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Turnieje piłkarskie 

 
eekend 19-20 sierpnia w 
Tarnowie Opolskim stał 

pod znakiem turniejów piłki 
nożnej. W sobotę na boisko 
„Orlik" wybiegła młodzież, a  
w niedzielę - dorośli. Przez te  
dwa dni swoje mecze roze-
grało 10 drużyn, rywalizując o  
puchary i dyplomy ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofa Mutza. 
W sobotę do rywalizacji przy-
stąpiły 4 drużyny młodzieżo-
we, walka o zwycięstwo w tur-
nieju rozgrywała się w syste-
mie najbardziej sprawiedli-
wym ze sprawiedliwych to 
znaczy – każdy z każdym. 
Organizatorzy turnieju bardzo  
dziękują za pomoc przy sę-
dziowaniu meczy p. Krzyszto-
fowi Glenskowi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja końcowa 
(młodzież): 

1. FC FATUM 
2. RODŁO OPOLE 
3. BEZ NAZW Y 
3. PIOMAR PRZYW ORY 

Drugi dzień turnieju  
piłkarskiego toczył się przy  
lepszej aurze i atmosferze 
sportowej. Sześć drużyn dos-
tarczyło sobie i kib icom wielu  
pozytywnych emocji, pasjonu-
jących zagrań i goli. Z trybun 
słychać było zwroty grzeczno-
ściowe mobilizu jące chłopa-
ków do zaciętej walki o nagro-
dy. Liczba zdobytych goli 
może tylko świadczyć o tym, 
jak zacięte pojedynki się roz-
grywały tego dnia. Organi-
zatorzy turnieju bardzo dzię-
kują za pomoc przy sędzio-
waniu panom: Dariuszowi Ko-
chankowi i Marcinowi Ko-
chankowi. 

Klasyfikacja końcowa 
(dorośli): 

1. BEZ NAZW Y 
2. PIORUN OSIEDLE 
3. FC FATUM 
4. GLENSKA STREET 
5. UNIA SKALNIK - PIAST 
6. LZS NAKŁO 

Inf. Michał Smaroń 

 

W 
Nasi sołtysi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an Zając – sołtysuje w 
Kątach Opolskich od 16 

lat. Jest prezesem (i jednym 
z założycieli) Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego 
Rozwoju Wsi Kąty Opolskie, 
działaczem LZS i członkiem 
chóru „Cantabiles”. Jego żo-
na, Teresa ws piera męża i  
godzi się na jego ciągłe nieo-
becności. Gości i współpra-
cowników przyjmowanych w 
domu zawsze podejmuje k a-
wą i pachnącym domowym 
ciastem. 
 
- Jakie plany na bieżący rok 
ma Rada Sołecka a jakie To-
warzystwo? Jak przeb iega 
realizacja tych planów? 
- I Towarzystwo i Rada ściśle 
współpracują – trudno by było 
inaczej, skoro najbardziej ak-
tywne osoby działają i tu i tu. 
Pragniemy kontynuować roz-
budowę boiska – staramy się o 
dopłatę unijną. Według pani 
koordynator wszystko jest na 
dobrej drodze. Nareszcie, po 
11 miesiącach od złożenia 
wniosku o płatność, otrzyma-
liśmy przyznany zwrot kosztów 
za poprzednią inwestycję. 
(Przypomnijmy: korty teniso-
we, boisko do siatkówki i ko-
szykówki, boisko wielofunk-
cyjne). Nie mamy już długu. 

Niestety, wskutek opóźnień 
Towarzystwo musiało pokryć 
koszt odsetek, a to dla nas 
spora suma. Dobrze, że zara-
biamy. 
- To, że wieś niewielka i 
ludzie pełniący funkcje spo-
łeczne dublu ją je, z jednej 
strony ułatwia uzgodnienia, z 
drugiej jednak ogranicza ilość 
chętnych do pracy. Choć po 
rezu ltatach widać, że nie 
bardzo możecie narzekać… 
- Właśnie! Widać więc, że nie 
jest prawdą, jakoby mieszkań-

