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Podjęliśmy decyzję o skoordynowaniu 
działań na rzecz seniorów, by polityka 
senioralna stanowiła jeden z elementów 
strategii polityki społecznej Miasta Opola.

Informator dla opolskich seniorów egzemplarz bezpłatny

wydarzenia

kultura

sport

zdrowie

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski

Drodzy Czytelnicy!
Jeżeli trzymacie w rękach naszą publikację, to znaczy, że albo 
interesują was sprawy seniorów, albo macie do seniorów ja-
kąś sprawę, albo po prostu jesteście seniorami. To jest gazeta 
dla Was! Półki saloników prasowych uginają się pod ciężarem 
niezliczonych wydawnictw, a w każdej life-stylowe reportaże 
i porady, jak być młodą i piękną, albo bogatym i aktywnym 
młodzieńcem. Gdyby obca cywilizacja chciała badać Ziemię 
na podstawie rynku prasowego, to zapewne by doszła do 
wniosku, że ludzie żyją mniej więcej do czterdziestki. Cóż, 
młodość jest piękna i dziwić się nie należy, że się ją lansuje, 
ale przecież i zestarzeć się można pięknie, aktywnie i zdrowo. 
Bardzo wielu opolskich seniorów tak właśnie podchodzi do 
tematu nieubłaganego upływu czasu, ale ciągle jest też wielu 
takich, którzy myślą, że radość, aktywność, miejskie imprezy, 
kawiarnie i ciekawy tryb życia to już nie dla nich. Że prawo 
do pogody ducha mają tylko młodzi. A to przecież nieprawda! 
Zatem dość siedzenia w czterech ścianach i ponurego myśle-
nia. Seniorzy mają prawo do pełnoprawnego korzystania ze 
wszelkich dóbr, jakie może dać im Miasto Opole. A my jeste-
śmy po to by w tym pomóc poprzez dostarczenie informacji 
i pokazanie jak godnie i dobrze można spędzać tzw. jesień 
życia. Chodźcie więc z nami i korzystajcie z życia!

Redakcja

cd na str. 2

Wywiad

Nowa Rada Seniorów
W związku z wygaśnięciem mandatów 
poprzedniej kadencji funkcjonującej 
w Opolu Rady Seniorów, w minionym 
miesiącu Prezydent Miasta Opola po-
wołał skład Rady Seniorów II Kadencji. 
Nowa Rada się już ukonstytuowała,  
a jej przewodniczącą została pani Gra-
żyna Bogucka-Ognisty.
Rada Seniorów powstała w Opolu w roku 2014 
na mocy uchwały Rady Miasta. Postawiono jej 
zadanie pełnienia funkcji społecznego organu 
doradczego Rady Miasta i Prezydenta Miasta 
Opola w zakresie polityki społecznej, demogra-
ficznej i senioralnej. 

Głównym celem istnienia Rady Seniorów jest 
integracja, wspieranie i reprezentowanie śro-
dowiska osób starszych poprzez ścisłą współ-
pracę z władzami Miasta przy rozstrzyganiu 
istotnych spraw seniorów.

Rada składa się z 15 członków delegowanych 
przez organizacje pozarządowe działające na 

rzecz seniorów, mające swoje siedziby na te-
renie Miasta Opola, rady domów dziennego  
i całodobowego pobytu oraz rad dzielnic.

Ponieważ mandat wybranych wówczas człon-
ków Rady Seniorów wygasł wraz z upływem 
poprzedniej kadencji samorządowej, a polity-
ka senioralna stała się jednym z priorytetów 
władz Opola, niezbędne stało się powołanie 
Rady Seniorów II Kadencji. Stało się to na 
mocy zarządzenia prezydenta miasta z dn. 7 
kwietnia 2015 r. 

Członkami Rady Seniorów II Kadencji zostali: 
Maria Teresa Białek, Barbara Bieniek, Gra-
żyna Bogucka-Ognisty, Irena Borek, Grażyna 
Butmankiewicz, Stanisław Dziedziński, Maria 
Janicka, Wiesław Król, Halina Łubniewska, 
Leokadia Kubalańca, Irena Piekarska, Jan 
Skowron, Teresa Sokołowska, Andrzej Sojecki 
i Lidia Żołądź.

Wewnątrz niniejszej publikacji rozpoczynamy 
prezentację sylwetek członków Rady Seniorów. 
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na wykorzystanie możliwości seniorów – nastawie-
nie na aktywizację społeczną i zawodową. Ja sam 
znam wielu seniorów, którzy mają konkretną wiedzę 
i umiejętności, nabywane przez lata pracy zawodo-
wej, którą chcą się podzielić. Nie wiedzą tylko, jak 
to zrobić.
 Jak Pan chce to osiągnąć?

- Starzenie się naszej społeczności to kwestia, która 
dotyczy wszystkich organizacji i instytucji działają-
cych na terenie miasta. Stąd, by osiągnąć pozytyw-
ną zmianę niezbędna jest współpraca samorządu  
z partnerami gospodarczymi, społecznymi, publicz-
nymi czy pozarządowymi. Będziemy zachęcać te 
podmioty do włączenia się w konkretne działania na 
rzecz seniorów. Myślę, że wielką pomocą będzie po-
wołana Rada Seniorów Miasta Opola II Kadencji – to 
najlepsi eksperci z zakresu spraw seniorów, wskaza-
ni przez opolskie środowisko senioralne. 
 A co dalej?

- W chwili obecnej Opole stoi przed koniecznością 
przekształcenia struktury wydatków i inwestycji, by  
w większym niż obecnie stopniu zaspokajać oczeki-
wania coraz liczniejszej grupy coraz starszych miesz-
kańców miasta. Pierwszym zwiastunem takiego 
podejścia jest decyzja o dokonaniu korekty budże-
tu miasta, dzięki której ponad 320 tysięcy złotych 
zostanie przeznaczone na windę zewnętrzną dla 
przychodni Zaodrze. Pacjenci tej placówki to głów-
nie seniorzy, którzy muszą wspinać się po stromych 
schodach,  by skorzystać z porady lekarskiej. 
Jednak zmiana akcentów w lokalnej polityce wy-
maga społecznej dyskusji, analiz i czasu oraz – co 
istotne – istnienia odpowiednich dokumentów stra-
tegicznych. Stąd niezbędne jest dokonanie rzetelnej 
diagnozy sytuacji osób starszych w Opolu. Określenie 
problemów i potrzeb. Sformułowanie celów krótko-  
i długoterminowych oraz opracowanie harmonogra-
mu działań. 
Niezbędne też jest włączenie do opracowania, a na-
stępnie realizacji polityki senioralnej miasta, wszyst-
kich instytucji miasta  oraz uczelni wyższych, orga-
nizacji pozarządowych, placówek służby zdrowia, 
policji, kościołów i związków wyznaniowych, przed-
siębiorców itp. Właśnie w celu skoordynowania cało-
ści tych działań powołałem koordynatorkę ds. polity-
ki senioralnej Miasta Opola panią Iwonę Niedojadło. 
Jej zadaniem jest zarządzanie zmianą w obszarze 
polityki senioralnej miasta, przy współpracy ze śro-
dowiskiem seniorów, partnerami publicznymi, poza-
rządowymi i prywatnymi oraz ekspertami. 

Pytał Bolesław BEZEG

nusz Kowalski, odpowiedzialny 
za sprawy społeczne w naszym 
mieście.
 A co Pan rozumie pod poję-

ciem  
polityka senioralna?
- Polityka senioralna to działa-
nie dla osób starszych i polityka 
wobec osób starszych, przeła-
mująca stereotypy dotyczące 
starości i wdrażająca koncep-
cję aktywnego starzenia się  
w obszarach: zatrudnienia, ak-
tywności społecznej, zdrowe-
go i bezpiecznego mieszkania,  
a także zdolność i przygoto-
wanie otoczenia do wykorzy-
stania potencjału starzejącego 
się społeczeństwa. W tym celu 
niezbędna jest zmiana perspek-
tywy i rozpatrywania procesów 
starzenia się populacji widzia-

nych dotąd w kontekście pogorszonej sprawności 
psychofizycznej i usług świadczonych przez ośrodek 
pomocy społecznej na rzecz postrzegania procesu 
starzenia się, jako procesu zindywidualizowanego,  
z odmienną dynamiką, a co z tym związane – ze 
zróżnicowanymi potrzebami. Zatem planowanie 
oferty dla seniorów musi uwzględniać tę specyfikę  
i rozpiętość.
 Myśli Pan zatem o wzmożonej aktywizacji zawo-

dowej starszych mieszkańców?
- Tu chodzi o postrzeganie starszej populacji, w cha-
rakterze wartości i zasobu, a nie jako poważnej ba-
riery rozwojowej. Zmiana tej perspektywy musi prze-
łożyć się na proponowanie rozwiązań pozwalających 

Prezydent Arkadiusz Wiśniewski

 Panie Prezydencie z czego wynika zainteresowa-
nie sprawami seniorów, które obserwujemy w na-
szym mieście?
- Sprawy seniorów od dawna są w polu naszego za-
interesowania i w tym temacie dużo się już w na-
szym mieście wydarzyło. Nigdy jednak nie jest tak 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej, dlatego rzeczywi-
ście ze szczególną uwagą spoglądam na zagadnie-
nia tzw. polityki senioralnej. Jesteśmy winni uwagę 
i szacunek osobom, które z racji swego wieku może 
nie zawsze potrafią sobie same poradzić z problema-
mi życia w naszym mieście, a z drugiej strony mają 
swój udział w budowaniu naszej lokalnej społeczno-
ści. Moją intencją jest by Opole było miastem przy-
jaznym wszystkim mieszkańcom, którzy świadomie 
uczestniczą w budowaniu lokalnej wspólnoty, bez 
względu na wiek.
 Czy nasze miasto prędko się starzeje?

