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XIV Sesja Rady Gminy

Ukazuje się od 1991 roku

2 maja po południu odbyła się akademia, podczas której
posłuchać można było wierszy oraz piosenek patriotycznych.
Hanna Szumotalska, dyrektor placówki, przeczytała
o najważniejszych wydarzeniach wpisanych w 1 Maja, Dzień Flagi
i Święto Konstytucji 3 Maja. Historyczna narracja przeplatana była
wierszami polskich poetów i piosenkami (śpiewał Krzysztof
Janikowski).
Sandra Chałat, Mirela Czarnecka, Malwina Średzińska,
Adrianna Brzyska i Wiktoria Piotrowska z Kółka Literackiego
GCK zaprezentowały wiersze m.in. A. Słonimskiego, A. Fredry,
W. Szymborskiej i C. Norwida.
Na patriotyczne popołudnie przybyło kilku radnych, na czele
z Ewą Schmidt, wiceprzewodniczącą Rady Gminy.
Po akademii radny Henryk Zalewski podziękował
organizatorom i wykonawcom i poprosił, aby wspólnie zaśpiewać
Hymn Polski.
RAS

29 kwietnia 2016 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy.
Radni podjęli następujące uchwały:
1) Dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2016
XIV/105/16.
2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2016-2030 XIV/106/16.
3) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów XIV/107/16.
4) Uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką
jest dwutorowa napowietrzna linia energetyczna 400 kV
Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń XIV/108/16.
5) Rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Plemiętach XIV/109/16.
6) Rozpatrzenia petycji mieszkańców Boguszewa XIV/110/16.
7) Udzielenia wsparcia finansowego Starostwu Powiatowemu
w Grudziądzu w formie dotacji celowej na wykonanie Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
XIV/111/16
8) Przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków XIV/112/16.
M. Wrzos. Foto: RAS

Majowe Święta

Święto Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji – o tych trzech
ważnych dla Polaków wydarzeniach pamiętano w Gminnym
Centrum Kultury.

Bus i Pięćset Plus

1 kwietnia rozpoczęła się akcja informacyjno-promocyjna
programu „500+”. Wojewodowie organizują objazd „500 – BUS”
-ów po terenie województwa w okresie od 1 kwietnia do końca
czerwca. 9 maja bus zaparkował przed Urzędem Gminy Gruta.
O godz. 13. rozpoczęło się spotkanie rodziców z przedstawicielami
wojewody.
W naszej gminie sprawami „Rodzina 500 Plus” zajmują się
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, rodziców i dzieci
powitała wójt Halina Kowalkowska. – Spotkaliśmy się, aby raz
jeszcze przybliżyć państwu zasady związane z ogólnopolskim
programem – zaczęła wójt. – Dla lepszej realizacji „Pięćset Plus”,
aby ułatwić rodzicom kwestię składania wniosków, wydłużyłam
w GOPS godziny pracy we wtorki i czwartki do godziny
osiemnastej. Wniosek ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego można było składać od 1 kwietnia w GOPS
w Grucie. Druki wniosków są dostępne we wszystkich szkołach
podstawowych, gimnazjum, w Przedszkolu Samorządowym
w Mełnie i Żłobku w Nicwałdzie. Druk wraz z załącznikami można
pobrać również bezpośrednio z biura GOPS oraz w wersji
elektronicznej ze strony gminy Gruta: www.gruta.pl w zakładce
rodzina 500+.
Od wójt dowiedzieliśmy się, że w miesiącu kwietniu w gminie
wpłynęło 481 wniosków, w tym 21 w wersji elektronicznej.
Do 29 kwietnia wypłacono świadczenia w kwocie 245 tysięcy dla
281 rodzin. Natomiast do 4 maja zrealizowaliśmy wnioski rodzin,
które złożyły je do końca kwietnia. – Przewidujemy, że rodzin
uprawnionych do otrzymania świadczeń z programu „Pięćset Plus”
będzie w gminie około sześciuset. Jak dotąd wszystko realizowane
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jest właściwie – konkludowała prowadząca samorząd.
Następnie pracownicy Urzędu Wojewódzkiego omówili główne
założenia programu „500+”.
Spotkanie urozmaicił występ uczniów z Nicwałdu, którzy
zaprezentowali przedstawienie – kalejdoskop bajkowych postaci.
Wójt podziękowała dzieciom oraz księdzu Markowi Wysieckiemu
i Barbarze Fiszer za przygotowanie występu. W sali narad obecni
byli też uczniowie klas I i II SP w Grucie, ich zadaniem była
plastyczna opieka nad dziećmi, które już po części oficjalnej zajęły
się malowaniem i rysowaniem. Opiekę pedagogiczną sprawowała
Gabriela Wojtaś.
RAS

z zakresu polskiej ortografii. Rywalizacja okazała się zacięta, większość prac zawierała tylko nieliczne błędy.

