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We czwartek 26 czerwca w Magistracie Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Sroka
i Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider wręczyli statuetki, dyplomy oraz
odznaki nadając Honorowe Tytuły Przyjaciela Sportu.W kategorii „najciekawsza forma
i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków” tytuł
otrzymał Pan Mieczysław Bieniek. Laureat to generał Wojska Polskiego w stanie
spoczynku związany od 1981 roku z Wojskowym Klubem Sportowym „Wawel”,
obecnie członek honorowy tego Klubu, obchodzącego swe 95. lecie. Działalność
Laureata to przede wszystkim wspieranie sekcji spadochronowej, od początku
powstania. Nadal czynnie uprawiając ten sport Laureat nieustannie wspierał i wspiera
jego rozwój, przyczyniając się do znakomitych wyników osiąganych przez zawodników
Klubu zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych. Pan generał to także
pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowego
Spadochronowego Pucharu Krakowa, czynnie angażujący się w działalność społeczną
na rzecz wspierania rozwoju kultury fizycznej w Krakowie.W kategorii „najwyższy
wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom
lub organizacjom sportowym działającym na terenie Miejskiej Gminy Kraków”
laureatem zostało Przedsiębiorstwo KCI Development sp. z o.o. wielokrotnie
wspierające krakowski sport udzielając finansowego wsparcia sekcji strzeleckiej WKS
„Wawel”. Pomoc ta bardzo istotne uzupełnienie środków niezbędnych do uzyskiwania
wyników na światowym poziomie siedmiokrotnego mistrza świata w strzelectwie
sportowym Łukasza Czapli. Udzielona przez KCI Development spółkę z o.o. pomoc
finansowa pozwoliła także na przeprowadzenie remontu strzelnicy i wyposażenie
biura klubu.Gratulując wyróżnionym zarówno Magdalena Sroka jak i Bogusław
Kośmider, od czterech lat przewodniczy Kapitule konkursowej, podkreślili, że wszyscy
kandydaci to osoby i firmy godne wyróżnienia. Dzięki ich działaniom i wsparciu
finansowemu poszerza się oferta sportowo-rekreacyjna kierowana do wszystkich
mieszkańców naszego miasta. Słowa podziękowania do Kapituły skierowali także
wyróżnieni. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. rektor AWF prof. Andrzej
Klimek i przewodniczący rady ds. sportu Ludwik Miętta-MikołajewiczWydział Sportu,
który odpowiadał za obsługę konkursu i organizację uroczystości, reprezentowała
dyrektor Barbara Mikołajczyk.
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