Protokół Nr XXII/2016
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Dni Wągrowca
odbytej 23 lipca 2016 r.
w sali Kina Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu

Uroczystą XXII sesję rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1340.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Wiesław Zając.
W uroczystej sesji udział wzięło 17 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu na ogólny
stan 21 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni radni – Natalia Pałczyńska, Zbigniew Byczyński, Jacek
Dzwoniarski, Andrzej Reis.
Porządek obrad uroczystej sesji obejmował:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.
Podsumowanie współpracy z okazji 15. rocznicy partnerstwa Wągrowiec –
Adendorf i Wągrowiec – Schönwalde oraz 10. rocznicy partnerstwa Wągrowiec
Le Plessis – Trevise.
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca Panu prof. nadz. dr.
Lechosławowi Gawreckiemu.
Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.
Przemówienia zaproszonych gości.
Koncert okolicznościowy.
Zakończenie sesji.

Od hejnału miasta rozpoczęto uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji święta
Wągrowca – imienin miasta, św. Jakuba Apostoła.
Po hejnale - o godz. 1100 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Zając –
dokonał otwarcia jej obrad i powitał zaproszonych gości :
- radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza,
- parlamentarzystów :
o Pana Senatora Mieczysława Augustyna,
o Posłankę na Sejm RP Panią Marię Janyskę,
o Posła na Sejm RP Pana Marcina Porzucka,
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- delegacje zagraniczne z naszych miast partnerskich:
o z Adendorfu – na czele z Panem Thomasem Maackiem – Burmistrzem
Adendorfu,
o z Schönwalde – na czele z Panem BODO Oehme – Burmistrzem i Honorowym
Obywatelem Wągrowca,
o z LE PLESSIS-TREVISE – na czele z Panem Didierem Dousset - Merem Le
Plessis–Trevise,
- przedstawicieli władz samorządu województwa wielkopolskiego:
o Panią Mirosławę Rutkowską – Krupkę - Wiceprzewodniczącą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
- samorząd powiatu wągrowieckiego:
o Pana Tomasza Kranca – Starostę Wągrowieckiego,
o Pana Michała Piechockiego – Wicestarostę Wągrowieckiego,
o Panią Małgorzatę Osuch – Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego
wraz z radnymi Rady Powiatu,
- Burmistrzów i Wójtów gmin naszego powiatu,
- Pana Janusza Bodziackiego – Burmistrza Lubartowa,
- kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
- proboszczy wągrowieckich parafii na czele z Dziekanem Dekanatu
Wągrowieckiego Ks. Tomaszem Kruszelnickim,
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca:
o
Panią Marianne Krause,
o
Pana Joahima Prizlaffa,
o
Pana Zdzisława Bączkiewicza,
a szczególnie ciepło przywitał dzisiejszego Honorowego Obywatela Miasta
Wągrowca Pana prof. nadz. dr Lechosława Gawreckiego;
- Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o Panią Zofię Zawol,
o delegację New Trendy Sp. z o.o. w Wągrowcu na czele z Prezesem Panem
Waldemarem Fiszem,
o delegację MKS „Nielba Wągrowiec” na czele z Prezesem Panem Danielem
Kurpińskim,
- prasę lokalną
- pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie przywitał
Pana Włodzimierza Naumczyka – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu, dzięki życzliwości którego można było odbyć tę uroczystą Sesję,
Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa wygłosił okolicznościowe przemówienie
z okazji Dni Wągrowca.
Następnie podsumowano współpracę z okazji 15. rocznicy partnerstwa Wągrowiec
– Adendorf i Wągrowiec – Schönwalde oraz 10. rocznicy partnerstwa Wągrowiec Le
Plessis – Trevise. Burmistrzowie partnerskim miast wraz z Burmistrzem Wągrowca
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dokonali uroczystego podpisania umów odnawiających współpracę. Ponadto
Burmistrz Wągrowca wręczył Statuetką Księdza Jakuba Wujka:
- Panu Manfredowi Stephanowi - Przewodniczącemu Stowarzyszenia "Partnerstwo
Adendorf-Wągrowiec" za wieloletnie zaangażowanie w rozwój stosunków
partnerskich;
- Pani Marianne Fiebig - Przewodniczącej Związku Seniorów w Schönwalde-Glien
za zaangażowanie w rozwój stosunków partnerskich.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenia insygniów Honorowemu
