
● Prezes Opolskiego Stowarzyszenia 

Rehabilitacji Neurologicznej  

i Funkcjonalnej, Członek Wojewódzkiej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Instruktor aktywnej rehabilitacji 

 

● Od ponad kilkunastu lat prowadzi aktywne 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

● Angażuje się w organizację opieki 

medycznej oraz integrację osób 

niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

 

● Udziela się w zakresie szerzenia wiedzy  

i informacji o specyficznych potrzebach 

osób dotkniętych niepełnosprawnością 

 

● Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia  

o tematyce niepełnosprawności realizowane 

od 2009 r. 

Grzegorz Biliński 



●  Członek Rady Dzielnicy Grudzice, 

Stowarzyszenia Przyjaciół Grudzic  

oraz Stowarzyszenia Animatorów „Opolski 

Senior” 

 

● Od 20 lat zaangażowana w działalność 

na rzecz środowiska lokalnego 

 

● Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie 

Mażoretek „Perły”, której też jest 

Prezesem 

 

● Zawsze chętna do współpracy przy 

organizacji wszelakich przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje 

działające nie tylko na dzielnicy Grudzice 

Anna Bronder 



● Jako wolontariuszka i jednoosobowy koordynator 

prowadziła nabór i szkolenie wolontariuszy do 

Maratonu Opolskiego, który corocznie obejmował 

pracę ponad 500 wolontariuszy 

 

● Integruje osoby z różnych środowisk i angażuje  

je w prace społeczne np. Szlachetna Paczka, WOŚP, 

imprezy sportowe, zbiórki dla osób 

niepełnosprawnych 

 

● Angażuje się w pracę świetlic środowiskowych,  

gdzie prowadziła też lekcje języka angielskiego dla 

dzieci 

 

● Regularnie uczestniczyła i prowadziła wolontariat 

sportowy zachęcając dzieci i młodzież do szkoleń  

i pomagania innym 

 

● Niejednokrotnie współpracowała ze szkołami  

i pedagogami szkolnymi integrując młodzież podczas 

wolontariatu 

Aleksandra Bukowa 



● Pomysłodawca i założyciel Opolskiej Fundacji 

Filmowej 

 

● Promuje Opole oraz Opolszczyznę poprzez 

produkcję unikatowych filmów edukacyjno- 

historycznych i przyrodniczych 

 

● Dzięki jego wsparciu zapoczątkowany został 

projekt serialu „Opole prapoczątek”, którego 

kontynuacja trwa już 3 rok 

 

● Wsparł finansowo realizację siedmiu filmów 

(przekazał w formie darowizn ponad 30 tys. zł) 

 

● W latach 90-tych był współorganizatorem 

m.in. akcji Rower dla dziecka (Dom Dziecka  

w Opolu), aktywnie wspierał rozwój piłki ręcznej  

i nożnej w Opolu, a na terenie stadionu Odry 

Opole organizował nieodpłatnie dla mieszkańców 

miasta festyny rekreacyjno-sportowe 

Wiesław Duda 



● Od 14 lat prowadzi bezpłatnie sekcję 

plastyczną AKWARELE, w której organizuje 

zajęcia dedykowane seniorom, a także dwa razy 

w tygodniu zajęcia plastyczne dla dzieci 

w Bibliotece Pedagogicznej 

 

● Udostępnia darmowo swoje obrazy dla 

uświetnienia wielu wydarzeń np. DDP Złota 

Jesień czy otwarcie Centrum Informacyjno-

Edukacyjnego „Senior w Opolu” 

 

● Swoją pasją dzieli się z innymi poświęcając 

przy tym swój czas, materiały i środki finansowe 

 

● Sprawia wiele radości osobom starszym, 

samotnym oraz dzieciom, wykorzystując swoje 

artystyczne uzdolnienia od wielu lat, stając się 

tym samym zasłużonym dla miasta 

społecznikiem 

Jerzy Kamiński 



● Od około 50 lat działa na rzecz mieszkańców 

Opola, wspierając inicjatywy ukierunkowane  

na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży 

oraz osób starszych w dostępie do zdobywania 

wiedzy i korzystania z doświadczeń innych osób 

 

