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Protokół z zebrania Rady Seniorów w dniu 4 kwietnia 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Seniorów w Kórniku 
oraz zaproszeni goście:

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski

Za Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy radna Krystyna Janicka

Sekretarz Miasta i Gminy Iwona Pawłowicz - Napieralska

Członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski

Członek Rady Powiatu Poznańskiego Seweryn Waligóra

Członek zarządu Rady Powiatu Antoni Kalisz

Porządek obrad

• Otwarcie

• Powitanie przybyłych gości

• Prezentacja członków Rady Seniorów

• Odczytanie protokołu

• Sprawozdanie z działalności

• Prezentacja logo

• Wystąpienia zaproszonych gości

• Wolne głosy

Po powitaniu gości przewodniczący Rady Senioróy/Marek Kaczmarek 
poinformował, że Rada Seniorów spotyka się raz W miesiącu na 
spotkaniach roboczych a raz na kwartał na posiedzeniach oficjalnych. 
Łączniczką pomiędzy radą a władzami gminy jest Joanna 
Grzegorowska.
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Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności rady i oznajmił, że na kolejne spotkanie 
została zaproszona Rada Seniorów Powiatu Poznańskiego. Podzielił 
się też informacją o udziale seniorów w szkoleniu w Dźwirzynie.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Jerzy Lechnerowski. 
Wyraził zadowolenie, że rada powstała, uznał ją za bardzo 
reprezentatywne i doświadczone w pracy społecznej grono ludzi, 
pochwalił też logo Rady Seniorów.

Seweryn Waligóra podziękował za zaproszenie, przypomniał, że od 
dwudziestu pięciu lat jest działaczem samorządowym, pogratulował 
radzie aktywności i tempa podejmowanych działań, bo jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Dodał, że jako członek Rady Powiatu jest 
zainteresowany współpracą, wyraził chęć родоосу w kwestiach 
społecznościowych, bowiem Samorząd Powiatu Poznańskiego ma 
dobrze rozwinięte kwestie społeczne. Był pełen uznania dla władz 
samorządowych za powstanie DIM.

Antoni Kalisz podziękował za zaproszenie a jako członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego poinformował, że w Poznaniu działa 
Powiatowa Rada Seniorów złożona z 10 członków a jej 
przewodniczącą jest pani Irena Skrzypczak z Mosiny. Działalność tej 
rady została trochę ograniczona przez pandemię. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby teraz brać udział w różnych programach, które 
proponuje powiat a w budżecie na pewno znąfdą się pieniądze na 
ciekawe inicjatywy.

Krystyna Janicka pogratulowała członkom rady wyboru, przypomniała 
swoje duże doświadczenie w pracy społecznej, życzyła zdrowia i 
zapału i wyraziła jako wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, chęć 
współpracy z radą.

Iwona Pawłowicz- Napieralska jako sekretarz Miasta i Gminy Kórnik 
powiedziała, że jest jakby bramą prowadzącą do burmistrza i chętnie 
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będzie uczestniczyć w posiedzeniach rady, chociaż zdaje sobie 
sprawę, że nie wszystkie postulaty można zrealizować.

Burmistrz wyraził zadowolenie, że w spotkaniu uczestniczą 
przedstawiciele władz samorządowych, bo można przedyskutować 
różne sprawy a w najbliższym czasie będziemy się musieli zmierzyć z 
różnymi trudnymi sprawami a dzięki współpracy z władzami powiatu 
i województwa wiele programów uda się zrealizować. Burmistrz 
poinformował też, że gmina Kórnik jest zainteresowana nawiązaniem 
współpracy z gminą partnerską aby zorganizować wymianę.

Przewodniczący Marek Kaczmarek jako przewodnik turystyczny 
dodał, że Rada Seniorów jest gotowa do współpracy w znalezieniu 
takiej gminy, bo już wiele grup z całej Polski zazdrości Kórnikowi 
wielu inicjatyw.

Antoni Odzimekjako przewodniczący stowarzyszenia ROGĄDA 
podziękował zaproszonym gościom, podzielił się informacjami o 
swojej działalności, podziękował za finansową pomoc, jaką otrzymał z 
gminy.

Jerzy Lechnerowski uzupełniając wypowiedź przedmówcy dodał, że 
Fundacja Zakłady Kórnickie dysponuje środkami,z których mogą 
korzystać stowarzyszenia.

Seweryn Waligóra dodał, że można pozyskiwać środki zewnętrzne 
ale w chwili obecnej samorządy borykają się z wieloma problemami 
chociażby z tymi, które dotyczą uchodźców.

Iwona Pawłowicz- Napieralska wskazała też na inne źródła 
finansowania, na przykład z OPS , lub z funduszy dla osób 
niepełnosprawnych.

Na spotkanie w dniu 9 maja zostaną więc zaproszone panie Bożena 
Kiełtyka, An /ta Wachowiak i Agnieszka Mieloch kierujące 
instytucjami, z których można uzyskać pomoc.
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Na zakończenie przewodniczący Rady Seniorów przypomniał, że 
kolejne robocze posiedzenie odbędzie się 9 maja o godzinie 
dziesiątej.

Protokołowała Barbara Fluder
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