Obywatelowi Miasta Wągrowca. W roku bieżącym Rada Miejska uhonorowała tym
tytułem Pana prof. nadz. dr Lechosława Gawreckiemu.
Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki jest naukowcem z ponad pięćdziesięcioletnim
stażem, posiadającym w swoim dorobku kilkanaście publikacji książkowych oraz
setki artykułów naukowych i popularno-naukowych. Jest także promotorem około
400 prac magisterskich i licencjackich oraz około 500 prac dyplomowych na
Studiach Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą. W polskim
środowisku akademickim prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki zasłynął jako wybitny
organizator oświaty. W 1993 roku założył – według własnej, autorskiej koncepcji –
Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty (SDMO) w Kaliszu, działające od 2004
roku również w Gnieźnie. Dwa lata wcześniej założył Gnieźnieńską Wyższą Szkołę
Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”, której został rektorem, przekształconą
w 2011 roku w Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Dzięki przychylności prof.
ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego w 2008 roku Wągrowiec powrócił do elitarnego
grona akademickich miast w Wielkopolsce. Wtedy to właśnie powstał w Wągrowcu
Ośrodek Zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”.
Na pierwszy rok studiów niestacjonarnych na dwóch kierunkach, w czterech
specjalnościach rozpoczęło studia ponad 100 mieszkańców Wągrowca, powiatu
wągrowieckiego i okolic. O wpływie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, nie tylko na
poprawę szans edukacyjnych wągrowczan, ale także rozwój życia naukowego
i promocję miasta, nie sposób dzisiaj mówić inaczej, jak z najwyższym uznaniem.
Przez niemal 10 lat działalności gnieźnieńskiej uczelni w Wągrowcu edukację na
poziomie licencjackim uzyskało w jej murach około 1500 absolwentów, w tym
kilkuset mieszkańców naszego miasta. Podnieśli oni swoje kwalifikacje,
wykorzystując je w życiu zawodowym. Wielu zdobyło dzięki temu pracę. Warto
w tym miejscu podkreślić, że Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium może się
szczycić bardzo niskim odsetkiem bezrobotnych wśród jej absolwentów. Dzięki
działającemu w Wągrowcu Ośrodkowi Zamiejscowemu GSW Milenium mieszkańcy
zyskali dużo więcej. To właśnie tej uczelni zawdzięczamy powstanie przed kilku laty
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy z Jakubowego Grodu
zyskali niepowtarzalną okazję poszerzania swoich zainteresowań, dokształcania
się, spędzania wolnego czasu na licznych, aktywizujących ich zajęciach. Bez
zaangażowania GSW Milenium oraz udzielonego seniorom wsparcia organizacyjnonaukowego Wągrowiec nie widniałby dzisiaj na mapie Polski jako prężny,
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wyróżniający się ośrodek dokształcania osób w tzw. Trzecim wieku. Swojej
ponadstatutowej aktywności gnieźnieńska uczelnia nie ograniczyła jednak tylko do
środowisk seniorskich. Świadczą o tym dwa inne projekty wdrożone przez
wągrowiecki Ośrodek Zamiejscowy GSW Milenium: Uniwersytet dla Dzieci oraz
Akademia Dobrego Rodzica, które łączą w sobie wspólnie spędzany czas z nauką
i zabawą, a nade wszystko poszerzaniem wiedzy, przydatnej w wychowywaniu
dzieci. Doceniają to wągrowieccy rodzice, którzy coraz chętniej korzystają z bogatej
oferty edukacyjnej uczelni. Istnienie w Wągrowcu uczelni akademickiej ma także
wpływ na organizowane w naszym mieście konferencje i sympozja naukowe, dzięki
którym z Jakubowym Grodem kojarzy się w Polsce naukę, gościnność
i niezapomniane chwile tutaj spędzone. Doskonałym tego przykładem była
ogólnopolska konferencja rektorów uczelni niepublicznych, zorganizowana
w Wągrowcu przez GSW Milenium kilka miesięcy temu. Ich roli i znaczenia tych
wydarzeń dla promocji Wągrowca nie sposób przecenić. Bez determinacji i sympatii
prof. ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego nie bylibyśmy dzisiaj ośrodkiem
akademickim, nie zyskalibyśmy tak wiele jako miasto i mieszkańcy. Wągrowiec ma
w Panu Profesorze wspaniałego, mądrego i oddanego przyjaciela, który swoim
działaniem pomaga miastu w sposób nieprzeciętny. Nadanie prof. ndzw. dr.
Lechosławowi Gawreckiemu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca
jest wyrazem naszej głębokiej wdzięczności i uznania Jego zasług dla miasta
Wągrowca i jego mieszkańców.

