Uchwała Nr XXIV/199/2016
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie nadania Panu Zygfrydowi Libanowi Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446; zm. poz.1579) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO
DOMO TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz
Kapitułę Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie
uchwala, co następuje:
§1
Na wniosek, Stowarzyszenia Biegający Tczew, po uzyskaniu pozytywnych opinii przez
wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej i Kapituły Medalu, nadaje się Panu Zygfrydowi
Libanowi Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za promowanie sportu, głównie lekkiej atletyki
wśród mieszkańców miasta Tczewa.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

Uzasadnienie
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie
wniosku Stowarzyszenia Biegający Tczew o nadanie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”
Panu Zygfrydowi Libanowi za promowanie sportu, głównie lekkiej atletyki wśród mieszkańców
miasta Tczewa, Kapituła Medalu równieŜ pozytywnie zaopiniowała wniosek, argumentując
swoją decyzję w następujący sposób.
Pan Zygfryd Liban od ponad trzydziestu lat jako mieszkaniec Tczewa bierze udział w biegach
przełajowych, a w szczególności w biegach maratońskich. Zawsze identyfikował się z naszym
miastem promując je na arenach sportowych kraju i za granicą i z dumą biega z herbem Tczewa
na piersi. W środowisku polskich biegaczy Tczew niewątpliwie kojarzony jest z jego
nazwiskiem.
Udział w zorganizowanych zawodach rozpoczął w 1982r. startując w sierpniu w Elblągu
w biegu na dystansie 27 km i we wrześniu w Maratonie Warszawskim gdzie uzyskał czas
3.33.06. W swojej długoletniej karierze startował w blisko tysiącu biegach na róŜnych
dystansach od 800 metrów do 100 kilometrów rozgrywanych w 16 państwach. Ukończył 101
maratonów uzyskując najlepszy wynik w Maratonie Wrocławskim w 1987r. wynoszący 2.36.33.
Na arenie krajowej zdobył 57 medali na Mistrzostwach Polski Weteranów 35 złotych, 15
srebrnych oraz 7 brązowych. Trzykrotnie startował w organizowanym w Zamościu
wieloetapowym biegu na dystansie 100 km (najlepszy czas 7.26.20). W 2013 roku mając 70 lat
wystartował w 41 biegach krajowych wygrywając we wszystkich startach w swojej kategorii
wiekowej.
W swojej karierze pięciokrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w maratonie.
Najlepszy wynik osiągnął w roku 1988 zdobywając tytuł Mistrza Europy Weteranów z czasem
2.40.28 (w kolejnym roku z czasem 2.44.05 był wicemistrzem). Ponadto trzykrotnie
reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w maratonie. W startach tych najlepszy wynik
osiągnął na mistrzostwach w Durbanie (RPA) gdzie uzyskał wynik 2.44.38 mając 53 lata.
Ostatni większy sukces osiągnął w 2015 roku zdobywając tytuł Wicemistrza Europy Weteranów
w biegu przełajowym na 5 km w kategorii powyŜej 70 lat.
Wizytówką biegową Kandydata są rekordy Ŝyciowe uzyskane na klasycznych dystansach:
5 km – 16.47, 10 km – 33.56, 20 km – 1.10.28 i maraton (42,195 km) – 2.36.33.
Podsumowując, działalność Pana Zygfryda Libana ze wszech miar zasługuje na nadanie mu
Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Mirosław Augustyn

