
Informator dla opolskich seniorów

Senior
w Opolu

maj 2016 Dodatek przygotowany  
we  współpracy z Urzędem Miasta Opola  

wydarzenia

kultura

sport

zdrowie

R
ealizując działania, które mają  zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkańców 
Opola w wieku senioralnym miasto 
we współpracy ze Spółką z o.o. Wo-
dociągi i Kanalizacja oraz przy mery-
torycznym wsparciu Opolskiego Cen-

trum Ratownictwa Medycznego, rozpoczyna akcję 
„Koperta życia w Opolu”. 

3.000 seniorek i seniorów w wieku 65+ otrzyma 
plastikowe „Koperty życia”. Będą one bardzo przy-
datne, gdy ratownicy medyczni, lekarze czy straża-
cy muszą szybko reagować w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia, a brak kontaktu z człowiekiem 
np. po wylewie czy udarze, który ma kłopoty z mó-
wieniem, może dramatycznie opóźnić akcję ratun-
kową. 

Jak działa „Koperta życia”? Każdy otrzymuje: 
a plastikową kopertę 
a kartę informacyjną  
a 2 okrągłe naklejki 
Następnie z pomocą lekarza pierwszego kontaktu 

wypełnia kartę informacyjną, wkłada ją do koperty 
i umieszcza w lodówce (sprzęt, który jest w większoś-
ci polskich domów), a na drzwiach lodówki oraz 
na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych przykle-
ja naklejkę z napisem „Koperta życia w Opolu”. Dzię-
ki temu służby ratownicze będą wiedziały, gdzie ma-
ją szukać potrzebnych informacji. 

Opolska „Koperta życia” została przygotowana we 
współpracy z opolskimi środowiskami medycznymi 
(pogotowie ratunkowe, Okręgowa Izba Lekarska, 
NFZ, trzy publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szpi-
tal Wojewódzki). a

www.opole.pl

„Koperta życia” w lodówce 
każdego seniora z Opola

odbierz

Seniorze, Seniorko

Koperta życia w Opolu ma na celu usprawnienie niesienia skutecznej 
pomocy mieszkańcom i mieszkankom Opola przez służby ratownicze 

w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Do programu „Koperta życia” zapraszamy osoby w wieku 65+: samotne, 
chore lub cierpiące na schorzenia, które mogą zagrozić życiu.

• Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”, ul. Koraszewskiego 7-9
• Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 36

• Polski Czerwony Krzyż, ul. Krakowska 51
• Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 10

• SP Zakład Opieki Zdrowotnej "ŚRÓDMIEŚCIE", ul. Waryńskiego 30
• SP Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM”, ul. Kościuszki 2
• SP Zakład Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE”, ul. Licealna 18

Kopertę można bezpłatnie otrzymać:

więcej informacji:
Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” 
ul. Koraszewskiego 7-9, tel. (77) 441 23 70

Organizatorzy akcji „Koperta życia w Opolu”

kopertę
życiakoperta

życia

zadbaj o swoje
bezpieczeństwo

Gdzie można odebrać kopertę 

a Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”,  
ul. Koraszewskiego 7-9  
a Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Armii Krajowej 36  

a Polski Czerwony Krzyż, ul. Krakowska 51  
a Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 10  
a SP Zakład Opieki Zdrowotnej „ŚRÓDMIEŚCIE”, ul. Waryńs kiego 30  
a SP Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM”, ul. Kościuszki 2  
a SP Zakład Opieki Zdrowotnej „ZAODRZE”, ul. Licealna 
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Na XVIII Opolskie Dni Seniora  
mam dla Was wyjątkowy prezent
Panie prezydencie, w ubiegłym roku 
na XVII Opolskie Dni Seniora przygotował 
pan seniorom i seniorkom specjalny pre-
zent - ukazał się wówczas pierwszy numer 
cyklicznego Informatora „Senior w Opo-
lu”. Czym zaskoczy ich pan tym razem? 
Na osiemnastkę, czyli pełnoletnie 
urodziny Opolskich Dni Seniora, pre-
zent powinien być oczywiście wyjąt-
kowy. W jego wyborze pomogli mi sa-
mi seniorzy. Uczestniczyłem w wielu 
rozmowach z nimi. Wskazywali wte-
dy konkretne problemy i potrzeby 
opolan. Najczęściej chodziło o barierę 
finansową – po prostu niskie emery-
tury i renty. Często nie wystarcza im 
pieniędzy, by korzystać z oferty kultu-
ralnej czy sportowej w mieście. Podją-

łem więc - w moim odczuciu - jedyną 
słuszną decyzję o zaproponowaniu 
Radzie Miasta Opola wprowadzenia 
Karty Seniora.  

 
Co Karta Seniora w praktyce będzie dla 
nich oznaczać?  Wprost pytam o korzyści. 
Karta zapewni pakiet zniżek. Docelo-
wo dadzą  one realne oszczędności 
w portfelach seniorów. Będą mogli 
korzystać z niej przy zakupie biletów 
wstępu do jednostek miejskich. 
Głównie mam na myśli obiekty spor-
towe, jak baseny czy lodowisko, bo 
tam zapłacą mniej. Szalenie istotne 
jest dla mnie,  żeby miasto wspierało 
starszych mieszkańców w jak naj-
dłuższym utrzymaniu dobrej kondy-

cji. Dzięki temu seniorzy dłużej będą 
cieszyć się dobrym zdrowiem 
i w mniejszym stopniu będą wyma-
gać opieki. Przez długie lata powinni 
aktywnie korzystać z życia. Taki mo-
del trzeba nieustannie dopieszczać, 
bo tak naprawdę dotyczy każdego 
z nas. Wszyscy jesteśmy albo będzie-
my seniorami. Miastu, dla jego roz-
woju, potrzebni są seniorzy aktywni, 
angażujący się w działania prospo-
łeczne, dzielący się swoją wiedzą 
i umiejętnościami z innymi miesz-
kańcami. Ktoś może powiedzieć, że 
to banał, ale przecież jak prawdziwy! 