- Opolszczyzna jest regionem, który najbardziej  
w całym kraju odczuwa problemy demograficzne. 
Byłoby dziwne, gdyby zjawiska te nie dotykały stoli-
cy naszego regionu. Chcąc w sposób odpowiedzial-
ny myśleć o przyszłości Opola, musimy w naszych 
działaniach brać pod uwagę sytuację demograficz-
ną i systematycznie zwiększający się udział osób 
powyżej 60 roku życia w strukturze mieszkańców 
Opola. Musimy też dostrzegać specyfikę stylu życia 
seniorów i związane z tym potrzeby oraz problemy  
z jakimi muszą się oni borykać.
 No właśnie – problemy seniorów, czy istnieją  

w Opolu jakieś systemowe rozwiązania w tym za-
kresie?
- Oczywiście, istnieją wspierane przez miasto pla-
cówki kierujące swoją ofertę do seniorów.  Jednak 
widzimy, że wciąż tylko mała część populacji osób 
starszych korzysta z istniejących możliwości. Dopra-
cowania wymagają także standardy świadczonych 
usług. Daje się zauważyć, że sama społeczność se-
niorów jest mało zintegrowana i brak jest popularnej 
w innych krajach mody na pomoc sąsiedzką. 
 Co chce Pan z tym wszystkim zrobić?

- Podjęliśmy już decyzję o skoordynowaniu dzia-
łań na rzecz tej grupy mieszkańców, by polityka 
senioralna stanowiła jeden z elementów strategii 
polityki społecznej Miasta Opola. W tym celu sfor-
mułowaliśmy założenia polityki senioralnej miasta. 
Chcemy zmienić sposób traktowania osób starszych  
z przedmiotowego na podmiotowy. Bo seniorzy nie 
są „tematem do załatwienia”, „problemem do roz-
wiązania”, lecz są partnerami władz samorządo-
wych i jako tacy mają prawo aktywnie uczestniczyć 
w opracowaniu i realizacji polityki senioralnej Miasta 
Opola. Osobą zarządzającą jest wiceprezydent Ja-

Polityka senioralna - to ogół celowych 
działań organów administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz innych organizacji 
i instytucji, które realizują zadania i inicjaty-
wy kształtujące warunki godnego i zdrowe-
go starzenia się.

Senior /osoba starsza - to osoba, która 
ukończyła 60. rok życia. Definicja jest zgod-
na z przyjętą przez Pierwsze Światowe 
Zgromadzenie na temat Starzenia się Spo-
łeczeństw ONZ w 1982 r.

Wywiad

Grażyna Bogucka-Ognisty

Grażyna Bogucka-Ognisty
Przedstawiamy członków Rady Seniorów

Od niedawna Przewodnicząca 
Rady Seniorów Miasta Opola.  
Z wykształcenia nauczycielka. Po 
przejściu na emeryturę założyciel-
ka Akademii Rozwoju Umiejętno-
ści.
Obecnie prowadzi stronę interne-
tową  www.zycienaemeryturze.
pl poświęconą tematyce senio-
ralnej pod hasłem „Weź życie  
w swoje ręce”. Na portalu pro-
muje zdrową żywność i aktyw-
ność po 50-tce. Sama uprawia 
jogę. Jest zwolenniczką zakła-
dania Klubów Seniora w każdej 
dzielnicy Opola i budowy Miej-

skiego Centrum Seniora. Mieszka  
w dzielnicy Nowa Wieś Królewska 
i pragnęłaby aktywizować senio-
rów właśnie stamtąd. Jest babcią 
sześcioletniego Adasia. 
Czynnie uczestniczy w życiu mia-
sta, recenzuje i komentuje wyda-
rzenia na swoim blogu.
Jej dewizą jest haslo: „Codziennie 
poznawaj nowych ludzi i staraj się 
ich zrozumieć”.
Zamieściła je na swojej stronie  
w publikacji Dekalog.
e-mail: g.ognisty@wp.pl

Codziennie poznawaj no-
wych ludzi i staraj się ich 
zrozumieć.

Przewodnicząca Rady Seniorów
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Pamiętać o seniorach!
O sposobach realizacji polityki senioralnej w Mieście Opolu, o tym co to 
właściwie jest polityka senioralna, a także o celach jakie sobie stawia  
w swej pracy dla starszych mieszkańców miasta rozmawiamy z Koordy-
natorem do spraw Polityki Senioralnej Miasta Opola Iwoną Niedojadło.

 Obserwujemy w mieście Opolu wzmożone zain-
teresowanie sprawami najstarszych mieszkańców. 
Uznano tę tematykę za ważną, do tego stopnia, że 
powołano specjalne stanowisko Koordynatora do 
spraw Polityki Senioralnej Miasta Opola. Co to jest 
właściwie ta polityka senioralna?

- Trzeba zacząć od tego co to faktycznie jest polityka 
senioralna. To jest nic innego jak włączanie zarów-
no podmiotów z sektora finansów publicznych, jed-
nostek samorządowych, jak i partnerów w postaci 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczel-
ni, szkół itd. do tego aby wspólnie wypracować i re-
alizować przedsięwzięcia, które mają przyczynić się 
do polepszenia jakości życia mieszkańców miasta,  
a w tym wypadku osób w wieku 60+.

 W jaki sposób będziemy realizować praktycznie 
tę politykę?

- Najpierw trzeba się dowiedzieć jak jest, czyli do-
konać diagnozy sytuacji, a mianowicie spojrzeć  
w jakiej sytuacji pozostają seniorzy mieszkający  
w Opolu i określić potrzeby oraz problemy jakie 
mają. I adekwatnie do tego należy podjąć decyzję 
jakie cele w najbliższych 5-10 latach mają być osią-
gnięte, a wszystko po to, żeby móc zaspokoić w jak 
najwyższym stopniu istniejące potrzeby, oraz przy-
czynić się do rozwiązania problemów, z jakimi na co 
dzień borykają się starsi mieszkańcy Opola.

 W którym momencie z perspektywy miasta staje-
my się seniorem, starszym mieszkańcem?

- Myśląc o seniorze można przytoczyć wiele defini-
cji. Pierwsza z nich to zakończenie aktywności za-
wodowej. Trochę się to kłóci z osobami, które tro-
chę wcześniej kończą tę aktywność zawodową, czyli 
mówimy tutaj o gronie nauczycieli, czy pracowników 
służb mundurowych, bo dosyć trudno o 45-latkach 
mówić, że są seniorami. W związku z tym posługu-
jemy się definicją zawartą w dokumencie rządowym 
zatytułowanym Długofalowa Polityka Senioralna  
w okresie 2012-2020 i tam jest jasno określone, że 
senior to osoba, która ukończyła 60 rok życia. To, że 
mówimy raz senior, raz starszy mieszkaniec wynika 
z tego, że niezręcznie byłoby stale powtarzać „senior, 

seniorka”, więc traktujemy te określe-
nia wymiennie. 

 Czy mamy jakieś statystyki, które 
by nam mówiły ile takich osób mamy  
w Opolu?

- Statystyki owszem są, wystarczy, że 
sięgniemy do danych z biura meldun-
kowego. Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta przygotowując się do 
realizacji różnych programów skiero-
wanych do osób w wieku 60, 65+, 
z tych statystyk skorzystał i na dzień 
dzisiejszy możemy powiedzieć, że osób 
w wieku 60+ jest w Opolu blisko 30 
proc.

 Jakie najważniejsze cele stawia sobie 
pani w pracy na stanowisku koordyna-
tora do spraw polityki senioralnej Mia-
sta Opola?

- Pierwsze moje działania nie przyniosą 
mierzalnego efektu w postaci wybudo-
wanego budynku czy kawałka poło-
żonego asfaltu, ponieważ uważam, iż jeżeli mamy 
dokonywać działań w określonym obszarze, to ich 
współautorami, współautorkami muszą być osoby, 
które są tymi działaniami zainteresowane. Od lute-
go, kiedy zostałam powołana, moje pierwsze kroki 
skierowałam do środowisk senioralnych, zarówno 
tych sformalizowanych, jak i nieformalnych, po to 
aby powiedzieć, że w mieście Opolu rozpoczyna 
się nowa era, którą będzie cechować zdecydowa-
nie większe zainteresowanie sprawami senioralny-
mi. Żeby zaproponować, włączyć, zaangażować 
we współpracę z miastem zarówno w określaniu 
potrzeb i problemów, jak i angażowania się w re-
alizację i działania na rzecz najbardziej zaintereso-
wanych grup. Co może być namacalnym dowodem 
tego, że polityka senioralna jest realizowana? Myślę, 
że przede wszystkim decyzje podejmowane przez 
pana prezydenta Wiśniewskiego związane z lokali-
zacją Domu Seniora, adaptacją budynku i budową 
nowych obiektów w tym zakresie. Od razu powiem, 

że to jest wspólna praca wielu osób Wydziału Poli-
tyki Społecznej Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. Myślę, że jaki jest efekt tej naszej 
działalności zobaczymy za około dwa lata.

