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Protokół Nr V/2016 

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, z dnia 17 marca 2016r., 

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,  

w godz. 10.00 – 12:00. 

 

 

 

W posiedzeniu brali udział członkowie GRS (zał. nr 1 do protokołu, lista obecności): 

1) Jan Nadbrzeżny – przewodniczący GRS; 

2) Długosz Jerzy – członek GRS; 

3) Gabor Wiktor – członek GRS; 

4) Kaźmierczak Teresa – członek GRS; 

5) Sadowska Henryka – członek GRS; 

6) Wandrowski Dariusz – członek GRS; 

7) Wiora Marta – członek GRS; 

8) Zinczyn Zdzisław – członek GRS. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:  

1) Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina; 

2) Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie; 

3) Barbara Dołowicz – Dyrektor DSS „Św. Barbara” w Kamionku; 

4) Izabela Olczyk – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie; 

5) Piotr Giecewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji; 

6) Katarzyna Lindhorst– pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie; 

7) Monika Buk – inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych, Zdrowia  

i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie (protokolant). 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków 

Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż Rada może obradować i podejmować prawomocne 

decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 8 członków GRS. 

 

Ad. 2. 

Zapytał, czy wobec porządku obrad, który każdy z członków Rady otrzymał odpowiednio 

wcześniej, są jakieś wątpliwości bądź zapytania. 

Brak uwag i propozycji do porządku obrad. 

 

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, 

który został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za”. 
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Ad. 3 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z porządkiem obrad 

przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie za okres od 11 grudnia 2015r. do 17 marca 2016r.  

Jak zaznaczył, sprawozdanie zostało wysłane w materiałach do członków GRS. 

Odczytał sprawozdanie. 

Zauważył, iż podczas ostatniego, tj. IV posiedzenia GRS, podjęta została uchwała w sprawie 

przyjęcia programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie (I kadencji), jak również ustalone 

zostały dyżury członków Rady w I kwartale 2016 roku. 

Informacja o tym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie. Ponadto staraniem Urzędu Miejskiego wydrukowano ulotkę  

z harmonogramem dyżurów, którą wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Gogolinie i jednostek organizacyjnych gminy, w sołectwach i w parafiach. Przewodniczący 

zauważył, iż mieszkańcy gminy po raz kolejny otrzymali skondensowaną i zarazem obszerną 

informację o działaniach GRS, o możliwości kontaktu w sprawach osobistych, w tym 

uzyskania porady i ewentualnego wsparcia. 

Przypomniał, iż dyżury odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Gogolinie dwukrotnie w miesiącu (czyli co dwa tygodnie) we wtorki i trwają po 1,5 

godziny. Zainteresowanie dyżurami co prawda nadal jest niewielkie, ale należy je 

kontynuować, gdyż seniorzy powinni mieć możliwość takich kontaktów, a ponadto wraz  

z nadejściem wiosny i lata należy się spodziewać zwiększenia aktywności i odwiedzin ze 

strony seniorów. 

Poinformował, iż odnotowane zostały cztery wizyty seniorów podczas dyżuru p. Danieli Brüll 

(04.01.2016 r.) i p. Henryki Sadowskiej (16.02.2016 r.). W pierwszym przypadku dyżurująca 

przyjęła dwóch seniorów, którzy chcieli porozmawiać na temat niedawno uchwalonego 

programu GRS, natomiast w drugim dwie osoby zgłosiły swój akces przystąpienia do ATW 

oraz rozmawiali o sprawach programowych. 

Zauważył, iż podczas obecnego posiedzenia należy ustalić harmonogram dyżurów na II 

kwartał 2016 r. 

W okresie sprawozdawczym, a w szczególności przed Świętami Bożego Narodzenia  

i Nowym Rokiem na terenie gminy w środowisku seniorów odbyły się, mające już wieloletnią 

tradycję, spotkania opłatkowe zorganizowane przez Kluby Seniora i Akademię Trzeciego 

Wieku, przez rady sołeckie i parafialne, a także przez Mniejszość Niemiecką,  które aktywnie 

wspomagał Urząd Miejski w Gogolinie.  W tych uroczystych spotkaniach  uczestniczyło 

wielu seniorów. Szczególny wydźwięk miały ogólnogminne spotkania zorganizowane w 

Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie w dniu 16.12.2015 r. dla seniorów  zrzeszonych w 

Klubach Seniora (główna animatorka: p. Marta Wiora) oraz w dniu 17.12.2015 r. dla 

seniorów zrzeszonych w Akademii Trzeciego Wieku (główna animatorka: p. Henryka 

Sadowska).  

