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Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA 2021 w Bieñczycach

wietna promocja dzielnicy
W ostatni weekend czerwca w hali widowiskowosportowej III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego na osiedlu Wysokim odby³y siê Mistrzostwa Polski
Muaythai IFMA 2021 we wszystkich kategoriach wiekowych. Mistrzostwom
Polski towarzyszy³ Festiwal Muay Thai przeciwko narkotykom. To kolejna,
po dwóch turniejach Mistrzostw Polski juniorów i kadetów w siatkówce,
powa¿na impreza sportowa goszcz¹ca w tym roku w Bieñczycach. I kolejna promocja dzielnicy poprzez sport na najwy¿szym poziomie.
Uroczyst¹ Galê Otwarcia Mistrzostw
Polski Muaythai IFMA 2021 swoj¹ obecnoci¹ zaszczyci³o wielu znamienitych
goci. Wród nich m.in.: Ambasador
Królestwa Tajlandii, Jego Ekscelencja Chettaphan Maksamphan, Prezydent
Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dyrektor Zarz¹du Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal, radni
Miasta Krakowa i radni dzielnicowi.
Wród goci pojawi³a siê tak¿e nowohucianka Nikola B³¹ka³a, aktualna wicemistrzyni wiata w muaythai, absolwentka Szko³y Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.
Z uwagi na obecn¹ sytuacjê pande-

miczn¹ w drodze wyj¹tku w tym roku
dopuszczono mo¿liwoæ udzia³u w MP
tak¿e zawodników i zawodniczek z
klubów niezrzeszonych w Polskim
Zwi¹zku Muaythai. Impreza oficjalnie
rozpoczê³a kwalifikacje dla wszystkich
zawodników i zawodniczek do szerokiej kadry na grudniowe mistrzostw
wiata Muaythai IFMA 2021 oraz d³ugofalowo na Igrzyska Europejskie KrakówMa³opolska 2023.
 To kolejne powa¿ne wydarzenie
sportowe, goszcz¹ce w tym roku w naszej dzielnicy. Oczywicie, cieszymy
siê z tego powodu, bo to doskona³a
promocja dla Bieñczyc  podsumowa³

Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy
szesnastki.
Mistrzostwa Polski rozegrano w nastêpuj¹cych kategoriach:
Dzieci 1011 lat  bez uderzeñ na
g³owê,
Dzieci starsze 1213 lat  z uderzeniami i kopniêciami na g³owê (bez
kolan i ³okci na g³owê),
Kadeci 1415 lat  pe³ne zasady
muaythai.
Juniorzy 1617 lat  pe³ne zasady
muaythai,
Seniorki (bez podzia³u na klasy)
1840 lat  pe³ne zasady muaythai,
Seniorzy (A i B klasa) 18 40 lat
 pe³ne zasady muaythai.
Partnerami Mistrzostw Polski Muaythai IFMA 2021 byli m.in: Kraków
 Miasto Gospodarz, Partner G³ówny
I dnia zawodów  Wydzia³ Sportu
Urzêdu Miasta Krakowa i Partner
G³ówny II dnia zawodów  Zarz¹d
Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Od lewej: W³odzimierz Pietrus, radny miejski, Chettaphan Maksamphan, ambasador Tajlandii, Zygmunt Biñczycki,
przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce i Kazimierz Chrzanowski, radny miejski.
Fot.: Katarzyna Komenda.

Nikola B³¹ka³a.
Fot. Zygmunt Biñczycki
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Trener Grzegorz Kmita, mened¿er Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda
Kraków, otrzyma³ presti¿owy tytu³ Filantropa Miasta Krakowa
AD 2020. Przyj¹³ tak¿e z r¹k prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta
Miasta Krakowa, kopiê Ber³a Królowej Jadwigi  pierwszego Filantropa Miasta Krakowa. Uroczystoæ odby³a siê w Pa³acu Krzysztofory,
w Rynku G³ównym.

