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Miasta i Gminy Kórnik 
Rynek 1,62-035 Kórnik

Protokół

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik z 5 września 2022r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Seniorów w liczbie 8, nie uczestniczył 
z powodu wyjazdu radny Antoni Odzimek.

W posiedzeniu wzięli także udział: burmistrz MiG Kórnik Przemysław Pacholski, 
radna MiG Kórnik Magdalena Pawlaczyk, dyrektor OPS Agnieszka Mieloch, inspektor 
z Urzędu MiG Kórnik Joanna Grzegorowska, kierownik Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Inicjatyw Lokalnych Robert Jankowski, nie przybyli zaproszeni na 
obrady sołtysi Kamionek.

Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie obecności.

2. Powitanie przybyłych gości.

- Burmistrz Przemysław Pacholski i Sekretarz Iwona Pawłowicz Napieralska,
- Radna Magdalena Pawlaczyk,
- Dyrektor OPS Agnieszka Mieloch,
- Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych Robert 
Jankowski,
- Sołtys wsi Kamionki Północne Anetta Prętka - Kulka oraz Sołtys wsi Kamionki 
Przy Lesie Liliana Wawrzyniak

3. Wystąpienie Burmistrza MiG Kórnik.

4. Wstąpienie dyrektor OPS Agnieszki Mieloch - psycholog działający na terenie 
gminy.

5. Odczytanie protokołu ze spotkania Rady Seniorów MiG Kórnik z dnia 1 sierpnia br.

6. Dyskusja nt. wyboru gminy w Polsce celem nawiązania współpracy partnerskiej 
cd.

- relacja radnego Antoniego Odzimka.

7. Biała sobota - wystąpienie p. Roberta Jankowskiego; dyskusja.

8. Sprawy bieżące:

- dyżury senioralne - sprawozdanie (O. Grzelak, T. Warkocki, B. Fluder),

- ustalenie dyżurów - listopad i grudzień,

- Powiatowy Dzień Seniora - Pobiedziska 17.09.2022r.,

- Jak przedstawia się rola Rady Seniorów w „Senioraliach Kórnickich” 24.09.2022r.?

- propozycja nawiązanie kontaktów partnerskich z miastem Rapperswil (Szwajcaria),



- 12.09.2022г. godz. 16:00 - organizacja ogniska Rady Seniorów z okazji pożegnanie 
lata,

- co sądzisz o zmianie nazwy miasta Kórnik na Kórnik - Bnin? - dyskusja.

9. Wolne głosy.

10. Zakończenie posiedzenia.

Następnie oddał głos burmistrzowi, który podjął temat wyboru gminy partnerskiej dla 
MiG Kórnik. Poinformował, że pojawiła się bowiem propozycja współpracy z jedną z 
miejscowości w Szwajcarii, którą przedstawiła mieszkająca obecnie w tym kraju była 
mieszkanka Kórnika. Pani ta nawiązała już kontakt z kórnickim KTPS-em. Burmistrz 
ostrożnie odniósł się do pomysłu nawiązania w tym momencie współpracy z tak 
odległym krajem, o odmiennym statusie życiowym mieszkańców. Wskazał, że chodzi 
przecież nie tylko o nawiązanie relacji, ale o stałą współpracę, tak jak z partnerską 
gminą Bukowina Tatrzańska, której mieszkańcy przyjeżdżają do Kórnika. Zauważył, 
że współpraca z zaprzyjaźnioną niemiecką gminą pokazuje, że seniorzy którzy 
początkowo nawiązali ścisły kontakt, obecnie nie mają następców i kontakty nieco 
osłabły.

Wywiązała się dyskusja, którą podsumował Marek Kaczmarek stwierdzając:

- być może Szwajcarom, a szczególnie pani konsul zależy tylko na spektakularnym 
sukcesie,

- nie znamy ludzi, z którymi mielibyśmy współpracować, najpierw delegacja ze 
Szwajcarii powinna pojawić się u nas,

- mało wiemy o miejscowości i o tym jakie są uwarunkowania współpracy,

- Szwajcaria jest drogim krajem i trudno byłoby organizować wyjazdy grupowe,

- możemy próbować nawiązać kontakt wspólnie ze Środą Wielkopolską, która ma 
większe możliwości i jest zainteresowana współpracą.