 Co ciekawego wydarzy się w środowisku senioral-
nym jeszcze w tym roku?

- Powołana przez pana prezydenta Wiśniewskiego 
Rada Seniorów II kadencji będzie ciałem najbardziej 
kompetentnym aby przedstawić propozycje  działań, 
które sama wypracuje w toku swojej pracy na rzecz 
seniorów. Moim zadaniem będzie skoordynowanie 
działań wydziałów i jednostek Urzędu Miasta przy 
podejmowaniu rozmaitych decyzji, tak by zawsze 
pamiętano o tym, że jednym z odbiorców będzie 
mieszkaniec w wieku senioralnym, aby przy podej-
mowanych działaniach uwzględniać szczególne po-
trzeby jakie mają osoby w wieku 60+.

Pytał Bolesław BEZEG

Moim zadaniem będzie skoordynowanie 
działań wydziałów i jednostek Urzędu Mia-
sta przy podejmowaniu rozmaitych decyzji, 
tak by zawsze pamiętano o tym, że jednym 
z odbiorców będzie mieszkaniec w wieku se-
nioralnym.

Iwona Niedojadło

Niedawno wzięła udział w ogólnopolskich wyborach 
Miss po 50-tce, gdzie zdobyła tytuł Miss Przedsię-
biorczości.

Grażyna Butmankiewicz

Grażyna Butmankiewicz
Przedstawiamy członków Rady Seniorów

Od niedawna wiceprzewodnicząca 
Rady Seniorów Miasta Opola. Prezes 
Fundacji Międzypokoleniowej CZAS 
Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora. 
Prowadzi też Akademię Młodych 
Serc – Uniwersytet II i III wie-
ku na Politechnice Opolskiej, gdzie 
na wykłady w każdy czwartek  
o godz.16.00 uczęszcza ponad 160 
osób.

Została powołana do Rady ds. Polityki 
Senioralnej przy Wojewodzie Opolskim. 
Jest magistrem turystyki, absolwent-
ką Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu oraz pilotką wycieczek 
krajowych i zagranicznych. Pracowała 
jako Dyrektor Oddziału Orbisu w Opo-
lu. Posiada certyfikat zarządzania pro-
jektami unijnymi - w ramach Fundacji 
zrealizowała już projekty dedykowane 

osobom 50 plus ”Aktywni bo zdrowi” 
i „Aqua radość”. Ostatnio wzięła udział 
w ogólnopolskich wyborach Miss po 
50-tce, gdzie zdobyła tytuł Miss Przed-
siębiorczości. W Radzie Seniora będzie 
zajmować się sprawami związanymi 
aktywizacją ruchową 50 plus. 
mail: fundacjaczas@hotmail.com

Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
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Podczas zajęć plastycznych również bywa wesoło.

Reportaż

Dom Dziennego Pobytu 
MALINKA

Zaczynają od gimnastyki, 
najpierw tej rozluźniającej, 
a o 9.30 przechodzą do bar-
dziej aktywnej. Latem zaję-
cia odbywają się na boisku.
Kiedy w 2010 r. ogłoszono, 
że cały parter wieżowca przy 
ul. Piotrkowskiej po byłym 
przedszkolu kolejowym zo-
stanie przeznaczony na Dom 
Dziennego Pobytu rozpoczęły 
się protesty i petycje miesz-
kańców przeciwko tworze-
niu enklawy dla staruszków  
w ich bloku. Dziś są już zżyci 
i przyzwyczajeni do widoku 
starszych pań i panów raźno 
zmierzających po ul. Piotr-
kowskiej na zajęcia. Włącza-
ją się we wspólne inicjatywy, 

Tutaj dzień rozpoczyna się już przed ósmą, kiedy przychodzą pierwsi se-
niorzy. Większość to mieszkańcy Malinki i pobliskiego Osiedla AK, ale nie 
tylko. Kilkanaście osób dojeżdża z Zaodrza, reszta to mieszkańcy Centrum. 
Codziennie przychodzi tu ok. 50 osób.

których ukoronowaniem jest 
doroczny festyn osiedlowy. 
Na scenę wówczas wkracza-
ją z programem artystycznym 
zespoły z DDP, a widzami są 
mieszkańcy osiedla. Zarówno 
przygotowania do festynu, 
jak i sama zabawa, integruje 
wszystkich.
Uczestnicy nie wyobrażają 
sobie już życia bez udziału  
w przygotowanych tu ofer-
tach kulturalnych.
Jak dostać się do DDP 
Malinka?
Pierwsze trzy miesiące uczęsz-
cza się na próbę, po to by do-
brać sobie warsztaty i zajęcia 
do swoich upodobań. Jedni 

preferują brydża i kompute-
ry, inni, w szczególności pa-
nie, oddają się gotowaniu na 
zajęciach kulinarnych (patrz 
pasztet z selera str.11) lub też 
poświęcają w całości czas na 
relaks. Relaks jest ważny, nic 
bowiem tak nie uprzyjemnia 
czasu jak pogawędki przy her-
batce, a na to trzeba zawsze 
znaleźć czas. Istotne też jest 
dobranie sobie towarzystwa, 
niektórzy umawiają się w kil-
ka osób.
Po trzech miesiącach spraw-
dzane są uprawnienia emery-
talne lub rentowe, trzeba też 
przedstawić zaświadczenie  
o dochodach. Wszystkie za-
jęcia są bowiem nieodpłatne, 

jednak za obiady trzeba za-
płacić, ale nie więcej niż 8 zł.
Pani Józia z ul. Katowickiej 
nie wyobraża już sobie ży-
cia bez codziennego pobytu  
w Malince. To ona piecze, go-
tuje i jest odpowiedzialna za 
kuchnię, która służy wszyst-
kim. Tu powstają poczęstunki 
na większość uroczystości –  
a jest ich tu niemało.
Skąd wiedzą kiedy i na co 
się zapisać?
- Informacje rozchodzą się 
pocztą pantoflową, kiedy 
kończymy dany kurs, jego 
uczestnicy zachęcają tak wie-
lu następnych chętnych, że 
lista czasami jest zamknięta 
na dwa miesiące naprzód. 
Seniorzy po prostu sami się 
rekrutują – odpowiada pan 
Adam – animator w Malince, 
terapeuta, przyjaciel, a często 
i powiernik.
Godz.11.00. Rozpoczyna się 
aerobic z tańcami. Tańczy się 
tu wg choreografii stworzonej 
przez tutejszych terapeutów. 
Zajęcia ruchowe prowadzi 
pani Henryka Stachowska.
Godzinę później, gdy grupa 
aerobicowa odpoczywa, do 
głosu dochodzi zespół mu-
zyczny. Prowadzący zajęcia 
Pan Adam podkreśla, że nie 
chodzi tu o perfekcję mu-
zyczną, a zwykłe wykonania 

piosenek biesiadnych, kreso-
wych, próba zaśpiewania na 
głosy ulubionych przebojów.
Wyprawy i wycieczki
Osobny rozdział w DDP Ma-
linka to wycieczki. Sekcja kra-
joznawcza to domena Pana 
Tadeusza, który na co dzień 
jest Prezesem Polskiego Sto-
warzyszenia Krajoznawców. 
Szlaki seniorów prowadzą 
najczęściej pod Ratusz, gdzie 
odbywa się zbiórka. Stamtąd 
ścieżki prowadzą w różne 
ciekawe, historyczne zakątki 
Miasta pod okiem profesjo-
nalnych przewodników. Od 
czasu do czasu autokarem 
udają się na dalsze wycieczki 
jak ta ostatnia szlakiem – jo-
annitów do Białej, którą do 
dziś wspominają.
Nie można też zapomnieć o lu- 
dziach pióra, którzy goszczą  
w DDP Malinka w każ-
dy ostatni wtorek miesiąca  
o godz.10.00 na porankach 
literackich.

Dla wszystkich, którzy chcą 
dowiedzieć się więcej poda-
jemy nr telefonu 77 404 82 
08, i adres strony interneto-
wej DDP Malinka: 
www.mopr.opole.pl

Jolanta KAWECKA
Zdjęcia: Archiwum DDP Malinka

" "

-

Występ chóru DDP Malinka dla gości placówki.

Bywalcy DDP Malinka podczas wyprawy do Krakowa. 
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Wydarzenia

Akademia Młodych Serc
Wykłady Akademii Młodych Serc Uniwersytetu II i III wieku odby-
wają się w każdy czwartek o godz. 16.00 w auli Politechniki Opol-
skiej przy ul. Katowickiej.