Potem odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Nagród Miasta Wągrowca za
wybitne osiągnięcia dla naszego miasta- które w tym roku otrzymali:
New Trendy Sp. z o.o. w Wągrowcu – w kategorii gospodarka
Firma New Trendy Sp. z o.o. to wspólne przedsięwzięcie mieszkańca
Wągrowca Waldemara Fisza oraz radomianina Łukasza Kobieli. W Wągrowcu
firma ta działa już dziesięć lat. Została tutaj otwarta centrala logistyczna
przedsiębiorstwa, tutaj też – od niespełna dwóch miesięcy – Waldemar Fisz
założył nową spółkę produkcyjną New Trendy Production sp. z o.o., powiązaną
z wągrowiecko-radomską firmą. Podstawą działalności New Trendy jest
kompleksowe zaopatrzenie rynku polskiego i zagranicznego w wyposażenie
strefy prysznicowej – począwszy od kabin prysznicowych i brodzików, poprzez
nowoczesne odwodnienie posadzkowe, po zestawy natryskowe oraz meble
łazienkowe. Nowoczesne produkty firmy cechuje zaawansowanie technologiczne
oraz modne wzornictwo, co wraz z bogatą ofertą asortymentową liczącą ponad
200 pozycji i dobrze rozwiniętym marketingiem bezpośrednim, pozwoliło spółce
New Trendy dołączyć do grona najważniejszych firm na polskim rynku produktów
sanitarnych. Jej wyroby trafiają do ponad 700 salonów sprzedaży oraz sieci
handlowych Leroy Merlin, Obi i Praktiker. Z powodzeniem sprzedają się także na
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rynkach zagranicznych – od Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy, po Czechy,
Niemcy i Słowację. Na potrzeby rozbudowanej sprzedaży New Trendy postawiło
w Wągrowcu hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 3500 metrów2,
a w najbliższym czasie planuje dalszą rozbudowę o 1500 metrów2 hali
produkcyjnej oraz dodatkowe 1500 metrów2 powierzchni magazynowej.
Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że pracuje w niej już 30 pracowników,
a zatrudnienie z roku na rok rośnie. Wyrazem uznania dla działalności New
Trendy są liczne nagrody przyznawane firmie za prężny rozwój i dynamiczny
wzrost sprzedaży, m. in. Efektywna Firma 2014, Gepard Biznesu 2014, Gazele
Biznesu 2014 i 2015. Swoją działalnością pan Waldemar Fisz i firma New Trendy
przyczyniają się do promowania wągrowieckiej przedsiębiorczości nie tylko na
terenie kraju, ale także za granicą. Działalność wągrowieckiej firmy nie skupia się
jednak wyłącznie na biznesie. New Trendy dzieli się swoim sukcesem z innymi,
czego dobitnym przykładem jest wspieranie finansowe od 2010 roku sekcji piłki
ręcznej MKS Nielba Wągrowiec oraz
sponsoring lokalnych inicjatyw
charytatywnych. Mając na uwadze powyższe zasługi New Trendy spółki z o.o.
dla rozwoju gospodarczego Wągrowca, ale także rozwoju sportu oraz promocji
miasta, przyznanie Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca w kategorii
„gospodarka” jest w pełni uzasadnione.

