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Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów  

w dniu 09 marca 2022 r. 

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

  

Posiedzenie otworzył przewodniczący SRS Marek Szczepankiewicz. Przywitał wszystkich 

życząc paniom wszelakiej pomyślności. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez 

zmian. 

1. Pomoc uchodźcom z Ukrainy 

- akcja jest koordynowana przez Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom    

w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71 

- Agnieszka Szyszko zaproponowała, by członkowie SRS pojawili się na dworcu PKP   

w Suwałkach, gdzie rozdawane są ulotki dla uchodźców w języku ukraińskim  

- Elżbieta Olejnik wyraziła chęć uczestniczenia w udzielaniu pomocy na dworcu PKP 

- nasza rada współpracuje z Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w sprawie 

udzielania im informacji.  

W Suwałkach na dziś przebywa około 600 osób z Ukrainy: Hostel Wigry, bursa szkolna, 

Willa Eden, Hotel Szyszko. Wszyscy mają zapewnione dwa lub trzy posiłki dziennie, dla 

miasta jest to bezkosztowo – wsparcie z budżetu państwa.  

- Soroka Andrzej zapytał ile jest w Suwałkach dzieci z Ukrainy, razem z dorosłymi, czy 

organizowane są zajęcia dla dzieci w SOK, PCK i w bibliotece nauka języka polskiego  

- Agnieszka Szyszko poinformowała, iż funkcjonuje infolinia całodobowa pod numerem 

577 559 857, każdy może zasięgnąć informacji o formie pomocy uchodźcom 

 

2. Suwalska Olimpiada Seniorów  

- odczytano list Waldemara Borysewicza, dyrektora OSiR z gratulacjami oraz zaproszeniem 

do organizacji Olimpiady Seniorów. 

- Kazimierz Jakimowicz zgłosił chęć uczestniczenia w organizacji zawodów strzeleckich 

wraz z ich terminami i z potrzebą znalezienia miejsca na nie. 

- Andrzej Soroka omówił dyscypliny wchodzące w skład olimpiady oraz, że będzie 

konsultował organizację olimpiady z Kamilem Klimkiem. Elżbieta Olejnik wyraziła chęć 

udziału w tych rozmowach. Dla osób nowych, pierwszy raz zgłaszających się do uczestnictwa 

w zawodach dobrze by było dać możliwość przećwiczenia danej dyscypliny wcześniej, też 

wraz z trenerem. O wynikach ustaleń SRS zostanie poinformowana najbliższym zebraniu.  

- Andrzej Soroka zaproponował, żeby w Suwałkach w ramach promocji zawodów Masters 

dać im możliwość objazdu po Suwałkach i Suwalszczyźnie, aby zachęcić do poznania naszej 
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kultury i ludzi z naszego terenu. Zgłosił również ochotę do rozmów z Urzędem Miejskim, aby 

uzyskać możliwość dofinansowania Olimpiady Masters ze środków miasta Suwałki.  

- Andrzej Soroka wskazał na potrzebę zafunkcjonowania na łamach Dwutygodnika 

Suwalskiego kącika SRS z informacjami dla wszystkich seniorów, których jest około 16 000 

(a ma być 19 200)  

- Marek Szczepankiewicz opowiedział o suwalskim Kaziuku, organizowanym przez parafię 

pw. św. Kazimierza Królewicza (jeszcze z udziałem księdza Lecha Łuby - rezydenta). 

Przekazał też zaproszenie na kolejne wykonanie Kantaty Suwalskiej – 3 maja o godz. 19-ej w 

SOK.  

Zaproponował, że w ramach olimpiady Masters może oprowadzić uczestników po 

Suwalszczyźnie.  

Zasugerował, żeby podjąć współpracę z Domem Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach, 

aby skoordynować zawody seniorów.  

Zaproponował, aby we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Suwałki podjąć akcję Anioł 

Miłości, o wymianie doświadczeń i przekazywaniu tradycji narodu polskiego młodym – 

opartej na współdziałaniu z organizacjami: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 

Stowarzyszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Represjonowanych Politycznie 

Żołnierzy-Górników, Związek Sybiraków i Związek Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego. 

Agnieszka Szyszko zaproponowała możliwość zorganizowania spotkań z Miejskim 

Rzecznikiem Konsumentów dotyczących zagrożeń dla seniorów, m.in. wynikających ze 

stosowania technologii sieciowych, czy różnych zakupów.  

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1 - Lista obecności,  

Suwałki, dnia 09.03.2022 r.  

 

 

Protokół sporządziła: 

Lucyna Gutowska 


