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Dodatek przygotowany
we współpracy z Urzędem Miasta Opola

Kampania „Maj życzliwości”
A Chcą edukować uczniów opolskich podstawówek,

gimnazjów i liceów, by młodzi wiedzieli, jak się zachowywać wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

P

owiatowa Społeczna
Rada do spraw Osób
Niepełnosprawnych,
Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola, Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu” oraz Miejski Zakład Komunikacji w Opolu przeprowadzą pilotażową kampanię pod hasłem ,,Maj
życzliwości’’.
Jej celem jest wzrost świadomości
i edukacji dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów z Opola poprzez
czynny udział w tym przedsięwzięciu oraz bezpośredni jej odbiór. Kampania ma za zadanie poruszać kwestie zachowań dzieci wobec osób starszych

i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej (również w autobusach MZK).
W jej ramach Publiczne Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Opolu przygotowało
spot reklamowy z udziałem osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci,
w którym rozwinięto temat zachowań
wobec grupy ludzi starszych i niepełnosprawnych. Plakaty do kampanii przygotowały dzieci, a także seniorzy z następujących szkół i instytucji: Podstawowa
Szkoła Publiczna nr 2 w Opolu, Stowarzyszeniowa Szkoła Publiczna w Górażdżach, Ośrodek Readaptacji Społecznej
,,Szansa”, Dom Dziennego Pobytu ,,Magda-Maria”, Publiczne Gimnazjum nr 1
w Opolu. Zwycięski plakat będzie infor-

b W ramach kampanii planowane są spotkania dzieci i młodzieży z opolskich
szkół z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.
mował o „Maju życzliwości” w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Opolu. Planowane są również spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych
w miejskich szkołach podstawowych

www.opole.pl

i gimnazjach, a także zorganizowanie
spotkań uczniów z seniorami i ludźmi niepełnosprawnymi w Centrum
Informacyjno - Edukacyjnym ,,Senior
w Opolu” przy ul. Nysy Łużyckiej 7a. a
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Senior w Opolu

Z myślą o seniorach

Nowa Trybuna Opolska
Wtorek, 16 maja 2017

Członek Rady Seniorów

A Wszystko, o czym seniorzy wiedzieć powinni, można znaleźć w jednym

miejscu: w Centrum „Senior w Opolu” lub na www.seniorwopolu.pl

A Jest dla mieszkańców Opola w wieku 65 lat i powyżej.
Służy wzmocnieniu aktywności społecznej i poprawie
jakości ich życia poprzez stworzenie i rozwijanie systemu
ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp
do różnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz
zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych,
kulturalnych i sportowych. Posiadacze Karty „Opolski
Senior” mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert
przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz
prywatnych przedsiębiorców – partnerów programu. a
OPOLSKI TELEFON ŻYCZLIWOŚCI 60+
A Telefon (77) 441 23 70 lub 517 607 990 jest czynny
we wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00. Chcesz
porozmawiać o nurtujących cię problemach, zadzwoń.
Po drugiej stronie czeka grupa wolontariuszy w różnym
wieku i różnych specjalności. Opolski Telefon
Życzliwości ma być antidotum na samotność osób
w wieku 60+, pomagać w rozwiązywaniu problemów
prawnych, socjalnych i innych, ale przede wszystkim
umożliwić kontakt z ludźmi empatycznymi, otwartymi
na rozmowy z seniorkami i seniorami.a
KOPERTA ŻYCIA
A Nic nie kosztuje, a jest bezcenna. Nieduża plastikowa
koperta może przyczynić się do uratowania życia.
Umieszcza się w niej informacje dotyczące stanu zdrowia,
przyjmowanych leków, dane osób, które należy zawiadomić w przypadku choroby, czyli niezbędne wiadomości, przydatne w sytuacji, gdy ratownicy medyczni,
lekarze czy strażacy muszą szybko reagować, gdy
zagrożone jest życie lub zdrowie, a brak kontaktu
z człowiekiem np. po wylewie czy udarze, kiedy ma on
kłopoty z mówieniem, może dramatycznie opóźnić akcję.
TELEOPIEKA W OPOLU
A Inaczej to sieć komunikacyjna, której użytkownikami są
głównie seniorzy. Otrzymują oni przycisk alarmowy,
na wisiorku bądź przy bransoletce. W sytuacji wymagającej
pomocy naciska się przycisk i płynie sygnał do centrum
teleopieki. Jej pracownik natychmiast oddzwania do osoby
potrzebującej pomocy. Teleopieka zwiększa bezpieczeństwo ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Kontakt: MOPR nr centrali - tel. 77 400 59 50, ratusz - tel.
77 4511967), Biuro Obsługi Klienta PCO - tel. 696 596 584
lub pakiet informacji w Centrum „Senior w Opolu”.a

www.opole.pl

FOT. SŁAWOMIR MIELNIK

KARTA „OPOLSKI SENIOR”