MKS Nielba Wągrowiec – w kategorii nauka, kultura, oświata
i kultura fizyczna
Miejski Klub Sportowy „Nielba Wągrowiec” obchodził w 2015 r. 90. rocznicę
swojego działania. Klub powstał 26 kwietnia 1925 r. w wyniku przekształcenia KS
„Unii” w KS „Nielba”. Od początku swojego istnienia odgrywa ogromną rolę
w krzewieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców Wągrowca, tworząc
profesjonalne warunki do uprawiania sportu i rozwijania kariery sportowej
sportowcom w każdym wieku, od lat najmłodszych do kategorii seniorskiej. Sukcesy
sportowców, którzy reprezentują MKS „Nielbę Wągrowiec”, zarówno w regionie, jak
i w wymiarze ogólnopolskim w nieprzeciętny sposób przyczyniają się do promocji
miasta w całym kraju. Chociaż początki działalności klubu są związane z piłką
nożną i lekkoatletyką, a w jego bogatej historii działała także sekcja siatkarska, to
„Nielba”, a dzięki niej i Wągrowiec są znane w Polsce przede wszystkim jako silny
ośrodek piłki ręcznej. Sekcja szczypiorniaka powstała w „Nielbie” w 1960 roku
i z upływem lat piłka ręczna stała się wiodącą klubową dyscypliną sportową. Z nią
też wiążą się największe sukcesy klubu. W latach 90. wągrowieccy piłkarze ręczni
grali w II lidze krajowej, a w sezonie 2004/2005 „Nielba” awansowała do I ligi, w
której już w pierwszym sezonie rozgrywek zajęła jedno z czołowych miejsc. W 2009
roku klub wywalczył historyczny awans do Superligi – najwyższej klasy
rozgrywkowej, osiągając ten sukces w wyniku zwycięstw we wszystkich
spotkaniach I ligi. W Superlidze wągrowieccy szczypiorniści grali dwa sezony,
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spadli do I ligi, by w 2014 roku wrócić do niej na kolejny rok. Obecnie klub skupia
swoją działalność na wychowaniu młodzieży, która godnie reprezentuje Wągrowiec
w rozgrywkach I ligi oraz juniorskich na szczeblu mistrzostw Polski. Najbardziej
znanym wychowankiem klubu jest Artur Siódmiak, który w reprezentacji kraju
wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. W polskim
szczypiorniaku doskonale znane są także nazwiska kilku innych wągrowczan,
reprezentantów kraju: Damiana Drobika, Dawida Przysieka czy Łukasza Gieraka.
Największym sukcesem sekcji piłki nożnej był awans w 2007 roku do trzeciej ligi.
Od kilku lat klub z powodzeniem występuje w rozgrywkach III ligi grupy kujawskopomorsko-wielkopolskiej. Udany sezon 2014/2015 zakończył się zajęciem szóstego
miejsca w lidze i zwycięstwem w Pucharze Polski Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Pile. Wągrowiecka drużyna awansowała także do Finału Pucharu Polski
na szczeblu wojewódzkim. W 2011 roku powołana została sekcja pływacka
„Nielby”. Jej zawodnicy stale się rozwijają, odnosząc coraz większe sukcesy w
zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W trzech sekcjach klubu trenuje
obecnie około czterystu zawodników. Mając na uwadze powyższe zasługi MKS
„Nielba Wągrowiec” dla rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Wągrowca oraz
promocji miasta, przyznanie Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca w kategorii
„oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna ” jest w pełni uzasadnione.
Zofia Zawol – w kategorii działalność społecznikowska
Pani Zofia Zawol, mieszkanka Wągrowca, jest absolwentką studium oświaty
i kultury dla dorosłych, studiów magisterskich w zakresie pedagogiki kulturalnooświatowej oraz podyplomowego studium muzealniczego. W latach 1967-1988 była
instruktorem w Miejskim Domu Kultury. W latach 1988-2008 zarządzała Muzeum
Regionalnym w Wągrowcu zajmując stanowisko dyrektora. Działalność społeczną
rozpoczęła w roku 1977, wstępując do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej,
w którym przez lata – realizując wiele projektów kultywujących tradycję naszego
regionu działała do 2006 roku – jako członek zarządu, sekretarz, prezes
i wiceprezes. Jest współorganizatorem i pierwszym prezesem powstałego w 2011
roku Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorką wielu opracowań
dokumentujących działalność wągrowieckiego muzeum oraz TPZP, informatorów
muzealnych oraz licznych artykułów prasowych o tematyce kulturalnej. Wiedzę,
umiejętności oraz doświadczenie zawodowe z dużymi sukcesami wykorzystuje
angażując się w działalność społeczną realizując wiele projektów z zakresu
szeroko pojmowanej kultury i edukacji. Jest regionalistką o olbrzymich zasługach
dla popularyzowania historii miasta Wągrowca, regionu oraz tradycji pałuckich.
Obecnie Pani Zofia Zawol jest członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym
w Wągrowcu, służąc pomocą i merytorycznym wsparciem dla instytucji. Mając na
uwadze powyższe zasługi, przyznanie Pani Zofii Zawol Honorowej Nagrody Miasta
Wągrowca w kategorii „działalność społecznikowska” jest w pełni zasadne.
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Przedstawiciele delegacji zagranicznych oraz wielu krajowych gości pogratulowali
władzom Wągrowca oraz jego mieszkańcom dotychczasowych osiągnięć oraz
złożyli wiele serdecznych, imieninowych życzeń.
Na zakończenie uroczystych obrad wystąpił wągrowiecki Chór The HOOR.

Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1340.

Prowadzący obrady

Wiesław Zając
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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