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SPRAWOZDANIE 

z przebiegu 

X Miejskich Obchodów Dni Seniora 2017 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

W dniach od 06.05.2017 roku do 12.05.2017 roku odbyły się X Miejskie Dni Seniora 2017 pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Przesłaniem tego przedsięwzięcia 
jest podkreślenie potencjału i aktywności osób w trzeciej tercji życia, ich wyjątkowego miejsca w 
społeczeństwie i rodzinie. 
W ramach X Dni Seniora odbyło się szereg wydarzeń dedykowanych naj starszym mieszkańcom 
naszego Miasta. Święto Seniorów zapoczątkował w dniu 06 maja wyjazd do Czech do miasta 
Trutnov na wydarzenie Święto Smoka. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach projektu polsko
czeskiego "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza". Natomiast 08 maja Seniorzy 
uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie
Koźlu. W dniu 09 maja odbyła się uroczysta Sesja Miejskiej Rady Seniorów z udziałem władz 
miasta, gdzie nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do Bram Miasta. Tematem przewodnim 
sesji było podsumowanie 10 lat działań skierowanych do Seniorów. Prezentację "Rozwój działań 
dedykowanych Seniorom w Gminie Kędzierzyn-Koźle w latach 2008 -201 7" przedstawiła Pani 
Danuta Ceglarek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym 
samym dniu seniorzy zostali zaproszeni do krainy łagodności, słuchaj ąc wierszy w Miej skiej 
Bibliotece Publicznej w Koźlu. Spotkanie z poezją przebiegało pt. "Życie, czym jesteś ... ?" 
Młodzież prezentowała wiersze seniorów i zadbała o oprawę muzyczną. Ponadto w Bibliotece 
można było obejrzeć wernisaż rękodzieła seniorów pt. "Sztuka emocji". Wystawa potrwa do 
18.05.2017 roku. W dniu 10.05.2017 roku rówuież w ramach projektu polsko-czeskiego "Aktywny 
senior polsko-czeskiego pogranicza" odbył się Piknik Seniora na błoniach - terenie zielonym przy 
Domu Kultury "Koźle". W pikniku uczestniczyło blisko 500 osób. Seniorów wspierała _grupa 
wolontariuszy Zespołu Szkół Nr l w Koźlu i Gimnazjum w Komornie. Podczas Pikniku odbyła s ię 

biesiada przy muzyce polsko-czeskiej, wspólne śpiewanie znanych piosenek, konkursy nt. 
pogranicza polsko-czeskiego, naukę tańca i mini turniej tańca. Uczestnicy spotkania zostali 
ugoszczeni m.in. potrawami z grilla. W czwartek 11.05.2017 roku rówuież zadbano o przeżycia 
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estetyczne i duchowe seniorów. Zaproszeni zostali na koncert trio pt. " Mieczysław Fogg -
Wspomnienia dawnych dni", który odbył się w MOK "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu. 
W ostatnim dniu obchodów Seniorzy wyjechali na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Podczas 
wycieczki zwiedzili Paczków, wyjątkowe miasto przepełnione unikalnymi zabytkami, kameralnym 
urokiem i tajemniczym klimatem dawnych dziejów. 

Przedsięwzięciami wspóhowarzyszącymi w czasie obchodów Dni Seniora 2017 jest wystawa 
seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu w Galerii "Na Strychu" w Domu 
Kultury "Koźle" przy ul. Skarbowej 10 w Kędzierzynie-Koźlu odbywająca się w dniach 
12.05.2017 r. - 11.06.2017 r. oraz wycieczko-pielgrzymka do Kalisza i Lichenia, na którą seniorzy 
pojadą w dniach od 17.05.201 7 do 19.05.201 7 r. 

Przedsięwzięcia w ramach X jubileuszowych Dni Seniora 2017 były w dużej części 
bezpłatne dla seniorów. Obchody umożliwiły integrację środowisk senioralnych, 
międzynarodowych i międzypokoleniowych. Osoby w jesieni życia zostały pokazały się jako grupy 
aktywne; w pełni świadome swoich wartości, możliwości i tkwiącego w nich potencjału. 
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