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Aktywne Opole - has³o to nie straci³o nic na swojej aktualnoœci na drugiej imprezie z cyklu AKTYWNE 
OPOLE – Wakacyjny Festiwal 4 ¯YWIO£Y. Tym razem motywem przewodnim by³ ¿ywio³ WODY. 
Wszystko zaczê³o siê o godz. 10.00 warsztatami jogi na tarasie Hana Sushi w Solaris Center. Potem na 
K¹pielisku Bolko Opolanie oddawali siê ró¿nym formom rekreacji.

Agencja Reklamowa Profil - organizator imprezy – i tym razem zadba³a o to, aby zapewniæ mnóstwo 
atrakcji, gier i zabaw. Du¿o radoœci uczestnikom imprezy sprawi³ aqua aerobik oraz zumba w wodzie 
prowadzona przez instruktorów z FiteLifu. Kolejka ustawi³a siê do kajaków i rowerów wodnych 
bezp³atnie wypo¿yczanym dziêki uprzejmoœci WOPR, Fundacji H2O, Gospodarstwu „Dzika Chata” 
oraz sklepowi sportowemu Decathlon.

Wœród dzieci najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê water zorbing – chodzenie po wodzie w 
kulach wype³nionych powietrzem, skakanie na trampolinie oraz gra w tzw. pi³kê pr¹dow¹ 
(przepychanie pi³ki na pole przeciwnika, za pomoc¹ wody pod ciœnieniem). Zuzankowo oraz Akademia 
Szkraba wprowadzi³y najm³odszych w magiczny œwiat bajek, poprowadzi³y malowanie i budowanie 
³odzi, zamków z piasku oraz szukanie skarbu.

Instruktorzy Fitlifu oraz MOSIRu wci¹gnêli amatorów sportu w ró¿ne formy aktywnoœci. Grano w 
siatkówkê pla¿ow¹, w pi³kê no¿n¹, bule, badmintona, ringo, przeci¹gano linê, œcigano siê na 
materacach...  ORS wraz z PCK przeprowadzili ciekawy pokaz ratownictwa wodnego oraz udzielania 
pierwszej pomocy.

Zwolennicy mocniejszych wra¿eñ mogli zjechaæ na linie rozci¹gniêtej nad wod¹ (zjazdy tyrolskie), a 
tak¿e zanurkowaæ pod okiem profesjonalistów. Nad wod¹ rozpiêta by³a p³aska lina - slackline, po której 
chodz¹c nie ³atwo by³o utrzymaæ równowagê. Mimo tego chêtnych do chodzenia, a raczej wpadania do 
wody nie brakowa³o.

Rozgrzani pla¿owicze mogli siê sch³odziæ nie tylko w wodzie, ale tak¿e dziêki kurtynie wodnej 
stworzonej przez stra¿aków OSP Grudzice.  

Kolejna impreza z cyklu 4 ¯YWIO£Y ju¿ za nami. ¯ywio³ WODY okaza³ siê œwietnym wyzwaniem 
dla kilku tysiêcy Opolan.

Zapraszamy na kolejne edycje imprezy. Ju¿ 11 sierpnia – ZIEMIA.

Ma³gorzata Bia³ek
dyrektor
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