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Protokół z III posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów  

w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

 

Posiedzenie otworzył przewodniczący SRS Marek Szczepankiewicz. Przywitał wszystkich 

życząc wszem wobec wszelakiej pomyślności. Przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty bez zmian. 

1. Odczytano protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów. 

2. Olimpiada: 

Suwalska Olimpiada Senioralna odbędzie się we wrześniu 2022; 

- zgłoszono potrzebę trenowania dwa miesiące wcześniej uczestników  w swojej dyscyplinie 

sportowej; 

- omówienie przepisów posiadania broni; 

- Mieczysława Gajewska zaproponowała termin olimpiady na koniec miesiąca września  

w okresie powakacyjnym; 

- zwrócić się na piśmie do OSiR, jednocześnie poprosić o możliwość wystawienia trenerów; 

- Mieczysława Gajewska zapytała jaka jest rola, zadania Rady Seniorów w organizacji 

olimpiady. Agnieszka Szyszko odpowiedziała na pytanie: tłumacząc rolę seniorów; 

- Mieczysława Gajewska zapytała o możliwość treningu tydzień wcześniej z instruktorem, 

wystosować pismo do OSiR o możliwość przeprowadzenia treningów tydzień wcześniej; 

- dyscyplina – strzelectwo rozegrać na uczelni PUZ, pismo wystosuje Agnieszka Szyszko; 

Kazimierz Jakimowicz napisze regulamin zawodów. Gdyby nie było możliwości 

przeprowadzenia zawodów w PUZ, alternatywnie w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w 

Suwałkach na ulicy Kościuszki; 

- planowane dyscypliny 

* lekkoatletyka 

* rzut oszczepem 

* pchnięcie kulą 

* skok w dal z miejsca 

- członkowie rady osobiście zaniosą zaproszenia na olimpiadę do poszczególnych 

stowarzyszeń senioralnych; 

- Agnieszka Szyszko opracuje formularz zgłoszeń do wraz z załącznikami; 

- Mieczysława Gajewska zaproponowała by członkowie Suwalskiej Rady Seniorów wręczali 

nagrody zwycięzcom w poszczególnych dyscyplinach; 
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- sekretarz Lucyna Gutowska zaproponowała by zaprosić seniorów z innych miast jako 

kibiców. 

2. Agnieszka Szyszko 14 maja WEEKEND BEZPIECZNEJ JAZDY seniorzy korzystają z 

możliwości doskonalenia techniki jazdy. Włączą się w tym dniu Mieczysława Gajewska , 

Ryszard Duba, Kazimierz Jakimowicz, Andrzej Soroka, Agnieszka Szyszko. 

3. 3 maja – msza za ojczyznę z okazji 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 V 1791. 

Później przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów złożą kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy 

Września przy ulicy Wojska Polskiego: pp. Andrzej Soroka i Kazimierz Jakimowicz. 

4. Omówiono sytuację uchodźców z Ukrainy w Suwałkach: 

Punkt pomocy na dworcu PKS, akcja sortowania ubrań, w której uczestniczyli członkowie 

Suwalskiej Rady Seniorów: Elżbieta Olejnik, Mieczysława Gajewska, Ryszard Duba, Marek 

Szczepankiewicz i Agnieszka Szyszko. 

- na dzień dzisiejszy do Suwałk trafiło ok. 1 200 (jeden tysiąc dwieście uchodźców) 

ulokowani zostali w prywatnych domach oraz Willa Eden, Bursa Szkolna, Hostel Wigry. 

5. 180 rocznica urodzin Marii de domo Wasiłowskiej Konopnickiej – Mieczysława Gajewska 

zaproponowała by czytać bajki dla dzieci. 

6. Informacja o wszystkich imprezach miejskich, by członkowie Suwalskiej Rady Seniorów 

mogli uczestniczyć. 

- Andrzej Soroka zaproponował możliwość umieszczania wkładki z informacją do redakcji 

Tygodnika Suwalskiego. 

7. Agnieszka Szyszko zaprosiła do uczestniczenia online w konferencjach podlaskich rad 

seniorów w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

8. Termin kolejnego posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów ustala się na 21 czerwca 2022 

godz. 12. 

 

 

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1 - Lista obecności,  

Suwałki, dnia 21.04.2022 r. Protokół sporządziła: 

Lucyna Gutowska 

 


