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Szanowni Państwo, 

Seniorzy to coraz liczniejsza i coraz bardziej zna-

cząca grupa mieszkańców województwa, dlatego 

sprawy osób starszych są tak ważne, zarówno 

w programach rządowych, jak i samorządowych. 

My w tej kadencji postawiliśmy na program „Opol-

skie dla Rodziny”, a projekty skierowane do senio-

rów to jego znacząca część. 

Już ponad 323 miliony złotych wydaliśmy na usługi 

zdrowotne i społeczne dla tej dużej grupy miesz-

kańców. Co oferujemy seniorom w województwie 

opolskim? Przede wszystkim poprawę warunków 

opieki nad osobami starszymi, czyli nowoczesne, 

specjalistyczne usługi i placówki właśnie dla nich 

i coraz lepszy dostęp do nich. Proponujemy udział 

w programach zdrowotnych i profilaktycznych. Re-

alizujemy też projekty, które proponują atrakcyjne 

sposoby spędzania jesieni życia i aktywność w róż-

nych dziedzinach – od aktywizacji zawodowej, po 

ruchową, kulturalną czy edukacyjną.

Możemy już mówić o konkretach. Dzięki unijnym 

projektom, realizowanym w regionie, powstaje 

niemal 400 miejsc opieki całodobowej, 230 miejsc 

opieki dziennej oraz 211 miejsc w tzw. mieszkaniach 

wspieranych dla osób starszych i niepełnospraw-

nych. Ponad 10 tysięcy osób objęto bezpłatnym 

programem profilaktyki nowotworu jelita grubego, 

a ponad 2 500 osób bezpłatną pomocą zdrowotną, 

mającą na celu zmniejszenie nadwagi i otyłości 

oraz ryzyka zagrożenia cukrzycą. Oferujemy także  

teleopiekę medyczną dla 2770 osób, powstaje 15 

nowych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 

przygotowujemy do pracy ponad pół tysiąca opie-

kunów osób starszych i niesamodzielnych. 

Cieszy nas także, że ogromna liczba opolskich 

seniorów korzysta z Opolskiej Karty Rodziny i Se-

niora, oferującej zniżki i bonusy w wielu firmach 

i instytucjach. Tych działań jest dużo więcej – to tyl-

ko niektóre z nich, a o szczegółach można przeczy-

tać m.in. na stronie www.dlarodziny.opolskie.pl.

Jesień życia może być pogodna – i mam nadzieję, 

że nasza oferta pomoże opolskim seniorom, by 

właśnie taka była.  

Andrzej Buła,
marszałek województwa opolskiego
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Sprawdź się 

 

Ćwiczenie 1. Przyjrzyj się wyrazom poniżej przez 30 sek., następnie spróbuj wypisać na kartce jak 

największa ilość słów która zapamiętałeś. 

 

Książka, awokado, mama, stół, szyba, szkoło, rower, torebka, światło, kuchnia, walizka, płomień, 

auto, śnieg, wanilia, garnek, obiad, wykałaczka, mysz, karma, cytryna, puszka, toaleta, łamigłówka, 

szal, woda, deska, szalik, hulajnoga, kartka, mikrofalówka, kalendarz, lustro, opona, łańcuch. 

 

Ćwiczenie 2. Ułóż prostą rymowankę, dzięki której zapamiętasz datę 1846. 

 

Ćwiczenie 3. Znajdź jak najwięcej słów w wykreślance. 
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