Uczestnikom tych wigilijnych spotkań zapewniono posiłek i tzw. oprawę duchową, tło 

muzyczne, śpiewano wspólnie kolędy oraz składano sobie życzenia, wręczano ozdóbki 

(stroiki) świąteczne wykonane staraniem seniorów. 
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W przypadku spotkania seniorów w dniu 17.12.2015 r. wystąpił zespół muzyczny 

„Wędrująca Kapela”. Odbyły się jasełka w wykonaniu przedszkolaków. Mali aktorzy bardzo 

przejęci występem przed tak licznym gremium wystąpili w przepięknych strojach i na tle 

interesującej scenografii. Z koncertem kolęd wystąpili również uczniowie Publicznego 

Gimnazjum w Gogolinie, pod kierunkiem p. Brygidy Czekała. Na gminne spotkania wigilijne 

przybyło wielu znakomitych gości, między innymi Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina  

i jego zastępca – Krzysztof Długosz, Piotr Czok - Przewodniczący Miejskiej Rady  

w Goglinie, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele 

duchowieństwa. Na zakończenie karnawału - w dniu 04.02.2016 r., z okazji  „Tłustego 

Czwartku”, w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie seniorów 

reprezentujących wszystkie środowiska naszej gminy. W spotkaniu tym wzięli również udział 

włodarze gminy na czele z p. Joachimem Wojtalą, Burmistrzem Gogolina i p. Piotrem 

Czokiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie. Spotkanie prowadziła para 

konferansjerów z Teatru Muzycznego „Castello”, a wśród nich wodzirej nagrodzony tytułem 

„Ślązak Roku”, którzy zabawiali i organizowali wspólne zabawy, jak również można było 

podziwiać piękny występ artystyczny solistów i zespołu muzycznego - „Czeskiej Dechowki”  

z Jablunkova.  

W przygotowaniu wszystkich spotkań dla seniorów swojego wsparcia organizacyjnego  

i logistycznego udzielili p. Iwona Cimek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Golinie i jej 

pracownicy, jak również wielką pomoc okazał Burmistrz Gogolina wraz  

z współpracownikami. Umożliwiono m.in. seniorom dojazd z poszczególnych sołectw.  Za to 

zaangażowanie przewodniczący Jan Nadbrzezny przekazał serdeczne podziękowanie.    

Przewodniczący poinformował również o spotkaniu konsultacyjnym w „Klubie Labirynt”,  

w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów: p. Jan Nadbrzeżny,  

p. Marta Wiora, p. Jerzy Długosz, p. Dariusz Wandrowski, p. Zdzisław Zinczyn.  

Członkowie zastanawiali się nad sposobami integrowania i usprawniania seniorów w gminie 

oraz przygotowali zestaw  propozycji imprez rekreacyjno-sportowych dla seniorów w 2016 r.  

Dany materiał przesłany został wszystkim uczestnikom posiedzenia. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 8 głosami „za’. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przypomniał, iż w grudniu ub. GRS uchwaliła program 

GRS I kadencji, w której szczególną uwagę zwraca się na integrację seniorów z gminy 

Gogolin. Zauważył, iż członkowie Rady powinni zachęcać swoich rówieśników do wyjścia z 

domu i korzystania z bogatej palety sportowo-kulturalnej. Można zachęcać seniorów do 

długich spacerów, korzystania z basenów (zauważył, iż na terenie gminy znajdują się dwa 

baseny kryte i dwa otwarte), siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu. 

Pani Henryka Sadowska poinformowała, iż w maju br. odbędzie się organizowany przez 

ogólnopolskie ATW IV Nordic Walking w Łazach. Zaproponowała, iż warto wybrać się na te 

spotkania z grupą seniorów z Gogolina. 

Przewodniczący GRS zauważył, iż w przedstawionych propozycjach imprez rekreacyjno-

sportowych dla seniorów w 2016 r. znalazła się także pozycja „spływ kajakowy”  - trasa: 

Chorula (port) – Kąty Opolskie (śluza) i z powrotem.  

