
Jubileusze setnych urodzin

Każdego roku w regionie opolskim w kilku domach rodzina składa jubilatom życzenia 200 lat.
W dzisiejszych czasach nieczęsto ma się możliwość świętowania setnych urodzin. Dożyć tak
sędziwego  wieku  to  wielki  zaszczyt.  Jest  to  czas  nabycia  ogromnego  doświadczenia
życiowego. 

Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  prowadzi  ewidencję  długowiecznych
mieszkańców ponieważ  każdy stulatek  otrzymuje  honorowe  świadczenie  Prezesa KRUS,
które od 1 marca 2022 r. wynosi  4944,79 zł brutto. Decyzję o takim comiesięcznym dodatku
razem z listem gratulacyjnym przekazuje  przedstawiciel  Oddziału  Regionalnego KRUS w
Opolu.  Świadczenia  z  tytułu  ukończenia  100  lat  życia  mają  charakter  wyjątkowy.  Są
wypłacane  obok  emerytur  lub  rent.  Taki  dodatek  do  renty  lub  emerytury  odczuwalnie
podwyższa  dochody  długowiecznego  seniora  ale  i  wydatków wraz  z  wiekiem  przybywa.
Osoby w podeszłym wieku cierpią na wiele przypadłości, zwykle borykają się ze zmianami
zwyrodnieniowymi, trudnościami w porozumiewaniu i poruszaniu się, potrzebują stałej opieki,
przystosowanej  łazienki  i  toalety,  sprzętu rehabilitacyjnego,  a także wielu leków i  drogich
nierefundowanych suplementów.

W  ostatnim  czasie  z  naszego  szacownego  grona  przyjaciół  mieliśmy  przyjemność
świętowania z dziewięcioma tak wyjątkowymi osobami. Jubileusz setnych urodzin obchodzili
mieszkańcy  pochodzący  z  powiatów  kędzierzyńsko-kozielski,  brzeskiego,  oleskiego,
nyskiego, namysłowskiego.

Pani Weronika Sinkowska obchodziła niedawno setne urodziny.  Solenizantka przyszła na
świat  10  sierpnia  1922  roku.  Setne  urodziny  obchodziła  tak  jak  sobie  to  wymarzyła,
uroczystość  była  naprawdę  wyjątkowa.  Jubilatka  otrzymała  moc  gratulacyjnych  listów,
serdecznych życzeń, prezentów i bukietów. Tej starszej eleganckiej Pani nikt by nie dał 100
lat.  Drobniutka,  pięknie  ubrana,  tonęła  wśród  wręczanych  kwiatów.  Stulatkę  odwiedzili
przedstawiciele władz Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Opolu, Pan Zbigniew Żehaluk – Zastępca Dyrektora ds. Ubezpieczeń wraz 
z  Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, a także Pani
Alicja Lipińska pracownik Placówki Terenowej w Brzegu. 

Jak  sama  wspomina  –  życie  jej  nie  oszczędzało.  Szybko  została  wdową  i  samotnie
wprowadzała w dorosłość piątkę swoich dzieci. Jako osoba bardzo wierząca brała udział  
w licznych pielgrzymkach. Rodzina otacza ją opieką i ciepło wspomina młodsze lata babci.

Jednym z naszych dostojnych  jubilatów był  Pan Antoni  Skulski.  Pan Antoni  z  Mąkoszyc
obchodził swoje setne urodziny 23 września 2022 r. Życzenia jubilatowi złożyli osobiście Pan
Piotr Ciona – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
wraz z Panią Mariolą Sokołowską – Kierownikiem Placówki Terenowej w Brzegu, wręczając
list gratulacyjny z życzeniami dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

W spotkaniu urodzinowym w towarzystwie najbliższej rodziny Pana Antoniego wziął udział
również: Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza. 

Odśpiewano „Dwieście lat!” i wręczono kwiaty. 



Pan Antoni obecnie mieszka w Mąkoszycach, a w codziennych obowiązkach pomaga mu
bratanica  Pani  Małgorzata  wraz  z  mężem  Jarosławem  oraz  najbliższa  rodzina.  Słodki
poczęstunek, kawa oraz lampka wina przygotowane były w domu jubilata.

W tracie uroczystości był czas na wspominki. Z relacji rodziny dowiadujemy się - Tata cały
czas był bardzo aktywny nie potrafił usiedzieć w miejscu, szukał sobie czegoś do zrobienia.
W młodości Pan Antoni był fanem motoryzacji, poruszał się fiatem 125 p. i miło wspomina
ten czas ale jak dodaje, teraz ze względu na wiek i dobre zdrowie pozostały mu zdrowe nogi
(śmiech). Pan Antoni to człowiek absolutnie wyjątkowy i elegancki. 

Sto lat naszych jubilatów jest pretekstem do wysłuchania ich ciekawych historii. Pan Antoni
ze wzruszeniem opowiada o swojej młodości. 

Ten rok jest wyjątkowy w jubileusze setnych urodzin mieszkańców województwa opolskiego.
Mądrość  i  przenikliwość  są  ogromnym  atutem naszych  starszych  przyjaciół.  To od  nich
możemy zaczerpnąć wiedzy historycznej. 

Kierownictwo  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego dokłada wszelkich  starań,  by
oddać  szacunek  dla  tak  nielicznych  100-latków,  dlatego  uczestniczymy w organizowaniu
spotkań mających  na celu  uczczenia  setnych urodzin,  jakże ważnych  z punktu widzenia
społecznego, jak i historycznego. 

Nasi starsi przyjaciele są jak encyklopedia wiedzy, która jest nieoceniona. Niewielu osobom
dane jest świętować tak piękny jubileusz. Dlatego jubilatom składamy serdeczne gratulacje,
życząc dużo zdrowia i szczęścia, a także samych radosnych chwil w gronie najbliższych. 
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