 
Tańsze bilety na basen, lodowisko.  
To wszystko? 

Nie! Karta Seniora to nie tylko ulgowe 
bilety wstępu. Planuję kompleksowy 
program, do którego zaprosimy 
przedsiębiorców, instytucje publicz-
ne i organizacje pozarządowe. Pro-
szę, by zgłosili specjalnie przygoto-
waną ofertę skierowaną do seniorów. 
Powinna dotyczyć zniżek na usługi 
i produkty, gratisowych wejść lub in-
nych promocji atrakcyjnych dla port-
fela seniora. Po stronie miasta będzie 
promocja ofert w środowiskach se-
nioralnych i zwiększanie liczby  part-
nerów Karty. Im ona większa, tym 
większe korzyści dla zainteresowa-
nych. Jestem przekonany, że Karta 
poprawi jakość życia seniorów 
w Opolu. a
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b Seniorzy z prezydentem podczas kwietniowych Dni Opola.

www.opole.pl

A Rozmowa z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim 

Senior w Opolu  - Informator dla opolskich seniorów  A  Wydanie sfinansowane z budżetu Miasta Opola  A  Koordynacja merytoryczna: Iwona Niedojadło
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Termin składania prac konkursowych upływa 31 
maja. Organizatorem konkursu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, a przed-
miotem zaprojektowanie i opracowanie dla 
Centrum znaku graficznego (logo). Integralną 
częścią logo ma być nazwa: „Centrum 
Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu” lub 
„Centrum Senior w Opolu”. Logo będzie wyko-
rzystywane w celach identyfikacji działalności 
Centrum. 
Konkurs ma charakter otwarty - adresowany 
jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 
lat oraz spełniają warunki uczestnictwa określo-
ne w regulaminie. 
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksy-
malnie dwa projekty. 
Projekt (lub projekty) należy zaprezentować 
i złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
Projekt na logo może być wykonany w dowol-

nej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z uży-
ciem dowolnej ilości kolorów i znaków. 
Projekt wraz z kartą zgłoszeniową należy prze-
kazać lub nadesłać pocztą tradycyjną w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 maja do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie na adres: ul. Armii 
Krajowej 36, 45-071 Opole w zamkniętej koper-
cie z dopiskiem  
„Konkurs na projekt logo dla Centrum”. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 
tego roku. 
Uczestnik konkursu, którego projekt zdobę-
dzie najwyższą punktację, otrzymuje nagrodę 
główną, którą jest tablet o wartości 700-750 zł.         

Informacji na temat konkursu i jego re-
gulaminu udziela Centrum pod nume-
rem telefonu:  77 441 23 70 oraz 
 pod adresem e-mail: 
i.niedojadlo@mopr.opole.pl. 

Termin składania prac konkursowych upły-
wa 10 czerwca. Organizatorem konkursu 
jest Fundacja PRO-LEGE w Opolu, Urząd 
Miasta Opola oraz Komenda Miejska Policji 
w Opolu. 
Na konkurs można zgłosić, wykonane indy-
widualnie prace plastyczne, których moty-
wem przewodnim będzie pokazanie form 
aktywnego, wolnego od uzależnień spędza-
nia czasu  przez młodzież. Chodzi o przed-
stawienie punktu widzenia seniorów – jak 
widzą problematykę zagrożeń. 
Metoda wykonywania prac: format A3, 
technika wykonania prac – kredka, farba, 
wyklejanka. 
Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  
Warunkiem udziału w konkursie jest dostar-
czenie pracy konkursowej zgodnie z wymo-
gami regulaminu  wraz z prawidłowo wypeł-

nioną Kartą zgłoszeniową. Karty dostępne 
są w: domach dziennego pobytu, w siedzi-
bie Wojewódzkiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem w Opolu, w Domu Kombatan-
ta, na Uniwersytecie III Wieku w Opolu, 
w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym 
w Opolu. 
Prace konkursowe należy składać osobiście 
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji 
w Opolu, ul. Powolnego 1, 45-078 Opole lub 
przesłać pocztą na wskazany adres z dopi-
skiem „KONKURS”.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 czerw-
ca tego roku.  
 
Nagrody:  
trzy osoby, których prace zostaną najwyżej 
ocenione przez jury konkursu, otrzymają 
nagrody rzeczowe.  

Uwaga, konkursy

www.opole.pl

Wieści z Rady Seniorów  
Miasta Opola

a 4 kwietnia Rada Seniorów Miasta Opola wybrała 
nową przewodniczącą. Funkcję tę powierzono pani 
Leokadii Kubalańca. Na sekretarza Rady powołano 
panią Teresę Sokołowską.  
a Rada Seniorów Miasta Opola zaprasza do kontaktu we 
wszystkich sprawach związanych z życiem w mieście.  

Najbliższy dyżur odbędzie się w środę, 1 czerwca 
w godz . 11.00-13.00 w holu ratusza. 
 
a Kontakt z Radą Seniorów Miasta Opola:  
tel. 77 441 23 70,  
e-mail: rsmopola@gmail.com

Na opracowanie projektu graficznego logo Centrum 
Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”

Konkurs plastyczny dla seniorów - mieszkańców Opola  
poświęcony problematyce zagrożeń

Bezpłatne zajęcia 3 razy w tygodniu 
W programie:  a zabawy biegowe a nordic walking  
a zdrowy kręgosłup a  trampoliny senior  
a  sprawne stawy 
Zapisy: Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu” 
Tel. (77) 441 23 70, ul. Koraszewskiego 7-9

Skorzystaj!
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12 maja, godz. 11.00 
 Wykład promujący działalność Akademii 
Każdego Wieku: „Przepis na szczęście, czyli 
jak zadbać o dobrostan psychiczny” 
(aula Wyższej Szkoły Bankowej, Opole, ul. 
Kośnego 72) 
 