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wyraził swe zdanie, iż propozycja jest jak najbardziej 

ciekawa, ale dla seniorów warto na początek zaproponować łatwiejszą trasę (np. na Małej 
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Panwi), a w późniejszym czasie po Odrze. Burmistrz dodał, iż wszystkie pomysły, które 

powodują, iż seniorzy są chętni wyjść z swych domów, są warte rozważenia. Poinformował, 

iż w dniach 1-3 lipca 2016r. zaplanowano na Placu Benedyktyńskim imprezy akcentujące 

początek Artystycznego Lata pod tytułem „Seniorada”. W tym celu złożony zostanie wniosek 

do Fundacji Aktywni w Regionie. Nabór ruszy w kwietniu br. Opracowano wstępny szkic 

programu. Burmistrz zachęcił do zgłaszania propozycji przez członków GRS co jeszcze 

należy ująć w programie, tak aby Seniorzy dobrze się czuli i byli włączeni w aktywne 

współdziałanie. 

Burmistrz poinformował również, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, wspólnie            

z krapkowickim Sanepidem, rozpoczął wspólną akcję promocji badań ciśnienia tętniczego.  

W ramach programu będą namawiać pracodawców, aby kupowali do swoich firm mobilne 

ciśnieniomierze. Akcja zakłada także  spontaniczne mierzenie ciśnienia krwi mieszkańcom 

gminy w terenie (np. w sklepach). Także mieszkańcy załatwiający sprawy w Urzędzie 

Miejskim w Gogolinie, mogą wykonać pomiar ciśnienia tętniczego. Ciśnieniomierz wraz  

z Kartą Profilaktyki do wypełnienia, znajduje się na parterze, obok pokoju nr 7.  

Burmistrz wystosował pomysł, aby zorganizować tzw. „Olimpiadę Seniorów” (w okresie 

jesiennym, na hali sportowej), na wzór odbywającej się co dwa lata „Olimpiady 

Przedszkolaków”. Z tą różnicą, iż to teraz wnuki kibicowałyby swym dziadkom podczas 

rozgrywek różnych konkurencji (przykładowo brydż, walcaby, piłkarzyki, nadziewanie igły i 

tym podobne konkurencje).  

W sierpniu br. zaplanowano wspólnie z Jablunkovem zorganizowanie „Owocowego święta” 

w Ogrodach Kneippa w Kamieniu Śląskim. Na zakończenie spotkania zaplanowano 

posadzenie różnych odmian jabłoni. Wzorując się na jabłkowym święcie partnerów Gogolina  

z Jablunkova owoce mają zajmować główną rolę. Mile widziane są pomysły seniorów, 

których już dziś Pan Burmistrz serdecznie zaprosił do Kamienia Śląskiego. 

Burmistrz poinformował także o projekcie „Spotkajmy się w bibliotece”. Projekt złożony 

został przez  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej i otrzymał dofinansowanie 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Od kwietnia do listopada 2016 r. na terenie 

gminy będą inicjowane różnego rodzaju działania mające na celu przede wszystkim promocję 

czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu. Działania zaplanowane  

w ramach projektu są bardzo różnorodne, jest m. in. głośne czytanie połączone z warsztatami 

artystycznymi, warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, spotkania poświęcone historii 

lokalnej i promocja publikacji regionalnych. Ważną częścią projektu są warsztaty kulinarne i 

promocja lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja książek kulinarnych będących w 

zasobach gogolińskiej biblioteki. Biblioteka „wyjdzie” również w plener, bezpośrednio do 

czytelników. Projekt został dofinansowany w ramach programu „Promocja literatury                        

i czytelnictwa 2016” w wysokości 19 500 zł.  

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów podziękował za „optymistyczny” program 

zamierzeń Pana Burmistrza. 

Zapytał czy są uwagi i wnioski w ramach programu imprez rekreacyjno-sportowych dla 

seniorów w 2016 r. 

Głos zabrała pani Barbara Dołowicz, dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku, 

przypominając o Jubileuszu  X-lecia Domu. W ramach Jubileuszu zaplanowano, wspólnie  

z Panią Sołtys i Radą Sołecką Kamionka, rajd rowerowy (prawdopodobnie połowa maja br.) 

zakończony wspólnym grillowaniem oraz zwiedzaniem Domu. Pani Dyrektor dodała, iż 
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zaproszenie kierowane jest w szczególności dla 2-3 osób wydelegowanych z każdego 

sołectwa. 

