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LZS-y przygotowują się 
 do wiosny 

Dla wielu sport upra-
wiany czynnie jak i biernie w 
postaci kibicowania to bardzo 
ważna sfera życia. Niektórzy 
emocjonują się sportem pre-
zentowanym przez światowej 
sławy kluby lecz też  dla wielu 
bardzo wielu emocji dostar-
czają  zmagania sportowe na 
poziomie klubów sportowych 
z naszej gminy. By zespoły te 
mogły sprawnie funkcjonować 
niezbędna jest sprawna ich 
organizacja nad którą czuwa 
Zarząd Gminny Zrzeszenia 
LZS. Zbliżająca się runda 
wiosenna rozgrywek wymaga-
ła ustalenia wielu szczegółów, 
dlatego 16 marca w budynku 
OSP w Kosorowicach odbyło 
się zebranie Zarządu Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Tar-
nowie Opolskim. 

Na wstępie spotkania 
przedstawiono fundusze jakie 

zostały przeznaczone w gmin-
nym budżecie na sport w 2010 
roku. Początkowo budżet 
przewidywał kwotę 130 tys. zł. 
na działalność sportową w 
gminie, jednak jeszcze przed 
jego uchwaleniem radni Krzy-
sztof Halupczok oraz Alfred 
Kobienia złożyli do wójta 
wniosek o zwiększenie środ-
ków i korektę projektu bud-
żetu. Wniosek jako jedyny 
został uwzględniony przez 
wójta, dzięki czemu w bud-
żecie kosztem innego zadania 
sport zyskał dodatkowo 10 tys. 
złotych więcej,  przez co suma 
przeznaczona na sport wzrosła 
do 140 tys. zł. Niestety tak jak 
w większości przeznaczonych 
z budżetu gminy tak i te środki 
są niższe niż w ubiegłym roku. 
Jest to niestety echo kryzysu, 
który odbił się na wpływach z 
podatków głównie od osób 
prawnych do kasy gminnej. 
Budżet LZS to nie tylko środki 

przekazywane przez gminę ale 
również środki własne pozys-
kiwane z innych źródeł np.  
własna praca,  sponsorzy. Klu-
by winny również tak jak inne 
stowarzyszenia pobierać skład-
kę członkowską. Z tym jednak 
bywa różnie?  Fundusze otrzy-
mane z budżetu gminy na 
działalność LZS również trze-
ba podzielić na poszczególne 
drużyny. Był to główny i naj-
ważniejszy cel spotkania. Dys-
kusja na ten temat była bardzo 
burzliwa, jednak każdy z prze-
dstawicieli zespołów musiał 
zaakceptować kryteria przez-
naczania funduszy wg punk-
tów, których to ilość zależała 
od ilości drużyn w danej miej-
scowości. Raszowa kolejny raz 
otrzymała tylko połowę należ-
nej kwoty, co zdaniem ich 
działaczy jest jawną dyskrymi-
nacją stosowaną przez Władze 
G.Z. LZS wobec ich klubu. 
Analizowano również stan fi-

nansowy zespołów. Były wś-
ród nich 2, które zamknęły rok 
2009 na sporym minusie, ale 
były i takie, które w nowy rok 
weszły z dobrym wynikiem 
finansowym. Długo zastana-
wiano się jak rozwiązać pro-
blem drużyn posiadających 
dług. Obradujący doszli do 
wniosku, że kluby które zam-
knęły poprzedni rok z wyni-
kiem ujemnym wygospodarują 
w nowym budżecie sumę rów-
ną zadłużeniu i przekażą ją na 
rezerwę budżetową Zrzeszenia 
LZS. Na spotkaniu wniosko-
wano również o lepszą współ-
pracę z księgową by uściślić 
procedury zatwierdzania faktur 
przez poszczególne zespoły. 
Przyznane środki: 
Przywory – 33 327 pln 
Tarnów Opolski – 44 436 pln 
Kąty Opolskie -   14 812 pln  
Kosorowice  -  13 754 pln  
Nakło – 9 522 pln 
Raszowa – 9 228 pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 W poniedziałkowy, 
nienajcieplejszy wieczór 15. 
03.2010r. odbyło się Zebranie 
Wiejskie Numer 1/2010. Ze-
branie było sprawozdawczo-
niewyborcze, ponieważ wybo-
ry Sołtysów i Rad Sołeckich 
odbędą się w przyszłym roku. 