13 maja, godz. 18.00-24.00 
IX Noc Muzeów 
www.nocmuzeow.opole.pl 
Zapraszają:  
a Muzeum Polskiej Piosenki 
a Muzeum Śląska Opolskiego 
a Muzeum Wsi Opolskiej 
a Archiwum Państwowe 
a Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
a Politechnika Opolska 
a Uniwersytet Opolski 
 
13 maja, godz. 20.00 
Recital Stanisława Sojki 
- Galeria im. J. Cybisa, ul. Ozimska 
- kontakt: tel. 77 544 12 34 
- bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie 
Muzeum Śląska Opolskiego (od 10 maja ) 
 
27 maja 
 7. Noc Kultury  
www.nockultury.opole.pl 
 
11 czerwca 
Aktywni niepełnosprawni 
Wyspa Bolko 
 
2 lipca 
Światowy Dzień Inwalidy 
Strzelnica Winów 
 
3 lipca 
Piknik Ekologiczny 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  
ul. Wrocławska 174 
 
29 września 
Uroczysta inauguracja Akademii  
Każdego Wieku  
aula Wyższej Szkoły Bankowej,  
ul. Kośnego 72  
W ofercie: zajęcia wykładowe o różnorodnej 
tematyce, m.in. z dziedziny psychologii, pra-
wa, ekonomii, kultury, pedagogiki, medycyny, 
socjologii; warsztaty rozwijające umiejętności 
i potencjał całej rodziny: biograficzne, psy-

chologiczne, integracyjne, edukacja kompu-
terowa; prace twórcze i rękodzieło; edukacja 
przez zabawę dla dzieci i ich rodziców; 
ćwiczenia arteterapeutyczne i biblioterapia; 
spotkania kulturalne i oświatowe. 
Zapisy: Elżbieta Modrzejewska WSB, ul Koś-
nego 72, pokój 203, II piętro, tel: 77 40 19 
422;  77 40 19 415, e-mail: elzbieta.modrze-
jewska@wsb.wroclaw.pl 
 
SENIORKO, SENIORZE  
- SKORZYSTAJ 
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora  
ul. Kośnego 2a 
tel. 77 454 37 96, 407 90 56 
www.teatrlalki.opole.pl, e-mail: 
bow@teatrlalki.opole.pl  
 
14 maja, godz. 17.00 
Spektakl „Mój duch przyjazny” 

To opowieść o drodze, którą ma do przejścia 
człowiek samotny, poszukujący sensu. 
W swoim monodramie aktorka  Elżbieta 
Żłobicka stawia pytanie o sens choroby i spo-
soby radzenia sobie z nią, a także zgłębia za-
gadnienie samotności człowieka mierzącego 
się z problemami własnej psychiki.  
Bilety: 10 zł, grupowy 8 zł (bilet grupowy dla 
min. 20 osób) 

18 czerwca, godz. 11.00-14.00 
Dzień otwarty teatru 
Tylko w ten jeden dzień będzie można zo-
baczyć teatr od kulis i zajrzeć w niemal 
wszystkie jego zakamarki. Teatr otwiera 
drzwi dla każdego – młodego i dorosłego 
widza, a o moc teatralnych atrakcji zadbają 
aktorzy i wszyscy pracownicy OTLiA. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Jana Pawła II, ul. Minorytów 4 
Dział Informacji, tel.: 77 454 80 30 wew. 302 
www.mbp.opole.pl, e-mail: czytel-
nia@mbp.opole.pl 
 
„Na przekór, czyli zaczytany e-Senior” 
Zapraszamy miłośników książek i nowych 
technologii na comiesięczne spotkania, 
na których będziemy odkrywać świat książ-
ki papierowej i tej w wirtualnym świecie. 
W planach poznawanie zbiorów bibliotek 
cyfrowych; e-publikacji; czytanie książek 
na smartfonach i tabletach; wyszukiwanie 
audiobooków i słuchowisk na płytach; 
„zwiedzanie” blogów o książkach dla pań 
i miłośników kryminałów.  
Zajęcia bezpłatne. Bez wcześniejszych za-
pisów. 
 
Zajęcia komputerowe dla seniorów  
„Mobilny Senior” 
9 maja - 27 czerwca 
Jesteś seniorem? Chcesz się nauczyć obsłu-
giwać komputer? Chcesz sprawnie 
„surfować” w sieci? Jeśli tak – zapraszamy 
na zajęcia komputerowe „Mobilny Senior”. 
Spotkania odbywają się co tydzień, w każdy 
poniedziałek, od godz. 9.00 do 11.00. Przez 
osiem tygodni seniorzy będą poznawać 
podstawy komputera, nauczą się pisać 
w edytorze tekstowym WORD, założą 
skrzynkę mailową i rozpoczną korespon-
dencję ze znajomymi, będą się zapoznawać 
z ciekawymi stronami rozwijającymi zainte-
resowania. 
Zajęcia bezpłatne. Zapisy osobiste w Dziale 
Informacji (II piętro) MBP Opole.  
 
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej, ul. Książąt Opolskich 
48-50 (rondo) 
Kursy komputerowe dla seniorek i seniorów  
tel. 77 457 08 26 

Koło „Zaodrze” Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło „Zaodrze” PZERiI oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Magnolia” zapraszają 
na zajęcia kobiecej i męskiej drużyny siat-
karskiej. Organizatorzy podkreślają, że zgło-
sić może się każdy, bez względu na kondycję, 
a zajęcia będą tak zorganizowane, że każdy 
znajdzie rozrywkę odpowiednią do swoich sił 
i możliwości.  
Zapisy pod nr tel. 503324485. 
Zajęcia bezpłatne. 
 