Kalendarium imprez
Piątek 15 maja: VIII Noc Muzeów, w Muzeum Śląska Opolskiego  odbędzie się pod 
hasłem Sen Nocy Letniej. W programie m.in. spektakl ogniowy Teatru Tańca i Ruchu 
z Ogniem Mantikora, mapping na budynku muzeum, warsztaty, prelekcje. Gmach 
główny Muzeum Śląska Opolskiego (wejście od ul. Muzealnej), Kamienica czynszo-
wa, ul. Św. Wojciecha 9, godz. 18.00– 24.00, wstęp: bezpłatny 
W ramach Nocy Muzeów także, m.in. Pokaz Światło i Dźwięk na Wzgórzu Uniwer-
syteckim, warsztaty, quizy, wykład Leszka Ołdaka, spacer po wzgórzu, spotkanie  
z Bractwem Wojciechowym, godz. 18.00– 24.00, wstęp: bezpłatny 
Piątek 15 maja: Czas Podróżników: Kuba, czyli aligator w złotej klatce. Spotkanie  
z Ireną Hodowaniec. Tawerna Podróżników Kubryk, Rynek 32, godz. 18.30, wstęp: 
bezpłatny.
Sobota 16 maja: Opolska Wyprawa Krajoznawcza - Poznajemy Miasto Opole, Start: 
Rynek, godz. 10.00. Informacje i zapisy: krajoznawcy@onet.pl;  tel. 77 453 72 26; 
kom. 505 99 39 79.
Niedziela 17 maja: Recital Edyty Geppert, Filharmonia Opolska – Sala koncertowa, 
ul. Krakowska 24, godz. 18.00, wstęp: 80 zł.
Poniedziałek 18 maja: SPOTKANIE Z TWÓRCĄ... Miejskie Centrum Organizacji  
Pozarządowych, ul. S. Żeromskiego 3, I p, godz. 16.30, wstęp: bezpłatny
Wtorek 19 maja: VI Forum Środowisk Literackich Opolszczyzny – Wojewódzka  
Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 18, godz. 17.00 wstęp: bezpłatny
Środa 20 maja: Żakinada, Czyli Pochód Opolskich Studentów Ulicami Opola  - godz. 
12.00
Środa 20 maja: Piosenki Jacka Cygana, Filharmonia Opolska – Scena klubowa,  
ul. Krakowska 24, godz. 19.00,  wstęp: 20 zł
Środa 20 maja: pokaz filmu: RANDKI W CIEMNO, reż. Levan Koguashvili, Kino Stu-
dio, ul. Strzelców Bytomskich 1, godz. 18.00,  20.30, wstęp: 8 zł
Środa 20 maja: Czas Podróżników: Azja. Spotkanie z Rafałem Mielnikiem, Tawerna 
Podróżników Kubryk, Rynek 32, godz. 20.00, wstęp: bezpłatny
Sobota 23 maja: spektakl: KRÓLOWA ŚNIEGU, reż. Tomasz Konina, Teatr im. Jana 
Kochanowskiego, pl. Teatralny 12, godz. 12.00,  17.00, wstęp: 20 zł norm. / 16 zł 
ulg.
Sobota 23 maja: Opolska Wyprawa Krajoznawcza – Wyprawa Terenowa. Informacje 
i zapisy: krajoznawcy@onet.pl;  tel. 77 453 72 26; kom. 505 99 39 79; 503 47 
18 19
Sobota 23 maja: pokaz filmu: HISTORIE RODZINNE, reż. Sarah Polley, godz. 20.00, 
wstęp: 10 zł, 
Poniedziałek 25 maja: Spotkanie z aktorem Marianem Dziędzielem w ramach 11 
Festiwalu Filmowego Zero Nudy.  Kino Studio, ul. Strzelców Bytomskich 1, godz. 
12.30, wstęp: bezpłatny
Poniedziałek 25 maja: Śląskie Forum Krajoznawcze: Miejska Biblioteka Publiczna – 
sala konferencyjna, ul. Minorytów 4, godz. 16.30, wstęp: bezpłatny
Wtorek 26 maja: Poranek Literacki: Spotkanie z Twórcą... - na BIS. Dom Dziennego 
Pobytu “MALINKA”, ul. Piotrkowska 2, godz. 10.30,  wstęp: bezpłatny 
Środa 27 maja: w ramach programu Ameryka w Twojej Bibliotece: Amerykański 
Włóczęga: Hawaje. 15.00 - Warsztaty tatuażu z Banana Ink, 17.00 - Wykład Piotra 
Wojciechowskiego z Polish Tattoo Museum, Miejska Biblioteka Publiczna - Sala Kon-
ferencyjna, ul. Minorytów 4, wstęp: bezpłatny.
Czwartek 28 maja: Muzyka w Klubowym Fotelu: SPOTKANIA Z MUZYKĄ NA EKRA-
NIE. Biblioteka Muzyczna, Rynek 1, godz. 17.00, wstęp: bezpłatny.
Czwartek 28 maja: Kultura Dostępna: pokaz filmu BOGOWIE, reż. Łukasz Palkowski, 
Kino Helios, pl. Kopernika 17, godz. 18.00, wstęp: 10 zł
Czwartek 28 maja: Wykład o grupie artystycznej PENERSTWO, Galeria Sztuki 
Współczesnej, pl. Teatralny 12, godz. 18.00, wstęp: bezpłatny.
Czwartek 28 maja: spektakl: SEN NOCY LETNIEJ, reż. Paweł Świątek, Teatr Lalki  
i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Kośnego 2a, godz. 19.00
Piątek 29 maja: premiera spektaklu: LABIRYNT, Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego 
Smolki, ul. Kośnego 2a, godz. 17.00, , wstęp: 18 zł norm. / 15 zł ulg. 
Piątek 29 maja: spotkanie z Adamem Korzeniowskim, Wojewódzka Biblioteka  
Publiczna – Sala konferencyjna, ul. Piastowska 20, godz. 17.00, wstęp: bezpłatny.
Piątek 29 maja: Masa Krytyczna – przejazd rowerzystów przez miasto, start: Plac 
Wolności, godz. 18.00

Współpracuj z Redakcją Seniora w Opolu
Zapraszamy seniorki i seniorów, oraz organizacje pozarządowe i instytucje działające 
na rzecz starszych mieszkańców Opola, do współredagowania naszej Gazety. Prosi-
my o nadsyłanie propozycji tematów, o których chcecie przeczytać oraz propozycji 
Waszych tekstów. Kontakt: tel. 602 592 086, e-mail: seniorwopolu@um.opole.pl.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.opole.pl – ostatnio zmieniona 
strona Miasta stała się bardzo czytelna, a co najważniejsze – znajdziemy na niej 
najświeższe i zaktualizowane informacje dotyczące wszystkich wydarzeń i każdego 
aspektu życia w naszym mieście.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wniosek dla Rady Seniorów Miasta Opola

Osoba zgłaszająca projekt: ...............................................

Dane kontaktowe:.............................................................

Cel projektu:.....................................................................

Opis projektu: czego  dotyczy (max 200 słów)

….....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Uzasadnienie projektu: komu projekt będzie służył i jaką przyniesie korzyść społeczeństwu (max 
200 słów)

….....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Informacje

Temat: Podstawy antropologiczne proce-
su zarządzania 
Prowadzący: prof. Zygfryd Smolka 
Termin: 14.05.2015 r. 

Temat: Cztery filary długowieczności 
Prowadzący: dr Jan Pokrywka 
Termin: 21.05.2015 r. 

Temat: Zarządzanie własnymi problema-
mi - „teatr rzeczywistości organizacyjnej” 

List od Przewodniczącej Rady Seniorów

Droga Opolska Seniorko i Drogi Opolski Seniorze,

Wiadomo  Państwu, iż została wybrana Rada Seniorów II kadencji  Miasta Opole. 
Skład Rady to tylko 15 osób, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych 
pracujących na rzecz seniorów.
W trosce o jak najlepsze rozwiązywanie problemów opolskich seniorów prosimy 
Państwa o wsparcie naszej pracy poprzez zgłaszanie własnych propozycji wnio-
sków, które pomogłyby lepiej poznać nurtujące Państwa środowisko problemy 
utrudniające  codzienne życie.
Czekamy  na Państwa propozycje. Nie muszą to być sprawy wielkie, niemalże wagi 
państwowej. Zacznijmy małymi krokami przystosowywać nasze lokalne środowi-
sko do zachodzących zmian demograficznych, szybko starzejącej się opolskiej po-
pulacji.
Zacznijmy zmieniać nasze miasto, by było przyjazne małym i dużym, młodym  
i starym a także niepełnosprawnym.
Od czego zacząć? Może przydałoby się miejsce parkingowe S (Senior) obok X na 
miejskich parkingach, bezpłatnych dla seniorów 65+?
Swoje uwagi proszę zgłaszać  na formularzu wniosku dostępnym w punkcie infor-
macyjnym w holu Ratusza, oraz na stronie www.opole.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Grażyna Bogucka-Ognisty

Przewodnicząca Rady Seniorów

Prowadzący: mgr Daria Hołodnik oraz  
dr Agnieszka Gawlik 
Termin: 28.05.2015 r. 

Temat: Nie bójmy się energetyki jądrowej 
Prowadzący: dr Grzegorz Jezierski 
Termin: 11.06.2015 

Zakończenie roku akademickiego

Termin: 18.06.2015
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- Halo? Babcia? 
- Krzysiu? Słabo cię słyszę… To ty Dziecko?
- Tak Babciu, to ja Krzysiu... - wystarczy te parę słów, by samodzielnie pomóc 
oszustowi. Ten, nawet gdy nie wie, jak ma na imię wnuczek osoby, która odebra-
ła telefon, to natychmiast się dowiaduje. Sami więc ułatwiamy mu późniejsze 
oszustwo. A metoda jest bardzo prosta – poprzez rozmowę telefoniczną zdobyć 
nasze zaufanie i jak najwięcej informacji na temat rozmówcy. Czy istnieje bab-
cia lub dziadek, którzy nie zechcą pomóc w potrzebie swoim wnukom?