Spotkanie z archeolog
Małgorzata Kurzyńska, autorka książki „Linowo stanowisko
6 birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północnowschodniej części ziemi chełmińskiej", w ciekawy sposób przedstawiła życie zawodowe archeologa. Zaprezentowała też zdjęcia
wykonane podczas odkrywania skarbów w Linowie.
Obecni na spotkaniu z zainteresowaniem wysłuchali informacji
na temat ciekawostek archeologicznych. Bogata dokumentacja
fotograficzna, poparta wynikami analiz ekspertów z wielu dziedzin,
pozwoliła przybyłym zrozumieć różnice w kulturze pochówku
ludów zamieszkujących tereny obecnego Linowa.
Z wynikami pracy naukowców opisanymi w książce oraz
z innymi pozycjami literatury na temat skarbów naszego regionu,
można się zapoznać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie.
CC

Komisja, złożona z nauczycieli języka polskiego przybyłych na
konkurs, wyłoniła zwycięzców:
pierwsze miejsce zajęła Paulina Jaranowska - SP Słup, drugie
Jowita Witkowska - SP Plemięta, trzecie Zuzanna
Wegner - SP Słup i Mateusz Stankiewicz - SP Nicwałd.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od wicedyrektora Krzysztofa
Ficka nagrody książkowe i dyplomy.
Konkurs zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele
j. polskiego: Janina Śródka, Mirela Kurnik i Krzysztof Ficek.
Mirela Kurnik

1050. Rocznica Chrztu Polski i 225. rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia w SP w Słupie odbyła się podwójna
uroczystość – w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 225. uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Przygotowanie pierwszej uroczystości można nazwać
projektem artystycznym, w który zaangażowały się chętne osoby.
Jednym z jego elementów był konkurs plastyczny „Historia Polski
w legendach ukryta" oraz „Album o Polsce", a także lekcja
i warsztaty muzealne dla uczniów kl. IV-VI „Chrzest Polski
a ziemia chełmińska", natomiast dla kl. I-III „Mieszko, mieszki
i wojowie. Tradycje państwa polskiego”. Zajęcia prowadziła
Małgorzata Kurzyńska, starszy kustosz grudziądzkiego muzeum.
Przygotowaniem artystycznym dzieci zajęła się Barbara Bratko,
oprawą muzyczną Elżbieta Zakierska i Andrzej Derkowski.
Scenografię przygotowała pomysłodawczyni projektu Anna
Kurzyńska, wspólnie ze stażystkami Katarzyną Zapalską i Patrycją
Niecał. Część artystyczna o Konstytucji to zasługa Doroty
Dembowskiej-Chyła.
Uroczystość zaszczycili wójt Halina Kowalkowska, radny
Adam Schmidt oraz Rada Rodziców. Dyrektor szkoły Andrzej
Kurnik podziękował dzieciom za występ, a nauczycielom
za przygotowanie historycznego spotkania.
Tekst: Anna Kurzyńska. Foto: RAS.
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Najlepsi uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z naszej
gminy stanęli do współzawodnictwa 26 kwietnia w Zespole Szkół
w Grucie, gdzie odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu
Ortograficznego „Kiedy ó, kiedy ż…?” pod patronatem wójt
Haliny Kowalkowskiej.
Uczestnicy napisali dyktando zawierające różne trudności