Zajęcia komputerowe dla początkujących . 
Jesteś w wieku 60+ i nie umiesz korzystać 
z komputera? Te zajęcia są dla Ciebie!  
Szkolenia komputerowe odbywają się w gru-
pach 5-osobowych  4x w tygodniu w godzi-
nach od 16.00 do 18.00.  
Zakres tematyczny: obsługa komputera 
i internetu, podstawy WORD-a i Excela. 
Zapisy pod nr tel. 503324485. 
Zajęcia bezpłatne.  
 
„Moje życie na emeryturze” - coaching 
dla seniorek i seniorów 
Jeżeli niedługo przejdziesz na emeryturę, 
albo dopiero co zakończyłeś/-aś aktyw-
ność zawodową i zadajesz sobie pytanie: 
„Co dalej z moim życiem?” – skorzystaj ze 
wsparcia w poszukiwaniu swojej drogi 
i określaniu celów życiowych. Pomogą 
w tym sesje z p. Urszulą, która własnym 
przykładem pokazuje, że rozwój i aktyw-
ność jest domeną seniorów. Na spotkania 
zapraszamy  w każdą środę i piątek 
w godz. 10.30-13.00. 
Zapisy pod nr tel. 510125263. 
Udział bezpłatny. 
 
Sekcja Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie: p. Tere-
sa Sokołowska, przewodnicząca sekcji, tel. 
608 708 085, e-mail:tertadsok@wp.pl 
 
24 maja,  godz. 13.00  
 Zwiedzanie sal przyrodniczych w Nadleśni-
ctwie Opole, ul. Groszowicka 10; Grudzice 
 
8 czerwca, godz. 14.00 
„My w plenerze” - spacer po ZOO i po parku 
na wyspie Bolko 

www.opole.pl

Co, gdzie, kiedy? Informator seniora
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15 czerwca, godz. 14.30  
Piosenka turystyczna i biesiadna 
21-23 czerwca  
Udział w XI Ogólnopolskim Rajdzie Eme-
rytów i Rencistów ZNP w Szklarskiej Porę-
bie 
lipiec  
Rejs stateczkiem po Odrze 
18-30 lipca  
Grupowy pobyt członków SEiR w sanato-
rium w Nałęczowie 
14-23 sierpnia  
Wycieczka do Rumunii 
18-30 sierpnia  
Grupowy pobyt członków SEiR w sanato-
rium w Ustce.     
 
Polskie Stowarzyszenie  
Krajoznawców  
Informacje i zapisy e-mail: stowpsk.opo-
le@tlen.pl; krajoznawcy@onet.pl   
tel. 77 453 72 26; kom.: 505 993 979; 
668 494 168 
 
7 maja, godz. 14.00 
Opolska Wyprawa Krajoznawcza „Pozna-
jemy opolską dzielnicę Wróblin” 
Zapisy: tel. 505 993 979; 668 494 168 
Wpisowe: 6 zł; ulg. 4 zł 
 
Poranek literacki dla seniorów  
Miejsce: Dom Dziennego Pobytu MALIN-
KA, ul. Piotrkowska 2 
Wstęp wolny 
 
10 maja, godz. 10.15  
7 czerwca,  godz. 10.15 
Urszula KOZŁOWSKA „Złodzieje uśmie-
chu” 
 
12 maja, godz. 10.00 
Opolska Wyprawa Krajoznawcza dla Se-
niorów „Poznajemy tajemnice Pasieki” 
Adres zbiórki: Rynek - pod ratuszem 
Udział bezpłatny 
 
13 maja, godz. 10.00 
Opolska Wyprawa Krajoznawcza „Pozna-
jemy amerykańską fabrykę POLARIS” 
3 zł; ulg. 2 zł 
 
Salon Podróżników:  
PODRÓŻE OPOLAN - dalekie i bliskie  
Miejsce: MBP Filia nr 4, ul. Książąt Opol-
skich 48-50, I p. 
Wstęp wolny 

16 maja, godz. 16.30  
„CZECHY - tajemniczy południowy sąsiad” 
- Wojciech DEMBICKI, Aleksandra 
OZIEBŁOWSKA i Grzegorz WIESZOŁEK   
13 czerwca, godz. 16.30  
„USA - koncertowo” - Tadeusz PABISIAK   
11 lipca, godz. 16.30  
„BARCELONA - miasto Gaudiego” - Sandra ŻUR   
8 sierpnia, godz. 16.30 
„Australia bez pająków, węży i kangurów 
???” - Natalia OGNISTY 
 
Opolska Wyprawa Krajoznawcza  
- terenowa 
Informacje i zapisy: tel. 505 993 979; 668 
494 168 
21 maja, godz. 9.00 
18 czerwca, godz. 7.00 
16 lipca, godz. 7.00 
20 sierpnia, godz. 7.00 
 
Spotkanie z twórcą...  
Miejsce: Centrum Dialogu Obywatelskiego, 
ul. B. Koraszewskiego 7-9 
Wstęp wolny 
 
23  maja, godz. 16.30 
Urszula KOZŁOWSKA „Złodzieje uśmiechu” 
20 czerwca, godz. 16.30 
18 lipca, godz. 16.30 
 
ŚLĄSKIE FORUM KRAJOZNAWCZE 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mi-
norytów 4.  
Wstęp wolny 
 
30 maja, godz. 16.30  
„Święty Wojciech - Apostoł Śląska, czyli rzecz 
o chrystianizacji Opola”, prof. dr hab. Anna 
POBÓG-LENARTOWICZ 
27 czerwca, godz. 16.30  
„Śląsk chrześcijański - Śląsk piastowski. Ar-
cheologia o początkach regionu”, prof. dr 
hab. Sławomir MOŹDZIOCH 
25 lipca, godz. 16.30  
„Rola dynastii Piastów Oleśnicko-Kozielskich 
w dziejach Śląska”, dr Marcin BÖHM 
29 sierpnia, godz. 16.30  
„Spór o pamięć. Powojenne wysiedlenia 
Niemców w polskiej, czeskiej i niemieckiej pa-
mięci”, dr Marek MAZURKIEWICZ 
 