Jak się uchronić przed oszustami?

Przestępca zrobi wszystko, by 
udało mu się osiągnąć zamie-
rzony cel. Coraz częściej ofia-
rami padają seniorzy, a metoda 
„na wnuczka” zbiera pokaźne 
żniwo. Babcie i dziadkowie są 
wyjątkowo empatyczni.

Dają, choć sami niewiele 
mają
Jak się okazuje seniorzy – po-
mimo swej niekorzystnej sytu-
acji finansowej – stanowią gru-
pę społeczną, która najchętniej 
i najczęściej udziela pomocy 
materialnej swojej rodzinie  
i najbliższym – zauważa Ka-
tarzyna Błońska,  psycholog 
z Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Administracji w Opolu. Po-
nadto naukowcy odkryli obszar 
mózgu, który odpowiedzialny 
jest za większą łatwowierność 
osób młodych i starszych. To 
część mózgu, która osiąga peł-
nię rozwoju jako ostania i jako 
pierwsza zaczyna degradować 
się. Dlatego też dzieci i senio-
rzy są podatni na oszustwa – 
dodaje Błońska.

Z danych Miejskiej Komen-
dy Policji w Opolu wynika, że 
w minionym roku w Opolu  
i powiecie opolskim zgłoszono 
25 przypadków prób takich 
oszustw, z czego w 17 przy-
padkach doszło do oszustw. 
Jak widać tylko jedna trzecia 
zdołała się uchronić przed na-
ciągnięciem.

Wyłudzenie na Unię Euro-
pejską
Do końca kwietnia 2015 roku 
było sześć zgłoszeń, w tym  
cztery oszustwa i dwa usiłowa-
nia. W ostatnim czasie oszu-
kany został 85-latek z Opola. 
W tym przypadku oszust po-
dawał się za funkcjonariusza 
CBŚ i wyłudził kilkanaście 
tysięcy złotych. Jak wiadomo 
potrzeba matką wynalazków 
– oszuści wyłudzają już nie 
tylko „na wnuczka”, ale także 
w inny choć podobny sposób. 
„Na gazownię” lub „na hy-
draulika” - udając fachowca 
wchodzą do domu i kradną, 
co się uda. Zdarza się także 

oszustwo „na urzędnika” 
albo choćby „na dota-
cję”. To ostatnie dotyczy 
rozmaitych dotacji unij-
nych, rewitalizacji zanie-
dbanych dzielnic i innych tego 
typu działań pomocowych.
- Oszuści są coraz bystrzej-
si. To są duże problemy, lu-
dzie cały czas są jednak 
nieświadomi mimo, że się  
o tym dużo mówi - przekonu-
je aspirant sztabowy Maciej 
Kędra z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji  
w Opolu. - Oszuści przycho-
dzą do mieszkań podając się 
za urzędnika albo nawet po-
licjanta. Policjant nigdy nie 
żąda od nikogo jakichkolwiek 
pieniędzy. Jeżeli przyjdzie 
musi mieć legitymację, a każ-
da jest z numerem i zdjęciem 
– przestrzega aspirant sztabo-
wy Maciej Kędra.

Jak się bronić przed oszu-
stem?
Działania prewencyjne opol-
skiej policji ukierunkowane są 

przede wszystkim na bezpo-
średnie spotkania z seniorami 
– m.in. w domach dziennego 
pobytu. Na spotkaniach ra-
dzą, jak nie dać się oszukać. 
Recepta wydaje się prosta – 
należy przestrzegać kilku za-
sad:
1. Zadzwonić do kogoś z ro-

dziny, kto może potwier-
dzić, że wnuczek jest  
w potrzebie.

2. Nigdy nie dawać niezna-
jomym pieniędzy.

3. Być czujnym i nieufnym 
w stosunku do obcych.

4. W razie wątpliwości za-
dzwonić na policję.

Choć o niebezpieczeństwach, 
jakie mogą czyhać na senio-
rów mówi się coraz więcej, to 
wciąż nie brakuje osób, które 
dają się nabrać.
- Opolska policja i Urząd Mia-

sta Opola rozpoczęli właśnie 
akcję „Uważaj z kim rozma-
wiasz”. Planujemy zorgani-
zowanie spotkań z władzami 
spółdzielni mieszkaniowych, 
by plakaty promujące naj-
nowszą kampanię znalazły 
się także w blokach najwięk-
szych opolskich osiedli. To 
pozwoli nam dotrzeć do jak 
największej liczby osób – do-
daje aspirant sztabowy Ma-
ciej Kędra z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej 
Policji w Opolu.
Jeśli mamy wrażenie, że ktoś 
próbuje nas oszukać, nie war-
to się wahać, lepiej zadzwonić 
na policję. Ostatecznie sami 
decydujemy kogo wpuszcza-
my do naszego mieszkania. 
Robiąc to bezmyślnie nara-
żamy siebie i bliskich na nie-
bezpieczeństwo i kłopoty.

Karolina WOLDAN

To ja twój wnuczek!  
Potrzebuję  
pieniędzy...

Leokadia Kubalańca

Leokadia Kubalańca
Przedstawiamy członków Rady Seniorów

Świeżo upieczona sekretarz Rady 
Seniorów II Kadencji. W pierw-
szej kadencji była członkiem Rady. 
Oprócz tego jest sekretarzem koła 
Zaodrze Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów,  
w którym działa od jego powstania. 
Koło zaodrzańskie zrzesza obecnie 
czterdziestu sześciu członków, ludzi 
gotowych dać coś od siebie innym – 
nie tylko seniorom.

Członkowie koła mają wiele cieka-
wych pomysłów, a także sporo czasu 
na ich realizację. Jednym z takich 

wprowadzonych w życie pomysłów 
jest kawiarenka Internetowa miesz-
cząca się przy ul. Prószkowskiej 7 
na jedenastym piętrze. W jej uru-
chomieniu pomogła administracja 
osiedla. Miejsce to służy nie tylko 
seniorom. W poniedziałek (4 maja) 
rozpoczął się czwarty już kurs ob-
sługi komputera. Chętni uczą się po-
sługiwania się WORDEM, Skypem, 
potrzebnym do kontaktu z młodzie-
żą, która wyjechała za granicę; sur-
fowania po Internecie. Przyjść może 
każdy chętny, udział w zajęciach jest 
bezpłatny.

Działalność w Polskim Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów jest społeczna i daje mnóstwo 
satysfakcji.

Pani Leokadia często dyżuruje  
w kawiarence Internetowej, zaj-
muje się ponadto administracją 
strony www.emeryci.opole.pl, na 
której często umieszcza notki i ak-
tualizacje. Działalność w Polskim 
Związku Emerytów i Rencistów 
jest społeczna i daje mnóstwo sa-
tysfakcji. Oznacza bowiem spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, wymianę 
pomysłów, możliwość „wyciągnię-
cia”z domu innych, uczestnictwo  
w różnorodnych projektach.
e-mail: alicja1105@op.pl

Sekretarz Rady Seniorów 
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APEL OPOLSKIEJ POLICJI

Szanowni Państwo!
Przestępcy wciąż szukają nowych metod, by oszu-
kać metodą „na wnuczka”. I choć prowadzone 
przez opolską Policję i środki masowego przeka-
zu na szeroką skalę akcje profilaktyczne przynoszą 
efekty, wciąż pojawiają się osoby, które dają wiarę 
oszustom. Niepokojąca jest jednak liczba zgłoszeń 
dotycząca nowej metody kradzieży „na policjanta, 
lub na oficera CBŚ”. W ciągu kilku ostatnich mie-
sięcy na terenie Opola i okolic, policjanci odnotowali 
kilkanaście takich przypadków – niestety kilka osób 
dało się oszukać i straciło blisko 100 000 złotych. 
W tych przypadkach sprawcy wykorzystali zaufanie 
społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzili 
pieniądze od starszych osób.

W związku z tym apelujemy o ostrożność!
Ponieważ coraz więcej osób słyszało o fałszywych 
„wnuczkach”, którzy dzwonią do osób starszych  
i próbują wyłudzić pieniądze na załatwienie pilnej 
sprawy, to teraz przestępcy modyfikują sposoby 
oszustwa i ostatnio często działają metodą „na po-
licjanta”. 

Sposób działania przestępców jest podobny. Naj-
pierw wykonują telefon podając się za członka rodzi-
ny (najczęściej wnuczka), a zmieniony głos tłumaczą 
chorobą lub wzbudzają poczucie winy w starszej 
osobie, z powodu tego, że go nie poznaje. Proszą  
o pożyczenie pieniędzy, które rzekomo mają być 
wykorzystane do pokrycia szkód po wypadku dro-
gowym, uniknięcie więzienia, na ważną operację, 
na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej 
cenie.

Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofia-
ry dzwoni kolejna – podając się za funkcjonariusza 
Policji lub oficera Centralnego Biura Śledczego. Prze-
stępca informuje rozmówcę o tym, że padł ofiarą 

Wiesław Król

Wiesław Król
Przedstawiamy członków Rady Seniorów

Jest Wiceprezesem Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Opo-
lu - organizacji, która zrzesza 3500 
członków.
Członek Rady ds. Polityki Senioral-
nej przy Wojewodzie Opolskim.
Jego pasją od 5 lat jest umożliwianie 
osobom zrzeszonym w związku wy-
jazdów na turnusy wypoczynkowo-
-rehabilitacyjne. Osobiście negocju-

je oferty w ośrodkach wczasowych 
w miejscowościach nadmorskich 
Rewalu, Miedzywodziu i Kołobrze-
gu. Zapisy trwają od lutego i każde-
go roku wyjeżdża zorganizowanym 
transportem na wczasy ponad 500 
osób. W tym roku będzie 8 turnu-
sów. Ale nie tylko – w maju planuje 
wycieczkę dla emerytów do Wro-
cławia, w czerwcu do Warszawy,  
a we wrześniu w Bieszczady. Ta-
blica ogłoszeń w siedzibie związku 

Osobiście negocjuje z szefami 
ośrodków wczasowych zniżki dla 
seniorów.

pełna jest jego ogłoszeń o organi-
zowanych spotkaniach i ciekawych 
inicjatywach.
e-mail: zw_k@wp.pl

Uwaga na oszustów, 
podszywających się 

pod Policję!
oszustwa, a poprzednia rozmowa telefoniczna była 
próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje osobę o tym, 
że oszust został już namierzony. Nalega, aby osoba 
pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z 
banku i przekazała ją wyznaczonej osobie, lub poło-
żyła pieniądze w kopercie w wyznaczonym miejscu 
np. przy śmietniku lub prosi o wykonanie przelewu 
bankowego na wskazany numer konta.

„Fałszywy policjant” podaje często wymyślone lub 
też wyczytane w Internecie imię i nazwisko funkcjo-
nariusza, a nawet numer odznaki służbowej, prosi 
aby nie przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać 
numer 997. Wtedy inny głos w słuchawce przeko-
nuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania 
oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję cza-
su. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy spraw-
dzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują star-
sze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu 
przestępców. Mówią, że przechowywane na koncie 
pieniądze nie są bezpieczne, i że oszust ma teraz do 
konta łatwy dostęp.

Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą tak-
że konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca 
nie będzie współpracował. Tuż po przekazaniu pie-
niędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze 
wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Szanowni Państwo!
Funkcjonariusze Policji nigdy telefonicznie nie in-
formują o prowadzonych przez siebie sprawach, 
zwłaszcza sprawach operacyjnych. Nigdy też nie 
proszą o przekazanie pieniędzy na realizację sprawy.

Pamiętajcie!
W momencie, kiedy wyczujemy że ktoś próbuje i bę-
dzie chciał nas oszukać podając się przez telefon za 

policjanta natychmiast należy zakończyć rozmowę 
telefoniczną i skontaktować się ze swoimi bliskimi. 
Po zakończeniu rozmowy z oszustem i wyłączeniu 
telefonu dzwońmy na Policję pod numer 997 i infor-
mujmy o zdarzeniu. 

Nie odbierajmy w ogóle telefonów zastrzeżonych, 
nie podawajmy tym osobom naszych numerów tele-
fonów komórkowych, ani też pod żadnym pozorem 
adresu naszego mieszkania. 

Zwracamy się z apelem również do osób 
młodych!
Informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że 
są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich dobroć 
i życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sy-
tuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o po-
życzenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na 
opisywane zagrożenie osobom starszym, o których 
wiemy, że mieszkają samotnie.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo 
oraz z wyrazami szacunku i poważania

Komendant Miejski Policji w Opolu 
Inspektor Ireneusz Jaroszyński

Zapraszamy zainteresowane osoby, organiza-
cje i instytucje do udziału w konferencji pra-
sowej nt. akcji, która odbędzie się 27. maja 
2015 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta 
Opola, Rynek-Ratusz. Zgłoszenia udziału:  
p. Ewa Bućko-Kowcuń, tel. 77 44 35 752, 
e-mail: ewa.kowcun@um.opole.pl
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Poprosiliśmy kilkunastu mieszkających w Opolu seniorów o wy-
pełnienie przygotowanej przez naszą redakcję ankiety, której 
głównym pytaniem było jak się żyje seniorom w Opolu. Oto co 
niektórzy z nich napisali…
Sabina i Adam P.: - Opole 
jest dla nas super. Teatr, 
filharmonia, kino a przede 
wszystkim ścieżka rowero-
wa i wyspa Bolko. Opole 
to miasto nieduże, zielone 
i czyste. Mieszkamy tu 26 
lat, najlepsze wspomnie-
nia dotyczą czasów kiedy 
dzieci dorastały i kończyły 
tu szkoły średnie. Najbar-
dziej ucieszyłyby nas nowe 
ścieżki rowerowe, gdyż ile 
sił starcza jeździmy na ro-
werach.

Danuta: - Mieszkam w Opolu od 1958 roku, obserwuję jego rozwój, widzę zmiany 
na lepsze, widzę jak ciągle pięknieje. Nie zamieniłabym miasta na żadne inne, 
synowie mieszkają w Warszawie, ale Opole to dla mnie nr 1. Od pewnego czasu 
dzieje się tu wiele dla uaktywnienia seniorów, korzystam z tego na ile pozwala 
mi czas. Ucieszyłyby mnie sprawniej działające przychodnie i większy dostęp do 
lekarzy.

Małgorzata: - Opole jest 
miastem uroczym, z wie-
loma ciekawymi zabytka-
mi. Jest tu dużo miejsc, 
do których chce się za-
prosić przyjezdnych zna-
jomych. Opole nie jest du-
żym miastem, ale posiada 
duży ośrodek akademicki  
i jest miastem młodych lu-
dzi. Nie znaczy to jednak, 
że dla starszych nie ma 
miejsc na ciekawe spacery 
i spotkania. Jest miejscem 

do aktywnego spędzania czasu. Pozytywnie odróżnia się w tym od dużych ośrod-
ków, bo jest cicho, spokojnie, nie trzeba tracić czasu na przemieszczanie. Miesz-
kam w Opolu od urodzenia, 57 lat, tu wydarzyło się wszystko co związane z moim 
życiem osobistym i zawodowym. Ponieważ jestem coraz starsza, chciałabym aby 
poprawił się dostęp do rehabilitacji.

Ludwika Górecka: - Mieszkam tu od 19 lat. Opole odróżnia od innych miast to, że 
jest tu najstarszy festiwal piosenki. Ale powinno być tu więcej parkingów, kawiarni 
dla ludzi starszych i godziny w kinie tylko dla seniorów.

50+: - Opole stało się miastem studenckim, a przez to zaczęło być miastem 
imprez i szybkiego życia. Ludzie starsi patrząc na ilość imprez dla młodych też 
zaczynają się organizować, częściej spotykać. Jest parę kół turystycznych, baseny, 
domy dziennego pobytu i rady dzielnic, które organizują zajęcia aktywności ru-
chowej i intelektualnej. Bardzo mi się to podoba. Denerwuje mnie osobiście brak 
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej i bezpiecznego przejścia z tej ulicy na 
wyspę Bolko.

Czekamy na wypowiedzi innych seniorów, piszcie do naszej redakcji, adres znaj-
dziecie w redakcyjnej stopce.

Jak się żyje 
w Opolu?

S O N D A

Opole jest dla nas super

Opole to miasto nieduże, zielone i czyste.
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ZMIANY ZACHODZĄCE  
Z WIEKIEM CZŁOWIEKA 
przyczyniają się do:
	Obniżenia się sprawności 

czynnościowej tkanek, 
narządów i mechanizmów 
regulacyjnych,

	Zmniejszenia się sprawno-
ści adaptacyjnych organi-
zmu.  

 
O SZYBKOŚCI I TEMPIE 
PROCESU INWOLUCJI DE-
CYDUJE W DUŻEJ MIERZE 
CZYNNIK GENETYCZNY, 
DETERMINUJĄCY DŁUGOŚĆ 
ŻYCIA ALE NIE TYLKO!
	Czy możemy proces nieko-

rzystnych zmian w jakimś 
stopniu modyfikować? 

TAK !

Jednym z najważniejszych 
czynników jest REGULARNA 
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
uprawiana w różnych formach 
rekreacji ruchowej i turystyki 
aktywnej.

KORZYSTNE ZMIANY, jakie 
zachodzą w wyniku systema-
tycznego uprawiania aktyw-
ności ruchowej, widoczne są 
gołym okiem. 
	Zazwyczaj są to: ładna, 

dobrze umięśniona sylwet-
ka, sprężysty lekki chód, na 
ogół lepsze samopoczucie, 
wyższa samoocena, dobra 
kondycja fizyczna i zdro-
wotna. 

Uprawiając regularną aktyw-
ność ruchową zwiększamy 

szansę nie tylko długiego, ale 
również aktywnego życia  
o kilkanaście lat. 

NIE TYLKO DODAJEMY LAT 
DO ŻYCIA, LECZ RÓWNIEŻ  
ŻYCIA DO LAT
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA 40+
	Powinna oddziaływać na 

trzy podstawowe elementy:  
a) poprawiać wydolność 
tlenową (aerobową), 
b) wzmacniać siłę mięśni, 
c) poprawiać gibkość, 
równowagę i koordynację 
ruchów.

