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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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SZACHOWE MISTRZOSTWA W CIENIU BASZTY

Aż 87 szachistów wystartowało w I
Otwartych Mistrzostwach Ostrzeszowa
w Szachach Szybkich, jakie odbyły się
29 czerwca na dziedzińcu Baszty. Swoje
pojedynki toczyli w trzech grupach
wiekowych: do lat 9 (30 startujących),
do lat 12 (22 startujących) i open (35
startujących). W tej ostatniej grupie
do turnieju zgłosiło się kilku mistrzów
FIDE, mających w rankingach powyżej
2200 punktów. W turnieju open wystąpił także nowo kreowany Mistrz Województwa do lat 18 – Filip Janiszewski.
Filip tym razem zajął11. miejsce (na 35
startujących). Ale trzeba wiedzieć, że
„szachy szybkie”, w której to dyscyplinie mistrzostwa rozgrywano, nie są jego
domeną. Poza tym przegrał trzy pojedynki z wyżej notowanymi mistrzami.
Mistrzem Ostrzeszowa został PAWEŁ
DUDZIŃSKI z OTSz Ostrów Wlkp.
W mistrzostwach wzięli udział szachiści prawie z całej południowej Wielkopolski. Chyba najmocniej reprezentowany był Kalisz, ale przyjechali do nas
też szachiści z Ostrowa Wlkp., Sycowa,

Skalmierzyc, Poznania, Gorzyc, Wieruszowa, Koźminka, Konina… W tym
doborowym towarzystwie pokazali się
także reprezentanci naszego powiatu.
Prócz członków sekcji szachowej OCK
były osoby z Kobylej Góry, Marszałek,
Rojowa oraz mieszkańcy Ostrzeszowa,
którzy całkiem amatorsko, dla relaksu,
postanowili spróbować swych sił
w mistrzostwach.
Wszyscy z rąk wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Szachowego - Adama
Wojcieszaka, otrzymali dyplomy za
uczestnictwo, zaś zdobywcy pierwszych
sześciu miejsc - puchary. Nagrody wręczał także dyr. OCK Artur Derewiecki.
Otrzymały je również najlepsze panie
i dziewczęta. Najlepiej grającą w szachy
kobietą okazała się Katarzyna Jasiak
z Gorzyc. W gronie startujących pań
była m.in. p. Maria Franc, która w latach
szkolnych uczyła gry w szachy Macieja
Janiszewskiego - jednego ze współorganizatorów Mistrzostw. Pan Maciej za
naszym pośrednictwem raz jeszcze p.

Rywalizacja strażaków
z gminy Kobyla Góra

Marii wyraża wdzięczność i dziękuje za
obecność.
Organizatorem Mistrzostw była sekcja szachowa OCK, a finansowo wsparły
imprezę UMiG i Starostwo Powiatowe.

O randze turnieju świadczy też fakt, że
został zapisany w kalendarzu Wielkopolskiego Związku Szachowego, co
potwierdza obecność w Ostrzeszowie
wiceprezesa Wojcieszaka. On też nie
krył satysfakcji, że po latach posuchy do
Ostrzeszowa powróciły szachy.
Dopisała
pogoda,
przesądzając
o pozytywnej ocenie Mistrzostw. Rzadko
bowiem szachiści startują pod gołym
niebem, a już prawie nigdy w tak urokliwym miejscu jak dziedziniec Baszty.
Dodatkową atrakcją dla uczestników
turnieju było też wejście na zamkową
wieżę, zapoznanie się z zestawem średniowiecznych narzędzi tortur i spojrzenia z góry na zamkowy dziedziniec oraz
całe miasto. Nic dziwnego, że szachiści
pełni wrażeń opuszczali Ostrzeszów.
Rodzimym sympatykom szachów pozostaje wierzyć, że nie była to jednorazowa
impreza i że za rok znowu będziemy
świadkami szachowych zmagań.
K. Juszczak

WYNIKI MISTRZOSTW
OPEN:
1. Paweł Dudziński (OTSz Ostrów Wlkp.)
2. Patryk Ziąbek (KTSz-W Kalisz)
3. Oskar Włodarczyk (OTSz Ostrów
Wlkp.)
Najlepszy z ostrzeszowian: 11. Filip
Janiszewski (KTSz-W Kalisz)

Dzieci do lat 12:
1. Oskar Dixa (KTSz-W Kalisz)
2. Bartosz Matuszewski ((KTSz-W Kalisz)
3. Nikodem Pobieszczak (Miasto Ostrów
Wlkp.)
Najlepszy z ostrzeszowian: 13. Kornel
Sutuła (sekcja szachowa OCK)

Dzieci do lat 9:
1. Szymon Skurniak (KTSz-W Kalisz)
2. Jakub Zachara (KTSz-W Kalisz)
3. Tymon Ochędzan (KTSz-W Kalisz)
Najlepszy z ostrzeszowian: 6. Marcel
Sutuła (sekcja szachowa OCK)

