
UCHWAŁA NR 311/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Andrzejowi Sędzikowi

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" Panu Andrzejowi Sędzikowi.

§ 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

Pan Andrzej Sędzik był długoletnim pracownikiem „Stolarki” w Grybowie, a obecnie jest zatrudniony
w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Przez całe swoje życie był niezwykle oddany lokalnej społeczności oraz
Ojczyźnie. W 1980 roku zainicjował powstanie NSZZ „Solidarność” w zakładzie produkcyjnym „Stolbud”
w Grybowie, pełniąc funkcję jego wiceprzewodniczącego do 1981 roku – do wprowadzenia stanu wojennego.

Od 1989 roku był mocno zaangażowany w organizację Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Grybów
oraz – jako wiceprzewodniczący – budowę struktur związku w zakładzie „Stolbud” Grybów. Był także bardzo
czynnym i aktywnym członkiem "NSZZ Solidarność Zakładów Pracy Miasta i Gminy Grybów", w którego
działalność włączył się w 1992 roku. Swoją działalnością na rzecz „Solidarności” naraził się ówczesnej władzy,
czego dowodem były stosowane wobec niego różnego rodzaju represje i szykany. Mimo tego nigdy nie poddał
swoich wartości, zawsze stał i stoi po stronie sprawiedliwości, zawsze walczył o godność i poszanowanie ludzi
oraz pracowników. 

Pan Andrzej Sędzik przez całe swoje dotychczasowe życie działał na rzecz społeczności lokalnej, także
poprzez zaangażowanie w rozwój kultury w sołectwie Siołkowa. Jest inicjatorem i organizatorem imprez
kulturalno-oświatowych oraz muzycznych dla wszystkich mieszkańców ziemi grybowskiej.

Pan Andrzej Sędzik do dzisiaj wspiera działaczy „NSZZ Solidarność”. W 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości postawa ta szczególnie zasługuje na wyróżnienie. Swoją działalnością i bezinteresowną pracą na
rzecz lokalnej społeczności zyskał powszechne uznanie i szacunek, przez mieszkańców Miasta i Gminy
Grybów postrzegany jest jako człowiek uczynny, dobry, o ogromnym sercu, zawsze otwarty na cudze problemy
i trudności.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Andrzeja Sędzika
został złożony przez Posła na Sejm RP Józefa Leśniaka.
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