ANNA MARIA
KOSKA
A Urodzona
w Siemianowicach
Śląskich, od lat związana
z Opolem. Z wykształcenia dr nauk matematycznych – Politechnika
Wrocławska. Swoją
karierę zawodową
rozpoczęła w Wyższej
Szkole Pedagogicznej
w Opolu jako nauczyciel
akademicki. Następnie
pracowała w Kuratorium
Oświaty, Wojewódzkim
Ośrodku Metodycznym,
Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, gdzie
piastowała stanowisko
zastępcy dyrektora.
Zajmowała wysokie
stanowiska w Urzędzie
Miasta Opola. Była
dyrektorem w Miejskim
Centrum Świadczeń
w Opolu i Urzędzie
Statystycznym.

Radna Opola, konsul
honorowy Francji
w Opolu, działaczka
Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej,
członek Rady Nadzorczej
ECO S.A., od 2016r.
członek Rady Seniorów
Miasta Opola.
Anna Koska za swoją
pracę i zasługi na rzecz
Opola była wielokrotnie
odznaczana
i nagradzana. Jej pasją
są podróże, w których
towarzyszy jej mąż:
„Martwię się, że nie
zdążymy zobaczyć
wszystkich miejsc
na świecie , które są
tego warte. Ten sam
problem z książkami,
których nie zdążę
przeczytać czy
z filmami, których nie
zdążę zobaczyć.
Od zawsze miałam
problem z brakiem
czasu”. a

CENTRUM – stopka do Informatora Centrum „Senior w Opolu”

45-034 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 7a
tel. (77) 441 23 70; tel. 517 607 990
e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
www.seniorwopolu.pl/cs/centrum-informacyjno-edukacyjne-senior-w-opolu
www.facebook.com/CentrumSeniorwOpolu

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Środa – Piątek 7:30 – 15:30
Wtorek – Czwartek 7:30 – 19:00

Senior w Opolu

Nowa Trybuna Opolska
Wtorek, 16 maja 2017

Seniorzy - szansa, a nie zagrożenie
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A Tytułową tezę starano się udowodnić podczas konferencji „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”.

FOT. ARCH.

P

rzekonujący w swych wypowiedziach był dr hab. Piotr Szykulski,
demograf i gerontolog z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, który zwracał uwagę na fakt, iż starzenie się
populacji (w ciągu 100 lat liczba seniorów
wzrośnie 7-krotnie) stabilizuje konsumpcję, wpływa na rozwój gospodarki poprzez wymuszanie uruchamiania produkcji wyrobów uwzględniających potrzeby seniorów, a tym samym na powstanie nowego sektora tzw. srebrnej gospodarki. Podkreślał też wagę zarządzania momentem przejścia na emeryturę.
Bardzo interesujące było wystąpienie
samorządowca, wiceprezydenta Gdyni
ds. innowacji, przewodniczącego Gdyńskiej Rady ds. Seniorów, Michała Gucia.
Mówił o doświadczeniach Gdyni
w kształtowaniu polityki senioralnej, ale
właśnie na podstawie tych doświadczeń
przeciwstawił polityce senioralnej – politykę międzypokoleniową. Jego zdaniem polityka społeczna powinna uwzględniać współzależności między pokoleniami. Seniorzy przebywając wśród
młodych z pewnością poczują się młodsi, zaś młodzi mają szansę nauczyć się
od seniorów, którzy w swoim życiu przeżyli niejedno - radzenia sobie w trudnych

b Organizatorami konferencji byli: Komisja Polityki Senioralnej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czasach. Zwracał uwagę na konieczność
używania właściwych pojęć, na niewrzucanie wszystkich seniorów do „jednego
worka”, na stawianie na samodzielność
poprzez rozwijanie asystentury i pomocy wzajemnej, na prezentowanie konkretnych ludzi i ich pasji, pokazywanie
młodym ludziom życia osób starszych
i ich codziennych problemów, co jest
szczególnie istotne w sytuacji zaniku rodzin wielopokoleniowych. Mówił także
o spacerach badawczych po Gdyni

z przedstawicielami różnych pokoleń,
których spostrzeżenia są uwzględniane
przy projektowaniu przestrzeni publicznej w mieście w taki sposób, by była ona
przyjazna dla wszystkich.
Niestety, nie wszystkie wypowiedzi
brzmiały tak optymistycznie. Prof. Józefa Hryniewicz, posłanka na Sejm, przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej, mówiła o wyludnianiu się gmin wiejskich i dramatach rodzinnych spowodowanych chorobą, szczególnie w sytuacji