Urodziny Wiktora Kulerskiego

W ramach obchodów 151. rocznicy urodzin (20 marca 1865 r.
Gruta) i 81. śmierci Wiktora Kulerskiego, patrona Gminnej
Biblioteki Publicznej w Grucie, dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych zorganizowano wyjazdy do Biblioteki Miejskiej
w Grudziądzu.
Uczniowie z Gruty, Boguszewa, Nicwałdu i Plemiąt wspólnie
z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach „Być wzorem
za Wiktorem!”.
Danuta Jóźwiak-Rezmer z działu dziecięcego grudziądzkiej
biblioteki w ciekawy sposób przedstawiła uczestnikom projektu
historię powstania budynku i oprowadziła uczniów po
najważniejszych pomieszczeniach.
Pani Danuta mówiła o ważnych dla każdego narodu słowach:
ojczyzna, język ojczysty, patriotyzm. Uczestnicy „Być wzorem
za Wiktorem!” zdali na szóstkę egzamin ze znajomości tych pojęć.
Bibliotekarka udostępniła naszym czytelnikom oryginalne
wydania „Gazety Grudziądzkiej”, której wydawcą był W. Kulerski.
Każdy z uczestników przez chwilę był wydawcą i redaktorem
„Przyjaciela Dziatwy”, dodatku do „Gazety Grudziądzkiej”. Każdy
egzemplarz pamiątkowego wydania „Przyjaciela Dziatwy”, mimo
że zawierał te same informacje, był inny. Młodzież w trakcie zajęć
poznała życiorys W. Kulerskiego, pierwszego na naszym terenie
wydawcy gazety w języku polskim.
Każdy z pięciu wyjazdów do biblioteki w Grudziądzu był inny.
Młodzi czytelnicy, w zależności od pogody, zwiedzali też wystawy
w muzeum, podziwiali piękno Wisły, starówki oraz ogrodu
botanicznego.
Dziękując za udział w projekcie, zapraszamy nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych do kolejnych wspólnych działań.
Bibliotekarki z GPB im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
C.C.
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Spotkanie z ogrodami…

Piątkowe spotkanie (13 maja) w Zespole Szkół w Grucie
Ogrody w literaturze zaczęło się od piosenki, do której słowa
napisał Jonasz Kofta. Liryczny utwór bardzo ładnie wykonał chór
szkolny.
Organizatorami spotkania, podczas którego o ogrodach,
głównie angielskich i francuskich, opowiadała zaproszona
dr Agnieszka Wysocka, historyk sztuki i architektury z Bydgoszczy
(pracownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury – Pracownia
Dziedzictwa Kulturowego), byli: wójt gminy Halina Kowalkowska
oraz biblioteki – gminna i szkolna, czyli Celestyna Cichocka
i Katarzyna Rafalska.
Spotkanie, to także rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego,
w którym wzięli udział przedszkolacy, uczniowie podstawówek,
gimnazjum i osoby dorosłe. Ogółem wpłynęło 49 prac.
Laureaci: przedszkolacy: 1 m. Jakub Kuna-Więcek,
2 – Martyna Brzóskowska, 3 – Kornelia Kurzyńska i Aleksandra
Okońska. Szkoły podstawowe klasy I-III: 1 m. Mateusz
Krzysztofik, 2 – Natalia Ostolska i 3 – Zuzanna Kmiecik. Szkoły
podstawowe kl. IV-VI: 1 m. Paulina Jaranowska, 2 – Zuzanna Kruk
i 3 – Kacper Sadłowski. Gimnazjum: 1 m. Bartłomiej Kurnik,
2 – Dawid Pożeczka. Dorośli: 1 m. Anna Parys, 2 – Maria
Kościńska i 3 – Sławomir Czepkowski.
Nagrody w imieniu wójt wręczał sekretarz Urzędu Gminy
Jarosław Poznański oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Krzysztof
Ficek i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Celestyna
Cichocka.
Sekretarz w imieniu wójt pogratulował organizatorom bardzo
ciekawej i udanej imprezy, pogratulował najlepszym plastykom.
Laureaci otrzymali nagrody w postaci książek oraz sadzonek
kwiatów i drzewek ozdobnych ufundowanych przez sponsorów:
Marię Kaczmarek z Gruty, Firmę Handlowo-Usługową Wisionka
z Grudziądza, Sklep Wielobranżowy Justyny Wiśniewskiej oraz
Centrum Ogrodowe KLEMATYS Artura Błędowskiego.
Jury obradowało w składzie: Agnieszka Wysocka, Elżbieta
Fabińska i Ewa Szulc-Goławska.
Na spotkaniu obecna była inspektor oświaty UG Renata
Kurkus.
Prace można obejrzeć w Zespołu Szkół.
PS Agnieszka Wysocka tego samego dnia wygłosiła jeszcze
jedną prelekcję o ogrodach w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej,
(tng)

