Medale braci Tomczyków
Po raz kolejny dwaj bracia z Woli Kuźniewskiej
Marcin i Andrzej Tomczykowie , uprawiający dyscyplinę
sportu jaką jest podnoszenie ciężarów, udowodnili swoją
mistrzowską klasę. Na Mistrzostwach Polski Juniorek i
Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się
12-14 kwietnia w Bydgoszczy zdobyli medale.
Marcin Tomczyk jest reprezentantem klubu
sportowy LUKS Gryf Bujny. Wystąpił w kategorii wagowej
do 56 kg, w której startowało 16 zawodników z całej Polski.
Marcin wyrwał 93 kg, podrzucił 116, w dwuboju
osiągnął 209 kg. W swojej kategorii wagowej zdobył
pierwsze miejsce: - Srebrnego medalistę wyprzedziłem o 11
kg w dwuboju ogrywając tym samym dwóch kadrowiczów.
Zostałem również powołany do kadry Polski do lat 20 opowiada Marcin.
Spory sukces odniósł także jego brat Andrzej
reprezentujący UMLKS Radomsko. Wystartował on w
kategorii wagowej do 62 kg. Wyrwał 102 kg i podrzucił 125
kg, co dało mu w dwuboju 127 kg.
Zawodnik zdobył 3 miejsce i ustanowił również nowe
rekordy życiowe.
Klasyfikację klubową wygrał LUKS Gryf Bujny (80
pkt). Także pozostałe kluby z powiatu radomszczańskiego
zajęły wysokie pozycje: LKS Dobryszyce (15 miejsce - 26
pkt) i UMLKS Radomsko (23 miejsce - 17 pkt). Mistrzostwa Polski w porównaniu z ubiegłym roku były na
bardzo wysokim poziomie - ocenia Marcin.
My ze swojej strony gratulujemy i życzymy braciom
dalszych sukcesów na sportowej niwie. Te medale są także
doskonałą wizytówką i promocją gminy Wielgomłyny poza
jej granicami.
(materiał opracowany na podstawie tekstu
Tomasza M. Kolmasiaka)

Medal odbiera Marcin Tomczyk

Andrzej Tomczyk w czasie zawodów

Dorośli czytają najmłodszym
Zgodnie z coroczną tradycją Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach zorganizowała i
patronowała akcji „Dorośli czytają najmłodszym”. Akcja taka odbywa się zawsze w maju, w Tygodniu Bibliotek.
W tym roku z powodu Roku Juliana Tuwima zaproszone przez bibliotekę znane osoby z terenu gminy
czytają najmłodszym dzieciom z klas „zerowych” i oddziałów przedszkolnych, wiersze i bajki tego poety. Takie
spektakle czytania bajek odbyły się już w Krzętowie i Wielgomłynach.
Wśród czytających najmłodszym byli między innymi; wójt gminy Wielgomłyny Bogdan Witaszczyk,
sekretarz gminy Bożena Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jadwiga Staszczyk, dyrektor Banku
Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach Halina Puto oraz dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Krzętowie Irena Kolanowska.
W czasie tych spektakli dzieci bardzo żywo reagowały na wiersze i bajki a na koniec częstowane były
łakociami
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