
                                                               P R O T O K Ó Ł  NR  19  

                      z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 09. października 2018 r.  

    W obradach uczestniczyło 6 członków Suwalskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście: 

• Pani Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 

• Pani Aneta Walendykiewicz –  przedstawicielka Ośrodka Sportu i Rekreacji                      

w Suwałkach, koordynatorka realizacji projektu Pierwszej Suwalskiej  Olimpiady 

Seniorów 

 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA: 

1. Powitanie zaproszonych gości i członków SRS 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu poprzedniego posiedzenia, odbytego w dniu 17 września 2018 r. 

4. Relacja Marii Lauryn z posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa 

Podlaskiego w dniu 26 września 2018 roku. 

5. Relacja Marii Lauryn z przebiegu IV Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu 

Seniorów w Warszawie, w dniu 01. Października 2018. 

6. Informacja Lucyny Śniecińskiej na temat materiałów przygotowanych do piątego  

numeru Suwalskiego Głosu Seniora 

7. Sprawy różne: podjęcie decyzji w sprawie sposobu podziękowania za współpracę  

sojusznikom drugiej kadencji SRS, przewidzianego podczas Europejskiego Dnia 

Seniora w Suwałkach; organizacja wyjazdu Suwalskiej Rady Seniorów do 

Białegostoku, na IV Forum Aktywności Osób Starszych w dni u 31 października 

2018; plan przebiegu zawodów lekkoatletycznych i zakończenia Pierwszej Suwalskiej 

Olimpiady Seniorów, przewidzianych na dzień 14 października w hali Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Suwałkach;  

8. Ustalenie daty następnego posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów 

9. Zakończenie obrad. 

 

PRZEBIEG NARADY: 

Ad. 1.  Otwierając obrady Przewodnicząca Maria Lauryn powitała przybyłych na nie 

członków SRS oraz zaproszonych gości.  

Ad. 2. Przewodnicząca przypomina, że porządek obrad został członkom SRS wystany 

elektronicznie kilka dni temu. Teraz prosi o akceptację dokonania w nim pewnej zmiany. 

Dotyczy ona przeniesienia ze spraw różnych na miejsce  4.  punktu porządku - wystąpienia P. 

Anety Walendykiewicz, poświęconego planowanemu na 14 października ostatniemu dniu 

Suwalskiej Olimpiady Seniorów. P. Aneta przerwała kilkudniowy urlop wypoczynkowy, by 

uczestniczyć w obecnej naradzie, więc proponowana zmiana skróciłaby czas tej przerwy.  

Propozycja zmiany została jednogłośnie zaakceptowana.  

Ad. 3. Członkowie SRS nie wnieśli uwag do protokółu nr 18, z posiedzenia rady w dniu 17. 

września 2018 r. i jednogłośnie go zatwierdzili. 

Ad. 4. P. Aneta Walendykiewicz informuje, że zawody lekkoatletyczne im. Ryszarda 

Roguckiego  Suwalskiej Olimpiady Seniorów, które nie mogły się odbyć z powodu deszczu w 

dniu 27. Września br. rozpoczną się o godz. 12.00 w  hali sportowej OSIR 14 października. 

Będą obejmowały 4 konkurencje: rzut oszczepem, bieg na 40 m., pchnięcie kulą oraz nordic- 

walking na dystansie 1200 m. Czas ich trwania przewidziano na około dwóch godzin. Na 

godz.14.00 zaplanowano uhonorowanie zwycięzców medalami i pucharami. Te ostatnie 

otrzymają zdobywcy najlepszych osiągnięć w czteroboju lekkoatletycznym oraz zwycięzcy 

klasyfikacji generalnej, obejmującej konkurencje lekkoatletyczne oraz wcześniejsze: 

pływanie, bowling, strzelanie. P. Aneta informuje, że obecność w tym, ostatnim dniu 



olimpiady zapowiedział P. Prezydent Czesław Renkiewicz – sprawujący patronat nad  

imprezą. 

