
Informator dla opolskich seniorów

Senior
w Opolu

wrzesień 2015 egzemplarz bezpłatny

wydarzenia

kultura

sport

zdrowie

O
brazki wysiadających
zautokarówturystycz-
nych seniorów w kra-
jach Europy Zachod-
niej nie są niczym wy-
jątkowym,szczególnie

po sezonie letnim, gdy dzieci i młodzież
wracają do nauki, a ich rodzice do pracy,
seniorów widać wyraźniej. Co ważne, są
wśród nich nie tylko sprawni fizycznie,
ale i osoby poruszające się na wózkach.

Starszepanieistarsipanowiewkawiar-
niach, restauracjach, kinach, muze-
ach, sklepach, na koncertach, zajęciach
sportowych, przy komputerach, robiący
selfieztabletunaulicy-tonicniezwykłe-
go w starej Europie. Tam biznes już do-
strzegł w tej grupie społecznej potencjał
i zadbał o specjalne oferty. W Polsce
inaOpolszczyźniejesttojeszczewpowi-
jakach,alepierwszejaskółkizmianjużda
sięzauważyć.-Kiedyszukałamtelefonu
komórkowegodoradcawsaloniepodpo-
wiedziałmi,żebywybraćprostszymodel
zwiększymiklawiszami,wyświetlaczem
i dużymi literami - opowiada 66-letnia

LeokadiaGrudzieńzOpola.-Pobezpłat-
nych zajęciach z obsługi komputera pro-
wadzonych przez tzw. Latarnika Polski
Cyfrowej w Opolu kupiłam komputer

i mogę teraz porozumiewać się przez
internet z wnukami, które są za granicą.
Nie zeszłam na boczny tor. Korzystam
ztańszychwejścióweknabasen,chodzę

z kijkami. Nie na wszystko mnie stać, ale
szukam okazji, gdzie jest taniej - wylicza
paniLeokadia.Takichjakonaopolanjest
więcej: aktywnych, chętnych do pozna-
wanianowychmiejsc,gotowychdoucze-
niasięprzezcałeżycie,jakCzesławTom-
ków, który przed 70. postanowił pójść
na studia w Wyższej Szkole Bankowej
wOpolu.Zdobyłlicencjatzadministracji
(na studiach dofinansowanych przez
Unię) i zabrał się za magisterkę. Katarzy-
na Mizera, prodziekan Wydziału Ekono-
micznegoWSBwOpoluwyjaśnia,żechoć
uczelnianiemaspecjalniejofertydladoj-
rzałychstudentów,tojejspecyfikąjest,że
wybierają ją osoby, które chcą uzupełnić
wykształcenie.-Sądzę,żepowodemjest
naszepodejściedotychosób-oceniapro-
dziekan.

ZdanychdemograficznychGUS wyni-
ka, że w 2014 r. na 999 601 mieszkańców
Opolszczyzny 158 312 (16 proc.) miało
więcej niż 65 lat. W 2035 r. na 865 144
osób,tychktórzyprzekroczą65latmabyć
235931(27proc.).W2050r.proporcjema-
ją wyglądać tak: 744 575 do 268 939 (36
proc.)Topokazuje,jakważnągrupąkon-
sumentów staną się starsi Opolanie.a

Nasza srebrna gospodarka
ANa Zachodzie z myślą o seniorach powstał cały katalog produktów i usług. W Polsce ten biznes raczkuje.

Edyta Hanszke
ehanszke@nto.pl - 77 44 32 587

bStarsi nie tylko wymagają opieki medycznej czy pomocy społecznej. Chcą się
uczyć, zwiedzać, uprawiać sport na miarę swoich możliwości. To pozwala im
dłużej pozostać sprawnymi, czyli mniej zależnymi od krewnych i państwa.
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Zjakimiproblemami,pozatyminajbardziej
oczywistymi,czylizdrowotnymi-zmagają
sięnasiseniorzy?
Zdrowotnetotenajbardziejwidoczne,
alesątakżeproblemyzwiązanezprzemi-
janiem,ograniczeniemmożliwości,
zmianąetapówżyciowychiról,które
wnichsiępełniło.Niekażdyseniorpotra-
fi,ottak,przyjąć,żemusiograniczaćsię
wwielusprawach,naktóredotychczas
mógłsobiepozwolić,niepotrafisięodna-
leźćwtymbiegucywilizacyjnym.Zmie-
niająsiętakżerelacjezbliskimi,część
znichprzecieżodchodzinazawsze.

Aseniorzostajesamitasamotnośćdos-
kwierapodwójnie...
Dlategotakważnejest,bystarsi ludzie
mieliswojeśrodowisko,którebędziedla
nichwsparciemorazpielęgnowaliswoje
umiejętności,któreprzecieżkażdyznas
posiada.Ludziomsiłędożyciadająwyz-
wania.Gdyichniema,czujemysięnie-
potrzebni.Jeślichcemypomócnaszym
senioromodzyskaćsiływitalne,pomóż-

my,namiaręichsytuacji,znaleźćim
wyzwanie,któremumogąsprostać.

Gdyczujemysięniepotrzebni,smutekisa-
motnośćmogąsięprzyczynićdodepresji.
Czytachorobawśródstarszychosóbtoczę-
stezjawisko?
Nieprowadzimytutajbadaństatystycz-
nych,alezpewnościądzisiajcierpiący
seniorzyzdecydowanieczęściejniżkie-
dyśzwracająsięopomocichętniejko-
rzystajązróżnychformpsychoterapii.
Dziękitemumożliwajestdiagnoza
ipodjęcieleczenia.Corazwiększajest
świadomość,żemożnapoprosićopo-
mocnietylko,gdyzachorujeciało,ale
takżedusza.
Najakąpomocwtymzakresiemogąliczyć
seniorzywOpolu?

Gdyczują,żepotrzebująfachowejpo-
mocy,mogąsięzgłosićdonaszego
DziennegoOddziałuPsychogeriatrycz-
negoprzySzpitaluWojskowymwOpo-
lu.Pomocwformieleczeniastacjonar-
negoudzielanajestwWojewódzkim
SpecjalistycznymZespoleNeuropsy-
chiatrycznym,apomocambulatoryjna
wporadniachzdrowiapsychicznego.
Natomiastjakoformęprofilaktykipole-
camosiedloweidzielnicowekluby,
wszystkietemiejsca,gdzieseniorzy
wgrupiemogąspędzićczas,razemzro-
bićcośfajnego,byćaktywni.