O ile na Kosorowice 
nie spadnie meteoryt, czy 
gdzieś na polu nie pojawi się 
tryskająca ropa lub też nie 
pojawią się kręgi zbożowe 
zwiastujące pojawienie się 
gości z innej galaktyki, a co za 
tym idzie niezłej imprezy, bo 
gościnni to my jesteśmy, bę-
dzie to również ostatnie Zebra-
nie Wiejskie w tym roku. Uff, 
koniec zdania. 

Frekwencja nie była 
tym razem zbyt wysoka, ale 
nie udało się ustalić, czy był to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wpływ złej pogody, czy w TV 
pojawił się nowy, ekscytujący 
serial o zagmatwanej i ciągną-
cej się jak włoski makaron 
fabule. 

W głównych rolach 
wystąpili: Wicestarosta Opol-
ski i Radny Okręgu III Pan 
Krzysztof Wysdak, Wójt 
Gminy Pan Zygmunt Cichoń, 
Policjanci z KP w Ozimku w 
ilości 2 szt. (nazwiska tajne 
przez poufne) w każdym razie 
obaj młodsi aspiranci, Rada 
Sołecka oraz mieszkańcy w 
ilości 63 szt. (chyba, że się 
ktoś nie wpisał na listę). 

Scenariusz zebrania 
też przypominał trochę tele-
nowelę, bo ameryki w tym 
temacie już raczej odkryć się 
nie da. Wicestarosta przekazał 
informacje związane z inwes-

tycjami na drogach powiato-
wych, w tym w Kosorowicach. 
Tutaj atmosfera zrobiła się 
gorąca, ponieważ część miesz-
kańców jest niezadowolona z  
jakości wykonanych prac, ze 
sposobu budowy chodnika i z 
samego faktu, że chodnik w 
końcu jest chyba też.  Ale jak 
świat światem malkontentów 
jeszcze nikomu nie udało się 
zadowolić i tego raczej się 
trzymajmy. Mamy nadzieję, że 
po tegorocznych wyborach 
problem drogi powiatowej w 
Kosorowicach i Tarnowie 
Opolskim nie pójdzie w nie-
pamięć. 

Wójt przedstawił 
efekty swojej pracy i pracy 
Rady Gminy, tudzież radnych 
z Kosorowic, czego efektem 
jest również wspomniany 
wcześniej chodnik, nawierz-
chnia z kostki na części ul. 
Zapłotnej oraz zestaw lampek 
ulicznych w luźno potrakto-
wanej konfiguracji. Ponadto 
mieszkańcy dowiedzieli się, 
jakie inwestycje będą realizo-
wane w roku bieżącym, a bę-
dzie ich niestety mniej, bo jak 
powszechnie wiadomo bud-
żety samorządów otrzymały 
cios rykoszetem kryzysowym 
w postaci mniejszych wpły-
wów z podatków od osób 
prawnych. 

Policjanci. Trzeba 
przyznać, że pomimo ich 

narzekań bardzo ładnie się 
prezentują w nowych mun-
durach. Powinni wsłuchać się 
w głos pań, które te rzeczy 
dobrze znają i mówią - nie 
ważne że się cierpi, ważne jak 
się wygląda. Pomimo tego, że 
dzielnicowi robią co mogą i 
naprawdę się starają, nie 
byliśmy w stanie ustrzec się w 
zeszłym roku paru oszustw i 
kradzieży z włamaniem do 
domów. Policjanci starali się 
przekazać kilka cennych uwag 
mieszkańcom, co robić lub 
czego nie robić, aby ustrzec się 
kłopotów. Swoją drogą, pies 
biegający po podwórku pod 
nieobecność gospodarzy i 
dobiegający do furtki w 2sec. 
to całkiem niezły wynalazek. 
Trzeba tylko pamiętać o zam-
knięciu samej furtki, żeby nie 
zrobić krzywdy niewinnym. 

Na koniec zebrania 
Sołtys przedstawił sprawoz-
danie z działalności swojej i 
Rady Sołeckiej, co do którego 
mieszkańcy żadnych uwag nie 
wnieśli. Ponadto wypłakał się 
publicznie, że nie udało mu się 
zdobyć dotacji na postawienie 
nowego płotu na placu zabaw i 
pogroził palcem leśnym śmie-
ciarzom i niszczycielom świe-
żo zasadzonych drzewek.  

Na tym zebranie za-
kończono i wszyscy rozeszli 
się w zgodzie. 
                            Tomasz Rega 