Kolejna nagroda dla zas³u¿onego trenera
i mened¿era NAS Wanda

Grzegorz Kmita
Filantropem Krakowa
Grzegorz Kmita od ponad 40 lat bezinteresownie realizuje swoj¹ misjê niesienia kaganka edukacji, wychowania,
sportu. I nie ma znaczenia, czy wykonuje obowi¹zki zawodowe czy s¹
to dzia³ania w charakterze wolontariusza. Realizuje siê na wielu p³aszczyznach i wielu aspektach dzia³alnoci
wolontariusza i spo³ecznika, cz³onka
wielu organizacji spo³ecznych.
Swoje dowiadczenie ¿yciowe, innowacyjnoæ w dzia³aniu i wolny czas powiêca dla realizacji przywiecaj¹cych
mu szczytnych i spo³ecznych celów
zawartych np. w dokumentach pt. Misja i polityka Nowohuckiej Akademii
Sportu Wanda Kraków.
Motto i cele strategiczne w nich zawarte w pe³ni oddaj¹ cechy kandydata:
 Zawodnik Nowohuckiej Akademii
Sportu Wanda Kraków ma byæ w przysz³oci nie tylko dobrym pi³karzem, ale
przede wszystkim dobrym cz³owiekiem,
a mo¿e trenerem-wychowawc¹ dzieci
i m³odzie¿y, wiernym kibicem, partnerem, sponsorem lub w³acicielem akademii.
Grzegorz Kmita swoje obowi¹zki wykonuje z pasj¹, oddaniem i zaanga¿owaniem. Jego entuzjazm udziela siê
innym. Jest inicjatorem, organizatorem
i koordynatorem wielu inwestycji, wydarzeñ oraz imprez sportowych i charytatywnych. Wieloaspektowoæ dzia³alnoci tego trenera i spo³ecznika budzi
uznanie.
 Jestem zaskoczony, ale jednoczenie
i zaszczycony tym tytu³em. Cieszê siê,
¿e kto docenia moj¹ pracê, w szczególnoci z dzieæmi i m³odzie¿¹. Ten
zaszczyt to dla mnie tak¿e dodatkowa
porcja nowej energii do dzia³ania.
Zw³aszcza w Nowohuckiej Akademii
Sportu Wanda Kraków, bo to moje
oczko w g³owie. Póki jest si³a, nadal
chcê pracowaæ na wielu p³aszczyznach,
choæ jako emeryt móg³bym ju¿ wreszcie odpocz¹æ  mówi Grzegorz Kmita,
laureat zaszczytnego wyró¿nienia.
Mówi te¿ o tym, ¿e przygotowany by³
na lot do Sewilli na grupowy mecz
Polaków ze Szwedami w Mistrzostwach Europy. Gdy dowiedzia³ siê
o nagrodzie, zrezygnowa³ z wylotu.

Grzegorz Kmita  uznany szkoleniowiec i wychowawca pi³karskiej m³odzie¿y.
Tak¿e z szacunku dla prezydenta Krakowa.  Mistrzostwa s¹ co cztery lata,
a nagrodê Filantropa Krakowa dostaje
siê raz w ¿yciu. Poza tym, nie lec¹c do
Sewilli, zaoszczêdzi³em sporo nerwów
 mieje siê Grzegorz Kmita.
Konkurs, w ramach którego przyznawane s¹ tytu³y Filantropów Krakowa, to
sposób na uhonorowanie tych osób
i instytucji, które spo³ecznie i bezinteresownie udzielaj¹ pomocy potrzebuj¹cym. Wyró¿nienie pozwala wydobywaæ
z cienia ró¿ne wartociowe i szlachetne dzia³ania, a tak¿e eksponowaæ warte naladowania postawy osób i instytucji bezinteresownie oddaj¹cym innym
swój czas, talenty, si³y i energiê.
Tytu³ Filantropa Krakowa zosta³ ustanowiony przez Radê Miasta Krakowa
w 2000 roku. W konkursie wy³aniani
s¹ laureaci w dwóch kategoriach: najciekawsza forma i efektywnoæ filantropii oraz wk³ad finansowy w pomoc
udzielan¹ osobom lub instytucjom.
Tytu³ przyznaje prezydent Krakowa
na wniosek komisji Bractwa Filantropii.
Kandydata do tytu³u mo¿e zaproponowaæ ka¿dy mieszkaniec miasta, firma
czy organizacja, przy czym zg³aszaj¹cy
nie mo¿e byæ jednoczenie kandydatem.

O Pikniku Rodzinnym NAS Wanda Kraków piszemy na stronie VII TV
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