
Protokół z obrad   
XIII posiedzenia Forum Seniorów Samorządu 

Województwa Opolskiego I kadencji 
w dniu 27 lutego 2020 r. 

 
  

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia   - miejsce spotkania 

   Sala konferencyjna im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. 
Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu 

2. Przyjęcie porządku obrad 

  Pani Milena Englot-Brzozowska poinformowała o wprowadzeniu dodatkowego punktu 
posiedzenia, który omówi  gość Pani  Maja Michniewicz – pracownik Gabinetu Marszałka 
Województwa Opolskiego , koordynator projektu pod tytułem „Dwa zamiast cztery. Opolskie 
na rowery”. 

Zebrani zaakceptowali zmianę w programie. 

3. Omówienie projektu „Opolskie na rowery” - Maja Michniewicz. 

   Pani Maja Michniewicz omówiła projekt „Dwa zamiast cztery. Opolskie na rowery”, która 
była prowadzona w szkołach na terenie niemalże całego Województwa. Przedstawiła 
prezentację multimedialną. Podobną akcję, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na rowerach, Urząd 
Marszałkowski planuje zorganizować dla seniorów. Aby akcja trafiła do jak największej liczby 
seniorów mówczyni zwróciła się z prośbą o to, aby  forumowicze wskazali  najlepsze formy 
akcji czyli takie, na które istnieje zapotrzebowanie w danym środowiska. Pomysły  można 
przesłać na adres mailowy do Pan Mileny . Maja  Michniewicz podała także  swój nr telefonu 
775416592  w przypadku pytań lub konsultacji. 

4.  Omówienie postanowień przyjętych podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji 

Basia Dembska przedstawiła ustalenia Zespołu ds. Edukacji. Na posiedzeniu w  dniu 
14.02.2020. Ustalono  temat konkursu literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach” oraz 
plan pracy Zespołu na 2020 rok. Zebrani zaakceptowali tytuł konkursu. Ela Zborowska podjęła 
się zredagowania  podtytułu konkursu. Ogłoszenie konkursu  przewidujemy na przełomie 
kwietnia i maja.  Podjęte zostały prace nad regulaminem konkursu. 

5. Stworzenie planu pracy Forum Seniorów na rok 2020 

              Omówiono szczegółowo  projekt planu działania  na 2020r., który każdy otrzymał 
mailowo. 

W wyniku dyskusji postanowiono  wprowadzić  następujące zmiany: 

Maj – Wykreślić pkt 1, zmienić brzmienie pkt. 2 na : Posiedzenie wyjazdowe 

          Forum SSWO w  Głubczycach . 

          Sierpień -  Wykreślić pkt 1 . Wprowadzić nowy pkt 1 o brzmieniu: 

            Posiedzenie wyjazdowe Forum SSWO w Niemodlinie. 

             Wrzesień – Wykreślić pkty3, 4 i 5. Wprowadzić nowy pkt 3 o brzmieniu : Posiedzenie 

            wyjazdowe FSSWO – Strzelce Opolskie. 



           Październik – wykreślić punkty 3 i 4 

           Listopad – dodać pkt 3 o brzmieniu: Posiedzenie wyjazdowe Forum SSWO  Głuchołazy 

6. Omówienie konferencji „Siła Wieku. I Opolska Konferencja Psychogerontologiczna”  
i wizyty delegacji z Ukrainy i Czech, wybór przedstawicieli Forum do udziału  
w spotkaniach z delegacjami. 

Pani Milena Englot-Brzozowska omówiła organizację konferencji. W konferencji wezmą udział 
delegacje z Czech i Ukrainy. Zaplanowany cały dzień 19.03. dla ukraińskiej oraz czeskiej 
delegacji w Kotorzu Małym. W celu towarzyszenia członkom delegacji w  Kotorzu 
zgłosiło się 8 członków forum, natomiast w zaplanowanym na 20 marca spotkaniu  
w Zamku w Mosznej tylko dla delegacji ukraińskiej uczestniczyć będzie 5 osobowe 
przedstawicielstwo Forum.  Spotkanie w Mosznej będzie miało charakter roboczego 
spotkania, podczas którego przedstawiciele Forum omówią działania Forum.  

7. Omówienie działalności Zespołu ds. Zdrowia o Polityki Społecznej Forum. 

 Pani Basia Dembska omówiła ten punkt przy omawianiu punktu 4. 

8. Omówienie propozycji Pani Mileny Hesovej:  udziału w Regionalnych Grach Sportowych 
Seniorów, które odbędą się 19.05.2020 w Ołomuńcu (przyjazd 18.05) oraz udziału  
w Balu Rady Seniorów Kraju Ołomunieckiego, który odbędzie się  27 marca 2020  
w Prostějově na ul. Komenskiego 6 od godz. 14.00. 

Wyjazd do Czech 27.03.2020r. Nie dojdzie do skutku z powodu braku transportu. Natomiast 
do udziału w grach sportowych  19.05.2020 w Ołomuńcu zgłosiło się 5 osób. 

9. Omówienie propozycji inicjatywy Forum Seniorów realizowanej podczas Święta 
Województwa 7 czerwca 2020r. 

W wyniku dyskusji ustalona, że podczas Święta Województwa Forum Seniorów przedstawi 
kabaret pt. „Obrady Forum” autorstwa Elżbiety Zborowskiej. Na następnym posiedzeniu 
Forum przedstawiony zostanie scenariusz kabaretu oraz przedyskutowane zostaną 
propozycje obsady. 

10. Sprawy różne 

  W dniu 26.02.2020r odbyła się konferencja prasowa  „Bezpieczeństwo na torach”, w której 
wzięła udział przewodnicząca Forum SSWO. Do udziału w tej akcji zaprosiło na Forum 
Młodzieży SWO. Współpraca międzypokoleniowa jest ważnym aspektem naszej 
działalności. 

Planujemy zorganizowanie własnej akcji pt „ Weź się wyróżnij. Bądź widoczny na drodze!”. 
Uważamy, że nigdy nie jest dość powtarzania o bezpieczeństwie na drodze, szczególnie 
o zmroku. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca zakończyła spotkanie dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Leokadia Kubalańca 

 

 