Gdyostatnioprzejeżdżałamobokszpitala
wojskowego,widziałam,jakWasipodo-
pieczniwspólniećwiczylinaświeżympo-
wietrzu.Tojednazformterapii?
Jaknajbardziej.Zgodniezzasadą„w
zdrowymcielezdrowyduch”.Oprócz
gimnastyki jesttakżepsychoterapia,
arteterapia(terapiaprzezsztukę,m.in.
praceplastyczneizajęciawykorzystują-
cemuzykę),ćwiczeniasprawnościumy-
słowej,zajęciarelaksacyjne,awraziepo-
trzeby-farmakoterapia.Spotkaniagrup
mająnaprawdęniezwykłąmoc;psycho-

terapiagrupowajestważna,boprzytło-
czonyprzezwłasneproblemysenior
przychodzi,siadaisłyszy,żeniejest
sam,żektośodczuwapodobniejakon.
Alepoznajeteżosoby,któreprzeżywają
imyśląinaczejodniego,takwięcpatrzy
nasytuacjęnietylkoprzezswójpry-
zmat,aleteżsłucha,jakradząsobieinni.
Uczysięposzerzaniaperspektywy,ato
dajeefekty,chociażbyjestimpulsem
dopracynadrelacjamiznajbliższymi.

Seniorszczęśliwyispełniony.Cozrobić,by
byćwtakiejformie?
Ostatniooglądaliśmyzpacjentamifilm
odługowieczności. Itakżewnimpodpo-
wiedzinasuwałysięsame:niezbędnajest
aktywnośćfizycznaiumysłowanamiarę
możliwościseniora,stworzenieplanu,
któryporządkujeżycieinadajemusens,
zdrowadieta,dbałośćorelacjezrodziną
ibliskimi.Aleteżważnejest,bykażdy
pielęgnowałswojąindywidualnośćimiał
pasję,choćbynajdrobniejszą.a

Kontakt do Dziennego Oddziału
Psychogeriatrycznego w Opolu: 116
Szpital Wojskowy, ul. Wróblewskiego
46, tel. 261-62-54-49, 608-892-309.

Seniorzy także potrzebują wyzwań

Senior w Opolu

ARozmowa z Grzegorzem Szwaigerem, psychologiem, psychoterapeutą, współautorem koncepcji pracy
psychoterapeutycznej z osobami powyżej 60. roku życia

Magdalena Żołądź
mzoladz@nto.pl - 77 44 32 591
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Drodzy Czytelnicy!
IWONA
NIEDOJADŁO
koordynatorka
ds. polityki
senioralnej
miasta Opola
tel. 502 533 647

A Podczas jednego ze spotkań,
dotyczących polityki senioralnej w Opolu,
usłyszałam od osoby w wieku średnim:
Po co miasto ma wydawać pieniądze
na starych, przecież oni nie są
przyszłością Opola. Pierwsze, co przyszło
mi do głowy, to: Czy tak samo myślisz
o własnych rodzicach i dziadkach? Czy są
dla Ciebie równie bezwartościowi?
Postawa tej osoby wyraża utrwalony
w ostatnich latach w polskim

społeczeństwie stereotypowy obraz
seniora, skoncentrowany
na nieprzydatności społecznej i bierności
tej grupy. Czyli ludziach, którzy już nie
pracują, są nieproduktywni, w których
trzeba pompować pieniądze na lekarstwa
i pobyt w szpitalu, którzy po prostu
do niczego się nie nadają, bo są starzy.
Tak właśnie funkcjonuje społeczeństwo:
narzuca swój własny sposób myślenia
o starości, a zawarty w stereotypie model
starości każe traktować jako
obowiązujący. Ujednolica wzorce
zachowania i normy wbrew temu, co
mówią gerontolodzy - że nie ma
jednolitego typu człowieka starego,
a proces starzenia się u każdego
przebiega odmiennie. Tymczasem
społeczny obraz człowieka starego nie

uwzględnia różnic indywidualnych. Takie
powierzchowne postrzeganie starości
przejawia się w sprowadzaniu jej
do dwóch stereotypów, opartych
na infantylizowaniu seniorów. Pierwszy:
zaniedbany, zgorzkniały, zniechęcony
i zamknięty w sobie starzec, człowiek
odrzucony przez najbliższych, nieufny,
żyjący z upokarzająco niskiej emerytury,
bywalec poczekalni w ośrodku zdrowia
i stały klient pomocy społecznej. I drugi:
radosny emeryt na rowerze
z telewizyjnych reklam, beztroski dziadek
w otoczeniu gromadki wnucząt,
zabawnie podrygujący w rytm muzyki,
siwowłosa seniorka z namaszczeniem
celebrująca Dzień Babci. Oba stereotypy
niesprawiedliwie szufladkują seniorów,
dlatego tak ważne jest prowadzenie

polityki senioralnej uwzględniającej
różnorodność potrzeb starszych
mieszkańców naszego miasta. Istotne
jest zapewnienie miejsca zamieszkania
dostosowanego do potrzeb i możliwości
osoby starszej. Ale równie ważne jest
stworzenie miejsca, w którym dojrzali
mieszkańcy Opola będą mogli dzielić się
swoją ekspercką wiedzą z różnych
dziedzin, jak i przygotowanie oferty
edukacyjnej, kulturalnej, sportowej
pozwalającej seniorom i seniorkom
podejmować aktywności, które ich
interesują, a które przyczyniają się
do rozwoju osobistego. Bo wbrew temu,
co powiedział cytowany na wstępie
człowiek, osoby w wieku 60+ są
nierozerwalnie powiązane z przyszłością
Opola. a
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D
om Dziennego Poby-
tu „Złota Jesień” jest
ośrodkiem wsparcia,
działającym w struk-
turze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Ro-

dzinie w Opolu. Główny cel, jaki so-
bie stawia, to utrzymanie seniorów
w dobrej sprawności psychofizycznej,
koniecznej do samodzielnego funk-
cjonowania w otaczającym środowi-
sku, zaspokajania podstawowych po-
trzeb życia codziennego, a także roz-
budzania w nich uzdolnień i zaintere-
sowań. Integrowanie ze środowi-
skiem lokalnym. Realizuje te cele po-
przez różne formy aktywności psy-
choruchowych usprawniających cia-
ło i umysł, jak i atrakcje o charakterze
kulturalno-oświatowym. Każdy se-
nior może tu odpocząć, spędzić miło
czas, wypić kawę, herbatę, porozma-
wiać z innymi seniorami, podzielić się
doświadczeniami, a także dowiedzieć
się ciekawych rzeczy i rozwijać swo-
je zainteresowania, choć na chwilę za-
pomnieć o dolegliwościach, utrudnia-
jących codzienne funkcjonowanie.
Prawo do uczestnictwa w zajęciach
DDP mają emeryci i renciści, osoby
korzystające ze świadczeń przedeme-
rytalnych, osoby w wieku emerytal-
nym i pobierające rentę rodzinną,
a także niepełnosprawni legitymują-
cy się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności , wydanym przez
właściwe organy i w uzasadnionych
przypadkach współmałżonkowie lub
opiekunowie tych osób.

