Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli nadania imienia
zespołowi obiektów sportowych przy ul. K. Pułaskiego 5 w Namysłowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 41 ust. 4 Statutu Gminy Namysłów, uchwalonego Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XX/89/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., nr 2, poz. 29, z późn. zm.) zmienionym Uchwałą
Nr XXXII/306/09 z 29 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2009 r., nr 101, poz. 1440), Uchwałą
Nr XI/119/11 z 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 116), Uchwałą Nr XV/188/12
z 6 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 1364), Uchwałą Nr XXVII/355/14
z 12 czerwca 2014 r.(Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1530) oraz Uchwałą Nr 55/VII/15
z 2 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 979), Uchwałą Nr 169/VII/16 z dnia
24 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r., poz. 729), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę nadania zespołowi obiektów sportowych przy ul. K. Pułaskiego 5
w Namysłowie imienia Ireny Szewińskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Irena Szewińska jest najwybitniejszą polską sportsmenką, lekkoatletką, specjalizującą się w biegach
sprinterskich, multimedalistką olimpijską (7 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe),
dziesięciokrotną rekordzistką świata, członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Damą
Orderu Orła Białego, a od 2004 roku Honorową Obywatelką Namysłowa.
Z Namysłowem jest związana od 1998 r., od momentu nadania tytułu „Honorowego Prezesa Klubu
NKS Namysłów” (wcześniej Browar-Schöller Namysłów). Wykazywała wówczas duże zaangażowanie
w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność klubu. Dzięki jej aktywnej współpracy
namysłowska młodzież korzystała ze zgrupowań sportowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
w wyniku czego zdobywała czołowe miejsca w Lidze Juniorów w kraju.
Obecnie, z wielkim zaangażowaniem, wspiera działania, zmierzające do pomyślnej realizacji projektu
budowy hali sportowo-widowiskowej oraz przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego
w Namysłowie. Z powodzeniem zabiega o przychylność dla tej inicjatywy m.in. w Polskim Związku
Lekkiej Atletyki oraz Polskim Związku Piłki Nożnej. Osobiste wstawiennictwo Pani Ireny Szewińskiej
i podejmowana przez nią aktywność na rzecz naszego projektu jest rzeczą bezcenną.
Podczas ostatniej wizyty w naszym mieście, 17 czerwca 2016 r., podczas Dni Namysłowa,
przypomniała, że jest Honorową Obywatelką w 6 miastach Polski, ale to w Namysłowie nadano jej ten
tytuł po raz pierwszy. Wyraziła radość, że w naszym mieście, gdzie jest jedną z namysłowianek, panuje
wspaniała atmosfera, promująca sport, oraz że są plany rozbudowy bazy sportowej, w tym hali sportowowidowiskowej, które będzie wspierała.
Swojemu zaangażowaniu w tę sprawę po raz kolejny dała wyraz w liście skierowanym na ręce
Burmistrza Namysłowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie z 5 września 2016 r., gdzie
pisze, że „powstały ośrodek przyczyni się do rozwoju sportu nie tylko w Namysłowie, ale również
w sąsiednich miejscowościach. Jest to wielka szansa zajęcia się sportem szczególnie dla dzieci
i młodzieży”. W piśmie dodaje: „Jako Honorowa Obywatelka Namysłowa jestem bardzo szczęśliwa, iż
będę Patronem tak wspaniałej i nowoczesnej bazy sportowej”.
Wyrażenie woli nadania imienia Ireny Szewińskiej zespołowi obiektów sportowych przy
ul. K. Pułaskiego 5 w Namysłowie, przyniesie ogromny zaszczyt, satysfakcję i doskonale wpisze się
w opowieść o sportowych tradycjach naszego miasta.
Projektodawca: Burmistrz
SZ/AL
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