UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Markowi Krukowi
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 Markowi Krukowi
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
Pan Marek Kruk całe życie jest związany z ukochanym Lądkiem. Tu się urodził (1948), tu od 47 lat
pracuje zawodowo i działa społecznie. Był i jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, za działalność
w których otrzymał liczne odznaczenia, dyplomy, podziękowania i wyróżnienia. Za działalność w PZW
otrzymał srebrną odznakę. Został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony działkowiec" przez władze
Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Za zasługi dla Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów otrzymał
Dyplom Uznania.
Od 47 lat jest członkiem PTTK, w którym nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. Przez wszystkie te
lata sprawuje społecznie różne funkcje w Zarządzie Oddziału Bielskiego PTTK w Lądku-Zdroju i Klubie
Przewodników Sudeckich, a przez kilka lat - w Jaskini Niedźwiedziej. Był aktywnym członkiem
stowarzyszenia Ochrona Zabytków i Przyrody, brał udział w oznakowaniu szlaków turystycznych oraz w
akcjach „Czyste góry". Z ramienia Urzędu Miasta współuczestniczył w akcji „Posesja". Był
współzałożycielem Młodzieżowej Spółdzielni Pracy, dając zatrudnienie wielu młodym mieszkańcom miasta
i gminy. Jako instruktor narciarstwa biegowego zasłynął z organizowania wypraw na nartach dla grup dzieci
i młodzieży. Przez kilka sezonów sam przecierał szlaki narciarskie i zaopatrywał dzieci w sprzęt narciarski,
by
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i
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pokazywać
im
uroki
okolic
i zaszczepić zamiłowanie do aktywnego wypoczynku. Narciarstwo śladowe propagował również wśród
dorosłych i turystów. Za pracę na rzecz turystyki otrzymał: Dyplomy PTTK - nadane przez Zarząd
Wojewódzki i Zarząd Główny Medal - Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Turystyki, Brązową Odznakę
„Zasłużony działacz Turystyki", Srebrną Honorową Odznakę PTTK i Złota Honorowa Odznaka PTTK nadane przez Zarząd Główny.
Od wielu lat, jako dzierżawca sklepu PTIK, oprócz sprzedaży pamiątek, map i wydawnictw
turystycznych, zajmuje się społecznie prowadzeniem informacji turystycznej i mimo, że nie należy to do
jego obowiązków, robi to z oddaniem i profesjonalizmem. Z zaangażowaniem rozpowszechnia kampanię
promującą markę Lądek-Zdrój DOŁADUJ SIĘ W LĄDKU. Od lat wspiera materialnie działania młodzieży
szkolnej i seniorów oraz różne akcje, za co otrzymuje
wiele
podziękowań
i dyplomów. W ubiegłym roku za pracę społeczną na rzecz rozwoju i propagowania turystyki otrzymał
najwyższe ministerialne odznaczenie - Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki".
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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