UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Andrzejowi Sikorskiemu
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 Andrzejowi
Sikorskiemu 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 Andrzej Sikorski w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju pracuje od chwili jego
powstania, czyli od 1 stycznia 1992 r. Rzec można śmiało, że historia CKIR jest zarazem historią
pracy w tej firmie kandydata do medalu.
W tym czasie pełnił on w lądeckiej instytucji kultury różne funkcje, był też kilkakrotnie pełniącym
obowiązki jej dyrektora. Zgodnie z jednogłośną opinią pracowników, przez całe ćwierćwiecze
funkcjonowania zakładu i pracy w nim, Andrzej Sikorski był jego niezastąpionym, najmocniejszym
filarem pracowniczym. Zadania „codzienne” Andrzeja Sikorskiego w tych latach koncentrowały się
przede wszystkim na technicznym zabezpieczeniu wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez
CKIR. Pan Sikorski zawsze obecny był przy produkcjach CKIR od samego początku do końca,
przysłowiowo otwierał i zamykał wszystkie akcje prowadzone przez centrum. Dzięki jego
inicjatywie i współpracy przy tworzeniu projektów do funduszy zewnętrznych (np. ministerialnych
resortu kultury), CKIR posiada dzisiaj sprzęt pozwalający organizować tej instytucji większość
imprez, zarówno mniejszych - w jej siedzibie, jak i tych dużych, poważnych w wymiarze
organizacyjnym wydarzeń plenerowych. Pan Sikorski współpracował niejednokrotnie przy
kreowaniu wydarzeń, podsuwał często pomysły oryginalne i ważne.
Jako osobowość Andrzej Sikorski wywierał też zawsze duży wpływ na otoczenie. Z jednej strony
pomocny i przyjazny wewnętrznych relacjach w CKIR, z drugiej jest osobą dobrze znaną i lubianą
na zewnątrz tej instytucji – zdecydowanie z nią kojarzoną i utożsamianą. Solidny, punktualny,
słowny, po prostu człowiek, na którego można liczyć.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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