
Piłkarski Puchar 
 
         Wiele piłkarskich emocji 
można było przeżyć na boisku 
w Raszowej, gdzie w sobotę 30 
lipca i niedzielę 1 sierpnia od-
była się kolejna edycja corocz-
nego turnieju o Puchar Wójta 
gminy Tarnów Opolski. W 
sobotę swoje zmagania toczyły 
drużyny juniorskie, w tym 
także nasz zespół, który nie 
wypadł najlepiej. Przegrał 
swoje mecze z Piomarem 
Przywory (1-2) oraz z 
Skalnikiem Tarnów Opolski 
(1-3) i ostatecznie zajął 
ostatnie, trzecie miejsce. 
Wygrała drużyna z Przywór. 
Prawdziwe emocje zaczęły się 
dopiero w niedzielę, kiedy to 
do zmagań przystąpiło 6 
zespołów. Unia wypadła 
bardzo dobrze wygrała swoją 
grupę i zagrała w finale, ale 
ostatecznie przegrała w nim ze 
Skalnikiem Tarnów Op. I 0-2.  

Juniorzy: 
I - Piomar Przywory 
II - Skalnik Tarnów Op. 
III - Unia Raszowa Daniec 
 
Seniorzy: 
faza grupowa 
Skalnik Tarnów Op. - Piomar 
Przywory 1:0 
Unia Raszowa-Daniec - Burza 
Kosorowice 0:0 
Piomar Przywory - Fiorentina 
Nakło 4:1 
Burza Kosorowice - Skalnik II 
Tarnów Opolski 0:1 
Fiorentina Nakło - Skalnik 
Tarnów Opolski 1:2 
Unia Raszowa-Daniec -
Skalnik II Tarnów Opolski 3:0 
 
o 3 miejsce 
Piomar Przywory - Skalnik II 
Tarnów Opolski 3:0 
 
finał 
Skalnik Tarnów Opolski - 
Unia Raszowa - Daniec 2:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorzy: 
I - Skalnik Tarnów Op. I 
II - Unia Raszowa Daniec 
III - Piomar Przywory 
IV - Skalnik II Tarnów Op. 
V - Burza Kosorowice 
VI - Fiorentina Nakło 
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Caritas Kąty Opolskie
zmienia godziny urzędowania.

Poniedziałek - Piątek 
00 0013  – 15

Nowoczesne boisko 
w Kątach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kąty Opolskie mają 
nowy obiekt sportowy. Pokry-
ty jest poliuretanem (potocznie 
zwany tartanem) i przystoso-
wany do gry w piłkę siatkową, 
koszykówkę oraz tenis.  29.09 
br. odbyło się uroczyste poś-
więcenie i oddanie go do użyt-
ku. Z tej okazji odbył się fes-
tyn, podczas którego można 
było pobawić się przy dźwię-
kach dobrej muzyki i śląskim 
humorze, jak i osobiście wy-

próbować nowy „tartan” w 
zorganizowanych turniejach 
sportowych. Rozegrano zawo-
dy o puchar sołtysa m.in. w 
siatkówce, piłce nożnej i… 
rzucie butem w dal. Na scenie 
wystąpił m.in. chór Cantabiles 
oraz kabaret Nieznani,  impre-
zę zakończyła zabawa tanecz-
na z zespołem Rodos.   

W październiku 2009 
roku podpisano umowę o dofi-
nansowanie projektu „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego w 
miejscowości Kąty Opolskie”. 
Pomysł zainicjowało Towa-
rzystwo Społeczno -  Kultural-
ne Rozwoju Wsi Kąty Opol-
skie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie 
313,322,323, „Odnowa i Roz-
wój wsi”. Prace budowlane 
rozpoczęły się w maju bieżą-

cego roku i pochłonęły kwotę 
rzędu około 160 tys. złotych. 
Inwestycję współfinansował 
Urząd Gminy w Tarnowie 
Opolskim, który z Wójtem 
Zygmuntem Cichoniem na 
czele, aktywnie wspierał tą 
inicjatywę.  Jak mówi sołtys 
wsi Kąty Opolskie Jan Zając, 
trwają już starania o pozys-
kanie kolejnych środków na 
rewitalizację całego terenu, tak 
by można go było ogrodzić, 
wyrównać oraz oświetlić.   

Towarzystwo Społe-
czno-Kulturalne  Rozwoju Wsi 
Kąty Opolskie prężnie działa 
od 2003 roku. W ramach swo-
jej działalności min.: pielę-
nuje istniejące boisko sporto-
we, organizuje Wigilię dla 
Samotnych, Dożynki Wiejskie, 
Festyny, Dzień Seniora, Re-
montuje urządzenia na placu 

zabaw, wykonało sanitariaty w 
szatni sportowej, zakupiło 
automat do prania odzieży dla 
sportowców. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego to był naj-
większy projekt, który do tej 
pory był realizowany przez to 
stowarzyszenie.  
 
 
 

Serdeczne podziękowania dla  
Andrzeja Musiałowskiego 

 za wszelką pomoc okazaną na 
rzecz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tarnowie Opolskim 

Strażacy walczyli 
o Puchar Wójta 

 
Po raz kolejny strażacy naszej 
gminy rywalizowali między 
sobą w zawodach, które 
odbyły się w  sobotę 18 wrześ-
nia. Mimo, że organizatorem 
była jednostka OSP w Przy-
worach, coroczne zawody o 
Puchar Wójta Gminy Tarnów 
Opolski odbyły się  w Koso-
rowicach przy placu OSP. 
Zmagania jednostek przebie-
gały w spokojnej atmosferze 
udanej zabawy i zdrowej 

rywalizacji, czego potwierdze-
niem  można uznać brak 
odniesionych kontuzji i pro-
testów. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom oraz kibi-
com, bez których zmagania nie 
mogły by się odbyć. W przysz-
łym roku życzymy wszystkim 
drużynom jeszcze lepszych 
rezultatów  na każdym szcze-
blu wiekowym. 

 
WYNIKI 

Harcerska drużyna żeńska: 
1 m-ce: OSP Tarnów Opolski 
(jedyna w tej kategorii) 

Harcerze: 
1 m-ce: OSP Tarnów Opolski 
2 m-ce: OSP Kosorowice 
3 m-ce: OSP Przywory 
Młodzieżowa druż. żeńska: 
1 m-ce: OSP Raszowa (jedyna 
w tej kategorii) 
Młodzieżówka: 
1 m-ce: OSP Kosorowice 
2 m-ce: OSP Przywory 
3 m-ce: OSP Raszowa 
Seniorzy: 
1 m-ce: OSP Kosorowice 
2 m-ce: OSP Raszowa 
3 m-ce: OSP Tarnów Opolski 
4 m-ce: OSP Przywory 


