
Puchar Wójta Gminy 
 

Dwudniowe zawody 
piłkarskie zorganizowane 
przez Urząd Gminy Tarnów 
Opolski oraz LZS Odra Kąty 
Opolskie odbyły się w dniach 
4 i 5 sierpnia (sobota i nie-
dziela) na boisku sportowym 
w Miedzianej. Turniej piłki 
nożnej o Puchar Wójta Gminy. 
rozpoczął się rozgrywkami ju-
niorów. Do rozgrywek przy-
stąpiły drużyny: LZS GKS 
Piomar I Tarnów Opolski – 
Przywory, LZS GKS Piomar II 
Tarnów Opolski - Przywory 
oraz Unia Raszowa - Daniec. 
Nie dotarła na mecz zgłoszona 
drużyna LZS Fiorentina z Na-
kła. Królem strzelców został 

Patryk Matuszek, zdobywca 8 
bramek, grający w barwach 
Piomaru I, najlepszym zawod-
nikiem - Daniel Stupak z tej 
samej drużyny, a najskutecz-
niejszym bramkarzem okazał 
się Piotr Kaliciak – z Piomaru 
II.         W końcowej klasyfi-
kacji najlepsi okazali się za-
wodnicy z I składu Piomaru, 
na drugim miejscu uplasował 
się Piomar II a III miejsce za-
jęli juniorzy z teamu Raszowa 
– Daniec. 
Sędziowie rozgrywek junio-
rów: Krzysztof Glensk, Janusz 
Szygalski - KS OZPN. 

W niedzielę do roz-
grywek przystąpili seniorzy. 
W szranki stanęły drużyny 
LZS Burza Kosorowice, LZS 

Fiorentina Nakło, LZS GKS I 
Piomar Tarnów Opolski - 
Przywory, LZS GKS II Piomar 
Tarnów Opolski - Przywory, 
LZS Unia Raszowa – Daniec, 
LZS Odra Kąty Opolskie. W 
rezultacie rozgrywek Puchar 
Wójta Gminy zdobyli zawod-
nicy I Piomaru, na II miejscu 
znaleźli się piłkarze Burzy z 
Kosorowic, III lokata przy-
padła Unii Raszowa – Daniec. 
Król strzelców turnieju senio-
rów: Mateusz Jambor - LZS 
GKS PIOMAR Tarnów Opol-
ski – Przywory. 
Najlepszy bramkarz: Łukasz 
Lis - LZS GKS PIOMAR Tar-
nów Opolski – Przywory. 

Uczestnikom i zwy-
ciężcom gratulujemy!          JB 

Dar życia 
 

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Opolu wspólnie z 
jednostką OSP Tarnów Opols-
ki zorganizowało pobór krwi, 
który odbył się 6 października 
na placu przy budynku straży w 
Tarnowie Opolskim. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli poświęcić kilka chwil i 
podzielić się sobą. Pamiętaj-
my, że podobno Pan Bóg za 
każdy dobry uczynek odkłada 
na nasze konto jedno pióro. 
Gdy przyjdzie na nas czas, z 
tych uzbieranych piór wyrosną 
nam skrzydła...  Organizatorzy 

Woda naprzód! 
 

W piękny słoneczny 
dzień 7 września w Raszowej 
o godz. 14-stej odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze, 
o Puchar Wójta Gminy Tar-
nów Opolski. W zawodach 
udział brało 11 drużyn OSP z 
terenu naszej gminy (Kosoro-
wice, Przywory, Raszowa oraz 
Tarnów Opolski). W szranki 
stanęły, oprócz podstawowych 
składów, drużyny najmłod-
szych adeptów pożarnictwa – 
zwani harcerzami oraz męskie 
i żeńska reprezentacja mło-
dzieżowa. Walka w obu kon-
kurencjach, jakie składają się 
na zawody sportowo – pożar-
nicze, była bardzo zacięta, a 
emocje wielkie. Poziom wy-
równany, a różnice czasowe i 
punktowe – niewielkie. Druży-
ny harcerskie są przy tym 
traktowane trochę inaczej – w 
ćwiczeniach bojowych nie mu-
szą montować tzw. linii ssaw-
nej, zaś w sztafecie nie poko-
nują ściany, lecz przeskakują 
płotek, nie obowiązuje ich 
także pokonanie równoważni. 
Pozostałe drużyny - bez 
względu na wiek i płeć – obo-
wiązują takie same zasady. We 
wszystkich kategoriach prowa-
dzona była osobna punktacja, 
tak wiec w ostatecznym rozra-
chunku, po zliczeniu wszyst-
kich punktów, puchary zdobyli 
wszyscy uczestnicy. Najlep-
szymi wynikami może się po-
szczycić drużyna z OSP Tar-
nów Opolski, która uzyskała w 
sumie 101,72 punktów, na dru-
gim miejscu uplasowała się 
OSP Przywory, trzecie miejsce 
przypadło OSP Raszowa i 
OSP Kosorowice. Sędziego 
głównego zawodów powołał – 
opiekujący się drużynami stra-
żaków – ochotników z powiatu 
opolskiego – Komendant Mie-
jski Państwowej Straży Pożar-
nej brygadier Paweł Kielar. 
Obowiązki te powierzył star-
szemu kapitanowi Zygmunto-
wi Bawołowi (na co dzień 
zastępcy dowódcy JR-G nr1 w 
Opolu). 

 
Zwycięzcom gratulu-

jemy oraz życzymy doskonałej 
formy i stałego odnoszenia  
sukcesów w życiu zawodo-
wym i prywatnym.  

        Janusz Borowiak 
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