Były szef ZPP nagrodzony za zasługi dla Małopolski
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15 czerwca br. w Lusławicach niedaleko Tarnowa odbyła się uroczysta Gala z okazji Święta Małopolski.
W czasie uroczystości wręczono odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych dla województwa.
Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego jest najwyższym odznaczeniem
wojewódzkim, przyznawanym od 2011 roku, mającym na celu uhonorowanie osób, organizacji i
instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego na
różnych płaszczyznach działalności, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
Złotym Medalem odznaczeni zostali śp. ks. Biskup Tadeusz Pieronek i Apoloniusz Tajner.
Ks. biskup Pieronek został odznaczony za zainicjowanie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pełną
poświęcenia pracę naukową i dydaktyczną, zaangażowanie w kontynuację dzieła Jana Pawła II,
upowszechnianie chrześcijańskich podstaw Zjednoczonej Europy oraz otwartego dialogu wszystkich jej
mieszkańców, a także łączenie tradycyjnych wartości chrześcijańskich z nowoczesną postawą
patriotyczną. Medal odebrał Mieczysław Pieronek, brat laureata.
Apoloniusz Tajner otrzymał medal za nieoceniony wkład w historię i rozwój polskiego sportu, sukcesy
własne oraz podopiecznych w kraju i na arenie międzynarodowej, integrowanie wokół idei sportu wielu
pokoleń Małopolan, a w szczególności promocję skoków narciarskich, które stały się polskim sportem
narodowym.
Srebrnym Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego odznaczony został
Ludwik Węgrzyn, były dwukrotny prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, trzykrotny
starosta bocheński. Uhonorowano go za długoletnią działalność samorządową, szczególny wkład i
zaangażowanie w pracę dla lokalnej społeczności, a także aktywność w krajowych i
międzynarodowych organach i związkach jednostek samorządu terytorialnego.
Srebrny medal otrzymały także Energy sp. z o.o. 2000 Energylandia spółka komandytowa (za
wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu oraz przyczynianie się do zwiększania potencjału
turystycznego Małopolski Zachodniej, poprzez stworzenie największego w Polsce Parku Rozrywki,
będącego wizytówką Małopolski w kraju i za granicą. Nagrodę odebrał Marek Goczał, właściciel Parku
Energylandia w Zatorze), Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie (za
aktywną działalność edukacyjną i wychowawczą najstarszej technicznej placówki w kraju, wzorowe
kształcenie młodych ludzi, nowatorskie projekty edukacyjne oraz popularyzowanie szczytnej idei
krwiodawstwa wśród młodzieży, a także efektywną współpracę z uczelniami technicznymi, instytucjami i
zakładami pracy w całym regionie).
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