Członkowie Rady Seniorów zdecydowali, by na chwilę obecną kontynuować już 
rozpoczęte przez nich działania związane z nawiązanie partnerskiej współpracy z 
gminą z okolic Kościerzyny. Rozmowy w tym temacie prowadzi Antoni Odzimek. 
Natomiast temat nawiązania współpracy z miastem Rapperswil w Szwajcarii - nie 
przekreślać, tylko odłożyć na czas późniejszy.

Obecni na zebraniu radni zapytani o zdanie w kwestii rozpoczęcia już w tym 
momencie działań zmierzających do nawiązania współpracy ze Szwajcarią wniosek 
jednomyślnie odrzucili.

Następnie dyrektor Agnieszka Mieloch ustosunkowała się do tematu „białej soboty” i 
wsparcia psychologicznego dla seniorów. Poinformowała, że pomysł jest dobry, 
trudność stanowi pozyskanie odpowiednich specjalistów. Nawiązany został kontakt z 
Centrum Onkologii, natomiast na razie brak odzewu, jesienią ruszy projekt Fundacji 
CISUM z Poznania, który obejmuje:



- trening jak radzić sobie ze stresem,

- trening poznawania depresji i radzenia sobie z nią,

- trening dotyczący problemów wychowawczych rodziców.

Pani dyrektor przypomniała, że działa krajowa bezpłatna infolinia i telefon zaufania 
dla osób, które mają problemy. Może dobrze byłoby na terenie gminy stworzyć 
centrum wsparcia psychologicznego.

T. Warkocki dodał, że przekaz dla ludzi o różnych podejmowanych inicjatywach 
powinien być nie tylko w Internecie.

M. Kaczmarek zaproponował wyznaczenie łącznika pomiędzy Radą Seniorów a 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Łącznikiem została pani Anna Wojtaszek.

Został odczytany i zatwierdzony protokół z 1 sierpnia.

M. Pawlaczyk odnosząc się do tematu „białej soboty” zauważyła, że dla seniorów 
potrzebna byłaby konsultacja geriatryczna. Powiedziała też, że kierownik 
miejscowego ośrodka zdrowia jest zainteresowana współpracą.

R. Jankowski dodał, że „biała sobota” jest robiona w Puszczykowie i może 
sensowniej byłoby podłączyć się pod tamtejszy szpital. Natomiast DIM może 
zapewnić porady podologa i dietetyka. Poinformowała, że na Senioraliach w Kórniku 
będą mieć swoje stoiska dwa ośrodki zdrowia. Zostaną też zrealizowane dwa 
projekty: Bezpieczny Senior i Pogotowie Rodzicielskie. Przypomniał, że wkrótce 
rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przewodniczący podziękował za udział w składaniu wieńców pod tablicą 
rozstrzelanych w dniu 1 września. Zaproponował zaproszenie przedstawicieli służb 
mundurowych na zebranie w dniu 3 października br.

R. Jankowski przedstawił program Kórnickich Senioraliów.

M. Kaczmarek wyraził ubolewanie, że na spacer po Kórniku z Seniorami ze Środy 
poszły tylko dwie osoby.

Podsumowano dyżury senioralne w DIM.

Pani Grzelak pomogła osobie z Bnina wypełnić druk dotyczący ogrzewania 
mieszkania.

Pan Warkocki nie miał interesantów.

Gdy dyżur pełniła pani Fluder, mieszkanka Kórnika zgłosiła swoje niezadowolenie z 
powodu „zabetonowania” Placu Niepodległości w Kórniku.

Przewodniczący zaprosił na ognisko organizowane przez Radę Seniorów z okazji 
pożegnania lata w dniu 12 września, na polanę za ławeczką Wisławy Szymborskiej.

Ustalono, że na Powiatowy Dzień Seniora w Jerzykowie pojadą: K. Antkowiak, J. 
Grzegorowska, A. Wojtaszek i M. Kaczmarek.



Został odczytany protokół z 8 czerwca z obrad Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, stanowisko zostało odsunięte w czasie.

Odłożona została też dyskusja na temat, czy Kórnik i Bnin połączyć w jedną nazwę z 
myślnikiem.

Ustalone zostały dyżury radnych w miesiącu listopadzie i grudniu:

3 listopada- I. Kaczmarek

10 listopada- M. Kaczmarek

17 listopada- A. Wojtaszek

24 listopada- T. Warkocki

1 grudnia- B. Fluder

8 grudnia- A. Wojtaszek

15 grudnia- A. Grzelak

Kolejne zebranie Rady Seniorów odbędzie się 3 października o godzinie 10,00 w Sali 
posiedzeń ratusza bnińskiego.

Protokołowała Barbara Fluder