Opolska Wyprawa Krajoznawcza 
„Poznajemy opolską ulicę...” 
Informacja i zapisy: tel. 505 993 979;  
668 494168 

4 czerwca, godz. 17.00 
2 lipca, godz. 17.00 
6 sierpnia, godz. 17.00 
Wpisowe: 6 zł; ulg. 4 zł 
 
25-26 czerwca, godz. 7.00 
Wycieczka krajoznawcza  
WIELICZKA + KRAKÓW 
Informacje i zapisy: tel. 505 993 979; 668 
494 168 
Wpisowe: 300,- zł; ulg. 270,- zł 
 
OFERTY DLA SENIORÓW  
I SENIOREK 
Opracowanie: Iwona Niedojadło na podsta-
wie informacji dostępnych na stronach 
www 
 
Bilet PKP Intercity dla Seniora 
Pochwal się, ile masz lat – przed Tobą tań-
sze podróże. 
Bilet dla Seniora to stała oferta dla każdego, 
kto ukończył 60 lat.  
Zniżka 30% obowiązuje na przejazdy 
w komunikacji krajowej pociągami „PKP 
Intercity” S.A. wszystkich kategorii w 1. i 2. 
klasie. Oferta dostępna w aplikacji mobil-
nej, na intercity.pl, w kasach, bileto ma tach 
i u konduktora (z wyjątkiem pociągów kate-
gorii EIP). 
Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, 
wystarczy okazać konduktorowi dokument 
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość 
i wiek, np. dowód osobisty. 
 Ulga ustawowa 37% 
Jeżeli jesteś emerytem, rencistą masz 
prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku 
z ulgą 37% w 2. klasie wszystkich kategorii 
pociągów „PKP Intercity” S.A. w komunika-
cji krajowej. Pamiętaj jednak, że przejazd 
„tam” i „z powrotem” jest traktowany jako 
dwa oddzielne przejazdy. 
Prawo do zniżki przysługuje na podstawie 
odpowiedniego zaświadczenia (wydawa-
nego m.in. przez terenowe jednostki Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów) okazywanego wraz z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem po-
twierdzającym tożsamość. Z dwóch ul-
gowych przejazdów w ciągu roku mogą 
też skorzystać współmałżonkowie, 
na których pobierane są zasiłki rodzinne. 
 
Aktywny Senior  
Zielony Smok Centrum Sztuk Walk i Rekreacji 
Rodzinnej, ul. Telesfora 2, tel. 783 962 066 

Zajęcia specjalnie dopasowane do potrzeb 
i możliwości pań i panów w wieku od 50 lat 
wzwyż. Odpowiednio dobrane ćwiczenia 
poprawiają uwapnienie i wzmacniają układ 
kostny oraz zwiększają zakres ruchomości 
stawów, co pomoże łatwiej wykonywać 
wiele codziennych czynności. 
Cena karnetu miesięcznego: zajęcia 2x 
w tygodniu - 70 zł 
 
Aqua Reha Senior 60+  
Euromedyk, ul. Ozimska 19/10, tel. 661 
023 997 
Gimnastyka w wodzie nie wymagająca 
umiejętności pływania. To idealna forma 
zajęć przy schorzeniach i niedomaganiach 
związanych z wiekiem. Opóźnia procesy 
starzenia, zwiększa ruchomość w stawach, 
zmniejsza bóle kręgosłupa.  
Cena za zajęcia: 11 zł 
 
Pakiet dla Seniora 
Medicus w Opolu Sp. z o.o. 
Plac Piłsudskiego 5, tel. (77) 77 44 20 720 
Celem zajęć jest poprawa ogólnej spraw-
ności przez wzmocnienie siły mięśni, po-
prawa równowagi i koordynacji. Ćwicze-
nia obejmują kompleksowy program prze-
ciwdziałający upadkom u osób starszych. 
Zajęcia prowadzone są w grupie lub indy-
widualnie, dobrane do możliwości pacjen-
ta.  
W razie potrzeby zajęcia połączone są z za-
biegami fizykoterapeutycznymi. 
Cena karnetu: 8 zajęć - 200 zł  
 
Centrum Socjoedukacji  
- Klub Seniora 
ul. Przylesie 1/10, tel. 691 498 664 
Zajęcia prowadzone metodą Art Terapii. 
W klubie seniorzy będą mogli rozwijać swo-
je pasje oraz zdolności plastyczne, krea-
tywność, a przede wszystkim będą mieli 
możliwość mile spędzić czas w gronie przy-
jaciół. 
Proponowane warsztaty m.in.: zajęcia 
decoupage, wykonywanie świec, zajęcia 
origami, kolorowanie antystresowe, tre-
ning koncentracji uwagi przez sztukę, zaję-
cia teatralne/ aktorskie, malowanie na por-
celanie, malowanie na szkle, tworzenie bi-
żuterii, wykonywanie stroików, haftowanie 
na kanwie, zajęcia malarskie, zajęcia mu-
zyczne, kurs haftowania, zajęcia rekreacyj-
ne (bingo, krzyżówkomania). 
Udział w zajęciach jest odpłatny.
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Bogata oferta Stowarzyszenia  
Diabetyków w Opolu

Z
arząd Oddziału  Miejskie-
go Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Opolu 
zaprasza do uczestnictwa 
we wszystkich spotka-
niach, imprezach i innych 

działaniach naszego Stowarzyszenia oraz 
odwiedzania nas w naszej siedzibie. 

Podczas dyżurów można m. in: 
a  nieodpłatnie zmierzyć stężenie gluko-
zy we krwi oraz ciśnienie tętnicze 
a  uzyskać informacje o możliwościach 
leczenia cukrzycy oraz adresy poradni 
cukrzycowych 
a otrzymać lub nieodpłatnie wymienić 
glukometr i nauczyć się jego obsługi 
a  skorzystać z czasopism i literatury 
a  uzyskać wiele przydatnych informa-
cji, wymienić doświadczenia i poglądy 
z innymi członkami oraz zapisać się 
do PSD. 

