
Protokół 
z VIII posiedzenia 

 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 
 I kadencji które odbyło się w dniu 30 maja 2019 r. w sali konferencyjnej  

im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia polskiego 

Leokadia Kubalańca,  Przewodnicząca FSSWO przywitała wszystkich przybyłych i otworzyła 
posiedzenie. 

2. Przyjęcie porządku obrad . 

   Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego programu. 

3. Omówienie uczestnictwa przedstawicieli FSSWO w XII obchodach Dni Seniora  
    w Kędzierzynie – Koźlu 

   7.05.2019r. Pięć członkiń FSSWO wzięło udział w obchodach XII Dni Seniora w     
Kędzierzynie-Koźlu, które rozpoczynały się uroczystą sesją w Urzędzie Miasta , na której 
obecna była także Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Edward 
Urbanowicz Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Podczas sesji odbyło się wręczenie kluczy do miasta  seniorom oraz prelekcje na temat: 
„Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego. Jego wpływ na kształtowanie tożsamości 
mieszkańców Kędzierzyna-Koźle” oraz 30- lecie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej w dniu 4.06.1989r. Znaczenie wyników tych wyborów dla przebiegu 
demokratycznych przemian w Polsce”. Następnie zostałyśmy zaproszone do, zwiedzenia 
Domu Dziennego Pobytu nr 3 „Radość” , oraz mieszkań chronionych przy ul. Waryńskiego 1-3 
w Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkania chronione zostały urządzone w budynku po hotelu 
robotniczym. Zorganizowano tam 52 mieszkań, jedno lub dwu pokojowych. Prawo do 
mieszkania posiadają mieszkańcy gminy Kędzierzyn-Koźle na podstawie decyzji MOPR. 
Mieszkańcy objęci są opieką lekarską i pielęgniarską, mają także możliwość wykupienia 
obiadów w pobliskim DDP. Tego typu mieszkania winne znajdować się przynajmniej w 
każdym mieście powiatowym, 

4. Omówienie konkursu literackiego „Opolski Senior w Unii Europejskiej”. 

   Przewodnicząca przedstawiła zasady ogłoszonego, z naszej inicjatywy, konkursu 
literackiego. Każdy z członków, członkiń FSSWO jest ambasadorem konkursu w swoim 
środowisku. Zachęcamy do pisania na temat własnych przemyśleń na tema zmian, jakie 
zaszły przez 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej w naszej świadomości postrzegania 
świata, w naszym najbliższym otoczeniu, w naszej rodzinie i w nas samych. Co nam się 
podoba a co nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Termin składania prac do dnia 
28.06.2019r.. Regulamin i karta zgłoszeniowa:bdo@opolskie.pl. 

5. Omówienie i podsumowanie wyjazdu w ramach projektu WZLZS 8-9 maja 2019 
Nysa/Paczków. 

Wycieczka Nysa-Paczków obejmowała: zwiedzanie w Nysie: skarbca przy Bazylice , muzeum  i  
do hali sportowej. Następnie udaliśmy się do Głębinowa, gdzie w ośrodku „Rybak” 
mieliśmy zamówione pokoje. Po obiedzie był wspaniały rejs stateczkiem po jeziorze, 
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następnie zawody rekreacyjne . Nagrody ufundował Andrzej Buła Marszałek 
Województwa. Zwycięscy otrzymali kijki do Nording -Walking .Po kolacji wieczorek 
taneczny przy orkiestrze. W drugim dniu, po śniadaniu przejechaliśmy do Paczkowa, 
gdzie zwiedziliśmy muzeum samochodów ze wspaniale zorganizowana linią edukacyjną, 
winnicę HOPLE, muzeum gazownictwa oraz mury obronne, kościół – warownię. Na 
obiad wróciliśmy do Głębionowa. Zwiedziliśmy jeszcze kościół św. Rity o którym 
wspaniale opowiadał ksiądz proboszcz. Wracaliśmy do Opola w wspaniałych nastrojach. 
Podziękowania należą się naszemu koledze Ryszardowi Rogowskiemu za wspaniałe 
zorganizowanie wycieczki i  Genowefie Konat za przewodnictwo zarówno na trasie 
Głębinów- Paczków, jak i za uzupełnienie wiadomości  o zabytkach Paczkowa. 

6. Sprawy różne 

 Zaproszenie do udziału w kolejnym wyjeździe w ramach projektu 
realizowanego przez WZLZS do Brzegu 12 czerwca 2019 roku 

 Plan wycieczki przedstawiła Milena Englot-Brzozowska. Tym razem wybieramy 
się do Brzegu, do Zamku Piastów Śląskich czyli na nasz Opolski Wawel. Oprowadzał po 
Zamku będzie Pan Janusz Wójcik – mieszkaniec Brzegu, miłośnik i znawca kultury, a 
poza tym niezwykły orator i przewodnik.. Poza Zamkiem zwiedzimy kościół w 
Małujowicach i niezwykłe freski pokrywające wnętrze kościoła – tam również 
oprowadzi nas Pan Janusz Wójcik i opowie nam niezwykłe historie związane z tym 
miejscem. Poza tym będziemy mieli okazję po raz kolejny spotkać się z Panią Mileną 
Hesovą i wycieczką z Czech, bo delegacja będzie również zwiedzała zamek. Milenia 
prowadziła też zapisy chętnych na wycieczkę. 

