Projekt
z dnia 2 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1515), § 7 ust.1 pkt.2 uchwały Nr XL VI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 3027 ) uchwala się co
następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" dla Pana Mieczysława Młynarskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Mieczysław Młynarski (ur. 17 maja 1956 w Resku) - były polski koszykarz, reprezentant Polski,
olimpijczyk. Od sezonu 1973/1974 zawodnik Górnika Wałbrzych, tu odnosił największe sukcesy, występując
jako skrzydłowy. Posiadacz rekordu Polski w liczbie zdobytych punktów w jednym spotkaniu (90),
ustanowionego w 1982 roku w meczu Górnika Wałbrzych z Pogonią Szczecin. Rekord nie został poprawiony
do dziś.
W reprezentacji juniorów zadebiutował w 1974, a rok później zaliczył pierwszy występ w reprezentacji
seniorów. Występował w jej składzie przez 9 lat, ma na koncie 150 występów, w których zdobył
2680 punktów. Był królem strzelców na Mistrzostwach Europy w Pradze w 1981 z wynikiem 185 zdobytych
punktów. Uczestniczył we wszystkich spotkaniach reprezentacji podczas turnieju olimpijskiego w Moskwie
w 1980 roku. Następnie 3-krotny wicemistrz Polski (1981, 1983, 1986). Brązowy medalista mistrzostw
Polski (1988), 4-krotny lider strzelców polskiej ligi (1980 -1981, 1983 – 1984).
Mieczysław Młynarski mieszka w Wałbrzychu w latach 2007-09 był asystentem trenerów Górnika
Wałbrzych, występującego w tamtym okresie w Polskiej Lidze Koszytówki (przez krótki okres jako pierwszy
trener pod koniec sezonu 2008-09).
Dla mieszkańców Naszego miasta Mieczysław Młynarski, to ponadpokoleniowa ikona wałbrzyskiego
sportu. Człowiek, który swoją grą dla Górnika Wałbrzych oraz Reprezentacji Polski tworzył bogatą historię
wałbrzyskiego sportu.
Uhonorowanie Mieczysława Młynarskiego tytułem „Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha” jest w pełni
uzasadnione i proszę wysoką Radę podjęcie niniejszej uchwały.
Mariusz Piejko
Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha
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