
Protokół z  obrad XVII posiedzenia 
Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego I kadencji

 w dniu 12 października 2021 r.
 godz. 10.00 Sala konferencyjna Muzeum Śląska Opolskiego 

w Opolu ul. Św. Wojciecha 13, 45 - 023 Opolu planowany czas posiedzenia: 10.00 - 14.00 

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
Przewodnicząca Leokadia Kubalańca przywitała zaproszonych gości i członków Forum.

2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

3. Spotkanie z Panią Izabelą Damboń – Kandziorą – Dyrektor Departamentu Zdrowia i 
Polityki społecznej UMWO, Panią Kariną Bedrunką – Dyrektor Departamentu Funduszy 
Unijnych UMWO oraz Panią Agnieszką Gabruk – Zastępcą Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej reprezentował Pan Paweł Polak Z-za Dyrektora 
Departamentu, który przedstawił zadania realizowane przez departament na rzecz seniorów, 
oraz statystyczny „obraz” naszego województwa.

Agnieszka Gabruk Zastępczyni Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
szczegółowo omówiła współpracę z Urzędami Gmin  i  Jednostkami Pozarządowymi na 
terenie woj. opolskiego w zakresie realizacji projektów związanych z edukacją, zdrowiem, 
rehabilitacją i aktywnością seniorów. Ponadto, organizowane projekty będą przesyłane do 
FSSWO, natomiast członkowie forum będą ambasadorami tych projektów w terenie. Chodzi
o jak najszerszy dostęp do różnych form aktywizacji seniorów. Jednocześnie seniorzy zostali
zachęceni do zgłaszania potrzeb w zakresie różnych działań. Mówczyni zaprosiła członów 
forum do uczestnictwa regionalnym Dniu Seniora, który będzie zorganizowany w dniu 
25.X.2021 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Karina Bedrunka Dyrektorka Departamentu Funduszy  Unijnych przedstawiła politykę 
departamentu w zakresie finansowania projektów. Mówiła o ścisłej współpracy z ROPS-em,
o efektach tej współpracy. Zachęciła zebranych do wymiany doświadczeń w zakresie pisania
projektów, pomysłów na zadania oraz „zdobywania”  realizatorów tych zadań np. w 
partnerstwie z gminą lub organizacją pozarządową.

4. Omówienie wizyty delegacji Forum w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w 
Zielonej Górze i spotkania z Lubuską Społeczną Radą Seniorów.
 
6-7.09.2021 odbyła się studyjna wizyta przedstawicieli FSSWO w Zielonej Górze z 
Lubuską Społeczną Radą Seniorów. Lubuska Rada podporządkowana jest pod Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej i skoncentrowana jest na wspólnych  zadaniach. Ponadto 
powołany został w Zielonej Górze Sejmik Seniorów, który pełni rolę wspomagającą w 
stosunku do Rady. Przewodnicząca FSSWO przedstawiła prezentacje działalności naszego 
forum. Dyskusja była ożywiona, a niektóre rozwiązania postaramy się „przenieść” na nasz 
grunt, szczególnie zwrot kosztów dojazdu. Zaprosiliśmy  Lubuską Społeczną Radę 
Seniorów do Opola. Zaproszenie zostało przyjęte.



5. Omówienie spotkania z Panią Krystyną Lewkowicz – przewodniczącą Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów oraz udziału przedstawicieli Forum Seniorów w VIII Plenarnym 
Posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 4 października 2021r. w 
Warszawie. 
Przewodnicząca OPS przedstawiła historie powstania OPS oraz tematy nad którymi obecnie
OPS pracuje. W celu wzajemnej współpracy zostało zawarte porozumienie z OPRS w 
Krakowie w wyniku którego OPS zajmuje się wprowadzeniem zmian do Ustawy o osobach 
starszych a Porozumienie Rad Seniorów o zmianach w ustawie o samorządzie terytorialnym
( dot.pkt.5). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji senioralnych z 
Opola, oraz Delegatura Dolnośląska OPS.

