Na Tropie piękna
Piękno dla każdego człowieka często oznacza coś innego. Każdy inaczej je
postrzega. Niektórzy ludzie mówią, że piękne są łąki, wolne przestrzenie, a inni
twierdzą, że stare domostwa. Ja uważam, że to nie jest powód do kłótni lepiej,
że ludzie mają inne zdania na ten temat. Gdyby wszystkim podobało się to
samo, świat byłby bezbarwny i nieciekawy.
Moim zdaniem piękne są boiska sportowe inaczej „Orliki”. Uwielbiam
spędzad tam czas z przyjaciółmi, rozmawiając i grając w piłkę nożną oraz
w koszykówkę. W moim mieście Opocznie jest Orlik przy ulicy Wojciecha
Kossaka. Według mnie zasługuje on na miejsce w albumie poświęconym
pięknie najbliższej okolicy. Lubię go, ponieważ można tam grad w piłkę nożną,
siatkówkę, tenisa i koszykówkę. Podczas dni roboczych Orlik otwarty jest od
godz. 12.00 do 21.00, a w soboty i święta od 10.00 do 18.00. Co ważne, z boiska
każdy może korzystad! Nie ma ograniczenia płci i wieku! Nawet nie mając
sprzętu sportowego można tam pójśd i wszystko wypożyczyd, oczywiście
nieodpłatnie. Przychodzi tam wielu ludzi. Najczęściej to dzieci, ale też dorośli.
Na Orliku można dobrad sobie odpowiedni dla siebie sport. Można spotkad się
z przyjaciółmi i bawid się razem.
Z Orlikiem połączony jest plac zabaw, na który przychodzi wiele dzieci
z rodzicami. Na plac zabaw mogą wchodzid dzieci do 16 roku życia. Tam
również wstęp jest darmowy. Można korzystad z huśtawek lub wielu innych
zabawek tam dostępnych. Jest piaskownica, w której często bawią się dzieci
najmłodsze, są też stoliki, przy których mogą usiąśd opiekujący się dziedmi
rodzice i odpocząd, jest ściana wspinaczkowa, samochód na sprężynie, para
huśtawek. Dla młodzieży najciekawsza jest beczka, do której się wchodzi i druga
osoba ją przechyla na lewo i prawo.
Ja osobiście korzystam z placu zabaw dośd rzadko, ale codziennie
przychodzę na orlik i gram w piłkę nożną lub w koszykówkę. W weekendy, gdy
oczywiście nie pada deszcz, jestem tam niemalże od rana do wieczora,
najczęściej z kolegą Mateuszem. Dwa dni w tygodniu, we wtorek i czwartek,
mam na Orliku trening „Football Academy”. Trwa on półtorej godziny, ale

czasem jest przedłużony. Na boisku świetnie się bawię podczas treningu i gry
z przyjaciółmi.
Mam nadzieję, że dzięki tej pracy ludzie będą częściej przychodzid na
Orlik i uprawiad sport, docenią to miejsce i zobaczą w nim to piękno, które ja
w nim zobaczyłem. Chciałbym, żeby przebywanie na świeżym powietrzu stało
się bardzo istotnym elementem życia każdego człowieka. Uprawianie sportu
jest według mnie bardzo ważne, ponieważ ruch poprawia sprawnośd fizyczną,
samopoczucie, przemianę materii. A to wszystko powoduje, że też stajemy się
piękni w oczach innych.
Czy nie mam racji pisząc, że opoczyoski Orlik jest pięknym miejscem?!
Dziękuję za przeczytanie mojej pracy.
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