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Budowlani gór¹! 
 

               Ju¿ po raz trzeci 21 
lipca br. na boisku LZS-u  
w Kosorowicach przedsiê-
biorcy z naszej gminy spotkali 
siê na Festynie Sportowo-
Rekreacyjnym Dru¿yn Zak³a-
dów Pracy. G³ównym celem 
imprezy, nad któr¹ patronat 
obj¹³ Wójt Gminy Zygmunt 
Cichoñ, by³o rozegranie 10-
zadaniowego turnieju pomiê-
dzy pracownikami (wspoma-
ganymi przez cz³onków rodzin 
oraz przyjació³) firm. Do 
turnieju stanêli: ZRUB „Ma-
lik” Przywory (Rudolf Malik), 
FU-H Hurt-Detal „Metarol” 
Tarnów Op. (Dorota i Ewald 
Dziemba), PPHU „MUTZ – 
Do-my pod klucz” Kosorowice 
(Krzysztof Mutz). 
 Pierwszym punktem 
programu by³y mecz pi³ki 
no¿nej. Najlepsi okazali siê re-
prezentanci firmy „MUTZ”  
(5 bramek!), dalej uplasowal 
siê „Metarol” (3 bramki) przed 
zawodnikami z Przywór  
(2 bramki). Najskuteczniej-
szym strzelcem okaza³ siê 
Szymon Dyga (Kosorowice)  
a bramkarzem Hiacenty Her-
manza (Tarnów Op.). Za naj-
lepszego zawodnika uznano 
Damiana Malika (Przywory). 
W sumie pad³o 10 bramek 
zdobytych przez 9 zawodni-
ków. Wrêczono 1 ¿ó³t¹ kartkê, 
1 zawodnik dozna³ niewielkiej 
kontuzji. 
         Pozosta³e zadania 
wieloboju mia³y bardziej re-
kreacyjny charakter. Sztafeto-
wo toczono oponê samocho-
dow¹, biegano w slalomie nio-
s¹c jajko na ³opacie, rzucano 
pi³k¹ lekarsk¹ do celu, prze-
cinano drewno pi³¹ rêczn¹, 
pchano kulê, ³owiono „na su-
cho”, prezesi firm strzelali 
„jedenastki”, przeci¹gano linê, 
zawodnicy dru¿yn pi³karskich 
oddawali rzuty karne. O zwy-
ciêstwie w wieloboju decydo-
wa³a suma punktów uzyska-
nych w poszczególnych kon-
kurencjach (system: 3-2-1). 
Najlepsi okazali siê reprezen-
tanci firmy budowlanej 
„MUTZ”, którzy uzyskali  
23 punkty (4 zwyciêstwa, 3 
drugie i 2 trzecie miejsca). 
 Poza turniejem junior-
skie dru¿yny LZS - „Burza” 
Kosorowice oraz „Walec” 

Miedziana – rozegra³y towa-
rzyski mecz pi³ki no¿nej 
wygrany przez gospodarzy 4:3 
(3:0). 
 Wójt Gminy ufundo-
wa³ dyplomy i puchary 
uroczyœcie wrêczone reprezen-
tantom Dru¿yn Zak³adów 
Pracy. Mecze turniejowe 
sêdziowa³ Jerzy Ochman z Ko-
legium Sêdziów w Ozimku,  
a mecz juniorów poprowadzi³ 
Jacek Suchanek z Kosorowic. 
G³ównym sêdzi¹ turnieju by³ 
Pawe³ Kiszka. 
 Oprócz obserwowania 
zmagañ sportowych i – oczy-
wiœcie – uczestnictwa w nich, 
mo¿na by³o zakosztowaæ ty-
powo festynowych atrakcji: 
jad³a, napitku i... dobrego 
humoru. Ze wszech miar uda-
na impreza pozwoli³a miesz-
kañcom Kosorowic i okolicz-
nych miejscowoœci mile spê-
dziæ sobotnie popo³udnie. Za 
rok planowany jest IV Festyn. 
Gratulujemy pomys³u organi-
zatorom, woli walki uczest-
nikom, a reprezentantom firmy 
„MUTZ” – zwyciêstwa! 
 

ZURB „Malik” Przywory  
kier.dr. R.Malik, trener 

N.Wieszo³ek 
PPHU „MUTZ” Kosorowice  
kier.dr. K.Halupczok, trener 

H.Sparwasser 
FU-H Hurt-Detal „Metarol” 

Tarnów Op. – kier.dr. 
A.Matuszczyk, trener 

E.Dziemba 
LZS „Burza” Kosorowice (jr)  

kier.dr. K.Halupczok, trener 
H.Sparwasser 

LZS „Walec” Miedziana  
kier.dr. M.Lisek, trener 

A.Kobienia 

Turniej Pi³karski  
o Puchar Wójta Gminy 

 
 
 
 
 