	Dobór aktywności ruchowej 
jest w ogromnym stopniu 
indywidualny. 

	Zależy on przede wszyst-
kim od stanu zdrowia da-
nej osoby oraz od stopnia 
sprawności fizycznej. 

	Zajęcia ruchowe powinna 
poprzedzać KONSULTACJA 
LEKARSKA.

KORZYŚCI AKTYWNOŚCI FI-
ZYCZNEJ
	Polepszenie jakości snu.
	Polepszenie samopoczucia 

psychofizycznego.
	Zwiększenie mechanicznej 

odporności układu kostnego 
(mineralizacja).

	Zwiększenie zakresu ruchu 
w stawach.

	Podwyższenie wydolności 
fizycznej (zwłaszcza tleno-
wej).

	Zwiększenie wrażliwości 
tkanek na insulinę.

	Regulacja gospodarki wę-
glowodanowej.

	Wzrost siły mięśniowej 
(masy ciała szczupłego).

	Regulacja (obniżenie) ci-
śnienia tętniczego skurczo-
wego i rozkurczowego krwi.

	Poprawa stanu emocjonal-
nego (obniżenia stanów 
lękowych, depresji).

FORMY ZAJĘĆ REKREACYJ-
NYCH
wskazana aktywność, która 
opiera się na:
	wysiłku aerobowym, wy-

trzymałościowym, 
	o ruchach cyklicznych, 
	wykonywana w średnim 

tempie o umiarkowanej in-
tensywności 

szczególnie zalecane są:
	marsze, marszobiegi, truch-

ty, 
	jazda na rowerze, 
	pływanie, kajakarstwo- wio-

ślarstwo, 
	narciarstwo śladowe – bie-

gowe.
Oprócz form wykonywanych 
w terenie do podstawowych 
zaliczamy:
	gimnastykę ogólnorozwo-

jową, taniec, wybrane gry 
rekreacyjne.

ĆWICZENIA WYTRZYMAŁO-
ŚCIOWE (aerobowe) charak-
terystyka:
Formy: marsz, bieg, pływanie, 
jazda na rowerze. 
Częstotliwość: wykonywane  
2 x w tygodniu.
Objętość: przez min 20 minut.
Intensywność: 40-60% rezer-
wy częstości skurczów serca 
(różnica między maksymalną 
częstością skurczów serca  

Aktywnie przez życie
Siedzący tryb życia, automatyzacja, spożywanie zbyt dużej ilości jedzenia, najczęściej pokarmów przetworzo-
nych i ogólnie coraz niższa aktywność fizyczna społeczeństw sprzyja rozwojowi zmian degeneracyjnych w orga-
nizmie człowieka i pojawieniu się wielu chorób określanych mianem cywilizacyjnych jak.: otyłość, nadciśnienie 
tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, cukrzyca i inne. 

Regularna aktywność ruchowa jest wskazana u osób w każdym wieku!

W zajęciach ruchowych powinna dominować gimnastyka rekreacyjna.

w czasie próby wysiłkowej  
i w spoczynku)druga miara 
intensywności to tzw. skala 
Borga – skala ciężkości od-
czuwania wysiłku fizycznego. 
W 20-stopniowej wersji tej 
skali wysiłek powinien być na 
poziomie 11-13 punktów co 
jest równoznaczne z wysiłkiem 
lekkim do umiarkowanego.

ĆWICZENIA SIŁOWE (oporo-
we) charakterystyka:
Częstotliwość: 2x w tygodniu. 
Objętość: 20 min.
Intensywność obciążeń: każde 
ćwiczenie 10, max 15 powtó-
rzeń danego ruchu. 
Forma: 1 zestaw – 8-10 ćwi-
czeń angażujących najważniej-
sze grupy mięśniowe.

ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE 
(stretching) charakterystyka:
Częstotliwość: najlepiej co-
dziennie.
Objętość: 5-15 minut.
Ten rodzaj ćwiczeń powinien 
zostać również uwzględniony 
w każdej innej formie jako ele-
ment rozgrzewki i części koń-
cowej każdych zajęć. 

W JAKI SPOSÓB POWINNA 
WYGLĄDAĆ JEDNOSTKA ZA-
JĘĆ RUCHOWYCH 40+ 
(TOK- PORZĄDEK ZAJĘĆ)
Część wstępna: 
czynności organizacyjne (po-
witanie, sformułowanie celu, 
motywacja do zajęć),
rozgrzewka: 
	optymalny czas 5-10 minut 
	ćw. rozciągające – streching
Część główna:  zasadnicze 
ćwiczenia, zróżnicowane  

w zależności od formy jaką 
uprawiamy.
Część końcowa:
	wyciszenie (cool down).
	ćw. rozciągające – stret-

ching.

GIMNASTYKA REKREACYJ-
NA powinna dominować  
w zajęciach ruchowych 40+
STANOWI ONA SZEROKI  
ZASÓB ĆWICZEŃ:
	Ćwiczenia. gimnastyczne 

kondycyjne, różnego rodza-
ju odmiany gimnastyki przy 
muzyce, również ćwiczenia 
w wodzie, ćwiczenia gim-
nastyczne oddechowe, gim-
nastykę poranną.   

	joga, tai chi, streetching, 
krótkie ćwiczenia izome-
tryczne.

Zajęcia muszą odbywać się 
regularnie, planowo, 
	w przypadku gimnastyki 

domowej nawet codziennie 
po ok.10 do 30 min.

	zajęcia gimnastyki grupowej  
2-3 razy tygodniu po 45/60 
min. 

	każde ćwiczenie należy po-
wtarzać 8-12 razy, dla osób 
słabszych, czy rozpoczyna-
jących zajęcia, może być 
mniejsza liczba powtórzeń. 

	zaczynamy od 1, z czasem 
zwiększamy do 2-3 serii 
powtórzeń. 

Dr Bożena KRÓLIKOWSKA
 Instytut Turystyki i Rekre-
acji Politechniki Opolskiej

Zdjęcia Archiwum  
DDP Malinka

Zdrowie

Dr Bożena Królikowska

Aktywność fizyczna ważna jest w każdym wieku.
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Aby się zatracić w barwnym świecie rekonstruk-
cji historycznej potrzeba dużo czasu. Kto ma 
go więcej od emeryta? Nic zatem dziwnego, że 
wśród członków rozmaitych bractw rycerskich 
można spotkać także takich, dla których okres 
aktywności zawodowej należy już do historii…

Dziadek z bajki
Na emeryturze zmieniają swój świat

Dzwoniłam jakiś czas temu 
do rzemieślnika chcąc złożyć 
zamówienie na produkt. Za-
mówienia powinno się skła-
dać po sezonie turniejów, bo 
najwięcej czasu na rękodzieło 
jest jesienią i zimą. Oczywi-
ście „obudziłam się” za późno 
i usłyszałam, że o zamówie-
niu możemy porozmawiać we 
wrześniu, bo teraz rzemieślnik 
płucze złoto. Nie byłam pew-

na, czy dobrze słyszę, oka-
zało się, że tak. Po przejściu 
na emeryturę mój rozmówca 
znalazł sobie nowe hobby: za-
jął się płukaniem złota. Teraz 
wiosną i latem, zamiast na 
turnieje rycerskie jeździ w re-
jon Złotego Stoku.

Życie spędzam w ruchu ry-
cerskim, wśród pasjonatów, 
którzy mają najdziwniejsze 
pomysły i już myślałam, że 
nic mnie nie zdziwi, a tu nie-
spodzianka.

Innym przykładem rencisty, 
który mimo orzeczonego stop-

nia niepełnosprawności nie 
siedzi wcale w domu, jest mój 
znajomy heraldyk. Pamiętam 
taki sezon, w którym spotyka-
łam Marka co drugi weekend, 
bo akurat tak się złożyło, że 
jeździliśmy na te same turnie-
je. Przez pięć lat studiów nie 
dowiedziałam się tyle o her-
bach, ile w tamtym czasie od 
Marka, który uwielbia opowia-
dać i zdradzę wam sekret – 

jest zakochany. W pięknej sce-
nerii zamków, zawsze z damą 
serca u boku, wśród ręcznie 
robionych herbów, zdaje się, 
że nieczęsto myśli o swoim 
chorym kręgosłupie.

Ale nic nie pobije namiestni-
ka Opolskiego Bractwa Ry-
cerskiego Andrzeja Kościuka, 
który kiedyś udzielając mi 
wywiadu,  na pytanie: „Czym 
zajmuje się pan p o z a brac-
twem” odpowiedział cytuję: 
„Jestem przedsiębiorcą, kasz-
telanem grodu w Byczynie, 
nurkiem, starszym sternikiem 
motorowodnym, instruktorem 

miotania nożem, toporem  
i włócznią, i emerytem”.

Chciałoby się zapytać – jak 
znajduje pan na to wszystko 
czas. Nie pytałam, bo wiem, 
że czas znajdzie się zawsze. 
Doba bywa bardzo elastycz-
na, a wśród odtwórców jest 
wielu ludzi, już zawodowo  
nieaktywnych, którzy jednak 
na nudę nigdy nie narzekają. 
Zawsze znajdą chwilę na za-
bawę z wnukami, bo dzieci 
przecież można wpuścić do 
warsztatu, nauczyć strzelać  
z łuku, albo zabrać na turniej. 
I jeszcze  – kompletnym przy-
padkiem – zarazić pasją, któ-
ra ubarwi dzieciństwo i może 
zostać z wnuczętami na długie 
lata. Taki dziadek w szlachec-
kim kontuszu, albo babcia  
w coteherdie (dopasowany 
strój średniowieczny zapina-
ny na rząd guziczków – red.), 

przecież wyglądają jak z baj-
ki! Nikt w przedszkolu takich 
dziadków nie ma.