braku rodzin wielopokoleniowych. Podkreślała wagę wyodrębnienia kategorii
ludzi niesamodzielnych, którymi powinny zająć się gminy i powiaty.
Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracała uwagę na konieczność zmiany ustawy o pomocy społecznej
w kierunku zwiększenia samodzielności
samorządów, głównie w kwestii świadczenia usług dla osób starszych (styk ochrony
zdrowia i pomocy społecznej).
Uczestnicy konferencji (ok. 300 osób z całej
Polski)zaplauzemprzyjęliwniosek,bypodstawą rewaloryzacji rent i emerytur był nie
wskaźnik inflacji, aprzyrost przeciętnej płacy. Ważne, że wśród uczestników konferencji byli nie tylko seniorzy, ale także dużo osób młodych, pracowników jednostek
samorządu terytorialnego. A to od ich zrozumienia sytuacji seniorów, od dostrzeżenia kapitału, który tkwi w tej grupie społecznej i jego docenienia zależy wskaźnik
szczęśliwości mieszkańców. Współpraca
samorządów z radami seniorów i działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą okazać się
najbardziej skuteczne w działaniach poprawiających sytuację seniorów.
EWA KUBACKA

Możesz być emerytem od jesieni. Złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego

O

d października 2017 r. wchodzi
w życie zmieniona ustawa
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 - dla mężczyzn.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę od osób, które już
ukończyły ten wiek lub osiągną powszechny wiek emerytalny do końca 2017.
Świadczenie dla potencjalnych emerytów ustalone będzie według nowych,
zreformowanych zasad. Podstawą jej
obliczenia jest m. in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota
zwaloryzowanego kapitału początkowego. W grupie uprawnionych do eme-

rytury znajdują się osoby, które nigdy
nie miały ustalonego kapitału początkowego. Może to dotyczyć około 20
proc. potencjalnych emerytów z województwa opolskiego. Dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcamy
do złożenia wniosków o ustalenie kapitału początkowego.
WAŻNE! ZUS ustala kapitał początkowy dla osoby, która:
- urodziła się po 1948 r. oraz
- pracowała przed 1999 r. i ma opłacone składki na ubezpieczenie społeczne
za ten okres.
WAŻNE! Do wniosku o ustalenie kapitału początkowego trzeba dołączyć:
- informację o okresach składkowych
i nieskładkowych na druku ZUS Rp-6,

- dokumenty potwierdzające okresy
składkowe i nieskładkowe przed 1999
roku, np. okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności pozarolniczej, urlopu wychowawczego, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, służby wojskowej,
- dokumenty potwierdzające wysokość
wynagrodzenia (dochodu) przed 1999 r.,
- można też złożyć kserokopie książeczki wojskowej, wyciągów z akt, które
wystawia urząd stanu cywilnego, danych z dowodu osobistego „książeczkowego”, np. wpisów o zatrudnieniu,
o dzieciach.
W jednostkach organizacyjnych ZUS
lub na stronie internetowej Zakładu dostępny jest formularz wniosku o ustalenie kapitału początkowego - ZUS Kp-

www.opole.pl

1. Wniosek o obliczenie kapitału początkowego należy podpisać, a następnie
przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego. Od wydanej decyzji
przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia
doręczenia decyzji. Postępowanie
odwoławcze w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych jest wolne
od opłat. a
45-701 Opole
tel. 77 45 11 542
ul. Wrocławska 24
rzecznik.opole@zus.pl
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Nowi partnerzy Karty Seniora

Nowa Trybuna Opolska
Wtorek, 16 maja 2017

A Opolskim seniorom, posiadaczom „Karty” oferują zniżki na swoje prozdrowotne usługi i różne produkty.

b Maria Danis w swoim gabinecie.

trowe stworzonko to żywe laboratorium farmakologiczne, które produkuje kilkanaście hirudozwiązków o silnych właściwościach leczniczych. Stosuję również klawiterapię (metodę polegającą na stymulacji receptorów
na skórze, co prowadzi do redukcji bólu i pobudza procesy naprawcze),
światłoterapię, masaż wibracyjny, bańki. Dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem prowadząc prelekcje na opolskim Uniwersytecie III Wieku, w klu-

Lodziarnia „Świderki Agi”

Ś

widerki Agi to lody
produkowane
przez nas od 2006
roku. Jesteśmy na rynku
opolskim ponad 10 lat
i przez cały ten czasu receptura świderków Agi
pozostaje niezmienna.
Mieliśmy przyjemność
wziąć udział w plebiscycie na najlepsze lody w Opolu. Zajęliśmy wówczas
3. miejsce, z czego jesteśmy bardzo
dumni.
Cieszymy się niezmiernie z pozyskania
sporej liczby klientów, wśród których
jesteście Wy, Drodzy Seniorzy. Obserwowaliśmy jak często wielu z Was przychodzi do nas ze swoimi wnukami i to

FOT. ARCH.