● Prowadzi działalność wolontariacką  

w szpitalu, Polskim Towarzystwie Turystyczno-

Krajoznawczym oraz Centrum Informacyjno-

Edukacyjnym „Senior w Opolu” 

 

● Oprowadza wycieczki po Opolu, pomaga 

zapoznać się z lokalną kulturą, obyczajami  

i przekazuje wiedzę na temat ważnych 

wydarzeń historycznych 

 

● Opiekuje się i pociesza chorych oraz ich 

rodziny, przy czym wykazuje się niezwykłą 

troską godną naśladowania 

Irena Krasicka 



● Od 2014 r. prowadzi Fundację „Aktywni-

Kreatywni”, w której prowadzi wiele projektów 

rządowych i samorządowych, m.in. Nieznane 

Zabytki Opola, Nowe spojrzenie na wolontariat, 

V i VI Piknik Rodzinny nad Odrą, Święto Lata 

oraz Dzień bez samochodu 

 

● Aktywnie udziela się społecznie jako 

wolontariusz w innych organizacjach 

 

● Inspiruje młodzież do działań społecznych, 

dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz 

pokazuje pozytywne aspekty wolontariatu 

 

● Uczestniczył w promocji 1% dla opolskich 

organizacji pozarządowych, Pikniku Rodzinnym, 

Festiwalu Dzielnic, a także Podbiegach 

organizowanych przez Narodowe Centrum 

Polskiej Piosenki 

Patryk Kujawa 



●V-ce Prezes Opolskiego Klubu 

Krajoznawców przy PTTK Orso w Opolu 

 

● Od 1960 r. po uzyskaniu uprawnień 

przewodnika PTTK oprowadza wycieczki  

po Opolu, a po uzyskaniu uprawnień 

również po Opolszczyźnie i Kotlinie 

Kłodzkiej. Działa także jako organizator 

turystyki na Opolszczyźnie 

 

● Od 2000 r. angażuje się w pracę społeczną 

w Opolskim Klubie Krajoznawców 

 

● Organizuje comiesięczne spotkania 

krajoznawców oraz wycieczki krajoznawcze 

po Opolszczyźnie i sąsiednich 

województwach 

 

● Angażuje się w organizację 

Międzynarodowych Sympozjów 

Krajoznawczych 

Bogusław Laitl 



● Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Opolu oraz członek 

Rady Seniorów Miasta Opola 

 

● Organizuje zajęcia dla seniorów, 

wychodząc tym samym naprzeciw ich 

potrzebom 

 

● Zaangażowana w działalność 

społeczną w Opolu już od 32 lat 

 

● Nawiązuje stałą współpracę ze 

studentami i wykładowcami opolskich 

uczelni, by nadal rozwijać UTW  

w Opolu 

 

● Promuje aktywny styl życia wśród 

seniorów 

Halina Łubniewska 



●  Dziennikarz, dyrektor oraz redaktor naczelny 

TVP 3 Opole 

 

● Pomysłodawca, organizator, a w ostatnim roku 

także współorganizator Opolskiej Ligi Orlika, 

mającej już za sobą 7 kolejnych edycji 

 

● Zaplanował oraz przygotował system 

rozgrywek oparty na rywalizacji amatorów. 

Zadbał przy tym nie tylko o kwestie 

organizacyjne, ale też o zebranie znaczącej 

liczby partnerów całego przedsięwzięcia – 

MOSiR Opole, Kolegium Sędziów OZPN,  

a także sponsorów 

 

● Poświęcając swój wolny czas oraz środki 

wypromował rozgrywki w Internecie m.in. 

Stworzył fanpage na Facebooku, przygotował 

oprawę graficzną, a także zadbał o nagrania 

wideo, które trafiły na portal YouTube 

Mateusz Magdziarz 



● Założycielka, drużynowa 41 Harcerskiej 

Drużyny Żeglarskiej 

 

● Znana jako dh Marysia, oddaje się pracy 

społecznej i pedagogicznej na rzecz dzieci  

i młodzieży, które uczy i wychowuje w myśl 

harcerskich ideałów 

 

● Prowadzi młodzież do pracy społecznej, 

włącza zrzeszonych przy niej harcerzy oraz 

zuchy w akcje pomocy potrzebującym  

oraz uczy godnej postawy obywatelskiej, 

poszanowania ludzi, honoru i patriotyzmu 

 

