UCHWAŁA NR LV/364/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Adamowi Juźwinowi
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 Adamowi Juźwinowi
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 Adam Juźwin jest aktywnym mieszkańcem Gminy Lądek-Zdrój, od lat działający na rzecz jej
mieszkańców. Zasłużony nauczyciel, pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży. Instruktor ZHP –
harcmistrz. Stworzył Harcówkę w CKiR-rze. Wspólnie z kilkorgiem przyjaciół zainicjował na terenie
Lądka-Zdroju szczep harcerski, później przekształcony w komendę hufca. Wieloletni działacz i przewodnik
PTTK oraz przewodnik po Jaskini Niedźwiedziej, ciągle aktywny. Radny W latach 1998-2002 pełnił
funkcję radnego Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Był także zastępcą burmistrza Lądka-Zdroju. Pracował także
jako ratownik wodny a także instruktor muzyczny (w C.W.Z.S.).
Inicjator i organizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy. Społecznik – nadal
bardzo chętnie pomaga ludziom, pomagał w uruchomieniu Szkoły nr 1 (po remoncie). Jeden z najlepszych
na terenie województwa organizatorów SKKT (w Trzebieszowicach) – współorganizator obozów
harcerskich w wielu regionach kraju, biwaków, rajdów harcerskich oraz imprez dla dzieci i młodzieży.
Organizator słynnych w regionie turniejów rodzinnych. Wspólnie z innymi przewodnikami odtworzył 42
km tras spacerowych i turystycznych wokół Lądka-Zdroju. Obecnie aktywny przewodnik oraz znakarz
szlaków górskich PTTK.
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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