A

kademię Zdrowia prowadzę sama, chociaż nazwa może sugerować dużą instytucję. Tymczasem to przytulny, pełen kwiatów gabinet, w którym nie tylko pomagam przywrócić równowagę pracy tej niewyobrażalnie skomplikowanej konstrukcji, jaką jest ciało człowieka, ale również staram się przekazać jak najwięcej prostych
sposobów na to, by za jakiś czas znowu
nie wróciły te same problemy.
Zajmuję się diagnozą i terapią metodą wega test, która jest bezpiecznym
i nieinwazyjnym sposobem sprawdzenia, jakie grzyby, bakterie, wirusy i pasożyty w nas bytują. Mogę również - używając analizatora kwantowego - przeskanować cały organizm (generuje 32
raporty o stanie wszystkich narządów),
by zyskać wiedzę, gdzie zaczynają się
jakieś problemy. Jestem dietetykiem,
ale nie wierzę w cudowne diety, bo ich
nie ma! Wiem, że jedynym sposobem
na optymalną wagę, jest mądre jedzenie. Chińczycy mówią, że „jesteśmy
tym, co jemy”, a naukowcy twierdzą,
że 80 proc. chorób cywilizacyjnych bierze się ze „śmieciowego jedzenia”.
Stawiam pijawki lekarskie, które są cudem natury. Zaledwie kilkucentyme-

bach seniora, domach dziennego pobytu, ponieważ uważam, że szeroko
dostępna opieka medyczna ludzi rozleniwiła i zwolniła od odpowiedzialności za własne zdrowie. Im więcej będzie
ludzi świadomych tego, że trzeba zapobiegać chorobom, tym mniej będzie
cierpienia (od pierwszej zmutowanej
komórki do guza piersi średnicy 1 cm
mija kilka lat ).
Człowiek jest genialnym połączeniem umysłu, ducha i ciała, a właściwie powinien nim być, bo jak się porozglądać, to coraz trudniej znaleźć ten
zbliżony choć trochę do ideału egzemplarz. Najczęściej szwankuje ciało, ale
coraz częściej również umysł i dusza
i jeśli nadal liczyć będziemy na fantastyczne pigułki z reklam, będzie coraz
gorzej. Namawiam gorąco do szukania
naturalnych sposobów na zdrowie i zapraszam serdecznie do gabinetu. a
AKADEMIA ZDROWIA Maria Danis
45-368 Opole
ul. Ozimska 48, pok.37
Tel: 534 830 393
E-mail: maja.danis@gmail.com
www.akademiazdrowiaopole.pl
www.facebook.com/akademiazdrowiaopole

Gabinet dietetyczny zaprasza

właśnie skłoniło nas
do wprowadzenia Karty
Seniora. Karta upoważnia do 15-procentowej
zniżki, natomiast w każdy wtorek dostaniecie 25
proc. zniżki na jednego
dużego świderka Agi.
Promocje nie łączą się.
Oferujemy świderki waniliowo-śmietankowe, czekoladowe oraz mix w porcjach małe (3.70 zł), średnie(4.70 zł),
duże (5.30 zł). Świderki Agi mają zwartą konsystencję, są kremowe i mocno
zmrożone.
Zapraszamy do naszego punktu Świderków Agi przy ul. Krakowskiej 34
w Opolu (naprzeciw Super-Pharmu).

NATALIA LIPIŃSKA, 45-656 OPOLE, UL. ZŁOTA 44/3
A Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, kierunek dietetyka.
Od dwóch lat prowadzę własny gabinet, gdzie staram
się przekonywać swoich pacjentów do zdrowszego
odżywiania, wybierania naturalnych produktów,
pomagam pozbyć się zbędnych kilogramów.
Z wiekiem dokucza nam coraz więcej schorzeń
i dolegliwości. Większość z nich można ujarzmić dietą,
a na pewno złagodzić ich skutki.
Przy odpowiedniej diecie, systematycznych posiłkach, stosowaniu różnorodnych
produktów, czy zwiększeniu ilości warzyw i owoców, można uzyskać świetne
rezultaty i uniknąć, bądź opóźnić przyjmowanie leków. Również podaż wody ma
ogromne znaczenie. Nie bez powodu stanowi ona podstawę piramidy żywieniowej
seniorów. Dobrze nawodniony organizm działa sprawniej. Chcąc uniknąć
zmarszczek, obwisłej i poszarzałej skóry dieta i nawodnienie odgrywają kluczową
rolę. Czasami wystarczy mała zmiana, by poczuć się lepiej. Wcale nie trzeba
diametralnie zmieniać przyzwyczajeń i wywracać swojego świata do góry nogami.

www.opole.pl
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Preludium - ognisko artystyczne
otwarte dla chętnych w każdym wieku
A Powstało w 1993 roku, by szerzyć wiedzę o muzyce i sztuce. Seniorów zaprasza na warsztaty kreatywne.