Członkiem Stowarzyszenia może zo-
stać osoba chora na cukrzycę, członkowie 
jej rodziny oraz osoby, które chcą aktyw-
nie realizować zadania PSD. Można rów-
nież zostać członkiem wspierającym  Od-
działu Miejskiego PSD w Opolu.  

Członkowie OM PSD w Opolu mają 
między innymi możliwość: 
a  uczestnictwa w cyklicznych spotka-
niach edukacyjnych połączonych z róż-
nego typu bezpłatnymi badaniami, 
a  uczestnictwa w zajęciach rekreacji 
wodnej i nauki pływania, 
a  uczestnictwa w wycieczkach i  impre-
zach organizowanych przez Stowarzysze-
nie, a także innych organizatorów.

FO
T.

 A
RC

H
.

bBadanie stężenia glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego w trakcie festynu nad Odrą.

www.opole.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE  
DIABETYKÓW - Oddział Miejski w Opolu 
plac Jana Kazimierza 7/1 
Tel. 77 457 46 83 (w czasie dyżurów)   
oraz o każdej porze:  
tel. 607 430 950, 604 697 055  
e-mail: psd_om_opole@op.pl                   
Dyżury:  
- wtorki, godz. 16.00-18.00 
- czwartki, godz. 15.00-17.00  
(sprawy rekreacji wodnej) 
- piątki, godz. 15.00-17.00

Spotkania informacyjno-edukacyjne  
połączone z bezpłatnymi pomiarami stężenia glu-
kozy we krwi i ciśnienia tętniczego 
Miejsce: Centrum Dialogu Obywatelskiego,  
ul. Koraszewskiego 7-9 
a 20 maja,  godz. 15.30  
 „Jak można spowolnić proces starzenia się” 
p. Teresa Niechwiadowicz-Czapka, dyrektor In-
stytutu Pielęgniarstwa WZSM w Opolu   
a 17 czerwca,  godz. 15.30  
temat w trakcie ustalania              
    

Zabawy taneczne  
w restauracji „Willa Młynówka”  
Miejsce: ul. Korfantego 4  
Terminy: 22 maja, 5 czerwca  
od godz. 17.00 

Zajęcia rekreacji  
wodnej i nauki pływania  
Miejsce: Kryta pływalnia Akwarium  
(zapisy w siedzibie PSD) 
Terminy: maj - czerwiec 2016 
 

24 maja  
 Wycieczka autokarowa  
Pszczyna - Goczałkowice 
 (zapisy w siedzibie PSD) 
 

10 czerwca - Ogólnopolska  
autokarowa Pielgrzymka  
Diabetyków do Częstochowy  
(zapisy w siedzibie PSD).   

Program pielgrzymki: 
a 7.15 - zbiórka uczestników - parking u zbiegu ulic 
1 Maja-Dubois, 
a 7.30 - Wyjazd do Częstochowy 
a 9.00 - Rejestracja poszczególnych grup 
pielgrzymkowych 
a 10.30 - Zbiórka Pocztów Sztandarowych i Piel-
grzymów przed Domem Pielgrzyma 
a 10.45 - Przemarsz w sposób zorganizowany 
do Kaplicy Matki Bożej 
a 10.50 - Powitanie pielgrzymów 
a 11.00 - Msza św. w Kaplicy Matki Bożej 
a 13.00 - Edukacja diabetologiczna w Sali o. 
Kordeckiego 
a 14.30 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogór-
skich. 
a 16.00 - powrót do Opola                            

Terminarz ważniejszych imprez i spotkań
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Zdobądź nowe umiejętności  
na Akademii III Wieku

C
zy po zakończeniu kariery 
zawodowej życie musi się 
sprowadzać jedynie 
do przesiadywania przed  
telewizorem, spacerów 
z psem, ewentualnie opie-

ki nad wnukami? Zdecydowanie nie!  
Dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia 

i stałej poprawie jego jakości, okres po za-
kończeniu kariery zawodowej może być 
czasem aktywnej realizacji własnych pa-
sji i marzeń. Czasem czerpania radości 
z życia i podejmowanych działalności.  

Dużą rolę w takim uatrakcyjnieniu co-
dzienności seniorów odgrywają Uniwer-
sytety i Akademie Trzeciego Wieku, któ-
re stanowią doskonałą formę dla realiza-
cji aktywności osób 50+. Oferty tego ty-
pu placówek ukierunkowane są na roz-
wój osobowościowy i samorealizację. Nie 
inaczej jest w przypadku Akademii III 
Wieku – nowej oferty edukacyjnej Szkół 
TEB Edukacja.  
 

Komputer bez tajemnic 
Jeśli poszukujesz możliwości poszerze-
nia i rozwinięcia swoich umiejętności 
komputerowych, chcesz bez oporów ko-
rzystać z internetu, Worda, Facebooka 
i smartfona – ta szkoła jest właśnie dla cie-
bie. Podczas zajęć na kierunku informa-
tyka eksperci w przystępny sposób zapre-
zentują niezbędną wiedzę, począwszy 
od technicznej obsługi komputera, po-
przez edycję dokumentów w programach 
takich jak: Word, Excel i PowerPoint, 
po posługiwanie się pocztą elektroniczną 
i swobodne poruszanie się po stronach 
internetowych, a także popularnych me-
diach społecznościowych. 
  

A może kosmetyka 
Ciekawą propozycją dla wszystkich 
dbających o zdrowie i urodę jest kieru-

nek kosmetyka. Podczas zajęć uczest-
nicy uczą się wykonywać różnego ro-
dzaju zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyj-
ne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, 
dłoni, stóp i ciała.  Zajęcia praktyczne 
prowadzone są przez wykwalifikowa-

ną i doświadczoną kadrę nauczyciel-
ską, odbywają się z wykorzystaniem 
najlepszych kosmetyków.  
 
