
Protokół Nr 8 

Z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 23.09.2019 w Centrum Trójki w Suwałkach przy  ulicy 

Kościuszki 71 w godz. 16.00 -18.00 

 W posiedzeniu wzięło 9 członków SRS oraz Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Lista obecności w załączeniu. 

 Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska przedstawiła porządek posiedzenia jak niżej : 

1. Powitanie członków SRS oraz gości. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu Nr. 7 z dnia 29.07.2019. 

4. Informacja nt. Obchodów 300-lecia Miasta Suwałk. 

5. Zapoznanie ze wstępnym harmonogramem organizacji Suwalskiej Olimpiady Seniorów – 

wypracowanie stanowiska organizacji zawodów w roku przyszłym. 

6. Informacja o stanie przygotowań do uroczystego podsumowania Suwalskiej Olimpiady 

Seniorów. 

7. Wypracowanie stanowiska w sprawie listu intencyjnego „Seniorze –jak żyć bezpiecznie”. 

8. Sprawy różne i wniesione – ustalenie daty kolejnego posiedzenia. 

           - zaproszenie na obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. 

          - zaproszenie na wybory Miss i Mistera Seniorów 

          - dyżury członków Suwalskiej Rady Seniorów 

          - informacja nt. wycieczki rowerowej w ramach Suwalskiej Olimpiady Seniorów. 

          - przystąpienie do Programu Miasto Przyjazne Seniorom –dyskusja. 

         - telekonferencja 30.09.2019 dotycząca choroby Alzheimera. 

          - informacja Marii Lauryn o jej udziale na konferencjach w  Nowym Sączu i Warszawie. 

Ad. 1 Przewodnicząca Wiesława Kwaterska powitała uczestniczących w posiedzeniu członków SRS 

oraz Agnieszkę Szyszko – Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Ad. 2 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zatwierdzony. 

Ad. 3 Protokół Nr 7 z dnia 29.07.2019 w wyniku jednogłośnego głosowania został przyjęty. 

Ad. 4 Przewodnicząca zapoznała zebranych z harmonogramem obchodów 300-lecia Miasta Suwałk w 

2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem udziału seniorów. Uroczystości rozpoczną się w marcu 

2020 roku konferencją naukową. Główne obchody 300-lecia Miasta Suwałk odbędą się 14 – 

16.08.2020 roku. 

Ad.5 Przewodnicząca przedstawiła wstępny harmonogram organizacji Suwalskiej Olimpiady Seniorów 

w 2020 roku. W wyniku dyskusji uznano, że należy Olimpiadę rozpocząć w miesiącu lutym 2020 roku 

pływaniem i zakończyć zawodami w czerwcu na stadionie lekkoatletycznym. 



Ad. 6 Przewodnicząca poinformowała, że uroczyste podsumowania Suwalskiej Olimpiady Seniorów 

odbędzie  07.10.2019 roku w godz. 10.00-12.00 w Plazie z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk oraz 

zaproszonych gości. 

Ad. 7 Ustalono, że Suwalska Rada Seniorów na następnym posiedzeniu zajmie stanowisko w sprawie 

listu intencyjnego dotyczące współpracy na rzecz realizacji wspólnego programu profilaktycznego – 

Suwałki 2020 roku pn. „Seniorze – jak żyć bezpiecznie ? Młode pokolenie o bezpieczeństwie starszych 

suwalczan.” 

Ad. 8 Sprawy różne: 

- zaproszenie na obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w dniu 27.09.2019 roku godz.9.00; 

- zaproszenie na telekonferencję w dniu 30.09.2019 roku w godz. 11.00-15.00 Centrum Trójki na 

temat choroby Alzheimera; 

- zaproszenie na wybory Miss i Mistera Seniorów 26.09.2019 SOK Suwałki; 

- dyżury członków SRS – małe zainteresowanie seniorów. Dyżury będą odbywały się w zależności od 

potrzeb; 

- w ramach Suwalskiej Olimpiady Seniorów w dniu 07.09.2019 odbyła się wycieczka rowerowa na 

trasie Suwałki – Płociczno – Gawrych Ruda – Stary Folwark z przewodnikiem Wigierskiego Parku 

Narodowego w której wzięło udział około 40 osób; 

- odbyła się wstępna dyskusja dotycząca przystąpienia Miasta Suwałki do Programu Przyjazne 

Seniorom. Ustalono, że zajęcie stanowiska w/w sprawie podejmie się po konsultacji Przewodniczącej 

z Prezydentem Miasta Suwałk ze względu na konsekwencje finansowe wynikające z przystąpieniem 

do tego programu; 

- Maria Lauryn poinformowała o swoim udziale w dniach 4-7 września 2019 r. na konferencji w 

Nowym Sączu XI Forum III Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Obrady Forum 

III Wieku dotyczyły polityki senioralnej w tym ochrony zdrowia i polityki społecznej, kultury, edukacji, 

rozwijania aktywności osób starszych w życiu publicznym i społecznym, nowoczesnych technologii, 

praw osób starszych oraz bezpieczeństwa. Organizatorami Forum III Wieku były organizacje 

pozarządowe: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet III Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń  

Uniwersytetów III Wieku i Fundacja Europejskiego Instytutu Rozwoju Obywatelskiego.  

W  dniu 10 września 2019 r. Maria Lauryn jako przedstawiciel Rady Seniorów przy Marszałku Woj. 

Podlaskiego uczestniczyła na konferencji „CENTRUM ZDROWIA 75 +. ZDĄŻYĆ PRZED 

DEMOGRAFICZNYM TSUNAMI”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Organizatorem konferencji była Narodowa Rada Rozwoju pod patronatem Prezydenta Polski 

Andrzeja Dudy. Najważniejszym celem Programu ZDROWIE 75 + jest podniesienie świadomości 

społecznej, poszanowania godności osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz zadania 

edukacyjne jak zachować model rodzinnej opieki i pomóc rodzinie, żeby kontynuować opiekę w 

sprzyjających pacjentowi warunkach; 

- ustalono, że następne posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów odbędzie się w Centrum Trójki w dniu 

25.11.2019 roku godz. 12.00. 



Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół sporządził                                                                                 Przewodnicząca SRS 

Zbigniew Makarewicz                                                                             Wiesława Kwaterska 