6. Omówienie realizacji projektu „Turystycznie po Opolszczyźnie” realizowanego z 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 
W ramach ścisłej współpracy z WZ LZS odbyła się bardzo ciekawa wycieczka do Koźla w 
dniu 22.09. Atrakcją wycieczki było przepłynięcie śluzy na Kanale Gliwickim a także 
zwiedzanie Muzeum Kozielskiego.
6-7.X odbyła się druga wycieczka do Głuchołaz. Spacer po mieście z przewodnikiem oraz 
występ członków stowarzyszenia Wichrowe Wzgórze były wspaniałym przeżyciem 
pierwszego dnia. W drugim dniu, członkini FSSWO oprowadziła nas po parku zdrojowym 
opowiadając jego historię.
W dniu 27.X.2021 odbędzie się następna wycieczka do Głubczyc, gdzie spotkamy się z 
miejscowymi seniorami oraz zwiedzimy miasto.

7. Omówienie udziału przedstawicieli Forum w VII sesji plenarnej Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów. 
4.X.2021 odbyła się VII sesja plenarna OPS, w której udział wzięły Leokadia Kubalańca i 
Milena Engliot -Brzozowska. Podczas sesji zapoznano zebranych ze stanem prawnym 
procesu przekształcenia OPS w Stowarzyszenie OPS oraz przyjęto deklarację, która zostanie
w terminie późniejszym przesłana do członków forum oraz Posłów Ziemi Opolskiej.

8. Podsumowanie III Senioralnego Konkursu Literackiego. 
Temat konkursu brzmiał „Ten Dzień będę pamiętać zawsze”Na konkurs w tym roku 
wpłynęło 10 prac o różnym stopniu „zgodności” z tematem. Kapituła konkursu miała 
posiedzenie w dniu 8.X.2021. Zostali wybrani zwycięzcy. Uroczyste wręczenie nagród dla 
zwycięzców i uczestników konkursu odbędzie się 22,10.2021 na Zamku w Mosznej.

9. Omówienie ramowego planu pracy Forum Seniorów do końca 2021 roku. 
W planie na ten rok mamy jeszcze dwa wydarzenia: planujemy ok. 16.XI zorganizować 
wspólne z marszałkiem robienie ozdób świątecznych, natomiast na początku grudnia 
dwudniowe spotkanie na Zamku w Mosznej jako podsumowanie roku, razem z Forum 
Młodzieży SWO.

10. Omówienie projektów kulturalnych (Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i Spektakle w 
teatrze EKOstudio w Opolu).
Współpraca z GSW okazała się bardzo dobrym projektem. Odbyły się już dwa spotkania w 
galerii, po której seniorów oprowadzał kustosz, opowiadając o eksponatach i twórcach. 
Następne spotkanie w Galerii 5.XI.2021. Także spektakle w EKOstudio adresowane do 
seniorów cieszą się dużą frekwencją. Zapraszamy na  następne spektakle, o których 
będziemy informować na bieżąco.



11. Sprawy różne.
Milena Engliot-Brzozowska zakomunikowała, że z dniem 31.X.2021 odchodzi z pracy w 
Urzędzie Marszałkowskim. Wiadomość ta była zaskoczeniem dla zebranych. Nikt nie 
spodziewał się, że tak raptownie zostanie przerwana  nasza bardzo dobra współpraca. 
Rozumiemy jednak, że każdy powinien podążać za swoimi marzeniami i realizować plany 
życiowe. Odchodzącej Milenie Engliot -Brzozowskiej życzymy, aby w nowej pracy 
realizowała z sukcesem ciekawe projekty i spotykała na swej drodze samych życzliwych 
ludzi.
Naszą nową opiekunką z ramienia Urzędu Marszałkowskiego została Magdalena 
Borecka( która była obecna na spotkaniu) Wierzymy, że nasza współpraca będzie układała 
się równie dobrze jak dotychczas.

12. Zakończenie posiedzenia 
Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w spotkaniu.


