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Miasta i Gminy Kórnik 
Rynek 1, 62-035 Kórnik

Protokół ze spotkania roboczego Rady Seniorów z dnia 7 marca 2022

W zebraniu roboczym uczestniczyli członkowie Rady Seniorów, nieobecne 
usprawiedliwione: Irena Kaczmarek i Anna Wojtaszek Z ramienia Rady Miasta i 
Gminy w obradach uczestniczyła Joanna Grzegorowska i Katarzyna Płaczek oraz 
pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień Bożena Kiełtyka. Przez kilka minut 
był też obecny burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski. Na 
wstępie on też zabrał głos.

Burmistrz złożył życzenia paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet i 
przypomniał o różnych inicjatywach jakie podejmuje się w Kórniku dla pań. 
Podkreślił, że bardzo sobie ceni współpracę z seniorami, chciałby też aby 
członkowie Rady Seniorów mogli oceniać uchwały Rady Miasta. Ważne jest, 
żeby docierać do różnych środowisk i trafiać szczególnie do ludzi spychanych na 
margines.

Pojawił się też temat ogólnopolskiej Karty Seniora i dostępności możliwości 
korzystania ze zniżek w naszej gminie oraz przywilejów na jakie mogą liczyć 
mieszkańcy gminy.

Pani Płaczek wyjaśniła, że gdy przyjęto kartę zaczęła się pandemia i dopiero 
teraz są czynione pierwsze kroki do pozyskiwania podmiotów gotowych do 
współpracy. Rada Seniorów może wystąpić do burmistrza o oferty do takiej 
karty i wypracować odpowiednie wnioski.

Burmistrz poinformował, że gmina chce stworzyć Kartę Mieszkańca, która 
obejmować będzie darmową komunikację czy wstęp do arboretum, będą z niej 
wynikać też inne przywileje dla mieszkańców gminy. Na dzień dzisiejszy nie ma 
jeszcze odpowiednich narzędzi, żeby na przykład umożliwić seniorom bezpłatny 
dostęp do lekarzy specjalistów, o co wnioskował pan Odzimek.

Przewodniczący otworzył zebranie, powitał przybyłych i przedstawił program 
zebrania.

Pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień Bożena Kiełtyka poinformowała 
zebranych o szkoleniu grupy 46 seniorów jakie odbędzie się w dniach 17 do 20 
marca w Dźwirzynie, koszty pobytu pokrywa gmina. Chętni do wyjazdu powinni 
się zgłosić do piątku.



Rozpoczęła się dyskusja nad wyborem logo Rady Seniorów Zk. pięciu 
proponowanych zostało wybrane jedno, które zostało przedstawione do 
akceptacji grafikowi.

Marek Kaczmarek poinformował zebranych, że na spotkanie oficjalne, które 
odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 12,oo w siedzibie ratusza w Bninie zostaną 
zaproszeni goście.

Zostanie sporządzone pismo do Komisji Bezpieczeństwa w sprawie 
parkowania samochodów przy aptece.

Krystyna Antkowiak poinformowała o formach pomocy dla uchodźców z 
Ukrainy i możliwości pomocy w formie wolontariatu.

Podjęto temat współpracy Rady Seniorów z mieszkańcami w formie 
kontaktów bezpośrednich, w formie dyżurów, skrzynek kontaktowych czy 
wyjazdów. Należy tylko ustalić dni godziny pełnienia przez członków takich 
dyżurów w pomieszczeniach DIM.

Ustalono, że na spotkanie z Radą Seniorów do Środy w dniu 14 marca pojadą: 
Marek Kaczmarek, Barbara Fluder i Tadeusz Warkocki.

Protokołowała Barbara Fluder
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