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Protokół Nr 19 

z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 25.10.2021 r. 

w Stowarzyszeniu PRYZMAT w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 91  

w godz. 13.00-15.00 
 

W posiedzeniu wzięło 6 członków SRS. Lista obecności w załączeniu. 

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska przedstawiła porządek 

posiedzenia jak niżej: 

1. Powitanie. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 18 z posiedzenia Rady w dniu 16.08.2021 r. 

4. Informacja na temat wizyty studyjnej Rady Seniorów z Puńska i Sokółki 

w naszej Radzie w dniu 27.10.2021 r. - W. Kwaterska. 

5. Informacja z II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów w Supraślu  

– W. Kwaterska. 

6. Informacja z Ogólnopolskiego Konwentu Rad Seniorów i Walnego 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Krakowie z 27.08.2021 r.  

- W. Kwaterska. 

7. Informacja z konferencji naukowej „Niesamodzielna starość” z dnia 

22.09.2021 r. – Z. Makarewicz. 

8. Informacja z konferencji „Bezpieczeństwo Seniorów” SOK w dniu 

20.10.2021 r. – W. Kwaterska. 

9. Sprawy różne i wniesione: 

- informacja zespołu redakcyjnego na temat przygotowania wkładki do 

DwuTygodnika Suwalskiego – A. Soroka; 

- informacja na temat Olimpiady Seniorów; 

- podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania pozostałej kwoty z 1000,00 zł; 

- ustalenie daty kolejnego posiedzenia. 
 

Ad. 1. Przewodnicząca powitała przybyłych członków SRS. 
 

Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Protokół nr 18 z posiedzenia SRS w dniu 16.08.2021 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 27.10.2021 r. odbędzie 

się wizyta studyjna Rady Seniorów z Puńska i Sokółki w naszej Radzie.  
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W czasie tej wizyty gości zapoznają się z pracą Suwalskiej Rady Seniorów 

oraz funkcjonowaniem ośrodka pobytu dziennego seniorów w DPS Kalina. 

W następnej części programu goście spotkają się z uczestnikami Klubu 

Seniora przy ul. Chopina, po którym udadzą się do SOK na uroczystości  

z okazji Dnia Seniora organizowanego przez Uniwersytet III Wieku  

w Suwałkach. 
 

Ad. 5 - Przewodnicząca poinformowała, że 7-8.09.2021 r. odbył się  

II Podlaski Kongres Rad Seniorów w Supraślu pod hasłem Samorząd  

i rady seniorów – potrzeba współpracy w Województwie Podlaskim.  

W Kongresie uczestniczyli Marszałek Województwa Podlaskiego, 

samorządowcy, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów, delegaci 16 Rad Seniorów funkcjonujących w woj. podlaskim. 

Uczestnicy podpisali apel skierowany do władz państwowych, 

administracyjnych, posłów, senatorów o przyspieszenie prac nad 

nowelizacją art. 5 c ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw  

a dotyczących rad seniorów. Drugi podpisany apel został skierowany do 

wszystkich seniorów woj. podlaskiego o udział i propagowanie szczepienia 

przeciw COVID-19. 

 

Ad. 6 - Przewodnicząca przekazała informację z Ogólnopolskiego 

Konwentu Rad Seniorów i Walnego Zebrania Sprawozdawczo- 

Wyborczego w Krakowie z dnia 27.08.2021 r. W zebraniu uczestniczyło 

46 Gminnych Rad Seniorów, członków OPoWRS w liczbie 80 delegatów, 

którzy przyjęli sprawozdanie z działalności za okres 2 lat i 17 miesięcy 

wydłużony z powodu pandemii koronowirusa. Delegaci dokonali wyboru 

9-osobowego zarządu na czele z przewodniczącą Barbarą Szafraniec. Do 

zarządu weszła Maria Jolanta Lauryn, reprezentująca Suwalską Radę 

Seniorów, która będzie pracowała w komisji Sejmowej ds. Polityki 

Senioralnej. 
 

Ad. 7 - Zbigniew Makarewicz przekazał informacje z konferencji 

naukowej „Niesamodzielna starość” z dnia 22.09.2021 r., która odbyła się 

UW w Białymstoku pod patronatem Wojewody Podlaskiego, 

Przewodniczącej Rządowej Rady Ludności, Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białystoku. 

Głównymi tematami konferencji przedstawionymi przez naukowców 

reprezentujących uczelnie Warszawy, Łodzi, Białegostoku były: 
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- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021; 

- Osoby starsze w Polsce w ujęciu statystycznym i terytorialnym; 

- Zmiany demograficzne i nowe ryzyko socjalne; 

- Terytorialne zróżnicowanie jakości życia osób w późnej starości w woj. 

podlaskim; 

- Przestrzenne zróżnicowanie szansy uzyskania wsparcia przez osoby 

bardzo stare we współczesnej Polsce; 

- Sytuacja osób starszych w Polsce; 

- Aspekt medyczny i społeczny pacjenta geriatrycznego; 

- Opieka, pomoc, wsparcie osób w wieku sędziwym. 

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz jako samorządowiec woj. 

podlaskiego w swoim referacie „Wyzwania jednostek samorządu 

terytorialnego wobec postępującego procesu starzenia się społeczeństwa” 

pokazał działania samorządu suwalskiego w zakresie wspierania  

i ułatwiania życia seniorów, opieki zdrowotnej - geriatrycznej oraz 

likwidacji barier architektonicznych. 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej, 

samorządowej, DPS, Rad Seniorów, opieki społecznej. 
 

Ad. 8 - Przewodnicząca SRS przekazała informacje z Konferencji 

„Bezpieczeństwo Seniorów”, która odbyła się 20.10.2021 r. w SOK. 

Organizatorami konferencji była Komenda Miejska Policji w Suwałkach, 

rzecznik praw konsumentów, lekarze ze Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, strażacy oraz sportowcy z drużyny siatkarskiej Ślepsk – 

Malow. Konferencja miała na celu uczulenie seniorów na zagrożenia 

wynikające z mechanizmów działania oszustów i metod manipulacji 

podczas rozmowy i wywierania wpływu na potencjalną ofiarę. Strażacy 

rozmawiali z seniorami na temat bezpieczeństwa w sezonie grzewczym,  

a sportowcy przekonywali do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 

Lekarze mówili o profilaktyce zdrowotnej oraz o schorzeniach typowych 

dla późnego wieku. 
 

Ad. 9 - Sprawy różne i wniesione: 

- Andrzej Soroka poinformował, że zespół redakcyjny przygotowuje 

wkładkę do DwuTygodnika Suwalskiego, który ukaże się w grudniu. 

- OSiR poinformował, że Olimpiada Seniorów odbędzie się w 2022 r. 
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- Ustalono, że pozostała kwota z 1000,00 zł zostanie wydatkowana na 

wyjazd studyjny i wymianę doświadczeń z innymi Radami Seniorów woj. 

podlaskiego. 

- Wyznaczono datę kolejnego posiedzenia SRS na 14.12.2021 r. godz. 

13.00. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokołował                                            Przewodnicząca SRS 

 

Zbigniew Makarewicz                              Wiesława Kwaterska 

 