Pan Piotr Giecewicz, inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, poinformował, iż  

w okresie od marca do kwietnia br. odbywa się ponownie akcja „Gogolin biega”. W każdy 

poniedziałek o godzinie 18:00 przy Orliku w Gogolinie odbywa się trening z instruktorem 

Tomaszem Antosiakiem, który indywidulanie przygotowuje do wysiłku biegowego. Różne są 

cele uczestnictwa w wspólnym bieganiu, jedni pragną schudnąć, inni przygotowują się do 

biegu na 2 km, na 10 km, a inni pragną poćwiczyć nad swą kondycją. Zajęcia są 

przygotowane zarówno dla młodzieży, osób dorosłych jak i dla seniorów i dzieci. 

Pani Marta Wiora, członek GRS, przypomniała, że 10 kwietnia o godz. 17:00 odbędzie się 

w Gminnym Centrum Kultury spektakl „Wesoła Wdówka”. Dla posiadaczy Karty Rodziny                  

i Seniora koszt biletu to 20 zł. 

Burmistrz Gogolina zauważył, iż cieszy fakt, iż sołectwa i liderzy sołectw potrafią się w taki 

sposób zorganizować, aby zapewnić seniorom dojazd do miasta Gogolina, aby móc 

skorzystać z oferty kulturalnej. 

Pan Jerzy Długosz, członek Gminnej Rady Seniorów, zapytał pana Piotra Giecewicza czy 

byłaby możliwość zorganizowania rajdu rowerowego dla samych seniorów. Pan Giecewicz 

poinformował, iż co roku odbywa się rajd rowerowy dla ogółu mieszkańców. Natomiast także 

dla seniorów (najlepiej na jesień) można zorganizować rajd rowerowy z pełnym 

zabezpieczeniem ze stronu Urzędu Miejskiego, jeżeli taka wola zostanie zadeklarowana. 

Przewodniczący GRS zauważył, iż GRS zorganizuje w najbliższym czasie robocze 

spotkanie, podczas którego doprecyzowane i spisane zostaną propozycje imprez rekreacyjno-

sportowych dla seniorów w 2016 r. , z uwzględnieniem propozycji i pomysłów, które zrodziły 

się podczas danego Posiedzenia. 

 

Ad.5. 

Podczas V Posiedzenia GRS uzgodniono harmonogram dyżurów członków GRS na II kwartał 

2016 r. I tak ustalono następujące dyżury: 

12.04.2016 – pan Dariusz Wandrowski; 

26.04.2016 – pan Jan Nadbrzeżny; 

10.05.2016 – pani Teresa Kaźmierczak; 

24.05.2016 - pan Wiktor Gabor; 

07.06.2016 – pan Jerzy Długosz; 

21.06.2016 – pani Henryka Sadowska. 

Dyżury pełnione są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w godzinach od 

15:00 do 16:30. 

Przewodniczący zauważył, iż planował wprowadzić tzn. rejestr spraw, omawianych podczas 

dyżurów. Zrezygnował jednak z tego pomysłu, ze względu na ochronę danych osobowych. 

Przypomniał, iż w przypadku sytuacji alarmowych, udostępnił swój numer telefonu, aby 

członek, który w danym momencie dyżuruje mógł bezpośrednio kontaktować się  

z Przewodniczącym GRS. 
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Ad. 6. 

W wolnych wnioskach pani Izabela Olczyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

zaproponowała by do celów statystycznych wprowadzić rejestr bez danych osobowych,  

a jedynie z zapisami dotyczącymi liczby osób, które zgłaszają się podczas dyżurów GRS. 

Pan Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, zauważył, iż współpracuje  

z Przewodniczącymi Rad Gminy z powiatu krapkowickiego, zachęcił seniorów z gminy 

Gogolin do zgłaszania swych pomysłów, a pan Czok przestawiłby je na forum powiatu 

krapkowickiego, przy kolejnym spotkaniu Przewodniczących.  

 

Ad.7. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył V Posiedzenie 

Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom  

i zaproszonym gościom, a także życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

 

 

 

 

  Przewodniczący  

  Gminnej Rady Seniorów Gogolinie 

Protokołowała na podst. nagrania. 

Monika Buk        Jan Nadbrzeżny 

 

        

 

 

 

Zał. nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na 

posiedzenie 

 


