UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Karolinie Riemen-Żerebeckiej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze
zm.), w związku z § 1, § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XL/317/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy
Lądek Zdrój, uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyznaje się Pani Karolinie RiemenŻerebeckiej Medal Honorowy św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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UZASADNIENIE
Karolina Riemen-Żerebecka, ur. 19 sierpnia 1988 w Tuchowie, obecnie mieszkająca
w Lądku-Zdroju – polska narciarka dowolna specjalizująca się w skicrossie – jedynej konkurencji
narciarskiej polegającej na bezpośrednich wyścigach narciarzy alpejskich, jadących czwórkami (lub
szóstkami) na jednej, specjalnie przygotowanej trasie zjazdowej. złota medalistka mistrzostw Polski.
Początkowo uprawiała narciarstwo alpejskie, postanowiła jednak przenieść się do narciarstwa dowolnego,
specjalizując się w skicrossie. Reprezentując Polskę w tej konkurencji na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich 2010 w Vancouver awansowała do ćwierćfinału, ostatecznie zajmując 16. miejsce w
konkursie. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi zajęła
15. Pozycję. Była też między innymi szósta na rozgrywanych w 2011 roku mistrzostwach świata
w Deer Valley.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w ostatnich latach, kiedy to zajęła
w Pucharze Świata odpowiednio:
•
w 2013 r. w Szwecji (Åre) – 3. miejsce (skicross);
•
w 2016 r. w Szwajcarii (Arosa) – 2. Miejsce (skicross);
Jest żoną kierowcy rajdowego Tomasza Żerebeckiego – mieszkańca Lądka-Zdroju jest wielką
popularyzatorką naszego Kurortu w kraju i na świecie.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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