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                                                            PROTOKÓŁ  NR  14 

                      Z posiedzenia Suwalskiej Rady  Seniorów w dniu 28. maja 2018 r. 

Uczestnicy obrad: 

 Siedmioro członków Suwalskiej Rady Seniorów, oraz zaproszeni goście, w osobach: 

 P. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta Suwałk ds. Organizacji Pozarządow. 

 P. Rafał Olszewski – przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

 P. Jerzy Sidor, P. Bogdan Byczkowski – Prezes i Wiceprezes STS „ROZŁOGI” 

 P. Mirosława Krymska – instruktor teatralny i animator kultury Suw. Ośr. Kultury 

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie zebranych 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad 14. Posiedzenia SRS 

3. Przyjęcie protokołu z 13 posiedzenia SRS, odbytego w dniu 14. Kwietnia 2018 r. 

4. Omówienie stanu przygotowań do Suwalskiej Olimpiady Seniorów, zaplanowanej na 

9. Czerwca 2018 r. 

5. Informacja w sprawie realizacji projektu Europejski Dzień Seniora, którego obchody w 

roku  bieżącym ustalono na 18. Października 2018 r. 

6. Opracowanie uwag do realizacji w latach 2016 – 2017 uchwały Rady Miejskiej w 

sprawie Programu Działań na Rzecz Seniorów w latach 2016 – 2020 

7. Sprawy różne: Zapoznanie z aktualnym wykazem stowarzyszeń w Suwałkach, 

działających na rzecz seniorów; zadania podejmowane w celu realizacji programu 

„pozyskania” dla suwalskich seniorów konsultacji geriatrycznych; dystrybucja Koperty 

Życia; ustalenie wykazu dyżurów SRS w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r.; 

propozycje tematów artykułów do SGS – 3.; inne sprawy… 

8. Ustalenie daty kolejnego spotkania SRS 

9. Zakończenie posiedzenia 

Przebieg narady: 

Ad. 1. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca SRS – Maria Lauryn. Powitała zebranych i 

poprosiła o  minutę ciszy dla pamięci naszego zmarłego Kolegi – Ryszarda Roguckiego 

Ad. 2, 3. Propozycję porządku obrad aktualnych oraz protokół nr 13 – z poprzedniego 

posiedzenia,  członkowie SRS otrzymali drogą elektroniczną kilka dni wcześniej. Nie 

wniesiono uwag – więc plan obrad i protokół zostały jednogłośnie zaakceptowane. 

Ad. 4. Projektem pierwszej Suwalskiej Olimpiady Seniorów  zajmował się Ryszard Rogucki – 

nasz zmarły kolega. Jego choroba opóźniła realizację zadań. P. Rafał Olszewski – 

przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz partner SRS w realizacji tego projektu 

zabierając głos – poprosił o przesunięcie terminu  imprezy,  z czerwca na wrzesień. Uzasadnił 

to nawałem prac, z jakimi mierzyć się muszą obecnie pracownicy OSiR. Udaremniłoby to 
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staranne przygotowanie olimpiady. Wszyscy obecni na naradzie członkowie SRS 

zaakceptowali zarówno pomysł przesunięcia imprezy, jak i propozycję nowego terminu.  

Ad. 5. Informację w sprawie planowanego na dzień 18 października Europejskiego Dnia 

Seniora przedstawił P. Jerzy Sidor – Prezes Stowarzyszenia Twórczych Seniorów „Rozłogi” – 

zwycięzca konkursu projektów na organizację tego ważnego dla seniorów święta. Odbędzie 

się ono pod patronatem Prezydenta Suwałk, przy współpartnerstwie SRS. W projekcie – 

zaplanowano poprzedzający EDS konkurs dla suwalskich seniorów, o którego prezentację P. 

Prezes poprosił obecną na spotkaniu P. Mirosławę Krymską.  

Zabierając głos – P. M. Krymska poinformowała, że projekt konkursowy realizowany jest  pod 

hasłem „Z pasją przez życie” i obejmuje 4 kategorie artystyczne: muzyka i taniec; słowo 

sceniczne; plastyka, fotografika, rękodzieło oraz twórczość literacka /proza i poezja/. 

Omówiła zasady regulaminowe, dotyczące każdej z czterech wymienionych kategorii. Termin 

nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 10 czerwca. Po tym terminie nastąpi 

kilkutygodniowy okres przesłuchań zgłoszonych solistów, duetów i innych grup wokalnych, 

teatralnych, tanecznych oraz przegląd i ocena nadesłanych prac. W każdej kategorii jury 

wyłoni po trzech laureatów. Podczas uroczystej gali z okazji EDS ogłoszone zostaną wyniki 

konkursu, a występy zwycięzców uświetnią uroczystość.  

