UCHWAŁA NR LV/368/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Jerzemu Hofmanowi
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 Jerzemu Hofmanowi
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 Jerzy Hofman z Gminą Lądek-Zdrój jest związany od urodzenia. Jako chłopiec należał do Związku
Harcerstwa Polskiego, pełnił funkcje przybocznego. Do dnia dzisiejszego można oglądać jego drużynę,
która w latach sześćdziesiątych statystowała w scenach filmu „Dwa żebra Adama” nakręconego w LądkuZdroju.
Praca społeczna nigdy nie była mu obca. Udzielał się samorządzie mieszkańców, Polskim Związku
Wędkarskim biorąc udział w oczyszczaniu rzeki i potoków oraz malowaniu barierek. Jednak nieoceniona
jest jego działalność społeczna po przejściu na emeryturę, kiedy to poświęcił się pracy na rzecz osób
starszych. Jego największą zasługą jest zaangażowanie w tworzeniu, zagospodarowaniu i modernizacji
terenu rekreacyjnego lądeckich seniorów. Poświęcił wiele czasu i trudu w pracach budowlanych,
ogrodniczych i przy organizowaniu spotkań integracyjnych osób starszych. Dzięki między innymi niemu
powstało jedyne w naszej gminie profesjonalne boisko do gry w bule, dyscypliny sportowej, którą
popularyzuje wśród mieszkańców od 8 lat.
Pracuje społecznie w Zarządzie Rejonowym Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Za
działalność otrzymał Złotą Oddznakę Honorową nadaną przez Zarząd Główny. Jego postawa społeczna,
patryiotyzm lokalny i zaangażowanie w działaniach na rzecz drugiego człowieka zasługują na odznaczenie
Medalem św. Jerzego.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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