FOT. ARCHIWUM

P

reludium - Prywatne
Ognisko Artystyczne
założone w 1993 roku to
dzisiaj również Niepubliczna Szkoła Muzyczna
I stopnia. Powstało
z myślą o szerzeniu wiedzy o muzyce i sztuce wśród osób w każdym wieku. Jak mówią sami założyciele Preludium: W ciągu 24 lat funkcjonowania wielu ludzi obdarzyło nas zaufaniem i dzięki temu nauczyliśmy muzyki już kilka tysięcy osób. Pokazujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym,
ile radości można czerpać z muzyki.
Nasza profesjonalna i doświadczona kadra nauczycieli uczy we wspaniałej atmosferze, a ich wysiłek przynosi znakomite efekty, które podziwiać można
na naszych koncertach cyklicznie organizowanych w Filharmonii Opolskiej.
W swojej ofercie Preludium ma zarówno nauczanie w zakresie muzyki
klasycznej, jak i rozrywkowej: indywidualną naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli, akordeonie,
harfie, flecie, klarnecie, trąbce, puzonie,
saksofonie, perkusji i keyboardzie oraz

b Najnowszym projektem Preludium są „Artystyczne warsztaty kreatywne
dla seniorów”.
naukę śpiewu klasycznego i wokalu rozrywkowego.
Ich najnowszym projektem są „Artystyczne warsztaty kreatywne dla seniorów”. To cykl zajęć skierowanych
do osób starszych, zajęć niewymagających żadnych specjalnych umiejętności czy głębokiej wiedzy. Ich głównym
celem jest miłe spędzanie czasu w grupie podobnych sobie osób, zajmujących
się różnymi działaniami artystyczny-

mi, którymi - być może kiedyś lub zawsze - interesowaliśmy się, ale inne, ważne sprawy codziennego życia nie pozwoliły na ich realizację.
Preludium proponuje: tworzymy
– grupę sceniczną, której celem będzie
zajmowanie się takimi szeroko rozumianymi zagadnieniami, jak teatr, kostium, ruch sceniczny, aktorstwo, radzenie sobie z emocjami i panowaniem
nad własnym ciałem.

– grupę plastyczną, która skupi się
na kwestiach związanych z kreatywnością plastyczną połączoną z elementami sprawności manualnej – będzie to
tworzenie masek, ozdób świątecznych
i sezonowych oraz innych, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
– grupę muzyczną, zajmującą się czynnym uprawianiem muzyki, śpiewaniem np. piosenek biesiadnych, musicalowych lub innych, uczestnicy w tej
grupie będą mogli zmierzyć się też
z elementami gry na wybranym instrumencie, ale również będą się zajmować
zagadnieniami związanymi z szerzej rozumianą kulturą muzyczną – tą dawną
i tą współczesną, światową i z naszego
regionu...
Preludium zaprasza. Wystarczy zadzwonić lub przyjść i porozmawiać...
Zachęca opolskich seniorów: Teraz kiedy już niczego nie musicie, jest najlepszy moment, żeby jeszcze czegoś spróbować.
OPOLE, ul. Powstańców Śl. 25
tel. 606 271 440, 531 474 263, 774 417
969 biuro@preludium.net
www.preludium.net

Ewa Wocial to człowiek-orkiestra

FOT. SŁAWOMIR MIELNIK

J

b Ewa Wocial (w środku) udziela się w środowisku senioralnym Opola, prowadzi zespół wokalny „Old Singers”.

est przykładem seniorki, która miała to szczęście, że udało się jej połączyć pasję z życiem zawodowym.
Urodzona w Tarnowskich Górach, już
od najmłodszych lat kształciła się w szkołach muzycznych, co zaowocowało dyplomem Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale dyrygentury ze specjalnością prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych. Pedagog, nauczyciel skrzypiec, rytmiki. Początki kariery zawodowej pani Ewy ukierunkowane były na pracę z dziećmi. Kształcąc innych równocześnie stawiała na własny rozwój muzyczny, co zostało docenio-

www.opole.pl

ne licznymi nagrodami. Szczęśliwa mężatka, mama i babcia. Swoją pasją zaraziła całą rodzinę. Bardzo lubi rodzinne
spotkania, podczas których wspólnie
muzykują.
Mimo przejścia na emeryturę, nie zwalnia
tempa. Udziela się w środowisku senioralnym. Prowadzi zespół wokalny „Old
Singers” przy Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, wktórym jest dyrygentem, nauczycielem emisji głosu, akompaniatorem i współwykonawcą. W Teatrze im. Jana Kochanowskiego udziela się na zajęciach dla aktorów-amatorów w Teatrowni. Jest tam
zarówno aktorką, jak i wokalistką.
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To ma być najdłuższa kolorowanka

