
T/F +48 77 453 66 94
+48 77 456 43 65 m.bialek@profil.pl

Za nami kolejna impreza z cyklu AKTYWNE OPOLE Wakacyjny Festiwal 4 ̄ YWIO£Y. 

Tym razem ¿ywio³em wiod¹cym by³a ZIEMIA. Mimo pochmurnego nieba i przelotnych opadów deszczu 
chêtnych do wspólnej zabawy i æwiczeñ nie brakowa³o. Aktywna sobota tradycyjnie zaczê³a siê w 
Solaris Center od porannej jogi na tarasie, a w godzinach popo³udniowych osoby lubi¹ce pokonywaæ 
d³u¿sze dystanse wziê³y udzia³ w rajdzie pieszym poprowadzonym przez PTTK, spacerze z kijkami 
oraz rajdzie rowerowym. Pod centrum handlowym mo¿na te¿ by³o m.in. bezp³atnie skorzystaæ z 
przegl¹du rowerów. Ale g³ównym miejscem sportowych atrakcji, tym razem by³y zielone tereny Parku 
Nadodrzañskiego, gdzie od samego po³udnia na urokliwych bulwarach wzd³u¿ Odry Agencja 
Reklamowa Profil zaprosi³a opolan do ró¿nych form aktywnoœci. Na sprowadzonych specjalnie na tê 
okazjê rowerach stacjonarnych instruktorzy z Fitlife'u przeprowadzili pe³ne dynamiki treningi indoor 
cyclingu, w rytmie wakacyjnych hitów. Du¿¹ dawk¹ energii tryskali uczestnicy warsztatów zumby, 
³¹cz¹cej tañce latynoamerykañskie oraz elementy fitness. Ciekaw¹ form¹ aktywnoœci ruchowej okaza³ 
siê trening obwodowy, po czêœci przeprowadzony na si³owni usytuowanej w parku oraz nieco 
³agodniejszy trening reha fit wzmacniaj¹cy krêgos³up. Przy si³owni mo¿na by³o korzystaæ z fachowej 
konsultacji instruktora. Do ró¿nych form aktywnoœci m.in. do gry w bule zachêcali tak¿e animatorzy z 
MOSiRu. Wœród drzew Parku Nadodrzañskiego wszyscy chêtni mogli skorzystaæ z udostêpnionego 
przez Decathlon sprzêtu sportowego graj¹c w tenis sto³owy, badminton, pi³kê no¿n¹ i koszykow¹. 
Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê nauka chodzenia na szczud³ach, mini tenis ziemny oraz 
paintball. Uczestnicy mogli te¿ æwiczyæ równowagê na sprê¿ystej, p³askiej linie slackline. 
Stowarzyszenie Bieg Opolski zmotywowa³o wiele osób do œcigania siê na dystansie 1 km. Okazuje siê, 
¿e w tej dyscyplinie najlepiej poradzi³y sobie dzieci. Wszystkich uczestników biegu organizator imprezy 
uhonorowa³ nagrodami. Najm³odsi wykazali siê nie tylko sprawnoœci¹, ale i kreatywnoœci¹ na 
warsztatach lepienia w glinie, przygotowanych przez Akademiê Szkraba. Natomiast restauracja Szara 
Willa czêstowa³a goœci zdrowymi przek¹skami oraz losami z niespodziankami. Zdecydowanie mocne 
wra¿enie zrobi³a dru¿yna futbolu amerykañskiego – Wolverines Opole, która w oryginalnych, 
masywnych strojach trenowa³a i przybli¿a³a zasady tej mêskiej gry.

Opolanie ponownie chêtnie i aktywnie uczestniczyli w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach 
i zabawach, dowodz¹c tym samym jak niezwykle potrzebne s¹ imprezy rekreacyjno-sportowe.
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