XI Pielgrzymka Biegowa na Jasną Górę
Już jedenasty raz, 15 czerwca br.,
sprzed kościoła św. Jadwigi Śląskiej
w Kobylej Górze wybiegła liczna grupa
uczestników na pielgrzymkę biegową
na Jasną Górę. Trasa liczyła około
150km. Organizatorem był ks. Tomasz
Jeż - wikariusz parafii w Kobylej Górze.
Na trasie, w miejscowości Galewice,
pielgrzymów odwiedził ks. dr Tomasz
Dereziński - proboszcz parafii.
Pielgrzymka mogła się odbyć dzięki
pomocy wójta gminy Kobyla Góra oraz
wielu osób prywatnych, którzy zapewnili transport, opiekę, a także dzięki
Państwu Zaród, którzy zadbali, aby
młodzież mogła się posilić.
Na Jasną Górę grupa dobiegła
o godz. 17.00, a o 18.30 uczestniczyła
w mszy świętej przed obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej.
Gminny Portal Internetow - Kobyla
Góra

I LO im. M. Skłodowskiej-Curie
29 czerwca na boisku w Mąkoszycach
odbyły się zawody sportowo-pożarnicze,
w których wzięli udział strażacy - ochotnicy z gminy Kobyla Góra. Rywalizowały
4 drużyny kobiece, 10 zespołów męskich
oraz 2 drużyny męskie w kategorii „oldboy”. Zespoły rywalizowały w sztafecie
sportowej oraz w strażackich ćwiczeniach bojowych. W tychże ćwiczeniach
pech spotkał żeńską drużynę gospodarzy
zawodów - OSP Mąkoszyce, która nie
ukończyła ćwiczeń bojowych. Trochę
pecha miał też męski zespół z Mąkoszyc,
plasując się tuż za podium, za to ich starsi
koledzy „oldboye” zwycięsko wyszli
z pojedynku z drużyną kobylogórską.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja pod przewodnictwem st. kpt. Adama Sikory. Uczestniczki
zawodów otrzymały nagrody, zaś pozostałe zespoły dyplomy i puchary. Puchar
przechodni wójta gminy Kobyla Góra trafił
w ręce męskiej drużyny OSP Kobyla Góra,
która podobnie jak przed rokiem okazała
się najlepsza.

WYNIKI ZAWODÓW
Grupa C - kobiety powyżej 16 lat
1. OSP IGNACÓW
2. OSP Pisarzowice
3. OSP Kobyla Góra
OSP Mąkoszyce nie ukończyły ćwiczeń
bojowych

OSIĄGNIĘCIA W AEROBIKU
I PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
Natomiast sukcesami w plażowej piłce siatkowej
może poszczycić się drużyna chłopców w składzie: Piotr
Staszewski i Paweł Ścierski, oraz drużyna dziewcząt
w składzie: Marcjanna Bacik i Izabela Fita. Dziewczęta
jako Mistrzynie Powiatu Ostrzeszowskiego awansowały do
finału rejonu w Kaliszu, gdzie zakończyły rywalizację na IV
miejscu.
Chłopcy w Kaliszu gładko pokonali wszystkich przeciwników, zdobywając tytuł Mistrza Rejonu i awans do finału
wojewódzkiego. W finale tym, który odbył się 14 czerwca
w Zbąszyniu, po walce w niezbyt sprzyjających warunkach
pogodowych, drużyna naszych chłopców znalazła się
w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn Wielkopolski.
Dla Piotra Staszewskiego był to kolejny sukces, ponieważ
w ubiegłym roku szkolnym w finale wojewódzkim, również
w Zbąszyniu, w parze z Łukaszem Styrczewskim (dziś już
studentem), wywalczył V miejsce.

Grupa A - męska powyżej 16 lat
1. OSP KOBYLA GÓRA
2. OSP Bałdowice
3. OSP Parzynów
4. OSP Mąkoszyce
5. OSP Mostki
6. OSP Pisarzowice
7. OSP Marcinki
8. OSP Ignaców
9. OSP Ligota
10. OSP Bierzów

Grupa A - męska „Oldboy”
1. OSP MĄKOSZYCE
2. OSP Kobyla Góra

Gratulujemy!

K.J.

Drużyna aerobiku grupowego z naszej szkoły w składzie: Agata Królikowska, Jagoda Piechota, Marzena
Napierała, Paulina Góra, Agata Paleska, Natalia
Jarosz, Pamela Jędrzejewska, Julia Jokiel, Agnieszka
Nowak, po sukcesach w Mistrzostwach Powiatu (I miejsce), Mistrzostwach Rejonu w Kaliszu (I miejsce) oraz
zajęciu IV miejsca w Finale Wojewódzkim w Aerobiku
Grupowym w Poznaniu wspaniale podsumowała swoje
występy w Jarocinie. Dziewczęta wyprzedziły m.in.
drużyny z Kalisza i z Kępna, i zajęły I miejsce w XIII
Wielkopolskim Turnieju w Aerobiku Grupowym Szkół
Ponadgimnazjalnych (Jarocin 18.04.2013r.).