A Opolanie chcą pobić rekord Guinnessa. Akcję organizuje - w niedzielę, 24 września - Fundacja Excalibur.

M

iejscem bicia rekordu Guinnessa na najdłuższą kolorowankę - w niedzielę 24
września - będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe przy ul. Wrocławskiej. Celem, jaki przyjęła sobie Fundacja Excalibur, która organizuje to
wydarzenie, jest przede wszystkim
miłe wspólne spędzenie wolnego czasu i dobra zabawa podczas kolorowania baaardzo długiej - liczącej 800 metrów - kolorowanki. Ruszyły już przygotowania. Bela papieru ważąca ponad 100 kg o szerokość 56 cm zostanie pokryta różnorodnymi rysunkami, które powstaną podczas finału
w CWK.

FOT. SŁAWOMIR MIELNIK

Poszukiwani wolontariusze
Organizatorzy imprezy poszukują
osób w każdym wieku, również seniorów posiadających talent plastyczny
do tworzenia kolorowanki, czyli...
po prostu rysowania. A pożądanymi
motywami będą między innymi herb
miasta Opola dawniej i dziś, znane
miejskie obiekty takie jak Wieża Piastowska, elementy folkloru, kwiaty,
zwierzęta, również te, które oglądać
można w naszym opolskim ogrodzie

zoologicznym, rysunki zachęcające
do aktywnego spędzania wolnego
czasu i tort, bo jak świętować 800 lat
Opola bez tortu?

b Agnieszka Klak: Zapraszamy
wszystkich opolan do bicia rekordu
i wspólnej zabawy.

Dlaczego taka długa?
Długość kolorowanki ma nawiązywać
oczywiście do obchodzonego w tym
roku wspaniałego jubileuszu 800–lecia Opola. Najdłuższa kolorowanka to
nie tylko zabawa i bicie rekordu, to
także edukacja, ponieważ w ramach
imprez towarzyszących zaplanowano
między innymi pokaz udzielania
pierwszej pomocy oraz konkurs dla
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
pod nazwą „Bezpieczna droga
do szkoły”.
W CWK zostanie ustawiona scena,
na której będą odbywały się przeróżne pokazy i występy. Zaprezentują się
także przedszkolaki, specjalnie
dla nich organizatorzy przygotowali
konkurs, w którym nagrodą będzie firmowany przez Fundację Excalibur
w 2018 roku najwspanialszy Dzień
Dziecka. Najdłuższa kolorowanka to
znakomita okazja, by podczas wspólnych działań dzieci, młodzieży i osób
starszych budować mosty międzypo-

koleniowe, to także okazja, by zacierać różnice pomiędzy tymi bardziej
i mniej sprawnymi. Wspólna zabawa,
udział w licznych konkursach z nagrodami, które będą towarzyszyły kolorowaniu, czy samo kolorowanie pozwolą wszystkim być bliżej siebie
i spojrzeć na siebie życzliwszym
okiem. Atrakcyjna oferta wydarzeń
towarzyszących „najdłuższej kolorowance” zapewne pozwoli każdemu
znaleźć coś dla siebie.
Zaproszenie dla wszystkich
zainteresowanych
Wydarzenie jest adresowane do wszystkich opolan, niezależnie od wieku.
Wstęp jest wolny od wszelkich opłat,
nie będzie aukcji, licytacji ani innych
działań mających na celu pozyskanie
funduszy.
Zadanie publiczne pod nazwą „najdłuższa kolorowanka” jest współfinansowane z budżetu Urzędu Miasta
Opola.
Kto chciałby zostać wolontariuszem,
proszony jest o kontakt telefoniczny
pod nr. 661 085 756 lub mail
na adres: kolorowanka@
fundacjaexcalibur.plis