Ad. 5.  Maria Lauryn omówiła przebieg odbytego w dniu 26. września 2018 r. czwartego już 

posiedzenia Podlaskiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Tym 

razem było ono poświęcone przeglądowi dokonań rad seniorów działających w naszym  

województwie oraz sposobom wsparcia, jakiego rada podlaska mogłaby udzielić radom 

lokalnym.  Na spotkanie przybyli reprezentanci tych rad, by mówić o swoich osiągnięciach i 

problemach. Obecnie mamy w podlaskim 14 rad seniorów. Najstarszą jest suwalska, powstała 

jako pierwsza we wrześniu 2014 r. Najmłodsze dwie:  – Rada Seniorów Gminy Wasilków, 

działająca od czerwca 2018 roku, oraz Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim, 

powstała w lipcu bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyli również Marszałek 

Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński oraz nowo powołany Pełnomocnik Marszałka 

ds. Seniorów – dr Magdalena Donejko. Na naradzie przedstawiono zadania pełnomocnika 

oraz dyskutowano o obszarach działań na rzecz seniorów, zawartych w projekcie Podlaska 

Karta Seniora. Jako ważne we wspieraniu pracy na rzecz seniorów uznano organizację 

szkoleń dla liderów, forum aktywności osób starszych, wizyty studyjne, oraz opracowania 

raportu o sytuacji osób starszych w województwie, z udziałem licznych wyższych uczelni, 

funkcjonujących na terenie Białegostoku i województwa.  

Ad. 6. Maria Lauryn zrelacjonowała również swój pobyt na IV sesji plenarnej 

Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów II kadencji, która odbyła się w Warszawie, 01. 

października 2018 r. Jej hasło przewodnie brzmiało : SAMORZĄD TERYTORIALNY 

PRZYJAZNY SENIOROM, a główny panel dyskusyjny odbywał się wokół tematu „Rola 

Samorządu Terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej”. W sesji uczestniczyło ok. 600 

przedstawicieli seniorów z całej Polski, władze OPS, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

posłowie oraz reprezentanci kilku innych instytucji i urzędów centralnych, związanych z 

polityką senioralną. Wśród wystąpień indywidualnych – warto odnotować prezentację Hanny 

Gronkiewicz Waltz na temat polityki senioralnej w Warszawie, pomysł zamieszczanie 

srebrnego liścia na szybach aut prowadzonych przez seniorów, „paszportu życia” czy 

bezpłatnej pomocy prawnej dla osób starszych, oferowanej podczas przebiegu procesów 

sądowych.   

 Ad. 7. Lucyna Śniecińska przedstawiła komplet materiałów przygotowanych do 5. numeru 

Suwalskiego Głosu Seniora.  

Ad. 8. W sprawach różnych: 

• Ustalono sposób uhonorowania - wręczenie statuetek- oraz listę organizacji, którym 

Suwalska Rada Seniorów, podczas Europejskiego Dnia Seniora wręczy je                            

z podziękowaniem za współpracę  

• Uzgodniono listę członków SRS, mogących uczestniczyć w IV Podlaskim Forum 

Aktywności Osób Starszych i organizację wspólnego wyjazdu w tym celu do 

Białegostoku w dniu 31. Października 2018 r. 

• Na dzień 16 października, godz. 10.00, ustalono datę spotkania roboczego członków 

rady, poświęconego podziałowi zadań podczas Europejskiego Dnia Seniora. 

Ad. 9.  Uczestnicy narady zaakceptowali propozycję Przewodniczącej, by termin kolejnego 

posiedzenia SRS, został uzgodniony później. 

Ad. 10.  Prowadząca obrady Maria Lauryn podziękowała zebranym za udział i zamknęła 

posiedzenie. 

 

    Protokołowała                                                                                        Przewodniczyła 

 Lucyna Śniecińska                                                                                     Maria  Lauryn         


