UCHWAŁA NR LV/362/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Zbigniewowi Szczygłowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 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 Zbigniewowi
Szczygłowi 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Szczygieł od wielu lat działa z pełnym zaangażowaniem na rzecz prężnego rozwoju
społeczności i Gminy Lądek-Zdrój. Jest zaangażowany w promocję produktów regionalnych m.in.
wołowiny sudeckiej, miodów. Jest jednym z liderów i promotorów projektu „Dolny Śląsk. Zielona
dolina żywności i zdrowia” - program realizowany jest na bazie porozumienia Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt
obejmuje swym zakresem szeroko pojęty bio-biznes czyli m.in. wyspecjalizowaną produkcję
żywności prozdrowotnej.
Idea utworzenia w latach 2016-2020 Zielonej Doliny obejmuje działania na płaszczyznach:
naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Jednym z głównych producentów tej żywności
docelowo ma być Gmina Lądek-Zdrój.
Jako Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Zbigniew Szczygieł miał duży wpływ na
inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na działania
operacyjne i prawidłowe funkcjonowanie jednostek straży pożarnej na terenie Gminy Lądek-Zdrój
m.in. był zaangażowany w prace nad budową chodnika w Trzebieszowicach oraz budowę ronda w
Lądku-Zdroju. Dowodził działaniami ratowniczymi w czasie trwania powodzi w 1997 r. w
dawnym Województwie Wałbrzyskim.
Współinicjator i wnioskodawca programu “2010 rokiem Marianny Orańskiej. Inicjator remontu
dróg “Marianny Orańskiej (Lądek-Zdrój-Złoty Stok) oraz współtwórca szlaku Marianny Orańskiej.
Współzałożyciel Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego i współinicjator koncertów festiwalowych
w Zamku na Skale i Konradowie.
Olbrzymie zaangażowanie w problemy lądeckiej społeczności oraz aktywne wspieranie tej
społeczności, jak i samorządu terytorialnego w pełni uzasadnia wniosek o nadanie medalu św.
Jerzego.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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