UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Sewerynowi Zielińskiemu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze
zm.), w związku z § 1, § 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 Miasta i Gminy
Lądek Zdrój, uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyznaje się Panu Sewerynowi
Zielińskiemu 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
Seweryn Zieliński – w 1953 r. przybywa do Lądka-Zdroju i od tej pory pełni m.in. funkcję organisty
kościelnego przy lądeckiej parafii. Przez kolejne dziesięciolecia mocno związany z lokalną społecznością.
Jako muzyk-organista i kantor uczestniczył przy wielu uroczystościach, tak

ważnych dla lokalnej

społeczności. Swymi umiejętnościami, śpiewem oraz postawą i charakterem uświetniał przez dziesięciolecia
komunie święte, bierzmowania, śluby, uroczystości miejskie a także pogrzeby mieszkańców Lądka-Zdroju i
okolic. W trakcie pełnienia swej misji prowadził przez pewien okres czasu chór przykościelny (parafialny),
wpływając na krzewienie nie tylko wiary katolickiej ale także na kultywowanie tradycji kulturowych. Jest
swego rodzaju otwartą „ludzką księgą” – jego życiorys, obecność w tak ważnych dla mieszkańców LądkaZdroju chwilach, stanowi obecni potężne źródło wiedzy oraz wzór do naśladowania. Jako wieloletni
mieszkaniec Lądka-Zdroju, którego osoba obecna była praktycznie podczas każdego ważnego wydarzenia
miejskiego jest żywą historią miejscowości oraz kopalnią wiedzy. Dzięki swojej postawie został odznaczony
przez Stolicę Apostolską medalem i dyplomem za długoletnią i sumienną służbę na rzecz Kościoła.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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