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Protokół z roboczego spotkania Rady Senioralnej w dniu 7 lutego 2022 roku

W zebraniu uczestniczyli: Krystyna Antkowiak, Barbara Fluder, Aleksandra 
Grzelak, Marek Kaczmarek, Stanisław Kasprzyk, Antoni Odzimek, Tadeusz 
Warkocki, Anna Wojtaszek, nieobecna usprawiedliwiona Irena Kaczmarek.

W spotkaniu wzięła też udział radna i równocześnie przewodząca Wspaniałej 
Siódemce Magdalena Pawlaczyk.

Zebranie otworzył przewodniczący Marek Kaczmarek informując zebranych, że 
spotkania oficjalne będą się odbywać w siedzibie Rady Miejskiej w Bninie. 
Zapytał też czy zebrani wyrażają zgodę na korzystanie z dyktafonu, na co 
wszyscy wyrazili zgodę.

Barbara Fluder odczytała protokół z poprzedniego zebrania, nie wniesiono do 
niego zastrzeżeń.

Tadeusz Warkocki poinformował zebranych o spotkaniu z przedstawicielem 
Rady Senioralnej w Śremie Wojciechem Strablem, w którym uczestniczył wraz z 
Markiem Kaczmarkiem 2 lutego. Seniorzy ze Śremu mają własne logo, zespoły 
tematyczne, osobę, która na stałe pełni funkcję sekretarza, skrzynki 
kontaktowe i zapis, że jeżeli członek rady nie jest obecny na czterech 
posiedzeniach może zostać skreślony z rady.

Pan Warkocki pokazał zebranym opracowane przez siebie projekty logo Rady 
Senioralnej w Kórniku, zaproponował jako symbol miłorząb, długowieczne 
drzewo i herb Kórnika. Logo Rady Senioralnej będzie się znajdować na 
wszystkich pismach wysyłanych do Burmistrza, Rady Miasta czy ad acta. Jeżeli 
chodzi o sygnatury na pismach korespondencji własnej, to zewnętrzny symbol 
RS- numer pisma/2022, natomiast uchwały RS IV/2022. Będą też zamówione 
pieczątki. Z pieczątkami związany jest adres siedziby czyli Kórnik, Rynek 1, kod 
pocztowy 62-035 Kórnik, tam też mieści się siedziba korespondencyjna.

Rada Seniorów ma swój adres mailowy: radaseniorow@umig.kornik.pl

Dostęp do poczty mają: J. Grzegorowska i M. Kaczmarek.

Członkowie Rady Senioralnej będą mieć identyfikatory.

Skrzynki do których mieszkańcy będą mogli wrzucać kartki z uwagami, 
propozycjami, pytaniami do Rady Seniorów, pojawią się w Urzędzie Miasta, w 
bibliotekach, w Ośrodku Zdrowia, w szkołach i na terenie sołectw.



Ważne jest też nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami na terenie gminy, 
których jest 88.

Jak wynika ze statystyk na terenie gminy jest 5207 seniorów, czyli mieszkańców 
w wieku 60+

Na spotkaniu ustalono też że informacja o pracach Rady Senioralnej powinna 
ukazywać się na łamach Kórniczanina.

Pan Warkocki zapytało dostępność do urządzeń elektronicznych i materiałów 
piśmiennych dla członków rady, uzyskał odpowiedź, że kwota w budżecie jest 
na te cele zaplanowana a z urządzeń można korzystać w siedzibie Rady Miasta.

Przewodniczący dodał, że odbędzie spotkanie z sekretarzem gminy i spotka się 
z Radą Seniorów w Środzie.

Radna Magdalena Pawlaczyk przypomniała, że od kilku lat polityka senioralna w 
Kórniku stała się faktem, słucha się ludzi, dyskutuje, sprawy seniorów 
przedstawia na Komisjach Rady Miejskiej. O zainteresowaniu problematyką 
ludzi starszych świadczy chociażby udział seniorów z naszej gminy w 
SENIORALIACH w Krakowie. Dodała też, że wszystkie sprawy poruszane na 
Radzie Seniorów będą przedstawiane na Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej i omawiane na podkomisjach.

Przewodniczący Marek Kaczmarek przedstawił sprawy bieżące:

- 26 stycznia zostało wysłane pismo do Burmistrza dotyczące zakupu kwiatów 
na uroczystości o charakterze patriotycznym

- nawiązany zostanie kontakt z członkiem Rady Powiatu Sewerynem Waligórą w 
celu zaproszenia go na spotkanie Rady Senioralnej

- w marcu zostanie nawiązany kontakt z Radą Seniorów w Środzie, z panią X

- zostaną ustalone godziny spotkań, raczej przed południem, gdy do dyspozycji 
są pracownicy urzędu, dyżury w kawiarence senioralnej

- funkcjonuje telefoniczny system powiadamiania o zebraniach, ponieważ nie 
wszyscy członkowie posiadają adresy mailowe

- kolejne spotkanie o charakterze roboczym będzie miało miejsce 7 marca o 
godzinie 12,oo w Domu Integracji Międzypokoleniowej

Wolne głosy i wnioski 



Antoni Odzimek zaproponował spotkanie z przedstawicielem Senioralnej Rady 
Powiatu

Krystyna Antkowiak poruszyła sprawę parkowania przy aptece, wyjeżdżające 
samochody stanowią zagrożenie dla pieszych, niebezpiecznie jest też na ulicy 
Parkowej. Postanowiono zaprosić na jedno ze spotkań przedstawiciela Komisji 
Bezpieczeństwa.

Anna Wojtaszek zaproponowała, żeby w gminie został opracowany wieloletni 
plan wsparcia seniora.

Radna Magdalena Pawlaczyk zauważyła, że Ogólnopolska Karta Seniora 
dostępna w naszej gminie właściwie nie ma na terenie gminy żadnych 
przywilejów, obiecała zająć się tą sprawą a także postawić na sesji rady 
opracowanie wieloletniego planu wsparcia seniorów, zadeklarowała też 
wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Protokołowała Barbara Fluder