Osoby zakwalifikowane do Domu
Dziennego Pobytu „Złota Jesień” mu-
szą być zdolne do samoobsługi.

DDP jest czynny 10 godzin dziennie,
za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Po-
byt i korzystanie z zajęć prowadzonych
w DDP „Złota Jesień” są nieodpłatne.
Odpłatnie natomiast można korzystać
ze stołówki (zasady określone Uchwa-
łą Rady Miasta Opola).

W DDP „Złota Jesień” działa pra-
cownia terapii zajęciowej. Oprócz za-
jęć stałych organizowane są tematycz-
ne spotkania florystyczne. Na miejscu
jest kawiarenka internetowa. Działa

grupa taneczna i chór. Powstał - baga-
tela - 28 lat temu, a prowadzą go Ag-
nieszka Morciniec i Marek Pobie-
rowski.

Najstarsza aktywna chórzystka ma
blisko 90 lat, a średnia wieku to ok.
70 lat. DDP „Złota Jesień” to także
„Czytliwe poniedziałki”, czyli wspól-
ne czytanie poezji, dowcipów, cieka-
wych artykułów przy kawie i herba-
cie, dyskusje. Jest biblioteka, dzia-
łają koła: plastyczne, brydżowe.
Oprócz zajęć stałych w ciągu roku od-
bywają się zabawy taneczne - mniej
więcej raz w miesiącu. Seniorzy uczą

się języków, bawią się na piknikach,
jeżdżą na wycieczki krajowe i zagra-
niczne. Nie mają czasu na nudę. a

Podstawą dobrego samopoczucia
jest kontakt z drugim człowiekiem

Senior w Opolu

A Z różnorodnych zajęć mogą korzystać seniorzy w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu.
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bCzłonkinie zespołu Senior Dance z DDP Złota Jesień.

GDZIEZGŁOSIĆAWARIĘ
LUBZANIEDBANIE
A Na ulicy jest brudno lub
brakuje pojemników na od-
padki : 77 469-74-35

ALatarnie na Twojej ulicy
nie świecą: 7745-11-900
(UMOpoleWydział Infra-
strukturyTechnicznej iGo-
spodarkiKomunalnej)

A Zapadnięta studzienka:
77 443-56-60 (Wodociągi
i Kanalizacja)
A Sygnalizacja świetlna nie
działa: 77 469-74-30

A Ktoś ukradł lub odwrócił
znak drogowy: 77 469-74-
30
A Uszkodzone wiaty przy-
stankowe: 77 469 74 35

ARoboty na drodze źle za-
bezpieczone: 77 469-74-26
AZapadnięta jezdnia lub
chodnik: 77 469-74-18, 77
469-74-27

APrzypadki zaniedbywa-
nia i maltretowania zwie-
rząt: 798 368 039 (Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami).

Ważne telefony

www.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu
„Złota Jesień”
ul. Hubala 4, 45-267 Opole
tel. 77 4008060, 77 4550037
adres mailowy : ddpzj@mopr.opole.pl
lub teresa.rozmarynowska
@mopr.opole.pl
www.facebook.com/DDPZlotaJesien

Kontakt
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Wkrótce Europejskie Dni Dziedzictwa

Z
badańNarodowegoInsty-
tutu Dziedzictwa wynika
zaś, że połowa Polaków
nie zwiedziła w ostatnim
czasie żadnego obiektu
zabytkowego. Ten stan

rzeczy mogą zmienić jedynie akcje spo-
łeczne i edukacyjne. Dobrym przykła-
demtakiejogólnopolskiejkampaniipro-
mującej dziedzictwo są Europejskie Dni
Dziedzictwa (EDD), czyli największe
w Europie święto zabytków, do którego
Polska przyłączyła się 23 lata temu. Ob-
chodzimyjekażdegorokuwewrześniu.
Ma ono na celu nie tylko promocję dzie-
dzictwa, ale także zwrócenie uwagi
na potrzebę jego ochrony i zachowania
dlaprzyszłychpokoleń,bowiemdziedzi-
ctwotozasóbnieodnawialny.Wzeszłym
roku organizatorzy przygotowali ponad
1,5 tys. wydarzeń w 380 miejscowoś-

ciach,wktórychudziałwzięłoblisko240
tys. osób.

W 2015 r. hasłem EDD jest „Utracone
dziedzictwo”.Poprzeztaksformułowany
tematprzewodniNarodowyInstytutDzie-
dzictwa,któryjestkoordynatoremwyda-
rzenia w Polsce, chce zwrócić uwagę
na straty w bogactwie kulturowym będą-
cewynikiemm.in.tragicznychwydarzeń
wojennych,utratęmaterialnychźródełtoż-
samościspowodowanązmianągranic,za-

ginionewróżnychokolicznościachskarby
narodowe, cenne zabytki architektury
isztuki,zapomnianelokalnetradycje,zde-
wastowane parki, ogrody, cmentarze,
pomnikiprzyrodyetc.Przeztentemator-
ganizatorzy chcą również pokazać opinii
społecznejdziedzictwo,któreczęstobez-
powrotnieginienanaszychoczach,aktó-
remożemyjeszczeuratować.

MiastoOpoleporazpierwszytakinten-
sywnie włączyło się w obchody EDD.