IV Koncert Muzyki Filmowej

Róże od wójt Haliny Kowalkowskiej dla Doroty (symbolicznie
– dla występujących tego wieczora młodych artystów), gromkie
oklaski po każdej piosence, miła atmosfera i ciekawa scenografia,
wszystko to sprawiło, że Czwarty Koncert Muzyki Filmowej,
tym razem zatytułowany Po polsku, był wyjątkowo udany.
Poproszona o głos H. Kowalkowska podkreśliła, iż niezmiernie
cieszy ją obecność tak wielu słuchaczy. – Dla artystów bardzo
ważne jest, aby mieli jak najwięcej odbiorców – stwierdziła.
22 kwietnia, oprócz piosenek Doris Band i TiM, prawie
osiemdziesiąt osób słuchało także śpiewu i muzyki zaproszonych
przez Dorotę uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia
w Grudziądzu: Natalii Erdmańskiej, Sandry Kubiak,
Alicji Pancerzyńskiej i ich nauczycielki Moniki Dudek. – W Grucie
czujemy się znakomicie, panuję tu świetna atmosfera. Życzę nie
tylko sobie, aby muzyczna współpraca między nami jeszcze
bardziej się rozwinęła – powiedziała pani Monika.
Dorota wyjaśniła, że tytuł koncertu Po polsku był odpowiedzią
na sugestie fanów Doris Band i TiM, aby ze sceny popłynęło jak
najwięcej krajowych piosenek. Ale oczywiście były też utwory
zagraniczne.
Na koniec Doris podziękowała tym, którzy pomagają
prowadzonym przez nią zespołom, były więc medale „za zasługi”.
Z Dorotą śpiewali i grali: Aleksandra Kanios, Patrycja
Urbaniak, Sonia i Cezary Szytniewscy, Karol Aleksandrowicz,
Nikodem Berent (saksofon, rozpoczął koncert) oraz Bartek
Sengerski i Sebastian Sieracki – gitara.
Koncert świetnie prowadzili Kinga Panek i Mateusz
Kozłowski.
RAS

XXXIX eliminacje OTWP
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

XXXIX eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Grudziądz zorganizował
w dniu 2.04.2016 r. w Zespole Szkół w Grucie.
Do turnieju przystąpiły wszystkie Oddziały Gminne Związku
OSP RP z powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz. Uczestnicy,
zgodnie z regulaminem OTWP, podzieleni zostali na trzy grupy
wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjum i ponadgimnazjalne.
Przewodniczącym komisji był st. kpt. Rafał Rusoń.
W pierwszej części turnieju uczestnicy otrzymali do
rozwiązania test pisemny składający się z 40 pytań przygotowany
przez Komendę Miejską PSP w Grudziądzu. Najlepszych pięciu
uczestników zakwalifikowało się do kolejnej części turnieju
– finału ustnego.
Na podstawie ilości zdobytych punktów ustalono zwycięzców
tegorocznych eliminacji powiatowych: Grupa I – szkoły
podstawowe: I miejsce - Szymon Wiśniewski, gm. Świecie nad
Osą, II - Błażej Zdun, gm. Grudziądz i III - Bartosz John,
m/gm. Łasin. Gimnazjum: I miejsce - Artur Kania, gm. Gruta,
II - Wojciech Kołodziejczyk, gm. Grudziądz i III - Julia
Maciejewska, gm. Gruta. Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce
- Szymon Chojnacki, gm. Rogóźno, II - Andrzej Bober,
m/gm. Łasin i III - Agnieszka Radoszewska, gm. Grudziądz.
Nagrody i upominki wręczyli prezes ZOPZOSP RP druh
Sławomir Piernicki i Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta.
Na koniec szkolna stołówka poczęstowała wszystkich uczestników
i opiekunów obiadem.
W
dalszych
eliminacjach
OTWP
na
szczeblu
woj. kujawsko-pomorskiego powiat grudziądzki reprezentowali:
Sz. Wiśniewski, A. Kania i Sz. Chojnacki.
Na podstawie artykułu Sławomira Piernickiego - opracował
RAS
PS Miło nam poinformować, że w wojewódzkiej rywalizacji
15 kwietnia w Bobrownikach w powiecie lipnowskim w ogólnej
klasyfikacji Artur Kania zajął piąte miejsce. Gratulujemy.
(r)

Maluchy pamiętały o święcie strażaków
4 maja dzieci ze żłobka w Nicwałdzie obchodziły
Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji obejrzały bajkę „Strażak Sam”, wysłuchały
opowiadania o smerfie strażaku oraz wykonały pracę plastyczną
Doris Band i TiM to grupy wokalno-muzyczne, które winniśmy przedstawiającą wóz strażacki.
Wśród chłopców pojawiły się pierwsze plany na przyszłość
pokazywać innym, chwalić się nimi. Niewiele jest wiejskich gmin,
„Ja
chcę być STRAŻAKIEM! Będę gasił pożary!”.
w których swoje miejsce znaleźli zdolni młodzi ludzie, śpiewający
Pracownicy żłobka wraz z dziećmi życzą wszystkim przedstai grający. A przypomnijmy, że w Gminnym Centrum Kultury
wicielom Straży Pożarnej sukcesów, wszelkiej pomyślności i…
w Grucie jest jeszcze zespół PÓŁnaPÓŁ.
jak najmniej wyjazdów do pożarów.
Głos Gruty
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SPORT
XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Puchar Prezydenta Grudziądza