● Jej długoletnia i owocna praca społeczno-

wychowawcza została doceniona i potwierdzona 

m.in. Odznaczeniem Zasłużonej Opolszczyźnie 

oraz Medalu – Serce Dziecku 

Maria Markuszewska 



●  Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy 

Grudzice, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

● Koordynuje działalność dzielnicowych organizacji 

pozarządowych tj. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Grudzic, Stowarzyszenia Mażoretek „Perły”  

oraz Grudzickiego Klubu Seniora 

 

● Wspiera wszelkie lokalne inicjatywy dotyczące 

mieszkańców, szczególnie dzieci. Stara się 

podtrzymać tradycje łącząc pokolenia 

mieszkańców dzielnicy Grudzice 

 

● Organizuje otwarte dla społeczności lokalnej 

spotkania i warsztaty 

 

● Jej działalność społeczna sięga kilkunastu lat 

wstecz 

Beata Orel 



●  Dyrektor biura Okręgu Opolskiego Polskiego 

Związku Niewidomych w Opolu. Pełni tam 

jednocześnie funkcję Sekretarza Zarządu.  

Od 2016 r. również wiceprezes Zarządu Głównego 

PZN w Warszawie 

 

● Wraz z zespołem zajmuje się organizowaniem 

stałego wsparcia w obszarze rehabilitacji 

podstawowej, społecznej i zawodowej dla osób  

z dysfunkcją wzroku 

 

● Aktywnie wspiera kreowanie pomysłów  

na projekty oraz angażuje się w prowadzenie 

szkoleń z zakresu obsługi sprzętu 

tyfloinformatycznego oraz prawa pracy 

 

● Z jego inicjatywy przygotowano projekt 

finansowany ze środków Urzędu Miasta, mający  

na celu poszerzenie wiedzy na temat specyficznych 

potrzeb i funkcjonowania osób niewidomych  

i słabowidzących oraz propagowanie profilaktyki  

w zakresie ochrony wzroku 

Włodzimierz Ożga 



● Znany opolski działacz organizacji 

pozarządowych, animator kultury  

oraz twórca 

 

● Prezes Opolskiego Towarzystwa 

Jazzowego i Towarzystwa Przyjaciół Mosznej 

 

● Inicjator i realizator autorskich projektów 

kulturalnych tj. „Jazz nad Odrą”, „Rock nad 

Odrą”, „Jazz Rock Meeting”, „Jazz w 

pałacach”, pierwszej Opolskiej Alei Gwiazd 

oraz najstarszego opolskiego klubu 

muzycznego o nazwie „Dworek Artystyczny 

Tadeusza Pabisiaka” 

 

● Podczas licznych podróży koncertowych – 

jako wirtuoz gitary klasycznej – w wielu 

krajach świata zawsze promuje Opole 

pozostając swoistym ambasadorem kultury 

naszego miasta 

Tadeusz Pabisiak 



●  Jest założycielem oraz byłym Prezesem 

Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców  

w Opolu 

 

● Działał jako aktywny członek m.in.  

w Polskim Towarzystwie Turystyczno-

Krajoznawczym, Towarzystwie Przyjaciół 

Opola, Związku Harcerstwa Polskiego, 

Opolskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym 

„Progress” oraz Izbie Gospodarczej 

 

● Społeczny doradca w Opolskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej gdzie 

zasiada w Radzie Programowej 

 

● Od kilku lat organizuje kulturalne poranki 

w DDP „Malinka” 

 

● Cały czas aktywny społecznie, organizuje 

imprezy kulturalne 

Tadeusz Jacek Rogoża 



● Założyciel Opolskiego Stowarzyszenia Muzycznego 

„Pieśni spod żagli”, pomysłodawca i organizator „Dnia 

Rzeki” oraz cyklu ok. 30 spotkań „Otwartej Sceny Młodych 

Twórców” 

 

● Zorganizował cykl koncertów „Pieśni spod żagli”,  

na które składało ponad 100 koncertów, spotkań, wystaw 

oraz prelekcji, z czego ponad połowa była nieodpłatna 

 

● Od lat organizuje rejsy dla Opolan na polskich  

i zagranicznych żaglowcach. Ma na swoim koncie już pięć 

rejsów dla Opolan na żaglowcach oraz kilka na mniejszych 

jachtach. Dwa rejsy były na bieżąco relacjonowane przez 

opolskie media 

 