UrządMiastaOpolawsparłrównieżfinan-
sowo wydanie Informatora EDD 2015 dla
województwa opolskiego. Prezydent Ar-
kadiusz Wiśniewski we wstępie do publi-
kacjizaprosiłwszystkichmieszkańcówre-
gionudowrześniowejwędrówkipoOpo-
luizgłębianiawiedzynatematdziejówhi-
storycznego miasta. Informator będzie
możnabezpłatnieotrzymaćm.in.wMiej-
skiej Informacji Turystycznej przy opol-
skimrynku.

Według raportu Eurostatu
„Cultural statistics” Polacy zajmu-
ją niechlubne 7. miejsce od końca
w Unii Europejskiej pod wzglę-
dem zwiedzania rodzimych
zabytków.

Zajęciaruchowe
JużporazpiątyEuropejskieStowarzyszeniePro-
mocjiAktywnościRuchowej50+rozpoczynare-
alizacjęOgólnopolskiegoProzdrowotnegoPro-
gramuAktywizacjiSeniorówJa!(PAS-Ja!).Zapra-
szamyosobypo60.rokużyciadoudziałuwtrzy-
miesięcznymcykluzajęćzgimnastykiprozdro-
wotnejoraznordicwalking.Zajęciabędąprowa-
dzonedwarazywtygodniunaterenieosiedla
im.AKwOpoluprzezwykwalifikowanychido-
świadczonychinstruktorów. Zajęciaruszają14
września.Kosztuczestnictwa:45złza3miesiące
zajęć.Chceszzadbaćoswojezdrowie?Niecze-
kajizapiszsięjużdziś–liczbamiejscograniczona!
Zapisyiszczegółoweinformacje:Justyna
Wicińska,tel.604075 882.

ASpacerpoOpolu
19września ogodz.11.00-„Śladamiopolskich
judaików”-spacerpoprowadziMaciejBorkowski.

Miejscespotkania:rógul.BarlickiegoiPiastow-
skiej–obeliskupamiętniającyNocKryształową
wOpolu.Naspacernieobowiązujerejestracja.

ANarekreacjędoPARK-u
Niemaszpomysłunaniedzielnepopołudnie?
Wybierzsięnaspacerdoparkuiprzyłącz
dowielopokoleniowejzabawy!Europejskie
StowarzyszeniePromocjiAktywnościRucho-
wej50+zapraszawszystkichlubiącychaktyw-
nywypoczyneknaświeżympowietrzu
doudziałuwgrachizabawachplenerowych.
Miejsce:parknaosiedluim.AK
Terminyspotkań:
20.09(niedziela)15:00-18:00-grysłowne
iumysłowe. Będziemożnazagraćw popular-
negry(wwersjiplenerowej!):Scrabble,warca-
by,Memory,TangramiKości, spróbowaćswo-
ichsiłwrozwiązywaniukrzyżówekiłamigłó-
wek.

4.10(niedziela)15:00-18:00 -gryizabawy
retro,czylicymbergaj,fajerka,rzutpodkową,
bierki,pchełkiorazzabawyzkamieniamiimo-
netami.
11.10(niedziela)15:00-18:00-gryizabawy
drewniane,m.in.mölkky,kubb,jenga,atakże
plenerowedominoibierki.
18.10(niedziela)14:00-17:00-gryizabawy
zmojegodomu
Szczegółoweinformacje:JustynaWicińska,
tel.604075 882. Zajęciasąbezpłatne.

AGimnastyka
RuszaIIedycjazajęćzzakresugimnastykiorga-
nizowanaprzezFundację„BądźDobroczyńcą”.
Zajęciabędąsięodbywaćwkażdywtorekod
12.30do13.40.
Miejscezajęć:salawPlacówceWsparcia
Dziennego„Promyk”,ul.Czaplaka1b.
Prowadzący:JózefKromp.

ZapisywFundacji„BądźDobroczyńcą”up.
Agnieszki–ul.Damrota2a/6-7,tel.(77)4411229.
Zajęciasąbezpłatne.

ASpotkaniawKlubieSeniora„Sowa”
Fundacja„BądźDobroczyńcą”prowadziklub
przyul.Damrota2a/6-7.Osobyzainteresowa-
neudziałemwżyciuipracachklubumogąuzy-
skaćinformacjepodnr.tel.:(77)4411229lub
791 190386.
Udziałwspotkaniachjestbezpłatny.

ADyżuryRadySeniorów
RadaSeniorówMiastaOpolainformujeopeł-
nieniudyżurówkonsultacyjnychprzezczłon-
kówRadywkażdypierwszywtorekmiesiąca
wgodz.11:00-14:00wsiedzibieMiejskiejBiblio-
tekiPublicznejprzyul.Minorytów4 (naparte-
rzewmałejsalcewystawowej).Plandyżurów:
6października,3listopada,1grudnia.

Kalendarium

Dr Joanna Banik

www.opole.pl
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Stanisław
Dziedziński
AWRadzieSeniorówreprezentujeMiejski
OśrodekPomocyRodzinie„ZłotaJesień”.
Niemal przez całe życie zawodowe miał
do czynienia z ludźmi niepełnosprawnymi,
w tym z ociemniałymi. Wiele lat przepraco-
wał w Spółdzielni Inwalidów, był m.in. wice-
prezesem ds. administracyjno-gospodar-
czych. Sprawy zawodowe łączyły się z jego
pasją społeczną, „po godzinach” pomagał
bezinteresownie członkom spółdzielni, za-
łatwiał dla nich papierkowe sprawy, starał
się „wychodzić” (to były czasy PRL-u) to, co
im się należało. - Pomaganie innym zawsze
traktowałem jako zaszczyt. Ludzie mieli
do mnie zaufanie, a ja zawsze lubiłem być
wśród nich - mówi pan Stanisław. O uznanie
nigdy nie zabiegał, ale jego działalność zo-
stała doceniona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Od kilku lat mieszka w Domu Złotej Jesieni.
Chodzi na zajęcia Uniwersytetu III Wieku,
udziela się w radzie parafialnej, śpiewa
w chórze Złoty Liść. Mieszkając wśród star-
szych ludzi - sam ma 65 lat - widzi ich potrze-

by lepiej, niż inni. To dlatego zaangażował się
w prace Rady Seniorów. Choć to tylko ciało
doradcze, może wiele dobrego zrobić i pod-
powiedzieć prezydentowi miasta problemy
do rozwiązania, których być może nie widzą
inni, młodsi. Np. przejścia na światłach,
na których należałoby startować sprintem,
żeby zdążyć przed czerwonym. Albo zbyt
wysokie, bez wypłaszczenia, zejścia z chod-
nika. - To są prozaiczne sprawy, ale chciał-

bym przybliżyć miasto do seniora - mówi
pan Stanisław. Marzy mu się też taki cudow-
ny sposób, który zachęciłby do aktywności
i wychodzenia z domu jak największe rze-
sze seniorów. Na razie ma satysfakcję, gdy
takim sposobem okazuje się on sam - lu-
dzie chętnie przychodzą posłuchać jego
śpiewu. a