Anna Materka

„Źrenice” najlepszą drużyną

W dniach 22-24 kwietnia 147. Włocławska Drużyna
Wędrownicza „Scatter” zorganizowała 27. Rajd Nocny. Udział
w nim wzięli harcerze 21. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej
„Źrenice" z Mełna.
– Z Włocławka wróciliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ
zajęliśmy w rajdzie pierwsze miejsce – dzieli się wrażeniami
przyboczna Patrycja Kikulska. – Na trasie mieliśmy okazję zagrać w
szachy wikingów, strzelać z łuku, wykazać się wiedzą o Robin Hoodzie oraz popisać się refleksem podczas licznych gier
sprawnościowych. Pokonując łącznie 20 km podziwialiśmy
urokliwy las, a na wspólnym świeczkowisku zaprezentowaliśmy
pląsy, które bardzo spodobały się innym drużynom. Z naszych twarzy jeszcze długo po powrocie nie znikał uśmiech, tak byliśmy dumni ze zwycięstwa. Dodam, że celem rajdu było poznanie
walorów miasta, integracja harcerskich środowisk i propagowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu.
(r)

Wyścig trwał od 30 kwietnia do 3 maja. Inauguracja odbyła się
tradycyjnie w Grucie. To tu juniorzy rywalizowali na I etapie jazda drużynowa na czas - na trasie Gruta-Słup-Łasin (12,5km).
Kolarzy ze startu puszczała między innymi wójt Halina
Kowalkowska.
Wyniki tego etapu: 1. RSC Cottbus, 2. KTK Kalisz 3. ALKS
STAL Ocetix Iglotex Grudziądz.
Wyniki ostateczne XXVII wyścigu:
klasyfikacja indywidualna: 1. CZUBAK Dawid KTK
Kalisz-SMS Toruń, 2. KRAWCZYK Szymon KTK Kalisz-SMS
Toruń, 3. MACIEJUK Filip SMS Żyrardów. (Szósty był RUDYK
Bartosz ALKS STAL Ocetix…).
Klasyfikacja punktowa: HAPPKE Luca Felix GERMAN
National Team
Klasyfikacja aktywny: 1. KRAWCZYK Szymon KTK
Kalisz - SMS Toruń, 2. PAZIK Patryk ALKS STAL Ocetix Iglotex
Grudziądz.
Klasyfikacja na najlepszego zawodnika POMORZA i KUJAW:
1 RUDYK Bartosz ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz.
Klasyfikacja drużynowa: 1. RWC AHOY. 2. SMS Żyrardów.
3. KTK Kalisz-SMS Toruń.
(r) Foto: R. Kurkus

Doskonały występ naszych ciężarowców!

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po
spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do
wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych
i olbrzymich
bądź
uznanych
za
agresywne
lub
zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy
i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy,
gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach
publicznych
oraz
w innych
miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Nie przestrzeganie powyższych obowiązków skutkuje nałożeniem
kary na właściciela zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Informujemy, że na stronie http://gruta.pl w zakładce
nasze śmieci opublikowane zostały aktualne har monogr amy
odbioru odpadów z terenu gminy.
Prosimy o zapoznanie się.

Wielkie gratulacje należą się naszym ciężarowcom z LZS
HORYZONT MEŁNO. W zakończonych w Zamościu zawodach
(5-8 maja) zdobyli trzy medale: Oliwia Średzińska – złoty, Paweł
Fabrykiewicz – srebrny i Igor Osuch – brązowy. Natomiast Miłosz
Średziński uplasował się w swojej kategorii na szóstym miejscu.
Podczas turnieju nasi siłacze sięgnęli także po rekordy Polski,
w kategorii do 69 kg młodziczek do lat 15. Oliwia Średzińska
uzyskała 72 kg, bijąc o kilogram dotychczasowy rekord kraju.
Podobnie było w podrzucie – dźwignęła 87 kg. W dwuboju nasza
reprezentantka biła rekord dwukrotnie, najpierw osiągnęła 157,
a na koniec występu 159 kg.
Wyniki uzyskane przez naszych zawodników w Zamościu
świadczą o ich ogromnym wysiłku na treningach i na zawodach
oraz o zaangażowaniu i ambicjach sportowych. Osobne słowa
uznania należą się ich trenerowi Zenonowi Osuchowi.
Gratulujemy!
(tng)
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