ców Kątów Op. cechowało 
szczególne upodobanie do 
„rodzinnych kłótni”. Przeciw-
nie, uważam, że członkowie 
naszej sołeckiej społeczności 
przodują w gminie jeśli chodzi 
o inicjatywy oddolne i inno-
wacyjne pomysły. Od 2007 
roku działamy w Odnowie Wsi  
i z zestawień dokonywanych 
corocznie wynika, że w ciągu 
minionych 4 lat wypracowa-
nych zostało 114964 złotych. 
Gdyby nie było zgody czy 
można by mówić o takich 
sumach? Staramy się dbać o 
interesy każdej grupy społecz-
nej – oczywiście nie jest tak, że 
wszyscy są w tym samym stop-
niu zadowoleni. Ale to niemo-
żliwe. Żeby uzyskać opinię o 
naszych działaniach i dowie-
dzieć się co nurtuje mieszkań-
ców, planujemy po sezonie 
urlopowym zwołać zebranie 
wiejskie i dać każdemu możli-
wość wypowiedzenia się. Wójt  
Gminy planuje zebrać te głosy 
i po rozpoznaniu dokonać zes-
tawienia ważnych i pilnych in-
westycji w poszczególnych so-
łectwach oraz opracować har-
monogram. 
- Co pochłania wasze środki 
sołeckie? 
- Utrzymanie zieleni, konser-
wacja i opieka nad obiektami 
sportowymi, gminne drogi pol-
ne. Tłuczeń otrzymany z gminy 
i dostarczany przez transport 
zewnętrzny został użyty zgod-
nie z przeznaczeniem – pracę i 
potrzebny sprzęt zapewnili na-
si rolnicy. Niemniej i na in-
nych drogach polnych zawsze 
jest coś do zrobienia. 
- A jak się ma sprawa z 
udrażnianiem rowów? 
- Rolnicy otrzymali kontrakty i 
wywiązują się z nich – inaczej 
nie otrzymywaliby zapłaty. Do-
tyczy to wszystkich prac zwią-
zanych z usuwaniem skutków 
powodzi: remontów dróg, wy-
kaszania i udrażniania rowów, 
prac remontowych i sanitar-
nych we własnych gospodar-
stwach. 
- Czy zdążyliście już uporać 
się z wszystkimi skutkami 
ubiegłorocznej powodzi? 
- Prawie. Niektóre skutki są 
długotrwałe. Tam gdzie mo-
żna, ludzie się ubezpieczają. 
Ale terenów zalewowych nikt 
nie ubezpiecza. Staramy się, 
aby zostały one uznane za 
polder i przyjęły napływ wody 

w razie zagrożenia powodzią. 
By zarówno napływ jak i 
wypływ były regulowane. 
Chroniłoby to wieś, zapobie-
gało niekontrolowanemu prze-
rwaniu wałów, a odpowie-
dzialność za straty rolnicze na 
powierzchni polderów przeję-
łoby państwo. 
- Czy sprowadzeni do gminy 
więźn iowie wykonali jakieś 
znaczące prace? Były jakieś 
trudności? 
- Przez trzy dni pracowały tu 2 
osoby, kolejne dwa dni – 3. 
Wykonywały prace porządko-
we, czyściły rowki odwadnia-
jące, ustawiały nowe znaki i 
oznaczenia drogowe. Przy 
okazji w końcu Powiatowy 
Zarząd Dróg zainteresował się 
rowem przydrożnym. Gmina 
zabezpieczyła dowóz i wyposa-
żenie robotników, ale trzeba 
było tu być, by dozorować i 
zapewnić im takie sprawy jak 
możliwość skorzystania z toa-
lety, zakupu żywności itp. 
- A teraz o przyjemniejszych 
sprawach. Czy planujecie 
znów zorganizować „Spotka-
nie pokoleń”? 
- W tym roku zdecydowanie 
nie. Taki festyn to spore kosz-
ty. A jak mówiłem – zarówno 
konieczność zapłacenia odse-
tek jak i inne potrzeby po-
chłonęły wiele środków. W 
ubiegłym roku z okazji otwar-
cia kortów była uroczystość. 
Kiedy zakończymy prace na i 
wokół boiska na pewno zor-
ganizujemy imprezę. Chciał-
bym pozostawić po swoim soł-
tysowaniu jakiś trwały ślad. 
Coś, co by wszystkim służyło 
przez długi czas. Przecież moż-
na ograniczyć bycie sołtysem 
do zbierania podatków, rozle-
piania ogłoszeń, zwoływania 
zebrań raz do roku i mieć 
święty spokój. Jak się nic nie 
robi, to się nie popełnia błę-
dów, nikomu nie naraża. Ja 
tak nie potrafię. A że nie 
wszystkim wszystko się podo-
ba? Dyskusja – to nie kłótnia. 
A ci, którzy się nie udzielają, 
niech raczą nie przeszkadzać. 
- Życzymy, żeby więcej było  
„pomagaczy” niż „przeszka-
dzaczy” i żeby udało się mie-
szkańcom Kątów stale pole-
pszać życie. 
- Dziękuję, ja też sobie i 
całemu sołectwu tego życzę. 

 
Rozmawiała: Irena Zielonka 
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