Kontakt: tel. 513 050 949
e-mail: stanleyd.50@op.pl

Senior w Opolu
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Teresa Sokołowska
AW Radzie Seniorów reprezentuje
opolską miejską Sekcję emerytów i ren-
cistów Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, której jest przewodniczącą.
Emerytowana nauczycielka nauczania po-
czątkowego, przez ostatnich 17 lat wicedy-
rektor SP 14 w Opolu, po przejściu na emery-
turę nie wyobrażała sobie życia w trójkącie:
dom-działka-wnuki. A że jest czynnym związ-
kowcem (od 1973 roku) aktywność, angażo-
wanie się w ludzkie sprawy i gotowość roz-
wiązywania różnych problemów ma we krwi.
W skupiającej 109 osób sekcji nauczycieli-
emerytów i rencistów, organizuje dwa razy
w miesiącu spotkania, a także wspólne wyj-
ścia, wycieczki i rajdy. Z zaproszenia
do uczestnictwa w Radzie Seniorów chętnie
skorzystała, bo - jak mówi - dobrze wiedzieć,
co się dzieje i co można zrobić na większym
forum. Za bardzo owocne uważa wyjazdowe
posiedzenie Rady Seniorów we Wrocławiu,
gdzie podpatrywano działalność centrum se-
nioralnego. - Podobną instytucję chcemy
stworzyć w Opolu, szukamy obiektu - mówi

pani Teresa. Na razie w planach jest otwarcie
domu senioralnego na Dambonia, ale marze-
niem Rady byłoby utworzenie takiego obiek-
tu w każdej dzielnicy - z całym zapleczem ty-
pu przychodnia i klubem, w którym miesz-
kańcy mogliby się udzielać w różnych pra-
cowniach (np. malarskiej, ceramicznej,
krawieckiej itp.) - Dobrze, b y było to miejsce
otwarte dla wszystkich chętnych - mówi pani

Teresa. Centrum senioralne powinno być
także centrum wszelkich użytecznych dla se-
niorów informacji - najlepiej drukowanych - o
tym, co, gdzie, kiedy dzieje się w danym mie-
siącu. Bo najważniejsze to wychodzić z do-
mu, by nie siedzieć na kanapie przed telewi-
zorem. a

Kontakt: tel. 608 708 081
e-mail: tertadsok@wp.pl

Rada Seniorów
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w Opolu
Wsobotę,12wrześniazostanieudostęp-

niony bezpłatnie do zwiedzania symbol
miastaiwojewództwaopolskiego–zabyt-
kowa Wieża Piastowska, pozostałość
ponieistniejącymjużZamkuPiastowskim,
zlokalizowanymnaodrzańskiejwyspiePa-
siece, w części zwanej Ostrówkiem. Tego
samegodniaogodz.11.00wMiejskiejBib-
liotece Publicznej w Opolu Arkadiusz
Karbowiak wygłosi wykład nt. Tragedii
Górnośląskiej,któraspotkałaautochtonicz-
nychmieszkańcówmiastaw1945r.Wnie-
dzielę, 13 września na szereg atrakcji edu-
kacyjnych zaprasza Muzeum Wsi Opol-
skiej.Tegosamegodniaudostępnionybę-
dzietakżebarokowykościółpw.św.Seba-
stiana. W piątek, 18 września zachęcamy
do wzięcia udziału w warsztatach cera-
micznychwpracowniopolskiejartystkiJo-
anny Lewandowskiej. Zapraszamy także
do zwiedzania wzniesionej w 1893 r. wie-
życiśnień,należącejdokompleksuWodo-
ciągówiKanalizacjiwOpoluinawystawę
o zaginionych pucharach opolskich ce-
chówwMuzeumŚląskaOpolskiego.

Od19do20wrześniapolecamyJarmark
Franciszkański,któryodlatskupiatysiące
gości. W programie m.in. występ Zespołu
PieśniiTańca„Opole”orazzwiedzanieza-
bytkowych wnętrz zespołu kościelno-
klasztornego o.o. Franciszkanów (w tym
nekropoliiPiastówOpolskich)imożliwość
poznania historii klasztoru, która stanowi
istotnyelementhistoriiOpola.

Wtewrześniowedni(od12do20wrześ-
nia) warto wybrać się również na woje-
wódzkąinauguracjęEDDwSkorogoszczy,
na warsztaty tkackie do Muzeum Ziemi
PrudnickiejwPrudniku,pokazypracyko-
wala do Dolnej koło Leśnicy, nocne zwie-
dzanie Byczyny, a także do Pokoju, gdzie
19 września wojewoda opolski Ryszard
Wilczyński przedstawi autorską wystawę
„Przywróćmy raj Württembergów” pre-
zentującą dziedzictwo kulturowe tej nie-
zwykłej miejscowości (patrz zdjęcie). Ek-
spozycja ta będzie towarzyszyć przyjęciu
deklaracji „Przeszłość dla Przyszłości”
na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa
historycznegoikulturowegoPokoju.

Szczegóły na www.edd.nid.pl i na pro-
filu fb: www.facebook.com/europej-
skie.dni.dziedzictwaa

www.opole.pl
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Demencja - co to jest, jak się przed
nią chronić, jak sobie pomóc?

Z apamiętywanieizapominanieto-
warzyszynamcodziennie,jestnie-
odłączną częścią naszego życia.

Jednak przychodzi taki dzień, że wcho-
dzimy do pokoju i nie pamiętamy, po co,
nie możemy odnaleźć potrzebnych
przedmiotów, zapominamy imię kogoś,
kogodobrzeznamy.Czytojużdemencja?
Kiedymożnamówićozaburzeniu,akie-
dy o zwykłym roztargnieniu?