W rekonstrukcji jest miejsce 
i czas na wszystko... Jest tak  
wiele do zrobienia, do zoba-
czenia i poznania, że jedyne 
na co może go zabraknąć, to 
zamartwianie się. Odtwór-
cy historyczni czerpią z życia 
pełnymi garściami i nie mar-
nują ani chwili. Robią to, na 

co wcześniej nie było czasu, 
co być może latami czeka-
ło na realizację i zmieniają 
świat. Nie drogą rewolucji, 
bo przecież zupełnie nie o to 
chodzi. Chodzi o konsekwent-
ne zmienianie świata wokół 
siebie i budowanie. Może po-
wolne, ale czynione z radością  
i przede wszystkim skuteczne.

Maria KLUSIK
Zdjęcia: Archiwum prywatne

Rekonstruktorzy historyczni żyją w innym świecie.

Andrzej Kościuk – szef Opolskiego Bractwa Rycerskiego, kasztelan grodu  
w Byczynie, nurek, starszy sternik motorowodny, instruktor miotania  
nożem, toporem i włócznią oraz emeryt.

Marek Milewski swój wolny czas poświęca swojej miłości do heraldyki.

Andrzej Kościuk w swoim żywiole.

W czasie wolnym
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Te wszystkie przykłady świad-
czą dobitnie o tym, że ludzie 
starzy traktowani są jak przed-
mioty, że przestajemy się po-
woli z nimi liczyć, że nie trzeba 
uzasadniać decyzji wydanych 
dla nich lub o nich, bo w swo-
jej nieporadności i częstokroć 
biedzie, już nigdzie się  nie od-
wołają.
Choćby nie wiem ile stowarzy-
szeń i fundacji powstało, choć-
by miliony euro przeznaczono 
na politykę senioralną, choćby 
sam prezydent miasta przezna-
czył specjalne fundusze, nic to 
wszystko nie da jeśli w każdym 
z nas nie zapali się czerwone 
światło że starość wymaga 
przychylności i zrozumienia, 
bo odmówienie im prawa do 
tego co mieli przez całe życie 
zabiera im wolność. Że inne 
jest już tempo ich życia i przy-
swajania zakazów, nakazów,  
a każda odmowa odbierana 
jest jak drogowskaz na drugi 
świat.
Pamiętać należy o tym, że za 
parę lat większość mieszkań-
ców naszego miasta to będą 
seniorzy i najwyższy czas wy-
pracować model życia z nimi  
i dla nich, znalezienia sposobu 
dotarcia do nich grupowego  
i indywidualnego, bo niedługo 
może być po prostu za późno.

Jolanta KAWECKA

Zakazy odbierają życie

Pasztet z Selera

Spotkałam Pana Mieczysława. 
Dawno go nie widziałam, aż 
wzbudziło to moje zaniepo-
kojenie, bo zawsze wszędzie 
go pełno. Chociaż ma 81 lat 
i doskwierają mu różne cho-
roby jest bardzo aktywnym 
seniorem. Działa w stowarzy-
szeniach, chodzi z kijkami, do 
niedawna też tańczył. Teraz już 
nogi odmówiły mu posłuszeń-
stwa, dlatego wyjechał na kilka 
tygodni na rehabilitację.
Po powrocie lekarz orzecznik 
nie wydał mu zgody na po-
siadanie bezpłatnego miejsca 
parkingowego. „Ja rozumiem, 
że parkingi z kopertą są dla 
niepełnosprawnych, ale korzy-
stałem z tego miejsca bardzo 
rzadko, tylko kiedy jechałem 
do lekarza. Mam orzeczenie  
o niepełnosprawności dla ce-
lów pozarentowych, ale zgody 
nie dostałem. Teraz koperta jest 
pusta” - powiedział ze smut-
kiem. Nikt nie zajmuje miejsca 
na parkingu pod domem pana 
Mieczysława, a on stracił siłę 
do życia.Nikt mnie tu nie chce, 

0,5 kg selera zetrzeć na grubej tarce
1 duża lub 2 małe cebule
2 ząbki czosnku
0,5 szklanki wody
½ kostki margaryny
1 kostka bulionu grzybowego

To wszystko gotujemy ok.1 godz. i studzimy.
Po wystudzeniu do  masy dodać ½ szklanki bułki 
tartej i 3 całe jajka.
Razem wymieszać , doprawić do smaku.
Blaszkę wysmarować, wysypać bułką tartą i piec 
około 1 godziny i 20 minut w temperaturze 190 st.
Jeśli chcesz, aby pasztetu było więcej, porcję 
składników należy podwoić.

Smacznego!
Przepis wykonała Pani Józefa Mroczkowska  

w DDP Malinka

Felieton

50 lat pracowałem dla tego 
Miasta, a teraz wyrzucają mnie 
stąd. Niech pan się nie martwi 
- pocieszałam, sama nie wie-
rząc we własne słowa bo wiem 
co dla starszego człowieka 
znaczy przyzwyczajenie. Jedna 
bezduszna odmowa zdecydo-
wała o utracie sensu życia.
Podobne skargi słyszałam rok 
temu od 88-letniej pani  Emilii 
z osiedla Dambonia. W imie-
niu swojego niepełnospraw-
nego męża walczyła długo  
o skrawek miejsca do parko-
wania przed blokiem. Tym ra-
zem bezdusznością wykazali 
się przedstawiciele wspólnoty 
mieszkaniowej.
Młodzi, sprawni i piękni kpi-
li ze staruszków, dla których 
podjechanie pod wejście do 
klatki schodowej było wielkim 
ułatwieniem życia. Do ugody 
nie doszło.
A w jednym z wieżowców  
w Centrum z dnia na dzień, 
bez uzasadnienia, wydano de-
cyzję o likwidacji przydomo-
wych schowków. Staruszkowie 
uznali to za zamach na ich 40 
letnią, opłacaną comiesięcz-
nym czynszem własność. „Nie 
mamy siły walczyć” - powie-
dzieli lokalnej reporterce, któ-
ra interweniowała w obronie 
jednej z lokatorek – notabene 
niewidomej.
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Najwyższy już czas wy-
pracować model komu-
nikacji z seniorami, bo 
niedługo może być po 
prostu za późno.

Rozrywka

SU
DO

KU

Rys. Andrzej Czyczyło
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pod patronatem Prezydenta Miasta Opola

Czas na Seniora
Senior na czasieCzas na Seniora
Senior na czasie

Opole 15-18 maja 2015r.

w programie:
I dzień - 15 maja 2015r.  (piątek)

Msza św. w Intencji Seniorów 
z Miasta Opola w Katedrze Opolskiej

godz. 10:00

II dzień - 16 maja 2015r.  (sobota)

 „Opole jakiego nie znamy - tajemnice naszego miasta”
zwiedzanie z przewodnikiem: Wodociągi i Kanalizacja - wieża, 
stacja SUW, laboratorium (zbiórka pod Opolskim Ratuszem)

godz. 10:00

Dla uczestników zwiedzania pyszna niespodziankagodz. 12:00

integracyjne spotkanie osób i rodzin dotkniętych chorobą 
Alzheimera w ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Magnolia” ul. Stoińskiego 8
Wieczór na Wieży Piastowskiej

godz. 16:00

Villa Młynówka - Integracyjna zabawa taneczna dla seniorów
w trakcie zabawy pokaz mody „Senior na czasie”
(zapisy w opolskich domach dziennego pobytu)

godz. 16:00
20:00

W ramach sceny zorganizowanej pod Opolskim Ratuszem:
Uroczyste wręczenie kluczy do Bram Miasta
Wystąpienie Prezydenta Miasta Opola
Występy amatorskich zespołów seniorów
rozstrzygnięcie konkursu „Czas na seniora - senior na czasie”
wręczenie nagród laureatom

godz. 12:00

godz. 18:00

III dzień - 17 maja 2015r.  (niedziela)

udział seniorów w V Maratonie Opolskimgodz. 9:00
SENIORADA - wielopokoleniowy piknik rekreacyjny
(Park na osiedlu Armii Krajowej)
w programie:

poradnictwo z zakresu zdrowia i urody
gry i konkursy z nagrodami dla wszystkich grup wiekowych
wytężanie umysłu - ćwiczenia, szarady, łamigłówki, itp.
Nordic Walking
poczęstunek
liczne niespodzianki i nagrody

godz. 16:00
18:00

IV dzień - 18 maja 2015r.  (poniedziałek)

Majówka dla seniorów na terenie Muzeum Wsi Opolskiej
(Skansen Bierkowice)

pieczenie kiełbasek
występy artystyczne
konkursy, zabawy, niespodzianki
promocja zdrowego stylu życia: „Pięć kroków 
do bezpiecznej żywności”

- prezentacja diety dostosowanej do wieku
- bezpłatny pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru
- pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu 
   (dla osób palących papierosy)
- alkogogle

zajęcia tai chi

godz. 10:00
13:00


