
Protokół z VI spotkania 

 Forum Seniorów Samorządu Opolskiego 

 w dniu 21.02.2019 

 
 
 
 
Miejsce spotkania: 
VI spotkanie  Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego odbyło się  
w dniu 21.02.2019r. w Kotorzu Małym 
 
Obecni na spotkaniu: 
Zbigniew Kubalańca -Wicemarszałek Województwa Opolskiego, 
Dominik Pikos – Wójt Gminy Turawa, 
Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogi i Partnerstwa Obywatelskiego, 
Członkowie Rady Seniorów Miasta Brzeg, 
Lokalna społeczność Gminy Turawa, 
Członkinie i członkowie forum wg listy obecności. 
 
Tematy spotkania – zgodnie z przedstawionym planem posiedzenia. 
 
1. I część spotkania. 
 1.Rozpoczęcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzyła Maria Kula, gospodyni spotkania, która przedstawiła wszystkich 
gości. Następnie Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego, zachęciła zebranych do dyskusji z przedstawicielami 
organów samorządu województwa i gminy. 
2. Dyskusja.   
Dyskusja była bardzo ożywiona. Wskazywano wójtowi gminy na bolączki 
mieszkańców związane np. z brakiem transportu lokalnego, brakiem sal na spotkania 
seniorów, brakiem ścieżek rowerowych, chodników a także proszono, aby wójt 
wzorem gminy Komprachcice ,podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Opola, 
aby mieszkańcy Gminy Turawa mogli korzystać z dobrodziejstw Opolskiej Karty 
Seniora. Wskazywano również na stan jezior, bazy turystycznej i dróg, które 
wymagają poprawy. Wójt wskazał, że są plan rewitalizacji jeziora dużego , który 
będzie sukcesywnie wprowadzany w życie. Należy jednak zaznaczyć, że tak mała 
gmina nie jest w stanie finansowo sama ponosić takie nakłady a do tego dochodzą 
problemy związane z własnością i terenów i wody. 
Wicemarszałek chętnie odpowiadał na pytania związane z szeroko rozumianą kulturą 
na terenie województwa, omówił plany w zakresie renowacji obiektów z nią 
związanych np. biblioteki publicznej czy teatru im. J. Kochanowskiego. Z sali padły 
propozycje, które wg wicemarszałka zasługują na uwagę: 
 - projekt „pks-em do kultury”, który był kiedyś realizowany i warto byłoby wznowić 
ten projekt, wszak cieszył się dużym powodzeniem wśród lokalnej ludności, 
-  „weekend seniora” podczas którego wstępy do wszystkich placówek kulturalnych 
byłyby dla seniorów za przysłowiową złotówkę, na tematy związane ze zdrowiem, 
rehabilitacją dbałością o badaniach profilaktycznych ( szkoły w Brzegu, Prudniku. 
Kedzierzynie-Koźlu i Branicach) 
-  propozycja, aby szkoły pozostające w gestii marszałka wprowadziły do swych zajęć 



cykliczne spotkania z seniorami. 
 
 
2. Część II spotkania : „Senior w Chinach”. 
Marta Pawłowska, pracownik Instytutu Konfucjusza w Opolu przedstawiła zebranym 
życie seniorów w Chinach. Prelekcja była bardzo ciekawa,  zdjęcia chińskich seniorów 
uzupełniały informacje. 
 
3. Część III spotkania – Posiedzenie robocze FSSWO 

3.1. Przewodnicząca FSSWO przywitała Radę Seniorów Miasta Brzeg, która 
uczestniczyła w spotkaniu i przedstawiła krótka informację o działalności Forum. 
Radna z Brzegu przekazała zaproszenie dla przedstawicieli Forum na sesję Rady 
Miasta Brzeg  poświęconą seniorom, która odbędzie się 28.03.2019r. O godz. 10,00. 
Chętnie weźmiemy udział w sesji. 
 
3.2. Barbara Dębska  poinformowała, że wstępnie ustalona została data spotkania 
Forum w OSP przy ul. Głogowskiej w Opolu na dzień 13.05.br.. Istnieje możliwość 
przesunięcia tego terminu ze względu na dużą ilość imprez w tym miesiącu. 
 
3.3. Milena Englot-Brzozowska poinformowała zebranych o wstępnych założeniach 
konferencji „Senior w Europie, Polsce i na Opolszczyźnie”. W późniejszym czasie 
zostanie opracowany plan współpracy Forum przy organizacji tej konferencji. 
 
3.4. Forum otrzymało następujące zgłoszenia do udziału w imprezach 
organizowanych przez Milenę Hesovą z Ołomuńca w Czechach: 
1. 23.05.2019 - IV regionalne gry sportowe seniorów w Ołomuńcu, w tym roku Rada 
Seniorów KO stara się o uzyskanie dofinansowania na ugoszczenie polskich gości. W 
ubiegłym roku opolscy seniorzy mieli zapewnione dwa noclegi, wyżywienie oraz 
program towarzyszący. Organizatorzy muszą wiedzieć, czy jest zainteresowanie 
udziałem w zawodach naszych seniorów (proszą o informację zwrotną) – tutaj jest 
przewidziana 5 osobowa delegacja; 

           2. 10-15.06.2019 - Letni obóz leśny dla seniorów w Domašově nad 
Bystřicí,  koszt udziału w     turnusie to 3000 koron czeskich (ok. 500,00 zł) za 
noclegi, wyżywienie oraz ciekawy program na każdy dzień pobytu - tutaj jest 
przewidziana 5 osobowa delegacja; 

        3.  19.09.2019 IV edycja wyboru miss seniorów „Babcia roku”, Pani 
Hesová chce w tym roku zaprosić Marszałka Województwa Opolskiego do 
grona jury oraz ugościć większą delegację z Opolszczyzny (ok. 15 osób). 

Milena Englot-Brzozowska przyjmuje zapisy chętnych do wyjazdy do Czech. 

 

    3.5.  17.04.2019 zaplanowane jest spotkanie Forum Seniorów i Forum  Młodzieży  
z Andrzejem Bułą podczas którego, wspólnie będziemy robić ozdoby świąteczne 
oraz malować jajka. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku 
Instytutu Śląskiego o godz. 10,00. 

 

3.6. Sprawy różne 



 - Udział członków Forum w pracach nad Strategią Województwa Opolskiego zostanie 
określony w momencie rozpoczęcia tych prac. 

- do dnia spotkania tylko jeden zespół przekazał plan spotkań na 2019r. - należy jak 
najszybciej przesłać  taki plan do Mileny  Englot-Brzozowskiej, 

- spotkanie z Dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu 
zostało przesunięte na inny termin. 

- Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds Wielokulturowości nie mógł 
przybyć na nasze spotkanie. 

 
 
3.7. Zakończenie posiedzenia 

Przewodnicząca zakończyła spotkanie dziękując wszystkim za przybycie i za aktywny 
udział w spotkaniu. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Leokadia Kubalańca 
 
 