Od najmłodszych lat przejawiałem zdolności
muzyczne. Lubiłem grać na różnych
instrumentach i śpiewać. Najbardziej
popularnych piosenek słuchałem w radiu. To
były czasy The Beatles i Czerwonych Gitar.
Starsze siostry zabierały mnie na plantacje
czarnej porzeczki i róży, żebym mógł zarobić
na adapter „Bambino”.
Szkoła średnia to szaleństwo gitarowe,
grałem na zabawach i weselach. Byłem
członkiem orkiestry wojskowej. Rozwijałem
się twórczo, pisząc wiersze i piosenki. Nie
ukończyłem szkół muzycznych, bo zawsze
z jakiejś przyczyny je przerywałem.
Jednak ta krótka edukacja i tak dała mi dużo
wiedzy. Nauczyłem się grać z nut i to był mój
największy skarb. Wiele lat byłem
instruktorem muzycznym w ośrodkach

FOT. ARCH. PRYWATNE

Jan Konopka, wolontariusz z Dylak, gitarzysta ze społecznikowskim zacięciem

b Jan Konopka: Przygotowuję specjalny repertuar na 800-lecie Opola.
Jako wolontariusz udziela się m. in. w Domu Złotej Jesieni przy ul. Hubala.

www.opole.pl

kultury. Doświadczenie muzyczne
wykorzystuję do prowadzenia zajęć
z dziećmi, z młodzieżą i seniorami.
Przygotowuję repertuar z okazji jubileuszu
800-lecia Opola. Jedną z moich piosenek –
„Wiaterek śląski” zaśpiewałem z dziećmi ze
Świetlicy Szansa (tak też nazwałem nasz
zespół), działającej przy ul. Małopolskiej
w Opolu.
Kolejne wyzwanie - w Domu Złotej Jesieni
przy ul. Hubala 4 realizuję program
z autorskimi piosenkami. Moim marzeniem
jest stworzyć jeden wielki zespół
integracyjny, jeszcze w tym półroczu.
Materiał repertuarowy już jest.
Dzięki przychylności MOPR w Opolu
i pokrewnych instytucji jako wolontariusz
mogę działać i działać...
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Marsz po zdrowie - nordic walking
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A O zaletach maszerowania z kijkami opowiada instruktor, dr Bożena Królikowska z Politechniki Opolskiej.

C

Funkcje NW
Wymusza zaangażowanie górnych
części ciała i aktywizuje do pracy

wych - nieprzemakalnością. Mogą być typowo do nordic walking lub inne, spełniające powyższe cechy.

FOT. 123RF

hodzenie jest najbardziej
naturalną formą ruchu, odgrywa istotną rolę w profilaktyce i leczeniu wielu współczesnych chorób, określanych mianem cywilizacyjnych. Korzystny wpływ systematycznych marszów na organizm człowieka ciągle jest
za mało doceniany, mimo że specjaliści uznają, iż to najtańsza, najprostsza
i zarazem najbardziej efektywna recepta na zdrowe, długie życie. W ostatnich
latach bardzo dużą popularnością,
zwłaszcza wśród seniorów cieszy się
nordic walking (NW). W parkach, poza miastem, ale i w samych miastach
można zobaczyć wiele osób uprawiających tę formę aktywności ruchowej.
Miłośnicy kijków nie tylko umawiają się
na wspólne spacery, ale coraz częściej
uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, czy zawodach NW, w których mogą sprawdzić swoje umiejętności, zadbać o zdrowie, poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, a przede
wszystkim przyjemnie spędzić wolny
czas. Warto więc nieco przybliżyć tę formę ruchu, ukazując jej walory, by osoby, które już ją uprawiają, jeszcze bardziej zmotywować do kontynuacji marszów, a tych, którzy jeszcze wahają się,
czy rozpocząć chodzenie, zachęcić
do podjęcia takiej próby.
Nordic walking polega na marszu
z wykorzystaniem odpowiednio zaprojektowanych kijków, które powstały
w wyniku połączenia kijów trekkingowych i od nart biegowych. NW wymyślony został w Finlandii przez narciarzy biegowych, jako letnia alternatywa uprawianej przez nich dyscypliny
sportu. Po roku 1997 nastąpił dynamiczny rozwój tej aktywności jako nowej dyscypliny sportu i formy rekreacji.
Największą zaletą NW jest to, że może go uprawiać każdy, w każdym klimacie, w dowolnym terenie, na wszystkich nawierzchniach i przez cały rok.

