
Spotkanie ze sportowcem 
 
                   Uczniowie Szko³y 
Podstawowej w K¹tach Opol-
skich dniu 25 wrzeœnia 
spotkali siê z Rados³awem 
K³eczkiem-dru¿ynowym wice-
mistrzem Europy oraz mist- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rzem Polski w biegu na 5000 
m, 1000 m i na 3000 m  
z przeszkodami. Temat spot-
kania: „Biegaæ ka¿dy mo¿e”. 
Sportowiec opowiada³ dzie-
ciom, jak zaczyna³a siê jego 
kariera sportowa, ile czasu 
spêdza na treningach. Obecnie 
jest studentem AWF we Wroc-
³awiu, ale mieszka w Gogoli-
nie i w tej miejscowoœci czasa-
mi trenuje. Mistrz przywióz³ 
ze sob¹ pokaŸny zbiór medali: 
z³otych, srebrnych i br¹zo-
wych których ciê¿ar by³ impo-
nuj¹cy. Zaprezentowa³ rów-
nie¿ puchary i inne nagrody, 
które zdobywa³ w Europie i na 
œwiecie. Swoim opowiadaniem 
o karierze sportowej zachêca³ 
uczniów do czynnego sportu.  
Podkreœla³, ¿e sport to nie Tyl-
ko wyniki, ale te¿ samodys- 

cyplina, wyrzeczenie siê wielu  
przyjemnoœci, odpowiednia 
dieta, sprostanie wielu wyma-
ganiom. Na koniec, mistrz 
Rados³aw K³eczek rozda³ ucz-
niom autografy. 
D. Piñkowska, A. Kaczkowska 

„Sprz¹tanie œwiata” 
 
            W Szkole Podstawowej 
w K¹tach Opolskich ucz-
niowie wraz z nauczycielami 
w ramach akcji „Sprz¹tanie 
œwiata” w dniu 27 wrzeœnia 
2008 roku postanowili pos-
prz¹taæ i odœwie¿yæ  w³asn¹ 
szko³ê, zarówno sale lekcyjne 
jak i teren na zewn¹trz bu-
dynku szkolnego. Uczniów 
podzielono na zespo³y. Ka¿dy 
zespó³ uczniowski mia³ do wy-
konania zadania. Starsi ucz-
niowie zajêli siê odœwie¿aniem 
metalowego ogrodzenia wokó³ 
szko³y. Najpierw wyczyœcili 
p³ot z rdzy, póŸniej malowali 
go na czerwono, zielono i ¿ó³-
to. Weso³e, przyjemne kolory 
nada³y ogrodzeniu zupe³nie In-
ny wygl¹d. Teraz na tle kolo-
rowego ogrodzenia estetycznie 
prezentuje siê budynek szko³y. 
Inni uczniowie zajêli siê ogro-
dem. Wykonali prace porz¹d- 

kowe na skalniku, przycinali 
ga³¹zki drzew, przesadzali 
kwiaty. Kolejna grupa pozami-
ta³a boisko szkolne, wysprz¹-
ta³a piaskownicê. M³odsi ucz-
niowie zadbali o wygl¹d w³as-
nych klas, brali udzia³ w kon-
kursach plastycznych „Matka 
Ziemia” i konkurs na projekt 
malowide³ na murze otacza-
j¹cym ogród szkolny oraz wy-
konali piêkne kwiaty z papie-
ru. Przygotowali równie¿ sa-
³atkê ekologiczn¹ z owoców  
i warzyw. PóŸniej do³¹czyli siê 
do wspólnego malowania p³o-
tu. 
                 Ten pracowity dzieñ 
dostarczy³ uczniom du¿o sa-
tysfakcji. Konkretna praca jaka 
wykonali na rzecz szko³y dos-
tarczy³a wielu niezapomnia-
nych wra¿eñ i ten dzieñ d³ugo 
pozostanie w pamiêci ucz-
niów. 
                      D.Piñkowska 
                        A. Kaczkowska 
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Wakacyjne skarby 
 
11.09.br. w PSP K¹ty 

Op. odby³a siê wystawa pt. 
„Chwila wakacyjnych wspom-
nieñ”. Jej organizatorem by³a 
pani M. Naumowicz. Na wys-
tawie znalaz³y siê eksponaty 
przywiezione przez uczniów z 
wakacji. Czego tam nie by³o!? 
Bêbenek i wielb³¹d z Tunezji, 
piasek z pustyni Sahara, je-
¿owce, przegrzebki, rozgwiaz-
dy z Chorwacji. Wielu ucz-
niów spêdzi³o wakacje nad 
polskim morzem, sk¹d przy-
wieŸli muszelki, bursztyny i 
piasek z ba³tyckich pla¿. Pa-
mi¹tki z gór to m.in. m³otek 
wybijaj¹cy g³upotê z g³owy z 
Ustronia, sztabka z³ota z ko-
palni Z³oty Stok, sól z Wie-
liczki, ludzik ze sznurka z Ku-
dowy oraz pami¹tki z Biesz-
czad i Nowej Rudy. Ozdob¹ 
wystawy by³y te¿ skamieliny z 
odciœniêtym wzorem muszli. 
Poza tym, mnóstwo widokó-
wek z przepiêknych zak¹tków 
Polski i œwiata. Powróci³y 
wspomnienia, a na myœl przy-
sz³y s³owa: „A nam szkoda 
lata”...                  D.Piñkowska 

Zawody  
Sportowo-Po¿arnicze   

o Puchar Wójta Gminy 
 
Gdzie w naszej gmi-

nie mo¿na znaleŸæ najlepszych 
stra¿aków? Takie pytanie za-
dali sobie organizatorzy Gmin-
nych Zawodów Sportowo-Po-
¿arniczych o Puchar Wójta 
Gminy Tarnów Opolski. W za-
wodach, które odby³y siê 7 
wrzeœnia w Kosorowicach u-
dzia³ wziê³o 8 dru¿yn z Przy-
wór, Raszowej i Kosorowic (ta 
wieœ jak jedyna wystawi³a te¿ 
zespó³ kobiecy).  

Zawody rozegrano w 
dwóch konkurencjach: æwicze-
niach bojowych i sztafecie po-
¿arniczej 7 x 50m z przeszko-
dami. Komisja sêdziowska pod 
przewodnictwem starszego 
kpt. Stanis³awa Hoffmana z  

Komendy Miejskiej i Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arniczej w Opo-
lu, wyda³a nastêpuj¹cy wer-
dykt.  
W æwiczeniach bojowych: 
1 m-ce Kosorowice 49,1 pkt. 
2 m-ce Przywory 54,8 pkt. 
3 m-ce Raszowa 62,7 pkt. 
W sztafecie po¿arniczej: 
1 m-ce Kosorowice 61,8 pkt. 
2 m-ce Raszowa  69,4 pkt. 
3 m-ce Przywory 70,4 pkt. 
 

Po zawodach wszyst-
kich uczestników – seniorów, 
juniorów, harcerzy i dru¿ynê 
¿eñsk¹ -  oraz zaproszonych 
goœci, z przewodnicz¹cym Ra-
dy Gminy p. R. Urbanem i 
Wójtem Gminy p. Z Cicho-
niem na czele, zaproszono na 
smakowit¹ stra¿ack¹, na szczê-
œcie niezbyt ognist¹, gro-
chówkê. 


