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Protokół z V posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów  

w dniu 24 sierpnia 2022 r. 

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 71 

  

Posiedzenie otworzył przewodniczący SRS p. Marek Szczepankiewicz. Przywitał 

wszystkich, życząc wszem wobec wszelakiej pomyślności.  

Na posiedzenie przybył cały skład SRS. 

Odczytano protokół z IV posiedzenia SRS. 

1. Marek Szczepankiewicz zreferował treść artykułu w Dwutygodniku Suwalskim autorstwa 

Andrzeja Soroki o aktualnej sytuacji seniorów. 

2. Andrzej Soroka przedstawił warunki uczestnictwa w III Suwalskiej Olimpiadzie Seniorów: 

- przekazał iż ważna jest waga sprzętu: kuli i oszczepu dla osób/uczestników olimpiady 

odpowiednio do wieku. 

- omówił taryfikator punktowy w klasyfikacji: kobiety, mężczyźni, małżeństwa. 

3. Agnieszka Szyszko poinformowała, że Prezydent Miasta Suwałki zasponsoruje dyplomy i 

puchary. Dobrze tez byłoby zwrócić się do firm o zasponsorowanie nagród. W dniu 

05.09.2022 dostępny będzie dla zawodników stadion lekkoatletyczny w godzinach od 16 tj. 

około dwóch do trzech godzin, będzie też nauczyciel wychowania fizycznego, z którym 

zawodnicy mogą potrenować w swoich dyscyplinach: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, skok w 

dal, bieg na 60 m. 

4. Lucyna Gutowska zaproponowała by poprosić Urząd Miejski w Suwałkach o gadżety z 

logo Suwałk, które też mogą być nagrodami dla zwycięzców. 

5. Jan Kiersztyn przekazał iż dwie nagrody ufunduje Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Suwałkach oraz aby: 

- zwrócić się do piekarni Cymes o sękacze na nagrody, 

- zaprosić mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kalina na olimpiadę, 

- zwrócić się do proboszczów parafii o rozwieszenie w gablotach plakatów z zaproszeniem na 

Olimpiadę Seniorów, 

- poprosić OSiR o bilety na basen, wejściówki na mecze piłki nożnej, siatkówki jako nagrody 

dla uczestników olimpiady. 

6. Kazimierz Jakimowicz omówił zawody strzeleckie:  

- odbędą się w II Liceum Ogólnokształcące dnia 23.09.2022 od godz. 8.30, 

- strzały z pozycji siedzącej, odległość 10 m, 13 strzałów,  

- omówił zasady oceny zawodników. 
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8. Lucyna Gutowska poruszyła temat obchodów dni senioralnych, europejski dzień seniora. 

Agnieszka Szyszko zaproponowała by w przyszłości próbować pozyskać finanse z projektu 

na takie uroczystości. Zdecydowano przenieść organizację obchodów na przyszły rok jak 

będą fundusze z dotacji miejskich. 

9. Agnieszka Szyszko omówiła możliwość prowadzenia Klubów Seniora. 

10. Jan Kiersztyn zaproponował, iż przekaże nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, zapytał czy 

członkowie SRS zgodzą się dyżurować i wypożyczać go potrzebującym seniorom. 

Postanowiono wystosować pismo do Prezydenta Miasta Suwałk o nieodpłatne użyczenie 

pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu, co spotkało się z aprobatę wszystkich obecnych za 

zebraniu. 

8. Następne posiedzenie SRS ustalono na 29.09.2022 godz. 14.30. 

 

 

Protokół sporządziła 

Lucyna Gutowska, sekretarz SRS 

 

 

 