Wmiaręupływulatpojawiającesiękło-
poty z pamięcią mogą być wynikiem
zmian w mózgu. Wśród objawów, które
występująuosóbcierpiącychnałagodne
zaburzeniafunkcjipoznawczychwymie-
niasię:trudnościzkoncentracją,zpodej-
mowaniem decyzji, planowaniem, zapa-
miętywaniemnowychinformacji,zporu-
szaniemsiępoznajomychmiejscach,utra-
tętokumyśleniawtrakcierozmowy,nie-
prawidłową ocenę sytuacji. Oprócz obja-
wówzwiązanychzuwagą,pamięciąikon-
centracją pojawić się mogą również nie-
pokój, impulsywność, drażliwość. Jeśli
trudnościzczasemsiępogłębiają,pooko-
ło 5 latach u ok. połowy osób rozwija się
otępienie. Demencja może dotknąć za-
równo ludzi młodych jak i starszych, jed-
nakczęstośćjejwystępowaniarośniewraz
z wiekiem. Otępienie (demencja) to cho-
robamózgu,wktórejupośledzeniuulega-
ją funkcje pamięci, języka, oceny myśle-
nia, rozumienia, orientacji, liczenia oraz
zdolności uczenia się. Obniżona zostaje
kontrola nad reakcjami emocjonalnymi,
społecznymi,zachowaniemimotywacją.
Jedną z najczęściej spotykanych postaci
demencjijestchorobaAlzheimera.Pierw-
sze objawy, oprócz utraty pamięci, doty-
czą również problemów z wykonywa-
niemcodziennychczynności(np.przygo-
towaniaposiłku),trudnościjęzykoweoraz
zmianynastroju.Wrazzrozwojemchoro-

by pojawiać się mogą również zmiany
w zachowaniu (zachowania agresywne,
urojenia,pobudzenie,depresja)oraztrud-
nościzodtwarzanieminformacjizpamię-
cidługoterminowej.Stopniowodochodzą
dotegotrudnościwwykonywaniuczyn-
nościcodziennych,nawettakichjakubie-
ranie się. W ostatnim stadium chory mo-
żeutracićzdolnośćmówieniaichodzenia.
Przyczyn choroby Alzheimera upatruje
się w stopniowej degeneracji neuronów,
które nie tylko tracą zdolność do wyko-
nywaniaswoichfunkcji,alerównieżobu-
mierają. Niestety, nie wynaleziono leku,
który pozwoliłby pokonać chorobę
Alzheimera.Istniejąjednaktakieleki,któ-
re dają szanse na jej spowolnienie. Poza
leczeniem farmakologicznym, niezbęd-
na jest opieka osób najbliższych oraz re-
habilitantów. Gdy postęp choroby jest
znaczny, nie sposób poradzić sobie bez
całodobowej, profesjonalnej opieki. -
Chory bardzo często ma kłopoty
z werbalizacją swoich potrzeb oraz roze-

znaniem,gdziesięznajdujeiwjakichoko-
licznościach. Wówczas fundamentem
działań w ośrodkach dla osób z zaburze-
niami pamięci, zawsze musi być właści-
wa postawa oparta na szeroko rozumia-
nej akceptacji i empatii - mówi Monika
Kaplyta, terapeutka w Środowiskowym
DomuSamopomocy„Magnolia”.Bardzo
istotnejestrównież,byrodzinabądźopie-
kunowieosobychorejna Alzheimeraob-
jęłyodpowiedniątroskąsamesiebie.Tyl-
kowtedyopiekanad chorymbędzieefek-
tywna. Pamiętajmy, że osoby z zaburze-
niamipamięcibezwzględunato,wjakim
są stanie, zasługują na szacunek i posza-
nowanie godności osobistej.

Zainteresowanychpogłębienieminfor-
macji na tematy zawarte w artykule za-
chęcamy do kontaktu ze Środowisko-
wymDomemSamopomocy„Magnolia”
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:
ul. Stoińskiego 8, 45-722 Opole , tel./fax –
77 474 20 76; e-mail: karina.zawie-
ja@gmail.com, www.sdsopole.pl.a

Pojawiające się wraz z wiekiem
problemy z pamięcią, z przyswaja-
niem nowych wiadomości, nie zaw-
sze oznaczają poważną chorobę.

Karolina Zawieja
psycholog ŚDS Magnolia
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AOdprężenie. Stres działa negatywnie
na pamięć
AKoncentracja i skupienie. Gdy chcesz
zapamiętać nowe informacje, znajdź
przyjazne, ciche miejsce z ograniczoną
liczbą bodźców.
AUporządkuj rzeczy. Bałagan nie sprzy-
ja poszukiwaniom
A Powtarzaj w myślach informacje,
które chcesz zapamiętać
ANoś ze sobą kalendarz i zapisuj naj-
ważniejsze informacje
AWizualizuj. Staraj się powiązać infor-
macje wymagające zapamiętania z obra-
zem.
ABądź aktywny. Ćwiczenia fizyczne
wpływają na zdrowie mózgu.
AĆwicz pamięć. Stale ucz się nowych
rzeczy, rozwiązuj krzyżówki
A Zadbaj o swoją dietę
A Utrzymuj kontakt z innymi ludźmi

Co zrobić, by wzmocnić pamięć?

bJedną z najczęściej spotykanych postaci demencji jest choroba Alzheimera.

www.opole.pl
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W
Opoluświadczo-
na jest usługaca-
łodobowej tele-
opieki domowej
nad osobami
starszymi, nie-

pełnosprawnymiorazniesamodzielnymi,
wmiejscuzamieszkania. Taformapomo-
cytodostępdocentrówusługtelefonicz-
nej opieki, w szczególności do Centrum
Operacyjno–Alarmowego, które w przy-
padkuodebraniasygnałuz identyfikacją
podopiecznego -powciśnięciuprzeznie-
go „czerwonego przycisku alarmowego”
-wykonujeuzgodnioneprocedury,okre-
ślonewregulaminie usługi.Osobyobjęte
tą formą pomocy na czas świadczenia
usługi mają wydzierżawione sprawne
technicznieurządzeniaabonenckie-tele-
fonystacjonarnezosobistymnadajnikiem
w postaci wisiorka, telefony komórkowe
z wbudowanym przyciskiem SOS lub te-
lefonykomórkowezwbudowanymprzy-
ciskiemSOSorazosobistymnadajnikiem
wpostacibransoletkinarękę.

