Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
Panu Krystianowi Brzozowskiemu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) 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 Krystianowi Brzozowskiemu za
promocję i godne reprezentowanie Ziemi Namysłowskiej na arenach zapaśniczych Polski i całego świata.
§ 2. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2018 r.
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Uzasadnienie
Burmistrz Namysłowa wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej dnia 10 maja 2018 r. złożyli wniosek
o nadanie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” panu Krystianowi Brzozowskiemu.
Krystian Brzozowski to jeden z najlepszych w historii Polski zapaśnik stylu wolnego i przez wiele lat
„dominator” kategorii wagowej do 74 kg w grupie seniorów. Wychowanek i zawodnik LKS „Orzeł”
Namysłów, wybrany w 2015 r. na sportowca 50-lecia klubu, wielokrotnie nagradzany w wielu
plebiscytach, odznaczony Złotą Gwiazdą z diamentami Polskiego Związku Zapaśniczego.
Krystian Brzozowski zapasy wyczynowo uprawiał przez 28 lat, jest szesnastokrotnym Mistrzem Polski
seniorów (rekordzista w kraju w zapasach w tytułach Mistrza Polski w tej grupie wiekowej). Wcześniej
był nieprzerwanie Mistrzem Polski w juniorach młodszych, juniorach oraz młodzieżowcach. Zapewne
zwyciężałby także w Mistrzostwach Polski młodzików, ale takie imprezy nie odbywały się w tamtych
czasach. Ponadto Krystian Brzozowski jest zdobywcą ogromnej ilości złotych medali na zawodach rangi:
Pucharu Polski, Międzynarodowych Mistrzostw Polski, Turnieju Nadziei Olimpijskich, Mistrzostw
Polski Ludowych Zespołów Sportowych i in.
Na arenie międzynarodowej Krystian Brzozowski, który był jednym z największych talentów
zapaśniczych w Polsce, osiągnął także wspaniałe sukcesy. Zwyciężał i zdobywał medale na matach
całego świata we wszystkich grupach wiekowych.
Namysłowianin to także wielokrotny reprezentant Polski, m.in. na Igrzyska Olimpijskie (IV m. Ateny
– 2004 r., XVI m. Pekin – 2008 r.), Igrzyska Europejskie (VIII m. Baku – 2015 r.), Mistrzostwa Świata
i Europy, m.in. zdobywca V, VII, IX, XI m. na Mistrzostwach Świata seniorów, dwukrotnie III miejsca
na Mistrzostwach Europy seniorów.
Krystian Brzozowski to także Mistrz Świata Wojskowych, brązowy medalista Mistrzostw Świata
Wojskowych, srebrny medalista Uniwersjady, Mistrz i Wicemistrz Świata juniorów młodszych,
Wicemistrz Europy juniorów i in.; jeden z najlepszych obcokrajowców reprezentujących kluby
Bundesligi niemieckiej i Mistrz Ligi z 1. Luckenwalder SC.
Krystian Brzozowski to zawodnik o ogromnym potencjale sportowym, obdarzony wielkimi
umiejętnościami, talentem i wspaniałymi warunkami fizycznymi, ogromnie sumienny i pracowity, który
był bardzo blisko wywalczenia medalu olimpijskiego w Atenach (2004 r.) |w bardzo trudnej kat.
wagowej. Jest jak dotąd jedynym złotym medalistą Mistrzostw Świata w zapasach w stylu wolnym (MŚ
juniorów młodszych - 1997 r. Indie w kat. wag. do 42 kg). Osiągnięcia Krystiana Brzozowskiego robią
ogromne wrażenie i w stylu wolnym jest jednym z kilku najlepszych zapaśników w historii Polski.
Występy Krystiana Brzozowskiego na arenach zapaśniczych Polski i całego świata przez wiele lat
napełniały namysłowian wielką dumą i radością. Pojedynki, które toczył m.in. na olimpijskich matach,
pokazały nam, jak wiele satysfakcji może przynieść szlachetna, sportowa rywalizacja. Osiągane przez
Krystiana Brzozowskiego wyniki były inspiracją dla wielu młodych ludzi do uprawiania tej pięknej
i wymagającej dyscypliny, jaką są zapasy. Postawa sportowa i życiowa zawodnika była przykładem tego,
że - dzięki wytrwałości i wierze we własne siły - można zdobywać medale na największych światowych
zawodach, można reprezentować barwy swojego kraju i miasta na igrzyskach olimpijskich.
Krystian Brzozowski od 2010 r. jest żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego – od października
2017 r. pełni służbę w I Pułku Saperów w Brzegu.
Wnioskodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Namysłowa
AL/EM/SZ
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