Zajęcia florystyczne 
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć 
oryginalne kompozycje z roślin ciętych 
i doniczkowych oraz jak kreatywnie aran-
żować wnętrza, tarasy i balkony przy po-
mocy kwiatów – idealnym kierunkiem dla 
ciebie będzie florystyka. Tematyka zajęć 
obejmuje takie zagadnienia jak: materia-
łoznawstwo roślinne, kompozycje flory-
styczne, czy środki twórczego wyrazu. 

Możesz zostać opiekunem 
medycznym 
Opiekun medyczny to z kolei interesu-
jąca oferta dla wszystkich tych, którzy 
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z za-
kresu rozpoznawania i rozwiązania 
problemów opiekuńczych osób chorych 
i niesamodzielnych. Zarys anatomii, fi-
zjologii i patologii z elementami pierw-
szej pomocy, zarys psychologii i socjolo-
gii oraz praktyczne zajęcia z wykonywa-
nia zabiegów higienicznych, pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych – to tylko wybra-
ne przedmioty na tym kierunku. W pro-
gramie nauczania jest również język mi-
gowy.  
 

Dla zainteresowanych 
agroturystyką 
Kolejnym kierunkiem oferowanym 
w ramach Akademii III Wieku TEB Edu-
kacja jest agroturystyka. Jeśli interesu-
jesz się branżą usług turystycznych lub 
marzysz o otwarciu własnego gospodar-
stwa agroturystycznego, ta propozycja 
jest właśnie dla ciebie. Podczas zajęć do-
wiesz się, w jaki sposób przygotowy-
wać, realizować i rozliczać wyjazdy tu-
rystyczne oraz prowadzić gospodarstwo 
turystyczne na terenach wiejskich. 

Wszystkie zajęcia w Akademii III Wie-
ku TEB Edukacja prowadzone są w mi-
łej i przyjaznej atmosferze. Podczas ca-
łego cyklu kształcenia słuchacze biorą 
udział w zajęciach z języka obcego. Ma-
ją również możliwość skorzystania z in-
dywidualnych konsultacji, dodatko-
wych szkoleń, kursów i wycieczek.  

Spotkania odbywają się w koeduka-
cyjnych, jednorodnych wiekowo gru-
pach, a wykłady prowadzone są z wy-
korzystaniem ciekawych metod akty-
wizacyjnych, takich jak: dyskusje mo-
derowane, symulacje i gry zespołowe. 
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym 
lub wieczorowym. Co równie ważne, 
słuchacze mogą podchodzić do egzami-
nu i jeśli go zdadzą, zdobywają upraw-
nienia i dyplom państwowy.  a

Skorzystaj z bezpłatnej oferty edukacyj-
nej w Opolu i zdobądź nowy zawód.  
Zapisz się na zajęcia, które rozpoczną się 
na przełomie września i października.

FO
T.

 F
O

TO
LI

A/
TE

B 
ED

U
KA

CJ
A 

O
PO

LE

b W ramach Akademii III Wieku TEB Edukacja w Opolu na pewno znajdziesz 
zajęcia, które cię zainteresują.

www.opole.pl

TEB Edukacja Opole 
ul. Reymonta 16 
Tel: 77 446 15 00 
www.teb.pl

Kontakt
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– OPOLE W PEŁNEJ ODSŁONIE (zbiórka pod Ratuszem)

   spacer po ciekawych zakątkach Opola zakończony  
   poczęstunkiem i występem grupy 
   teatralno - muzycznej z Dobrzenia Wielkiego

– Wizyta seniorów w Wodociągach i Kanalizacji 
   (niespodzianki) wejście od ul. Rataja:    
    I wejście 10.00 
   II wejście 12.00
   
– Inauguracja zajęć w Akademii Każdego Wieku 
   (Wyższa Szkoła Bankowa, zaproszenia indywidualne) 

– WYSTRZAŁOWA  ZABAWA  DLA  SENIORÓW  
   ZAjAZD u DZIADKA, ul. STRZELEckA 55
   MZk LINIA: 11, 28

cZWARTEk
12.05.2016

18.00 – 22.00

16.00

10.00

– WIELkA   MAJÓWkA 
   strzelnica  PZŁ w Grudzicach

– Zabawa taneczna

– „POLSKIE  jADŁO”

– Rozstrzygnięcie konkursu „Dobra woda”

– Niespodzianki, upominki

– Infokiosk - koperta życia

– Infokiosk - zdrowy styl życia

– Infokiosk - ZuS

– uroczyste zakończenie XVIII Dni Seniora

P I ąT E k
13.05.2016  

10.00

*szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 
propozycji można uzyskać pod numerami telefonu :

77 404-82-08  DDP MALINkA   
77 400-82-06

77 455-00-37  DDP Złota Jesień  

77 453-63-28  DDP Magda – Maria

– uroczysta msza święta w intencji seniorów 
   z miasta Opola – Katedra

– Korowód seniorów z udziałem Bractwa 
   Tradycji joanickich (zbiórka: Plac Katedralny)

– uroczyste wręczenie kluczy do Bram 
   Miasta- Rynek Ratusz
    wystąpienie Prezydenta Miasta Opola
    wystąpienie przedstawicieli środowisk 
    senioralnych z miasta Opola

– Występy artystyczne prezentacja umiejętności 
   i zainteresowań hobbistycznych seniorów

– Infokiosk - koperta życia

– Infokiosk - ZuS

– Pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi

– NIESPODZIANkI, UPOMINkI DLA 
   WSZYSTkIcH SENIORÓW

– uroczysty wykład w ramach uniwersytetu III
   Wieku (uniwersytet Opolski, aula ul. Oleska)

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”, 
   ul. Stoińskiego 8 – Dzień Otwartych Drzwi” *

