Złoto dla Mileny Dyja we Włoszech
W dniach od 29 kwietnia do 4 maja 2015 roku sportowcy z Europy uczestniczyli
w XXVI Światowych Igrzyskach Młodzieży PGSI w Turynie. W Igrzyskach wzięło
udział około 1500 młodych ludzi z 11 krajów.
Byli to sportowcy z Włoch, Polski, Niemiec, Belgii, Austrii, Hiszpanii,
Chorwacji, Czech, Słowacji, Portugalii i Słowenii. Wśród nich znalazła się
14-letnia tenisistka stołowa Milena Dyja mieszkanka Żochowa, niewielkiej
miejscowości Gminy Sierpc.
Milena od wielu lat godnie reprezentuje Powiat Sierpecki na arenie krajowej i
międzynarodowej. Dziewczynka trenuje grę w tenisa stołowego od II klasy
Szkoły Podstawowej w Sudragach. Obecnie jest uczennicą kl. I Gimnazjum w
Borkowie Kościelnym. Awans do Turynu uzyskała na Ogólnopolskich Igrzyskach w
Rzeszowie we wrześniu 2014 roku, gdzie zajęła medalowe miejsca w grze
pojedynczej i w deblu.
Do Turynu pojechała autokarem z innymi zawodnikami z Płocka, Ełku, Suwałk i
Łodzi. Sportowcy dotarli tam 29 kwietnia. 30 kwietnia rozpoczęły się
Igrzyska. Młodzież rywalizowała w kilku dyscyplinach takich jak: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna i tenis stołowy.
Pierwszego dnia tenisiści grali rozgrywki deblowe. Po dobrej grze Milena
dotarła do finału. Tu walczyła o III miejsce w parze z zawodnikiem z Austrii
przeciwko graczom z Polski. Mimo świetnej gry nie udało się zwyciężyć i
ostatecznie Milena zajęła IV miejsce.
2 maja trwały gry pojedyncze dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych . Grano
do 3 wygranych setów. Nad poprawnością gier czuwali włoscy sędziowie.
Wszystkie zawodniczki prezentowały wysoki poziom. Milena grała z tenisistkami
z Czech, Słowacji, Belgii i Polski. Dziewczynka po zwycięskich meczach
szczęśliwie dotarła do finału. W finale zwyciężyła i stanęła na najwyższym
podium zdobywając złoto. Tuż za nią na miejscu II uplasowała się zawodniczka
z Belgii. Miejsce III zajęła Polka z Suwałk.
Trenerzy odpowiedzialni za sportowy sukces Mileny Dyja: Sławomir Przybylski,
Katarzyna Dyja, Tomasz Zieliński. Wyjazd do Turynu okazał się dla Mileny
bardzo szczęśliwy.
Udział w Igrzyskach był możliwy dzięki dofinansowaniu kosztów związanych z
wyjazdem prze Pana Jana Laskowskiego Starostę Powiatu Sierpeckiego oraz Pana
Krzysztofa Korpolińskiego Wójta Gminy Sierpc.

