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Protokół z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 6 czerwca 2022roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Seniorów oraz zaproszeni goście: 
przewodnicząca Rady Seniorów w Środzie Wielkopolskiej Wiesława Strugarek wraz z członkami tej 
rady oraz Anna Błaszak.

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku reprezentowały: Sekretarz Mia .a i Gminy Iwona 
Pawłowicz- Napieralska i Kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultu i Sportu Magdalena 
Matelska- Bogajczyk.

Po powitaniu zebranych, przewodniczący Marek Kaczmarek udzielił głosu przybyłym 
gościom.

Wiesława Strugarek przedstawiła profil działalności Miejskiej Rady Seniorów w Środzie. 
Powiedziała, że radę tworzą przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta i powiatu. 
Każde ze stowarzyszeń prowadzi własną działalność a wiele inicjatyw podejmowanych jest wspólnie. 
Działania na rzecz społeczności lokalnych to między innymi: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom 
Dziennego Pobytu dla 20 osób, poradnia geriatryczna, pudełko życia, Karta Seniora, złota rączka, 
Szkoła cukrzycy, Średzka Szkoła Zdrowia, badania przesiewowe w celu wykrywania cukru, warsztaty 
wsparcia psychologicznego, warsztaty kulinarne, kurs ratownictwa medycznego, kurs samoobrony, 
warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, treningi pamięci, kursy komputerowe, wyjazdy, spotkania 
integracyjne, udział w konkursach dla organizacji pozarządowych.

Następnie głos zabrała pani sekretarz gminy Iwona Pawłowicz- Napieralska i nawiązała do 
Karty Seniora jaka dostępna jest w naszej gminie, przedstawiła też now inicjatywę, jaką jest 
Mobilny Urząd, kiedy pracownicy urzędu spotykają się z mieszkańcam' poszczególnych sołectw i 
pomagają wypełniać druki, udzielają porad i służą mieszkańcom, szczególnie tym, dla których 
dotarcie do Kórnika wiąże się z dużymi utrudnieniami. Inicjatywa ta spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Marek Kaczmarek przedstawił członków Rady Seniorów z Kórnika i wyjaśnił w jaki sposób 
rada powstała, zaprezentował też gościom logo Rady Seniorów w Kórniku, poinformował o dyżurach 
seniorskich w czwartki w godzinach 10,00- 12,00 w siedzibie DIM.

Nie została podjęta decyzja dotycząca wskazania propozycji miasta partnerskiego dla Kórnika.

Została odczytana odpowiedź Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie parowania przy 
aptece Betula.

Zostało przekazane zaproszenie na jubileusz Klaudynki, Radę Seniorów będą reprezentować: Irena 
Kaczmarek, Tadeusz Warkocki i Aleksandra Grzelak.

Ustalone zostały terminy dyżurów w DIM

23 czerwca- Krystyna Antkowiak

30 czerwca- Marek Kaczmarek

7 lipca- Anna Wojtaszek

14 lipca- Tadeusz Warkocki

21 lipca-Marek Kaczmarek
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28 lipca- Anna Wojtaszek

W działalności Rady Seniorów ogłoszono przerwę wakacyjną. Kolejne posiedzenie odbędzie się 
sierpnia o godzinie 10,00 w ratuszu w Bninie.
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