UCHWAŁA NR XXIV/155/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Mirosławowi Zbrzeźniakowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446), w związku z § 1 i § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XL/317/10 z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla Gminy Lądek
Zdrój, Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przyznaje się Panu Mirosławowi
Zbrzeźniakowi Medal Honorowy św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Uzasadnienie
W dniu 11 kwietnia 2016 roku na posiedzeniu Konwentu ds. nadania Medalu Honorowego
Św. Jerzego, pozytywnie został oceniony wniosek rekomendujący do odznaczenia Medalem Honorowym Św.
Jerzego Pana Mirosława Zbrzeźniaka, przedłożony przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
Mirosław Zbrzeźniak od 38 lat działa na rzecz promocji i rozwoju turystyki oraz dziedzictwa kulturowego
Sudetów, w tym szczególnie regionu Ziemi Kłodzkiej oraz pogranicza.
Od 1997 roku, uzyskując kolejno uprawnienia przewodnika terenowego PTTK, przewodnika górskiego
sudeckiego PTTK oraz pilota wycieczek, aktywnie bierze udział w licznych przedsięwzięciach społecznych
mających na celu krzewienie i popularyzację turystyki wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Jest inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem wielu nieodpłatnych wydarzeń lub inicjatyw
społeczno-kulturalno-turystycznych, w tym:
· pokazów, wykładów i prezentacji, ukazujących prywatny dorobek oraz kolekcję dokumentów
przedstawiających bogaty dorobek i tradycję regionu;
· wycieczek, złazów i rajdów turystycznych (nieodpłatne wycieczki i spacery po lądeckim uzdrowisku oraz
okolicy, Spacer na Pasterkę dla gości,
· mieszkańców i kuracjuszy Lądka-Zdroju [19 edycji, od 1994 r.], wycieczki i prelekcje dla dzieci i
młodzieży szkolnej;
Dodatkowo w międzyczasie, w 2004 r., zdobywa uprawnienia instruktora przewodnictwa górskiego PTTK,
kształcąc od tej pory i wspomagając kształcenie licznego grona adeptów przewodnictwa górskiego sudeckiego.
W 2013 roku do pakietu uprawnień turystycznych dołącza uprawnienia przewodnika po Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie.
Angażuje się także w społeczną pracę lądeckiego oddziału PTTK, pełniąc społecznie od 2006 roku do chwili
obecnej funkcję prezesa Klubu Przewodników przy Oddziale "Bialskim" PTTK w Lądku-Zdroju. Jest
współorganizatorem wielu szkoleń przewodnickich dla kół przewodnickich z terenu Ziemi Kłodzkiej, będąc
m.in. współorganizatorem oraz prelegentem Pielgrzymki Przewodników PTTK do Częstochowy [2012].

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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