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Protokół

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik z dnia 1 sierpnia 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyła pani Magdalena Matelska-Bogajczyk - kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pani Joanna Grzegorowska oraz członkowie Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Kórnik, nie przybyli z powodu innych obowiązków: wiceburmistrz- pan 
Sebastian Wlazły i sekretarz Miasta i Gminy Kórnik- pani Iwona Pawłowicz- Napieralska.

Zebranie prawomocne: 9 radnych obecnych.

Przewodniczący powitał zebranych.

Następnie został odczytany i zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania.

Przystąpiono do wytypowania miasta partnerskiego dla gminy Kórnik. Odpowiadając na pytanie 
czy miasto to ma mieć jakiś związek z historią Kórnika pani Matelska- Bogajczyk powiedziała, 
że nie musi to być miejscowość bezpośrednio powiązana z rodami zamieszkującymi w 
przeszłości Kórnik, ważne jest jednak, żeby odległość od miasta partnerskiego nie była zbyt 
duża.

Po krótkiej dyskusji zostały wytypowane dwie miejscowości: Kościerzyna lub jakaś pobliska 
gmina i Gołuchów, kandydatury zostały zaakceptowane jednomyślnie. Radny Antoni Odzimek, 
który wybiera się w rejon Kościerzyny obiecał nawiązać kontakt ze starostą tego miasta. 
Ostateczna decyzja co do wyboru miasta partnerskiego zostanie podjęta na zebraniu w dniu 5 
września.

Radna Irena Kaczmarek złożyła sprawozdanie z udziału w obchodach jubileuszu dziesięciolecia 
Środowiskowego Domu Samopomocy „GOŚCINNI”. Powiedziała, że uroczystość była 
przyjazna, serdeczna, podczas występów czuło się miłą atmosferę panującą w placówce. Od 
Rady Seniorów „Gościnni” otrzymali zestaw gier.

Do Rady Seniorów wpłynęły pisma radnej Anny Wojtaszek dotyczące organizacji „białej 
soboty”, telefonu zaufania i dnia seniora w gminie.

Przewodniczący wyjaśnił, że wnioski zostały przyjęte i jeśli rada zdecyduje zostaną skierowane 
do Burmistrza.

Pani Grzegorowska ( koordynator RS-Burmistrz) dodała, że zgodnie z Statutem wszystkie 
ustalenia, opinie rada musi przekazywać uchwałą. Jednomyślnie został przyjęty wniosek 
dotyczący organizacji „białej soboty” - uchwała Rady Seniorów (9 głosów za).

Dyskusję wywołał wniosek dotyczący telefonu zaufania a szczególnie tego co się kryje pod tym 
pojęciem.

Jaki miałby być zakres poruszanych problemów, bo na pewno nie może to być telefon pomocowy 
a rolą Rady Seniorów nie jest prowadzenie takiego telefonu. Przewodniczący Kaczmarek dodał, 
że od stycznia rada próbuje pozyskać telefon, który miałby stanowić kontakt z radą i mógłby być 
wykorzystywany podczas dyżurów pełnionych przez członków rady, ale telefon musi też mieć 
swojego dysponenta a tymczasem rada nie ma nawet swojej zakładki na oficjalnej stronie gminy. 



Radna Antkowiak zaproponowała, żeby na wrześniowe spotkanie zaprosić psychologa 
współpracującego z gminą lub psychologa z OPS, bądź panią dyrektor.

Trzecie pismo natomiast jest bezzasadne, ponieważ 24 września odbędą się „Senioralia 
Gminne” w Kórniku.

Radni pełniący dyżury w DIM podzielili się informacjami na ich temat.

Podczas dyżuru pełnionego przez radną Antkowiak zgłosiły się dwie panie w sprawie przejścia 
przez ulicę Sredzką.

W czasie dyżuru radnego Kaczmarka zgłosiła się mieszkanka ul. Szkolnej w sprawie ogródka 
jordanowskiego sąsiadującego z terenem dawnej synagogi, prosiła o częstsze patrole SM i 
Policji tego terenu, bowiem gromadzą się tam panowie spożywający alkohol.

Radnej Wojtaszek zgłaszano konieczność budowy toalet w Bninie i pytano o sposób 
zagospodarowania niszczejącego obiektu po markecie Inter Marche.

Z radnym Warkockim rozmawiano na temat lokalizacji toalet, nie było wielkiego 
zainteresowania, gdyż ludzie jeszcze nie wiedzą o dyżurach.

Kończąc temat przewodniczący poinformował, że dyżurujący będą mieć plakietki, dobrze też 
byłoby podać przykładowe tematy z jakimi można się zwracać do dyżurujących.

Ustalone zostały terminy dyżurów członków Rady Seniorów

4 sierpnia- Aleksandra Grzelak

11 sierpnia- Tadeusz Warkocki

18 sierpnia- Barbara Fluder

21 sierpnia- Aleksandra Grzelak

1 września- Krystyna Antkowiak

8 września- Anna Wojtaszek

15 września- Stanisław Kasprzyk

22 września- Irena Kaczmarek

29 września- Marek Kaczmarek

6 października- Krystyna Antkowiak

13 października- Antoni Odzimek

20 października- Anna Wojtaszek

27 października-Barbara Fluder



W wolnych głosach radny Tadeusz Warkocki zapytał czy Rada Seniorów może być organem 
popierającym budowę pomnika Zamoyskiego w Kórniku?

Rada Seniorów występuje w Komitecie Organizacyjny i czynnie uczestniczy w spotkaniach i 
rozpoczęciu akcji sprzedaży „cegiełek” wraz z Komendą ZHP.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania RS w dniu 5 września o godz. 10.00 w D1M
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