Zabierając głos – M. Lauryn proponuje, by podczas uroczystości wystawę swoich prac 

fotograficznych zorganizowała Teresa Wysocka – Kluczny. Stanowią one świetną formę 

dokumentacji działań suwalskich seniorów w różnych dziedzinach: edukacyjnej, społecznej, 

kulturalno- artystycznej i innych.  

Na zakończenie pobytu na naradzie grupy STS „Rozłogi” – P. Prezes wyraża nadzieję na 

współpracę z SRS podczas realizacji projektu. 

Ad. 6. Przewodnicząca Maria Lauryn prosi członków rady o naniesienie do tabeli roboczej w 

piśmie  otrzymanym z Urzędu Miasta własnych zadań, zrealizowanych w roku ubiegłym i 

bieżącym, w ramach czteroletniego programu działań na Rzecz Seniorów na lata 2016 – 

2020. Jest to konieczne do sporządzenia zestawienia zbiorczego, którego termin przekazania 

do UM wyznaczono na 4 czerwca br. 

Ad. 7. Przewodnicząca Maria Lauryn dziękuje zebranym za organizację i obsługę stoiska SRS 

w dniu 28. kwietnia, podczas koncertu międzypokoleniowego „Srebrnych Pierwiosnków” i 

„Świetlików” w Suwalskim Ośrodku Kultury. Również – za delegacje reprezentujące SRS 

podczas uroczystości miejskich w dniu 3. i  8. Maja. Informuje również, że Rada Miasta 

podjęła uchwałę o przekazaniu na konsultacje geriatryczne dla seniorów kwoty 20 tysięcy zł. 

Obecnie trwa poszukiwanie specjalistów, którzy podjęliby  się tego zadania. Konsultacje 

zaplanowane zostały na okres od 1 lipca do 15 grudnia i obejmowałyby kobiety po 60.             

i mężczyzn po 65. roku życia. 

Pani Agnieszka Szyszko – przekazuje zebranym kserokopię wykazu suwalskich stowarzyszeń 

tworzonych przez seniorów lub działających na ich rzecz.  

Lucyna Śniecińska informuje o podjęciu współpracy z redakcją SGS kol. Reginy Skórkiewicz, 
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seniorki polonistki i metodyka nauczania jęz. polskiego. Kol. Renia jest utalentowaną 

literatkę i poetką, z pasją  bibliofilską. W latach 1998 – 2000 współpracowała z tygodnikiem 

Pasmo, który publikował cykl jej felietonów pn. „Teraz blondynka”. Cieszyły się dużym 

zainteresowaniem czytelników oraz uznaniem ze strony środowiska dziennikarzy - 

profesjonalistów. Koleżanka przekazała nam sporo nigdzie niepublikowanych materiałów, w 

tym utwory poetyckie, felietony, teksty humorystyczne. Jest twórcą wciąż aktywnym, 

którego cenny dorobek nie powinien pozostawać „w szufladzie”. 

Najbliższy SGS będzie zawierał dwa teksty Koleżanki: felieton „Zobaczyć konwalie…” oraz 

wiersz „Owszem”.  

W SGS – nr 3 znajdzie się też artykuł M. Lauryn „Przeciwko konfliktowi pokoleń” – 

poświęcony prezentacji kilku przykładów lokalnych dobrych praktyk w dziedzinie integracji 

międzypokoleniowej. Przedstawimy też działalność Stowarzyszenia Twórczych Seniorów 

„Rozłogi”, których reprezentanci byli obecni w pierwszej części dzisiejszego posiedzenia.  

Pani Agnieszka Szyszko przekazuje SRS  wiadomość, że będzie ona mogła w ciągu kolejnych 3 

lat korzystać z obecnej siedziby przy Ciesielskiej 15,  na mocy przedłużonej  właśnie umowy 

użyczenia. 

Ustalono harmonogram dyżurów na lipiec, sierpień i wrzesień. 

Ad. 8 i 9. Datę następnego spotkania SRS ustalono na 25 czerwca, godz. 10.00 w SCIS. 

Prowadząca Maria Lauryn podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła 

posiedzenie. 

   Protokołowała:                                                                                                Przewodniczyła: 

Lucyna Śniecińska                                                                                                Maria Lauryn  

                                  

 


