
UCHWAŁA NR 307/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Pani Danucie Hejmej

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 Danucie Hejmej.

§ 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 Danuta Hejmej jest emerytowaną nauczycielką matematyki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu.
Nauczanie i  przebywanie z  dziećmi jest pasją Pani Danuty. Była typem matematyka, który łamał stereotypy,
oddanym nauczycielem, dla którego sukces i zadowolenie dziecka stanowiły najważniejszą wartość. Jest osobą
nieprzeciętną, niezwykle zaangażowaną w podejmowane działania. Jako Przewodnicząca Zespołu
Wychowawców, inspirowała innych nauczycieli do nieszablonowych pomysłów, zainteresowania światem
ucznia oraz do pomocy kolegom i koleżankom w problemach wychowawczych.

Największą satysfakcję przynosiła Pani Danucie Hejmej działalność charytatywna. Okres nauki w szkole jest
najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego
człowieka, można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Tym właśnie kierowała
się Pani Hejmej, planując i organizując różne akcje szkolne i pozaszkolne. Wśród uczniów budowała świat
wartości alternatywny dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, angażując ich w czynienie dobra.
Opiekowała się Szkolnym Klubem PCK, działającego pod hasłem „Spieszą się kochać ludzi”. Szereg zbiórek
pieniężnych pomogło w leczeniu wielu osób oraz zapewniło wsparcie najbardziej potrzebującym. Rokrocznie
uczniowie pod dowództwem Pani Hejmej angażowali się w akcję „Góra Grosza”, zbierając fundusze na
poprawę losu dzieci z domów dziecka. W okresach przedświątecznych przeprowadzano w szkole zbiórkę pod
hasłem: „I ty możesz dać radość innym”, mającą na celu przygotowanie paczek żywnościowych dla
potrzebujących rodzin uczniów „jedynki”. Nie można pominąć wielkiego koncertu charytatywnego „Serce do
Serca” dla dwunastoletniej Bernadki, który odbył się w 2002 roku. Znani artyści, m.in. Katarzyna Zielińska
i Jan Nosal, wsparli koncert zorganizowany przez Panią Danutę Hejmej i społeczność szkolną przy
współudziale MGOK w Starym Sączu. Obecnie jest aktywnym członkiem Rady Parafialnej Miłosierdzia
Bożego w Starym Sączu, od 6 lat prowadzi scholę oraz grupę teatralną.

Praca i charyzma Pani Danuty była wielokrotnie doceniana, m.in. przez władze oraz środowisko szkolne.
W 2017 roku podczas „Gali Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku” zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową Nr 1 w Starym Sączu uhonorowana została w kategorii „Zaangażowanie społeczne”.

Pani Hejmej jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Charakteryzuje ją konsekwencja i kreatywność
w podejmowaniu działań dotyczących życia społeczności lokalnej. Jest przykładem dla wszystkich Sądeczan,
jak bezinteresownie i bezwzględnie oddać się służbie potrzebującym oraz wypełniać misję wychowawcy dzieci
i młodzieży.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pani Danuty Hejmej został
złożony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Starym Sączu.
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