeroko znane na całej Sądecczyźnie, ale także poza jej granicami.
Wykonywane programy artystyczne bawią publiczność na różnorakich imprezach.
W swojej karierze nigdy nie liczyła godzin pracy dla dzieci i lokalnego środowiska, od świtu do zmroku
niosąc pomoc tam, gdzie była potrzebna. Jako wychowawca młodego pokolenia najważniejsze było dla niej
rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych
zdolności twórczych. Natomiast poprzez pracę w Stowarzyszeniu nie tylko szerzy działalność społeczną
i charytatywną, ale także propaguje kulturę. Pani Maria Marcinowska cieszy się powszechnym uznaniem
i zaufaniem społeczności lokalnej. Poprzez swoją aktywność znacznie przyczyniła się do kształtowania
pozytywnego wizerunku Sądecczyzny.
Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” był rekomendowany przez
Kapitułę w dniu 27 kwietnia 2017 r.
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