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                                                                       PROTOKÓŁ  NR  17 

                         z  posiedzenia Suwalskiej  Rady  Seniorów  w  dniu  17 sierpnia 2018 r. 

              W naradzie uczestniczyło 5 członków SRS  oraz p. Julia  Kościuch – przedstawicielka     

                                     Biura Projektu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”   

                                                                                                                                                                

Porządek: 

1. Powitanie zebranych 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad 

3. Propozycja bonu edukacyjnego na szkolenia seniorów – P. Julia Kościuch 

4.  Zapoznanie się z odpowiedzią  zastępcy Prezydenta Suwałk – Ewy Sidorek w sprawie    

skierowania na dyżury przy ul. Ciesielskiej 15 pracownika MOPR w Suwałkach 

5. Informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej w Suwałkach w sprawie przesunięcia terminu 

druku Encyklopedii Suwalskiego Seniora 

6. Informacja w sprawie montażu ławek na bazarze przy ul. Sejneńskiej 

7. Przekazanie informacji na temat materiału do 4. numeru Suwalskiego Głosu Seniora 

8. Sprawy różne 

9.Ustalenie daty kolejnego posiedzenia SRS 

10. Zamknięcie obrad 

Przebieg obrad: 

Ad.1, 2. Obrady otworzyła Przewodnicząca Maria Lauryn. Powitała zebranych członków SRS 

oraz  gościa. Przedstawiona propozycja planu narady zastała zaakceptowana. 

Ad.3. Przedstawicielka Biura Projektu Euroregion Niemen – p. Julia Kościuch omówiła 

warunki skorzystania z bonu na szkolenie przez seniorów w wieku 50+, pragnących podnieść 

swoje kwalifikacje na kursach a nawet studiach podyplomowych. Bon stwarza możliwość 

dofinansowania 90 % kosztów wybranej formy szkoleniowej. Projekt jest realizowany w całej 

Polsce, w naszym rejonie korzysta z niego mało seniorów.  p. Julia zostawiła materiały 

informacyjne na ten temat, zachęciła do propagowania projektu w środowisku seniorów. 

Ad.4. Maria Lauryn zapoznała zebranych z treścią pisma będącego odpowiedzią na naszą 

prośbę o zorganizowaniu w SCIS  dyżurów pracownika MOPR. Jego nadawca – p. Ewa Sidorek 

– wiceprezydent Suwałk nie podzieliła argumentacji dotyczącej kłopotliwego dojazdu do 

MOPR osób starszych i niepełnosprawnych i nie znalazła uzasadnienia dla realizacji wniosku 

SRS. 

Ad.5. Prowadząca obrady poinformowała uczestników o  przesunięciu terminu 

wydrukowania Encyklopedii Suwalskiego Seniora, co wynika z pisma otrzymanego od 

dyrektora Biblioteki Publicznej. Członkowie rady zobowiązali Przewodniczącą do podjęcia 

działań na rzecz przywrócenia terminu ustalonego pierwotnie, czyli  przed 16 października, 

terminem lokalnych obchodów  Europejskiego Dnia Seniora.  
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 Ad. 6. Przewodnicząca otrzymała też pismo od Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej, informujące o realizacji naszej prośby - czyli zamontowaniu trzech 

ławek na targowisku miejskim przy ulicy Sejneńskiej. 

Ad. 7. Materiały przygotowane do 4. Numeru Suwalskiego Głosu Seniora przedstawiła 

Lucyna Śniecińska. Poinformowała, że z uwagi na dwa ważne wydarzenia: uhonorowanie 

Marii Lauryn nagrodą Prezydenta Suwałk – Włócznią Jaćwingów, oraz podanie do publicznej 

wiadomości daty wyborów samorządowych, dokonano zmian w planowanym wcześniej 

doborze tekstów. Na pierwszą stronę przygotowany został materiał o Marii Lauryn. Na 

drugiej – zamiast planowanego „Nasze noce” – zamieszczony zostanie tekst kol. Reginy 

Skórkiewicz „Ludzie mówią…”, nawiązujący do problematyki wyborów samorządowych. Po 

przeczytaniu tekstu przez kol. Krystynę Polkowską członkowie rady zaakceptowali wybór przy 

jednym głosie sprzeciwu. Na stronie 3.ukaże się planowany materiał o Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów. Stronę  4. wypełni stosunkowo obszerna informacja o pierwszej 

Suwalskiej  Olimpiadzie Seniorów, zachęcająca do wzięcia w niej udziału. Z uwagi na jej 

rozmiar – konieczna  stała się także na stronie 4. wymiana materiału humorystycznego kol. 

Reginy Skórkiewicz na wiersz jej autorstwa „Lato”, o aktualnym właśnie końcu wakacji .   

Ad.8. W sprawach różnych Przewodnicząca przedstawiła 2 zaproszenia dla członków SRS: 

* od szefa Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, na uroczyste obchody  setnej rocznicy 

powstania suwalskiego harcerstwa, zaplanowane w dniu 26 sierpnia 

* Na szósty piknik w Centrum Trójki, który odbędzie się 15. września od godz. 16.00. 

           Poinformowała również, że nasz kolega Włodek Marczewski zasiądzie w jury 

organizowanego przez Stowarzyszenie Seniorów z Pasją „Horyzont” konkursu „Wybory Miss  

i Mistera Trzeciej Młodości  w Suwałkach”. Uroczysta gala z tej okazji odbędzie się w 

Suwalskim Ośrodku Kultury 23. 10. 2018. 

Ad. 9. Datę następnego spotkania SRS ustalono na 17. września 2018, godz. 9.00 

Ad. 10. Przewodnicząca podziękowała obecnym za udział w obradach i zamknęła 

posiedzenie. 

 

          Protokołowała:                                                                                                Przewodniczyła: 

      Lucyna  Śniecińska                                                                                               Maria  Lauryn 

 

 


