
Protokół z wyjazdowego IV spotkania 

 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

 w dniu 5.09.2018 Turawa 

 
 
 
 
Miejsce spotkania: 
IV spotkanie  Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego odbyło się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Jowisz” ul. Harcerska 2 w Turawie 
 
 
Obecni na spotkaniu: 
Członkinie i członkowie forum wg listy obecności, 
 
Tematy spotkania – zgodnie z przedstawionym planem posiedzenia. 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. Spotkanie otworzyła Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca Forum 
Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.  

2. Przyjecie porządku obrad. Zebrani przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek.  
3. Omówienie czerwcowego spotkania z Kluczborska Radą Seniorów i środowiskami 

senioralnymi i młodzieżowymi 5 czerwca 2018r. w Kluczborku. Leokadia Kubalańca 
przedstawiła przebieg spotkania, oraz dyskusję, jaka wywiązała się z obecnymi na sali. 
Spotkanie odbyło się w kinie „Bajka” w Kluczborku i uczestniczył  w tym spotkaniu Stanisław 
Rakoczy – Vicemarszałek  Województwa Opolskiego, Magdalena Lenartowicz , Prezes 
Semper Avanti oraz członkowie FSSWO i przedstawiciele FMSWO. Magdalena Lenartowicz 
przedstawiła główne wnioski wynikające z przeprowadzonego projektu z Forum Młodzieży 
p.n. „Mosty współpracy”, który dotyczył współpracy młodzieży z organami samorządu 
lokalnego. Następnie dyskusja dotyczyła realizowanych przedsięwzięć przez Kluczborską 
Radę Seniorów. W czasie dyskusji bardzo wyraźnie wybrzmiał problem opieki nad ludźmi 
starszymi, którzy są samotni i wracają do swoich pustych domów po pobycie w szpitalu. W 
tym przypadku zdani są na samych siebie a najczęściej na pomoc sąsiedzka. Brakuje w tym 
względzie systemowych rozwiązań. Rada Seniorów Kluczborka przedstawiła zrealizowane 
zadanie, które znacznie poprawiają życie lokalnych seniorów, wskazując, że ich projekty są, z 
reguły, akceptowane i realizowane przez samorząd. Spotkanie było bardzo ciekawe, 
przebiegło w przyjacielskiej i szczerej atmosferze . Należą się słowa podziękowania dla 
pracowników Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego za profesjonalne przygotowanie 
omawianego spotkania.  

4. Przedstawienie wniosków i omówienie prac w Zespołach tematycznych Forum Samorządu 
Województwa Opolskiego 
Przewodniczący Zespołów tematycznych przedstawili dotychczasowe wyniki swej pracy: 
Ryszard Żak, Bożena Hajsij-Domagała i Monika Poręba. 
Bożena Hasij-Domagała wystąpiła z wnioskiem zorganizowania dla seniorów: 
wojewódzkiego konkursu fotograficznego i festiwalu piosenki kresowej. Imprezy 
organizowane byłyby pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 
Monika Poręba – wnioski z prac zespołu: zrównanie wieku w dostępności do Karty Seniora, 
Opolskiej Karty Rodziny i Karty Seniora, Urząd Marszałkowski winien podjąć działania 
zmierzające do utworzenia w każdej gminie Rady Seniorów. 
Ryszard Żak zorganizuje spotkanie zespołu w najbliższym czasie.  
Ze względu na nieobecność Ewy Rurynkiewicz przewodniczącej  Zespołu ds rodziny, zdrowia 
i spraw społecznych wyniki prac tego zespołu zostaną przedstawione na następnym 
spotkaniu Forum.  

5. Podsumowanie i prezentacja wyjazdu na Kopę Biskupią 14.07.2018r. Realizowanego  



w ramach współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych  
w Opolu. Maria Kula przedstawiła krótką relację z wycieczki na Kopę Biskupią, a Milena 
Englot-Brzozowska zaprezentowała zdjęcia z wycieczki.  Wycieczka była bardzo udana, 
pogoda i humory dopisywały.  

6. Podsumowanie i prezentacja z wyjazdu na II Międzynarodowe Gry Sportowe Rad Seniorów 
Republiki Czeskiej Ołomuniec 2018 – Bożena Hasij-Domagała – omówienie tematu, ze 
względu na brak czasu zostało przełożone na następne spotkanie. 

7. Omówienie propozycji zmiany logo Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego - 
omówienie tematu, ze względu na brak czasu zostało przełożone na następne spotkanie. 

8. Omówienie zbliżających się wydarzeń kulturalnych w kalendarium Województwa Opolskiego. 
Milena Englot-Brzozowska przedstawił kalendarium zapraszając zebranych do udziału w 
imprezach: 

 Zaproszenie na Święto Województwa Opolskiego 8-9 września Moszna. 

 Omówienie wystąpienia reprezentacji FSSWO na Opolskiej Olimpiadzie Senioralnej 
18.09.2018: FSSWO będzie reprezentowane przez drużynę w składzie: Czesława Kułacka, 
Maria Kula, Monika Poręba, Genowefa Konat i Ryszard Rogowski. Kierownik drużyny- 
Bożena Hasij-Domagała. Pozostali członkowie forum, którzy będą mogli uczestniczyć  
w olimpiadzie utworzą drużynę kibiców. 

 Omówienie Międzynarodowego Dnia Seniora i zaproszenie na Senioriadę –  
17 października 2018r, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zebrani zostali 
zobowiązani  
o rozpropagowanie tego dnia w swoich organizacjach senioralnych. 

 Omówienie spotkania w Pokrzywnej 28-29 września – wybór przedstawicieli biorących 
udział w spoykania – do wszystkich zostaną przesłane formularze zgłoszeniowe, o udziale 
będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

 Zaproszenie na Przegląd Piosenki Senioralnej 29 września w Komprachcicach. 

 Omówienie Brzeskiego Dnia Seniora 2 października w tym spotkanie z Radami Seniorów  
z terenu Województwa Opolskiego. 

 2.10. zostanie też zorganizowane spotkanie z lokalnymi organizacjami senioralnymi 
podobne do spotkania, które odbyło się w Kluczborku. FSSWO spotka się z lokalną 
społecznością w celu wymiany doświadczeń i omówienia aktualnych problemów, z jakimi 
borykają się tamtejsze organizacje. 

 Zaproszenie na Dzień Seniora Zawadzkie 13 październik 2018. 
9. Sprawy różne – spotkanie z Panią Izabelą Damboń-Kandziorą i prezentacja programu 

zdrowotnego dla seniorów. Izabela Damboń-Kandziora przedstawiła propozycje projektu 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego pn. „Dzień dla zdrowia”. W ramach 
projektu będą prelegenci omawiać a także prezentować: jak się zdrowo odżywiać, potrzebę 
aktywności fizycznej, będą omawiane choroby typu cukrzyca i Alzheimer. Twórcy programu 
proszą o współpracę w zakresie wynajmu sali i zapewnienia frekwencji na spotkaniach 
(ok.60 osób). Odpowiednie formularze zgłoszeniowe zostaną przesłane do wszystkich droga 
mailową. 

10. Zakończenie posiedzenia. 
11. Przewodnicząca FSSWO zakończyła posiedzenie dziękując zebranym za przybycie i aktywny 

udział. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 Protokołowała: 
Leokadia Kubalańca 
 
 


