UCHWAŁA NR LV/369/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Panu Władysławowi Czerkasowi
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 Władysławowi
Czerkasowi 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
Władysław Czerkas jako jeden z pierwszych obywateli Lądka-Zdroju urodzonych po II wojnie światowej
przez całe życie jest związany z tym miejscem. Od najmłodszych lat pracował społecznie na rzecz poprawy
wizerunku naszego miasta. Jeszcze będąc uczniem Technikum Budowlanego w latach 60-ych ubiegłego
wieku wraz z kolegą wyremontował kapliczkę przy ul. Śnieżnej.
Przez cały czas pracy zawodowej w charakterze budowlańca w różnych miejscowych zakładach (MZBM,
GS, Hydromelbud) brał czynny udział w pracach społecznych na rzecz miasta organizowanych zarówno
przez te zakłady, jak i Urząd Miasta. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego bezinteresowna praca przy
zakładaniu lądeckiego arboretum, przy odbudowie i remoncie kaplic na Wrzosówce i w Karpowie. Podczas
powodzi 1000-lecia aktywnie pomagał w ratowaniu tamy w Stroniu Śląskim, zabezpieczał rzekę Białą
Lądecką przed wylaniem, a następnie naprawiał szkody, jakie wyrządziła powódź.
Po przejściu na emeryturę poświęcił się działalności w Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Wraz z
innymi członkami organizacji brał udział w założeniu i modernizacji działki rekreacyjnej lądeckich
emerytów. To dzięki niemu odbywały się różne prace budowlane w efekcie, których powstały między
innymi sanitariaty, grill, wiata i zaplecze socjalne. Za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku
Emerytów otrzymał Złota Odznakę Honorową. Jest znany z tego, że nigdy nikomu nie odmawia pomocy
zarówno jako fachowiec budowlany, sąsiad i kolega. Pan Władysław Czerkas w pełni zasługuje na
odznaczenie Medalem Honorowym św. Jerzego.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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