ś R O D A
11.05.2016

16.00

16.00

10.00

11.00 – 12.00

12.00

12.30 – 14.00

18 OpOlskie 
Dni 
seniOra

11–13 
MA jA

pod patronatem 
PREZYDENTA 
MIASTA 
OPOLA

 

 

Środa 11 maja  
a  10.00   
 Uroczysta msza św. w intencji seniorów 
z Opola - katedra     
a 11.00-12.00 
 Korowód seniorów z udziałem Bractwa 
Tradycji Joanickich  
(zbiórka: plac Katedralny)        
a 12.00 
 Uroczyste wręczenie kluczy do bram mia-
sta - Rynek -ratusz 
-  wystąpienie prezydenta miasta Opola 
-  wystąpienia przedstawicieli środowisk 

senioralnych       
a 12.30-14.00 
-   Występy artystyczne, prezentacja  

umiejętności i zainteresowań  
hobbistycznych seniorów 

- Infokiosk - „Koperta życia” 
- Infokiosk - ZUS 
- pomiar  poziomu cukru i ciśnienia  
   krwi 
-  niespodzianki, upominki dla wszystkich 

seniorów 

a 16.00 
 Uroczysty wykład w ramach Uniwersytetu III 
Wieku (Uniwersytet Opolski, aula, ul. Oleska) 
a 16.00 
 Środowiskowy Dom Samopomocy „Mag-
nolia”, ul. Stoińskiego 8 - Dzień Otwartych 
Drzwi  
 
Czwartek 12 maja  
a  10.00   
 Opole w pełnej odsłonie  
(zbiórka pod ratuszem) 
-  spacer po ciekawych zakątkach Opola za-

kończony poczęstunkiem  i występem grupy 
teatralno-muzycznej z Dobrzenia Wielkiego 

-  wizyta  seniorów w Wodociągach i Kanali-
zacji (niespodzianki), wejście od ul. Rataja 

I wejście - godz. 10.00 
II wejście - godz. 12.00 
 
a  16.00   
 Inauguracja zajęć w Akademii Każdego 
Wieku (Wyższa Szkoła Bankowa, zapro-
szenia indywidualne) 

a  18.00-22.00   
 Wystarzałowa zabawa dla seniorów 
Zajazd u Dziadka , ul.  Strzelecka 55  (zaprosze-
nia indywidualne)  
 
Piątek 13 maja  
a  10.00   
 Wielka majówka (strzelnica PZŁ w Grudzicach) 
- zabawa taneczna 
- Polskie Jadło 
- rozstrzygnięcie konkursu „Dobra woda” 
- niespodzianki, upominki 
- Infokiosk - koperta  życia 
- Infokiosk  - zdrowy styl  życia 
- Infokiosk - ZUS 
- uroczyste zakończenie XVIII Dni Seniora 
 
Szczegółowe informacje dotyczące 
poszczególnych propozycji można  
uzyskać pod numerami telefonu: 
77 404  82  08  DDP Malinka 
77 400 82 06 
77 455 00 37 DDP Złota Jesień 
77 453 63 28 DDP Magda-Maria

www.opole.pl

– OPOLE W PEŁNEJ ODSŁONIE (zbiórka pod Ratuszem)

   spacer po ciekawych zakątkach Opola zakończony  
   poczęstunkiem i występem grupy 
   teatralno - muzycznej z Dobrzenia Wielkiego

– Wizyta seniorów w Wodociągach i Kanalizacji 
   (niespodzianki) wejście od ul. Rataja:    
    I wejście 10.00 
   II wejście 12.00
   
– Inauguracja zajęć w Akademii Każdego Wieku 
   (Wyższa Szkoła Bankowa, zaproszenia indywidualne) 

– WYSTRZAŁOWA  ZABAWA  DLA  SENIORÓW  
   ZAjAZD u DZIADKA, ul. STRZELEckA 55
   MZk LINIA: 11, 28

cZWARTEk
12.05.2016

18.00 – 22.00

16.00

10.00

– WIELkA   MAJÓWkA 
   strzelnica  PZŁ w Grudzicach

– Zabawa taneczna

– „POLSKIE  jADŁO”

– Rozstrzygnięcie konkursu „Dobra woda”

– Niespodzianki, upominki

– Infokiosk - koperta życia

– Infokiosk - zdrowy styl życia

– Infokiosk - ZuS

– uroczyste zakończenie XVIII Dni Seniora

P I ąT E k
13.05.2016  

10.00

*szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych 
propozycji można uzyskać pod numerami telefonu :

77 404-82-08  DDP MALINkA   
77 400-82-06

77 455-00-37  DDP Złota Jesień  

77 453-63-28  DDP Magda – Maria

– uroczysta msza święta w intencji seniorów 
   z miasta Opola – Katedra

– Korowód seniorów z udziałem Bractwa 
   Tradycji joanickich (zbiórka: Plac Katedralny)

– uroczyste wręczenie kluczy do Bram 
   Miasta- Rynek Ratusz
    wystąpienie Prezydenta Miasta Opola
    wystąpienie przedstawicieli środowisk 
    senioralnych z miasta Opola

– Występy artystyczne prezentacja umiejętności 
   i zainteresowań hobbistycznych seniorów

– Infokiosk - koperta życia

– Infokiosk - ZuS

– Pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi

– NIESPODZIANkI, UPOMINkI DLA 
   WSZYSTkIcH SENIORÓW

– uroczysty wykład w ramach uniwersytetu III
   Wieku (uniwersytet Opolski, aula ul. Oleska)

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”, 
   ul. Stoińskiego 8 – Dzień Otwartych Drzwi” *

ś R O D A
11.05.2016

16.00

16.00

10.00

11.00 – 12.00

12.00

12.30 – 14.00

18 OpOlskie 
Dni 
seniOra

11–13 
MA jA

pod patronatem 
PREZYDENTA 
MIASTA 
OPOLA
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