 Od wielu lat pod 
koniec pierwszego wakacyj-
nego miesi¹ca dru¿yny LZS  
z gminy Tarnów Opolski 
spotykaj¹ siê na Turnieju 
Pi³karskim by walczyæ  
o Puchar Wójta Gminy.  
W sobotê 28 lipca rywali-
zowa³y dru¿yny juniorskie, zaœ 
niedziela (29) nale¿a³a do 
seniorów. 
 W meczach junior-
skich pad³o a¿ 21 bramek. 
Skuteczne strza³y odda³o 16 
zawodników. Królem Strzel-
ców zosta³ zdobywca 3 bra-
mek £ukasz Jarosz z LZS 
Raszowa, za najlepszego za-
wodnika wœród m³odych adep-
tów futbolu uznano Marcina 
Kochanka z LZS „Skalnik – 
Tarnovia” (Tarnów Op.), a na 
miano najlepszego bramkarza 
zas³u¿y³ Wojciech Cz³apa  
z LZS „Piomar” (Przywory). 
Koñcowa klasyfikacja turnieju 
juniorów przedstawia siê 
nastêpuj¹co: 
1. LZS „Skalnik-Tarnovia” 
Tarnów Op. – kier.dr. J.Pu-
delko, trener R.Nowakowski 
2. LZS „Piomar” Przywory – 
kier.dr. M.Duraj, trener 
M.Chudala 
3. LZS „Burza” Kosorowice 
– kier.dr. Sz. Dyga, trener 
J.Joñczyk 
4. LZS Raszowa – kier.dr. 
A.Porada, trener K.Mroszczyk 
5. LZS „Odra” K¹ty Op. – 
kier.dr. A.Kobienia, trener 
E.Tomas 
 Podczas wszystkich 
spotkañ zawodnicy prowadzili 
bezpieczn¹ grê zgodnie z za-
sadami fair-play, tote¿ nie 
zanotowano kontuzji ani ¿ó³-
tych kartek. Niestety jednemu 
z zawodników z Raszowej 
„puœci³y” nerwy i za obel¿ywe 
s³owa skierowane pod adresem 
sêdziego zosta³ wykluczony  
z dalszej gry (czerwona 
kartka). Mecze juniorów pro-
wadzili sêdziowie: Dariusz 
Kochanek, Jaros³aw Bro¿ek, 
Mieczys³aw Tomsza. Sêdzi¹ 
G³ównym turnieju – zarówno 
juniorów jak i seniorów by³ 
Pawe³ Kiszka. 

 Podczas niedzielnych 
meczy dru¿yn seniorów pad³o 
7 bramek zdobytych przez  
6 zawodników. Jerzy Joñczyk 
z LZS „Piomar” (Przywory) 
zdobywaj¹c 2 bramki okaza³ 
siê najskuteczniejszym strzel-
cem. Tomasz Miklasz z tej 
samej dru¿yny – to najlepszy 
gracz turnieju, a za najlep-
szego z bramkarzy uznano 
Andrzeja Smolarza z Tarnowa 
Op. 
 
 W koñcowej klasyfi-
kacji dru¿yny zajê³y nastê-
puj¹c¹ kolejnoœæ: 
1. LZS „Piomar” Przywory – 
kier.dr. M.Mika, trener 
G.Pasierowski 
2. LZS Raszowa – kier.dr. A. 
Porada, trener K.Mroszczyk 
3. LZS „Skalnik-Tarnovia” I 
Tarnów Op. – kier.dr. 
J.Pudelko, trener H.Kie³basa 
4. LZS „Skalnik-Tarnovia” 
II Tarnów Op. – kier.dr. 
K.Wieszo³ek, trener D.Kocha-
nek 
5. LZS „Odra” K¹ty Op. – 
kier.dr. P.Blaut, trener 
A.Mazurek 
 Krewcy seniorzy a¿ 
5-krotnie byli karani za zbyt 
ostr¹ grê. Niechlubny rekord 
pad³ w drugim meczu turnieju, 
pomiêdzy dru¿ynami z Tarno-
wa Op. (II) i Przywór – uka-
rano tu a¿ 4 zawodników (po 2 
z ka¿dej dru¿yny). Na szczêœ-
cie i tutaj obesz³o siê bez 
kontuzji, nikt te¿ nie zas³u¿y³ 
na wykluczenie. 
 W sk³adach sêdzio-
wskich naprzemiennie funkcjê 
sêdziego g³ównego i sêdziów 
asystentów pe³nili: Wojciech 
Bia³ow¹s, Krzysztof Bia³ow¹s 
i Dariusz Wordak. 
           W sprawozdaniu 
z przebiegu zawodów pod-
pisanym przez Sêdziego G³ów-
nego Turnieju Paw³a Kiszkê 
znalaz³a siê uwaga o wzo-
rowym przygotowaniu zawo-
dów. Gratulujemy gospoda-
rzom sprawnej organizacji  
a zwyciêzcom zdobycia Pu-
charu Wójta Gminy. Zespó³ 
„Odra”, zrzeszaj¹cy graczy  
z K¹tów Opolskich i Mie-
dzianej powinien wnikliwie 
przeanalizowaæ swoj¹ grê i za-
braæ siê do pracy, jeœli chce 
myœleæ o poprawieniu wyni-
ków. Wszak boisko posiada 
piêkne... 

Nowy wóz bojowy 
OSP w Kosorowicach 

wzbogaci³a swój stan posia-
dania o samochód stra¿acki. 
Nabytek – wprawdzie z dru-
giej rêki, lecz w doskona³ym 
stanie – kosztowa³ oko³o 60 
tys. z³. Czêœæ tej sumy stra¿acy 
uzbierali sami, resztê wyasyg-
nowa³a gmina (oko³o 45 tys.). 
Magirus-Deutz to œredniej 
wielkoœci pojazd ze zbiorni-
kiem mieszcz¹cym 2 tys. lit-
rów wody, przeznaczony dla 
9-osobowej ekipy. Kosorowic-
cy druhowie obiecuj¹ pieczo-
³owicie dbaæ o jego stan  
i sprawnoœæ. 