 Podsumowanie konferencji „Senior w Europie, Polsce i regionie opolskim” 

Milenia Englot-Brzozowska podsumowała też konferencję „Senior w Europie, Polsce i 
regionie opolskim”. Podziękowała wszystkim obecnym na  konferencji. Wypadło 
całkiem nieźle. Panel dyskusyjny mógł być nieco dłuższy, bo ewidentnie każdy z 
przybyłych gości miał dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia i ewidentnie dało się 
wyczuć, że każdy chciał powiedzieć nieco więcej. Mam nadzieję, że warsztaty też były 
trafioną tematyką . Zdobyliśmy ciekawe doświadczenie i następną konferencję 
zorganizujemy jeszcze lepiej. 

 Janusz Peczkis przedstawił informację o olimpiadzie seniorów. w Ołomuńcu 
Gospodarze wykazali się wspaniałą organizacją, uczestniczyło w niej wielu 
wolontariuszy. Organizatorzy  zadbali także o to, aby zapoznać uczestników z  
miastem. Niestety, pogoda nie dopisała, ale była ciepła i życzliwa atmosfera. Wszyscy 
wrócili z medalami i z wspaniałymi wspomnieniami. 

 

1. Spotkanie z Panem Tobiaszem Gajdą i wykład pt. „kompetencje samorządów” 

Spotkanie z Panem Tobiaszem Gajdą otworzyło część edukacyjną spotkania .Prelegent w 
sposób przystępny przedstawił kompetencje poszczególnych szczebli samorządowych 
poczynając od marszałka a na wójcie kończąc. Prezentacja obejmowała również, jakże 
inne, kompetencje wojewody. Zebrani otrzymali potężną dawkę wiedzy o samorządzie 
terytorialnym. Prelekcja była bardzo potrzebna, wszak uporządkowała i rozszerzyła 
naszą wiedzę o tym co kto może i jak kierować sprawy do poszczególnych organów 
zgodnie z ich kompetencjami. 



2. Spotkanie z przedstawicielem Gabinetu Marszałka ws Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Magdalena Stodoła omówiła ideę Budżetu Marszałkowskiego. Wskazała, jakie projekty cieszą 
się dużym powodzeniem. Są to zadania związane z szeroko rozumianym dziedzictwem 
kulturowym , wszelki inicjatywy związane ze sportem, rekreacją , turnusy 
rehabilitacyjne, a przede wszystkim z edukacją. Mówczyni omówiła projekty, które w 
poprzednich edycjach zdobyły  dużą ilość głosów i są realizowane. W opracowywaniu 
projektu szczególnie inwestycyjnego, należy mieć pewność, że będzie on realizowany na 
gruntach należących do urzędu marszałkowskiego. Istotny w projekcie jest też jego tytuł 
– winien być łatwy do zapamiętania i przykuwać uwagę czytelnika. Powodzenie 
projektów potęguje realizacja jednego projektu przez np. dwie ościenne gminy. Ważna 
jest również mobilizacja miejscowej ludności, aby wzięła udział w głosowaniu. 
Mówczyni chętnie odpowiadała na zadawane pytania. Całkiem możliwe, że w tym roku 
wzrośnie ilość zgłoszonych projektów. Pracownicy Gabinetu Marszałka będą prowadzili 
szkolenia ws Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego we wszystkich powiatach. O 
terminach szkoleń Milena Englot-Brzozowska poinformuje wszystkich drogą 
elektroniczną. 

Ogłoszenia: 

Wpłynęło zaproszenie Rady Seniorów Republiki Czeskiej na IV międzynarodowe gry 
sportowe seniorów, które odbędą się w dniach 16 – 19 lipca 2019r. w Czeskich 
Budziejowiacach (Kraj Południowoczeski). Zaproszenie kierowane jest do osób, które w 
2019 roku skończą 60 lat i starszych. Grupa zawodników powinna liczyć 8 osób.   - 
zgłosiło się 8 osób. 

W Paczkowie w czerwcu br. organizowany jest coroczny bieg na wieżę – należ pokonać 130 
schodów ( na czas!), natomiast w lipcu odbędą się zawody balonowe o Ogólnopolski 
Puchar Balonowy . 

3.06. br  odbędzie się koncert  sfinansowany przez Marszałka Województwa Opolskiego w 
Teatrze im. J. Kochanowskiego „30 lat wolności” - otrzymaliśmy wejściówki. 

9.06. odbędzie się Święto Województwa Opolskiego w Mosznej, na które serdecznie zaprasza 
Marszałek Województwa Opolskiego. 

3.07.,2019 odbędą sę w Komprachcicach zawody sportowe – Monika poręba zaprasza 5 
osobową drużynę z tabliczką informującą o przynależności drużyny. 

 

3. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca FSSWO zakończyła spotkanie dziękując prelegentom oraz członkom Forum za 
przybycie i aktywne uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Leokadia Kubalańca 

 

 



 

 