● W lipcu 1997 roku wspólnie z dyrektorem swojej 

macierzystej szkoły na Dambonia, zorganizował 

największy sztab przeciwpowodziowy na Zaodrzu, który 

przyjął kilka tysięcy powodzian 

 

● Od lat organizuje żeglarskie pikniki dla dzieci nad 

Jeziorem Turawskim 

Ryszard Sobieszczański 



● Od 1973 r. jest aktywną członkinią Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, od 2010 r. także 

Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów  

i Rencistów ZNP w Opolu, sekretarz Rady Seniorów  

w Opolu 

 

● Działa na rzecz zaktywizowania starszych 

mieszkańców Opola do udziału w wydarzeniach 

edukacyjnych, sportowych, kulturalnych  

i turystyczno-krajoznawczych oraz przeciwdziała ich 

wykluczeniu społecznemu 

 

● Organizuje wycieczki, rajdy oraz różnorodne 

szkolenia np. w temacie rękodzieła artystycznego, 

promowania zdrowego stylu życia czy 

przeciwdziałania przemocy stosowanej wobec kobiet 

 

● Uczestniczyła w przygotowaniach i w obchodach 

Opolskich Dni Seniora oraz targach senioralnych, 

konsultowała „Koncepcję prowadzenia polityki 

senioralnej Miasta Opola na lata 2017-2020” 

Teresa Sokołowska 



● Prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki  

z Kalectwem w Opolu, członek Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego 

oraz Miejskiego Zespołu Koordynującego 

Realizację Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

 

● Od 1967 r. do 2013 r. współpracował z osobami 

niepełnosprawnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie rehabilitacji 

zawodowej jako Prezes Spółdzielni Inwalidów 

„Odra” w Opolu wspierając finansowo imprezy 

organizowane dla osób niepełnosprawnych 

 

● Od 1994 r. pełni funkcję Przewodniczącego 

Opolskiej (obecnie Powiatowej) Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych  

 

● W latach 2005-2013 działał społecznie  

w Komitecie Organizacyjnym Światowego Dnia 

Inwalidy 

Władysław Sztefic 



●  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 

Grudzic 

 

● Od 20 lat zaangażowany  

w działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

Promuje sport i rekreację oraz aktywne 

spędzanie czasu wolnego 

 

● Aktywnie i chętnie włącza się  

w organizowanie różnego rodzaju spotkań  

i wycieczek mających na celu integrację 

mieszkańców dzielnicy Grudzice 

 

● Od kilkudziesięciu lat pracuje  

w szkole jako nauczyciel wychowania 

fizycznego działając przy tym na rzecz 

integracji młodzieży 

Grzegorz Tymczyszyn 



●Aktywny działacz społeczny w dzielnicy 

Groszowice 

 

● Inicjator działań Stowarzyszenia 

„Groszowice”, którego efektem było 

powstanie m.in. Domu Dziennego Pobytu 

„Nad Odrą” w Groszowicach 

 

● Od najmłodszych działał w Komorznie 

(powiat kluczborski) organizując imprezy 

wiejskie dla lokalnej społeczności, zabawy 

karnawałowe a nawet sztuki teatralne 

 

● Wraz z Marcinem Gambcem stworzył Radę 

Dzielnicy Groszowice 

 

● Aktywnie działa na rzecz integracji 

mieszkańców ze szczególnym 

uwzględnieniem seniorów 

Edmund Wajde 



● Aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, 

pisarka, poetka, artystka 

 

● Pomysłodawczyni projektu pt. „Mój duch 

przyjazny”, który ma na celu ukazanie 

problemu osób leczących się psychiatrycznie 

 

● Działania skierowane przeciw stereotypom 

wymierzonym w osoby leczące się 

psychiatrycznie prowadzi poprzez 

prowadzenie bloga, organizowanie 

koncertów, spotkań poetyckich, wernisaży, 

wystawiania sztuk teatralnych oraz innych 

działaniach artystycznych 

 

● Przeciwdziała samotności osób leczących 

się psychiatrycznie oraz walczy aby 

społeczeństwo przestało postrzegać 

negatywnie ludzi chorych na choroby 

psychiczne 

Elżbieta Żłobicka 


