UCHWAŁA NR XXIV/154/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Wojciechowi Łapaczyńskiemu
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 Wojciechowi
Łapaczyńskiemu 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 Wojciecha Łapaczyńskiego, przedłożony przez Burmistrza Lądka-Zdroju.
Od małego dziecka wspiera organizacyjnie swą osobą wydarzenia miejskie i kościelne. Od 1995 roku
aktywnie działał w ramach strońsko-lądeckiej grupy Służby Maltańskiej, wspierając działania w zakresie
ochrony i pomocy przedmedycznej. W ramach grupy był współprowadzącym punkt wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego. Mimo likwidacji prowadzenia działalności przez Służbę Maltańską nie zaprzestał wspierania
osób potrzebujących, nadal wypożyczając sprzęt rehabilitacyjny.
Obecnie jest jednym z najaktywniejszych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, zdobywając za swą czynną
postawę liczne odznaczenia i wyróżnienia. Jest praktycznie zawsze obecny podczas ważniejszych wydarzeń –
zarówno miejskich jak i kościelnych, poświęcając swój czas i umiejętności w celu ich prawidłowej organizacji i
przeprowadzenia (remonty remizy OSP, remonty terenu oraz obiektów kościelnych, budowa i ochrona sceny
podczas wydarzeń kulturalnych, zabezpieczenie organizacyjne oraz przedmedyczne imprez, itp.). Często pełni
funkcję lidera, od kilkunastu lat angażując się w organizację i prowadzenie wielu prospołecznych happeningów
oraz eventów, w tym np. lądeckiego wydania WOŚP (jako szef sztabu oraz wolontariusz i fundator).
W 2015 roku był inicjatorem, organizatorem oraz współwyznawcą rowerowego maratonu MTB, który
praktycznie bezkosztowo (organizacyjnie jak i dla zawodników) został przeprowadzony dzięki inicjatywie oraz
fizycznemu wkładowi Pana Wojciecha (akcja informacyjna-plakatowanie, znakowanie trasy, rozstawianie
punktów kontrolnych, obsługa startu/mety, pozyskanie wolontariuszy i sponsorów, itp.).
Jest to przykład zwykłego, prostego człowieka, który mimo braku finansowych możliwości oraz wielu
innych ograniczeń potrafi swą osobą (wkładem fizycznym oraz umiejętnościami organizacyjnymi – po prostu
osobowością) zjednać sobie ludzi. Dzięki temu czysto prospołeczne idee – bez wspomnienia o jakiejkolwiek
zapłacie - stają się rzeczywistością.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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