Polskie Centrum Opieki świadczy
narzeczpodopiecznego:

- zapewnienie całodobowego dyżu-
ru Centrum Operacyjno-Alarmowego
i jego gotowości do wykonania zleco-
nych procedur po otrzymaniu sygnału
za pośrednictwem „czerwonego przy-
ciskualarmowego”urządzeniaabonen-
ckiego,

- powiadomienie jednej z osób do
kontaktu, według kolejności określonej
w Karcie Informacyjnej, o wywołanym
alarmie i zaistniałym problemie,

- w razie konieczności wezwanie ka-
retki pogotowia ratunkowego i/lub poli-
cji i/lub straży pożarnej pod adres podo-
piecznego,

- telefoniczne nadzorowanie przebie-
gu sytuacji od chwili uzyskania sygnału
ouruchomieniualarmudoprzybyciawez-
wanychosób/służb,

- udzielanie telefonicznego wsparcia
psychicznegopodopiecznemuażdoprzy-
byciaw/wosóblubsłużb.

„Czerwonyprzyciskalarmowy”może
być użyty wyłącznie w sytuacji zagroże-
nia życia lub zdrowia podopiecznego.
W innej sytuacji Centrum Operacyjno-
Alarmowezakończypołączenie.

Aktywacja techniczna usługi polega
napodłączeniuurządzeniaabonenckiego

u podopiecznego oraz pozytywnym za-
kończeniu testu łączności z Centrum
Operacyjno-Alarmowymipotwierdzeniu
wprowadzonychdanych.

Usługa teleopieki może być wykona-
na,jeżeli:

- numer telefonu podopiecznego, dla
którego realizowana jest usługa, nie jest
ukrytydlaodbiorcypołączenia,czyliCen-
trum Operacyjno – Alarmowego, to zna-

czy, że jest włączona usługa prezentacji
numeru.

-usługatelekomunikacyjnajestaktyw-
na – podopieczny opłaca regularnie abo-
namenttelekomunikacyjny,

-podopiecznymapoprawniedziałają-
cąliniętelekomunikacyjnąumożliwiają-
cąpołączeniezCentrumlubjestwzasię-
gu działania, w przypadku technologii
GSM,

-podopiecznymaodpowiedniopodłą-
czone urządzenie abonenckie w zakresie
zasilania energetycznego lub w przypad-
kuawariisiecienergetycznej–sprawneba-
terie(należystalekontrolowaćzużycieba-
terii w urządzeniu abonenckim oraz
wosobistymnadajnikuiprzynajmniejraz
w roku je wymieniać - w przypadku sta-
cjonarnychtelefonówSOS).

OsobyobjętepomocąMOPRwformie
usługopiekuńczychkorzystajązteleopieki
nieodpłatnie.Pozostalimogąwykupićta-
kąusługę.

Kontaktwsprawieteleopieki:Wydział
Zarządzania Kryzysowego UM Opole,
ul. Sempołowskiej 3, tel. 77 45 119
84/995/827/959;BiuroObsługiObywate-
la w ratuszu na parterze, tel. 77 45 119 67;
MOPR,tel.774005950. a

Karina Miernik-Grędzińska
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Całodobowa teleopieka
Senior w Opolu

AW sytuacji zagrożenia wystarczy w telefonie wcisnąć czerwony przycisk alarmowy, by wezwać pomoc.

bZainteresowani usługą teleopieki
dostają w dzierżawę telefon.
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Jakie ma być mieszkanie dla seniora w Opolu
P rezydent Opola zdecydował:

w mieście powstanie dom senio-
ra z ok. 120 mieszkaniami. Jakie

mają być? - zapytano samych zaintereso-
wanych.Temusłużyłospotkanie,podczas
którego 18 seniorek i seniorów przedsta-
wiłoswojeoczekiwania. Awięcłazienka
mabyćwyposażonawprysznic, brodzik,
bez progów, z miejscem do siedzenia.
Kuchnia - koniecznie z oknem. Mieszka-
nia jednopokojowe (z aneksem kuchen-
nym) należy wyposażyć przynajmniej w
jednąpłytękuchenną(najlepiejbezpiecz-
ną, indukcyjną). Należy zadbać także

o miejsce na lodówkę. Seniorzy chcą, by
wichdomubyłymieszkaniajedno-idwu-
pokojowe. A do budynku wejście bez ba-
rier, w środku zaś winda, którą można
wszędzie dojechać, w tym z bezpośred-
nimpołączeniemzgarażem.Miejscapar-
kingowezadaszone, byniebyłokłopotów
z odśnieżaniem samochodów. Seniorzy
chcielibyteżmiećwmieszkaniachbalko-
ny.Niechcąnatomiastwykładzin(siedli-
sko kurzu). W całym budynku trzeba za-
instalowaćurządzeniadla niepełnospraw-
nych. Poręcze powinny być w pokojach,
sanitariatach,naschodach.

Seniorzychcielibymieć takżepomiesz-
czenie(piwnica,magazynalbokomórka)
na przechowywanie różnych rzeczy.
Wskazują również na konieczność insta-
lacji umożliwiającej chętnym zamonto-
wanie telefonu stacjonarnego. Automat
telefoniczny powinien być też w miejscu
ogólnodostępnym,anaparterzesalaćwi-
czeń.Kolejnepostulatyseniorówdotyczy-
ły:pozwolenianatrzymaniezwierząt,in-
stalacjisystemówteleopieki(stacjonarnej
i mobilnej, dostępnej w każdym miejscu
zamieszkania, by w każdym momencie
można było połączyć się serwisem alar-

mowym), dostępnenamiejscuusługi:so-
cjalne (np. pomoc w sprzątaniu, praniu i
innych czynnościach dnia codziennego),
pielęgniarskie,opiekimedycznejorazpo-
kojegościnne.

Wszystkie propozycje zostaną teraz
przekazaneprojektantom.Gdyprojektdo-
mu będzie gotowy, odbędzie się kolejne
spotkanie, by seniorzy i seniorki mogli
wnosićdoniegouwagi.

Osoby zainteresowane otrzymaniem
informacji dotyczących kolejnych spot-
kań proszone są o kontakt z p. Iwoną
Niedojadło,tel.502 533 647.a

www.opole.pl

SeniorwOpolu -Informatordlaopolskichseniorów A WydaniesfinansowaneześrodkówUrzęduMiastaOpola A Koordynacjamerytoryczna:IwonaNiedojadło
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P
ierwsza edycja Targów
Opole Senior Expo, za-
planowana na środę - 23
września- jestodpowie-
dzią na potrzeby star-
szych mieszkańców

Opolszczyzny,poszukującychusługipro-
duktów im potrzebnych.

