
UCHWAŁA NR 306/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Pani Barbarze Cetnarowskiej

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 Barbarze Cetnarowskiej.

§ 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 Barbara Cetnarowska – działaczka społeczna i samorządowa, z wykształcenia nauczyciel historyk.
Autorka trzech książek o historii regionu, tradycji, poezji ludowej i ludziach z Sądecczyzny. Od prawie 20 lat
radna w Gminie Łososina Dolna, przewodnicząca Rady Gminy w latach podczas dwóch kadencji. Od trzech
kadencji pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od
czternastu lat kieruje Gminną Komisją Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii, a od ośmiu lat
Gminną Komisją Interdyscyplinarną. Pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych,
w które angażowała się „całym sercem” (m.in. Gminny Dzień Seniora). Z głębokiej potrzeby ocalenia pamiątek
przeszłości Ziemi Sądeckiej utworzyła w 1998 roku „Gminną Izbę Pamięci” z dziełami na temat historii
regionu i etnograficznym. Inspiratorka reaktywowania Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Łososina Dolna.
Dzięki jej działaniom powstały też nowe koła, a w 2003 roku utworzone zostało Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich, którego jest prezesem. Przez wiele lat współtworzyła oblicze obecnego Stowarzyszenia KGW –
z dumą należy przyznać, że dzisiaj zrzesza ono 120 kobiet. W płaszczyźnie działań promocyjnych na rzecz
Powiatu Nowosądeckiego i Gminy Łososina Dolna wpisał się m.in. udział Stowarzyszenia w krajowych
i międzynarodowych Targach Turystycznych czy wystąpienia w ogólnopolskich stacjach radiowych
i telewizyjnych, a także liczne publikacje prasowe. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Barbary
Cetnarowskiej Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Kołem Gospodyń w Złotokłosie oraz z Polskim Kołem
Gospodyń pod Lwowem. Stowarzyszenie, oprócz kultywowania tradycji ludowych, niesie pomoc
potrzebującym. Zorganizowano m.in. pomoc polskiej szkole w Złoczowie na Ukrainie, której przekazano
sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Za swoją działalność Pani Barbara Cetnarowska otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody, m.in.: „Złoty
Krzyż Zasługi”, „Złote Jabłko Sądeckie”, tytuł „Sądeczanki Roku”, dyplom uznania od Starosty
Nowosądeckiego za prace na rzecz środowiska, a także wyróżnienie za osobiste zaangażowanie i wkład pracy
dla rozwoju Gminy Łososina Dolna.

Pani Barbara Cetnarowska to osoba pełna charyzmy, ciesząca się dużym zaufaniem lokalnego społeczeństwa,
aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców starając się pomagać w rozwiązywaniu ich potrzeb społeczno-
gospodarczych. Podejmowane przez nią działania świadczą o głębokim przywiązaniu do Ziemi Sądeckiej, jej
ukochaniu oraz miłości do tradycji.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pani Barbary Cetnarowskiej
został złożony przez Wójta Gminy Łososina Dolna.
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