W Osinach grali w szachy
Znów nasza gmina przeżyła najazd gości z wielu części kraju. Wszystko za sprawą Zimowego Turnieju
Szachowego dla Dzieci o Puchar GAZ-SYSTEM S.A, który już po raz piąty został zorganizowany w
Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Osinach.
Impreza z każdym rokiem rozrasta się. Dobra opinia o turnieju sprawia, że coraz więcej młodych osób
chce w nim zagrać. Doszło nawet do tego, że już kilka dni przed turniejem listy startowe były
zamknięte, gdyż szkoła nie jest z gumy i więcej graczy przyjąć nie mogła. W sumie w osińskim turnieju
zagrało 108 osób, m.in. z Rzeszowa, Łodzi, Warszawy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Mińska
Mazowieckiego, Radomia i oczywiście wielu miejscowości Lubelszczyzny.
- Cieszy mnie to, że turniej jest tak popularny i że do małej gminnej miejscowości przyjeżdżają ludzie
z tak dużych ośrodków. To niewątpliwie dobra promocja naszej gminy i Lubelszczyzny - podkreślał
podczas zakończenia turnieju Andrzej Bujek, wójt gminy Żyrzyn.
Ważne jest również to, że w turnieju udział wzięło prawie 40 uczniów szkół podstawowych w
Żyrzynie, Skrudkach i Osinach.
W naszej gminie – dodaje wójt Andrzej Bujek - realizowany jest projekt systemowy ,,Od wiedzy do
kompetencji” współfinansowany ze środków unijnych, w ramach którego uczniowie wszystkich
podstawówek uczą się grać w szachy .Utworzono sekcję szachową i zatrudniono instruktorów w
osobach Krzysztofa Góry i Zdzisława Machniewskiego. Taki turniej to niebywała okazja, by nasi
uczniowie zmierzyli się z innymi zawodnikami, często lepszymi, by to było dla nich bodźcem do
dalszych treningów. Gratuluję organizatorom szczególnie Dyrektorowi szkoły – Sławomirowi
Seredynowi oraz Krzysztofowi Górze.
Najlepszy z gminy Żyrzyn okazał się Adrian Wasiak (SP w Żyrzynie), najwyżej sklasyfikowanym
zawodnikiem osińskiej szkoły został Maciej Nowacki, zaś w gronie uczniów SP w Skrudkach najlepiej
poradził sobie Michał Henrykowski .
- Wyniki nie są jednak najważniejsze – podkreśla Sławomir Seredyn, dyrektor SP w Osinach –
Organizując ten turniej chodzi o to, by dzieci z naszej gminy mogły się zmierzyć z innymi dziećmi. Nie
każdego stać na wyjazd na turniej do Lublina, czy Zamościa. Dlatego to my zapraszamy innych do nas.
Jeżeli chodzi o wyniki sportowe to niespodzianki nie było. Najstarszą grupę wiekową (chłopców do
lat 13) wygrał najwyżej rozstawiony w turnieju - Przemysław Laszczak z MTSz Mińsk Mazowiecki.
Grupę dziewcząt do lat 13 wygrała Julia Drob z Tempa Ożarów. W kategorii do lat 10 wśród chłopców
najlepszy okazał się Tomasz Szczepanowski ( Debiut Ostrowiec Świętokrzyski), a wśród dziewcząt Emilia Fiała ( MOSiR Włodawa). Silnie obsadzoną grupę dzieci do lat 7 wygrali: Liliana Krzanowska
(Rzeszów) i Tomasz Topolan (LKSz Lublin).
Co ważne, nikt z Osin nie wyjechał z pustymi rękami. Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali turniejowe upominki a zwycięzcy atrakcyjne nagrody rzeczowe i puchary. Głównym
sponsorem był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Imprezy wsparli też: Spółdzielnia
Mleczarska Ryki, Materne-Polska oraz bank PKO BP.

