Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi
Stadniczukowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia
14 listopada 2000 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb nadania tytułu „Zasłużony
Obywatel Gminy Namysłów”, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Michałowi Stadniczukowi za
krzewienie wśród namysłowian kultury fizycznej i sportu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Michał Stadniczuk urodził się 26 września 1930 r. w Otyni na Kresach Wschodnich. Obecnie mieszka
w Mikowicach w gminie Namysłów. Od najmłodszych lat związany był ze sportem. Początkowo jego
zainteresowania skupiły się na boksie. Z czasem jednak, to bieganie stało się jego pasją i życiowym
mottem. Pierwsze doświadczenia zdobywał w wojsku, gdzie, jako zwiadowca, biegał po 40 kilometrów
dziennie. Po wojnie okoliczności zmusiły go do zaprzestania uprawiania sportu, a prowadzony tryb życia
spowodował kłopoty ze zdrowiem, które skończyły się chorobą serca, pobytem w szpitalu oraz
w sanatorium. To właśnie zakwaterowanie w sanatorium wraz z kolegą – biegaczem, sprawiły, że Michał
Stadniczuk na „nowo odkrył” biegi, które stały się nie tylko najlepszym przyjacielem, ale także
cudownym lekiem na jego dolegliwości. Mozolna praca i samozaparcie w działaniu spowodowały, że
w pełni wrócił do zdrowia, którym cieszy się do tej pory. Ponadto Pan Michał zaczął, początkowo przy
całkowitym braku akceptacji otoczenia, startować w różnego rodzaju maratonach, w których odnosił
coraz większe sukcesy. Z czasem nie było takich zawodów, których by nie ukończył, zdobywając przy
tym, w swojej kategorii wiekowej, pierwsze miejsca.
Pan Michał Stadniczuk jest wielokrotnym medalistą maratonów zarówno w Polsce, jak i za granicą
oraz członkiem Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Uczestnikiem zawodów w Berlinie, gdzie trzy
razy stawał na podium. Zawodów w Poznaniu w 2006, podczas których został Mistrzem Europy oraz we
Włoszech w 2007 r., gdzie zdobył tytuł Mistrza Świata. Ponadto sportowiec jest V-ce Mistrzem Świata
w maratonie podczas zawodów w Finlandii w 2009 r. Mistrzem Polski w półmaratonie oraz na
dystansach 1500 m, 5 km i 10 km, a także V-ce Mistrzem Polski na 800 m z 2011 r. Brał także udział
w maratonie w Nowym Jorku w 2010 r., zdobywając drugie miejsce. Ponadto z inicjatywy Pana Michała
zorganizowany został w latach 2006 – 2013 cykl „Sztafet Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej", w rodzinne
strony biegacza. Michał Stadniczuk jest również współtwórcą Namysłowskiego Klubu Biegacza „Zryw”,
który skupiając sympatyków biegania, propaguje zdrowy styl życia. Postawa Pana Michała jest
przykładem do naśladowania, nie tylko dla młodych pokoleń, ale także dla seniorów, udowadniając, że
dzięki aktywności sportowej można być zdrowym i sprawnym w każdym wieku. Dzięki jego postawie
społecznej w świadomości mieszkańców Namysłowa oraz całej gminy zakorzenione zostają pozytywne
wzorce zachowań, a efekty widoczne są na ulicach oraz wszelkiego rodzaju zawodach, w których
mieszkańcy gminy biorą aktywny udział.
Mając na uwadze dorobek sportowy Pana Michała Stadniczuka i jego zasługi w propagowaniu
i krzewieniu kultury sportowej w Polsce i na świecie, wstąpienie w poczet „Zasłużonych Obywateli
Gminy Namysłów” tak znamienitej postaci, będzie dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem.
Projektodawca: Burmistrz
EM/AL
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