b Podczas 1 godziny marszu NW można stracić około 400 kcal. Dla porównania
- gdy maszerujemy bez kijków, spalamy w ciągu 60 min. ok. 280 kcal.
mięśnie, które są pasywne podczas
zwykłego chodu. Powoduje częściowe
(ok. 10%) odciążenie w pracy kończyn
dolnych, które podczas zwykłego chodu
mogą być nadmiernie eksploatowane.
Zalety NW
Podczas NW zaangażowanych jest niemal 90% wszystkich mięśni, pracują
mięśnie kończyn górnych, klatki piersiowej, brzucha, pośladków i kończyn
dolnych. Marsz NW rozluźnia napięcie
mięśni barków, szyi, grzbietu. Nie obciąża dodatkowo stawów i kolan, redukując to obciążenie (około 5 kg odciążenia
z każdym wbiciem kijka w podłoże). Poprawia sprawność układu krążenia.
Wzmacnia kości, zmniejsza ryzyko
osteoporozy. Wzmacnia system immunologiczny. Obniża hormony stresu. Obniża wartości tłuszczowe krwi i złego
cholesterolu LDL. Zmniejsza rezystencję
insulinową, zapobiegając cukrzycy.
Podczas 1 godziny marszu NW można stracić ok. 400 kcal, dla porównania
podczas normalnego marszu to około
280 kcal/godz. W porównaniu ze zwykłym marszem bez kijków podczas NW
wydatek energii wzrasta przeciętnie
o 20%; możliwy jest nawet wzrost aż
do 46% (badania Instytutu Coopera,
2002). Podczas marszu NW tętno wzrasta o około 5-17 ud/min, jeśli w normalnym marszu tętno jest ok. 130 ud./min, to

w NW 147/min (wzrost o 13%). Marsz NW
poprawia ogólne samopoczucie i komfort psychiczny. Dodatkowo kije mogą
być używane do przeróżnych ćwiczeń
np.: siłowych, rozciągających, można
również ćwiczyć w parach, co urozmaica zajęcia.
Wskazania
NW jest dla wszystkich! Jednak zaleca
się go szczególnie dla osób:
zestresowanych i spiętych, z nadwagą
i otyłością, z cukrzycą, zagrożonych
chorobami serca i układu krążenia, w ramach rehabilitacji kardiologicznej z zaburzeniami krążenia w kończynach dolnych
(skłonność do obrzęków kończyn dolnych), z chorobą zwyrodnieniową stawów, z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, zwłaszcza przewlekłymi, z osteoporozą, przy neuropatii, przy mięśniobólach, z wadami postawy i skoliozą
(w tym dzieci). To też bezpieczna rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych, dla
wszystkich kategorii wieku, kobiet w ciąży (pozwala korzystać z aktywności ruchowej w bezpieczny sposób).
Wyposażenie nordicwalkera
Ubiór - wygodna odzież, która nie będzie krępowała ruchów. Buty, które się
charakteryzują: stabilną, ale jednocześnie miękką podeszwą, lekkością,
w zależności od warunków pogodo-
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Kije do NW
Mogą być jednoczęściowe (bardziej zalecane przez fachowców), bądź o regulowanej
długości. Najlżejsze i najbardziej wytrzymałe są kije wykonane z włókna węglowego, zaleca się go minimum 10%, im
więcej tym lepiej, niestety proporcjonalnie rośnie też cena kijów. Zaleca się, by
kije posiadały końcówki wykonywane
z hartowanej stali (bardziej wytrzymałe
na ścieranie) oraz gumowe nakładki
w kształcie „bucików”, używane są
do chodzenia po asfalcie.
Przy kupnie kijów warto zwrócić
uwagę na: trwałość uchwytów i pasków
(specjalne paski „rękawiczki” umożliwiają chwytanie i zamykanie dłoni podczas marszu), dopasowanie rękojeści
do dłoni, wymienne końcówki (do chodzenia, po piachu, asfalcie, śniegu), kije, które są w jednym kawałku (bez regulowanej wysokości- wtedy są mocniejsze). Do marszu NW nie kupować kijków
narciarskich lub trekkingowych! Prawidłową długość kija można obliczyć przy
pomocy prostej formuły: wysokość ciała
w cm x 0,68 dla zaawansowanych lub
wysokość ciała x 0,66 dla osób uprawiających NW rekreacyjnie.
Jak opanować technikę NW:
1. Wydłużamy krok. Zaczynamy świadomie wbijać kijki z tyłu za linią nóg.
2. Uczymy się puszczać i łapać rękojeść
kijka (bardzo pomocna jest tu wspomniana wcześniej specjalna „rękawiczka” zapobiegająca wypadaniu kijka z dłoni).
3. Utrzymujemy pozycję wyprostowaną
z wciągniętympępkiemdo kręgosłupa.Cała górna część ciała wchodzi wlekką rotację.
4. W rytm rotacyjny razem z biodrami
próbujemy wprowadzić ramiona. Kijki powinny być prowadzone blisko ciała.
5. Zwracamy uwagę na pracę naszych
stóp. Podłoże atakujemy piętą, potem
śródstopiem i odpychamy się od palców.
6. Doskonaląc technikę dążymy do płynności ruchów, rozluźnienia ciała, ale pamiętamy o dynamicznym kroku.
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