- Targi umożliwią bezpośredni kon-
takt między zainteresowanymi nabyw-
cami i oferentami poprzez prezentację
produktów i usług dedykowanych se-
niorom - zapowiada Iwona Niedojadło,
koordynatorka ds. polityki senioralnej
miasta Opola.

Dladomu,komunikacjaitechnologie,
mobilność, zdrowie i profilaktyka, edu-
kacja i rozwój, praca, prawo, finanse,
ubezpieczenia, bezpieczeństwo, opieka
ileczenie,turystyka,sport,podróże,mo-
da i uroda, czas wolny - to obszary tema-
tyczne, w których będą się poruszać wy-
stawcyiuczestnicytargów. Organizato-
rzyliczą,żetowydarzeniebędziesięcie-
szyć zainteresowaniem nie tylko senio-
rów, ale także ich rodzin, opiekunów,
osób zawodowo zajmujących się tą gru-
pą społeczną, przedstawicieli biznesu.

Wykładinauguracyjnynatargachwy-
głosiRyszardWilczyński,wojewodaopol-
skiorazArkadiuszWiśniewski,prezydent
miasta Opola, a jednym z punktów pro-
gramu jest sesja ekspercka, poświęcona
kierunkom rozwoju srebrnej gospodarki
wPolsce.Udziałzapowiedzieliprzedsta-
wicieleadministracjirządowej,władzsa-
morządowych i przedsiębiorców.

Imprezami towarzyszącymi targom
będą wykłady, warsztaty, zajęcia sporto-
we i spektakl w Opolskim Teatrze Lalki
i Aktora im. A. Smolki.

Półgodzinne wykłady z dyskusją po-
święcone będą tematom bliskim senio-
romjak:chorobaAlzheimeraidojrzewa-
nie mózgu, bezpieczeństwo komunika-
cyjne, finansowe czy prawne seniorów.
Warsztatyedukacyjnezzakresurozwoju
osobistego mają trwać po 75 minut i do-
tyczyćplanowaniawłasnegorozwojuiko-
munikacji międzypokoleniowej. Ponie-
ważliczbamiejscnawykładachiwarszta-
tachjestograniczona,zainteresowanipo-
winni się wcześniej zapisywać u Iwony
Niedojadło pod nr. tel. 502 533 647 lub e-
mailem: biuro@opoleseniorexpo.pl.

Zapisyobowiązujątakżenamonodram
„Mójduchprzyjazny”,któryzostaniewy-
stawiony dwukrotnie: o 14.00 i 17.00
w OTLiA (ul. Kośnego 2a). Bilet kosztuje

5 zł, pieniądze należy wpłacić na konto
teatrupoprzyjęciuipotwierdzeniurezer-
wacjiuorganizatoratargówsenioralnych
(telefon 502 533 647 lub e-mailem: biu-
ro@opoleseniorexpo.pl)

Zkoleiudziałwzajęciachsportowych,
które także odbedą się w CW-K, nie wią-
żesięzkoniecznościąwcześniejszychza-
pisów.

Coważne,naczastrwaniatargówMiej-
ski Zakład Komunikacji w Opolu wydłu-
ży kursowanie linii nr 5 do Centrum
Wystawienniczo-KongresowegowOpo-
lu przy ul. Wrocławskiej.

Organizatorami targów są: Fundacja
SeniorPolskiiCentrumWystawienniczo-
KongresowewOpolu,partneremMiejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. a

Opolskie targi
Senior Expo
ATo pierwsza taka impreza w regionie. Odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Opolu.
Edyta Hanszke
ehanszke@nto.pl - 77 44 32 587

Targi. 23września.
CentrumWystawienniczo-
KongresowewOpolu.
Godz.10.00-18.00.

Wykłady: 
11.00-11.30 - Zrozumieć Alzheimera
11.00-11.30 - Teleopieka - skuteczny sys-
tem ratowania życia
11.45-12.15 - Teleopieka - skuteczny system
ratowania życia
11.45-12.15 - Bezpieczeństwo finansowe
seniora
12.30-13.00 - Bezpieczeństwo finansowe
seniora
12.30-13.00 - Zrozumieć Alzheimera
13.15-13.45 - Jak nie dać się oszukać
13.15-13.45 - Bezpieczeństwo komunika-
cyjne seniora
14.00-14.30 - Jak nie dać się oszukać
14.00-14.30 - Bezpieczeństwo komunika-
cyjne seniora

Warsztaty:
10.30-11.45 - Fitness mózgu, czyli jak
utrzymać mózg na wysokich obrotach i nie
dać się Alzheimerowi
12.30-13.15 - Fitness mózgu, czyli jak utrzy-
mać mózg na wysokich obrotach i nie dać
się Alzheimerowi
13.30-14.45-Nareszciemogęrobićto,colu-
bię,czylijakocenićwłasnemożliwościiszanse
15.00-16.15 - Komunikacja międzypokole-
niowa, czyli jak rozmawiać z młodszy-
mi/starszymi od siebie
15.00-16.15 - Wolontariat 60 plus
15.00-16.15 - Coaching dla seniora, czyli jak
zaplanować swój rozwój
15.00-16.15 - Nareszcie mogę robić to, co
lubię, czyli jak ocenić własne możliwości
i szanse
16.30-17.45-Komunikacja międzypokole-
niowa, czyli jak rozmawiać z młodszy-
mi/starszymi od siebie
16.30-17.45-Wolontariat60plus
16.30-17.45-Coaching dla seniora, czyli jak
zaplanować swój rozwój

Zajęcia otwarte:
tai chi, joga, taniec brzucha, gimnastyka
na siedząco, pilates, ćwiczenia relaksacyj-
ne, warsztaty chińskiej kaligrafii i sztuki
wycinanek z papieru, pokaz parzenia chiń-
skiej herbaty i poczęstunek

Program

www.opole.pl

I Targi Senioralne OPOLE SENIOR EXPO

23.09.2015r.
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu

Wojewody Opolskiego
Ryszarda Wilczyńskiego

Prezydenta Miasta Opola
Arkadiusza Wiśniewskiego

Pod patronatem:


