Protokół Nr XLVII/2018
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Dni Wągrowca
odbytej 21 lipca 2018 r.
w sali Kina Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu

Uroczystą XLVII sesję rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1300.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Wiesław Zając.
W uroczystej sesji udział wzięło 13 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu na ogólny
stan 21 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni radni:
- Zbigniew Byczyński;
- Marek Drobik;
- Jacek Dzwoniarski;
- Iwona Matuszak-Łosińska;
- Andrzej Reis;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska;
- Krzysztof Tyborski;
- Ryszard Zych.
Porządek obrad uroczystej sesji obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.
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 oraz byłych Burmistrzów: Jacka
Konowalskiego, Janusza Muszyńskiego i Stanisława Wilczyńskiego;
- parlamentarzystów :
o Senatora RP – Mieczysława Augustyna;
o Posłankę na Sejm RP Panią Marię Janyskę,
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o Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera;
o Posła na Sejm RP Pana Błażeja Pardę reprezentował Pan Cyprian Wieczorek;
o Posłankę na Sejm RP Panią Martę Kubiak reprezentował Pan Dariusz Eitner;
o Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Piechowiaka reprezentował Pan Remigiusz
Priebe;

- delegacje zagraniczne z naszych miast partnerskich:
o z Adendorfu – na czele z Panem Thomasem Maackiem – Burmistrzem
Adendorfu;
o z Schönwalde – na czele z Panem Siegfriedem Spallek – Wiceburmistrzem
Schönwalde;
o z LE PLESSIS-TREVISE – na czele z Panią Marie-Josèe Orfaro – radna
odpowiedzialną za kontakty z miastami partnerskimi,
o z Krasnogorska – na czele z Panią Swietłana Filatkiną – skarbnikiem Miasta
Krasnogorska;
- 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 Jacka Bielawskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Wągrowieckiego wraz z radnymi Rady Powiatu,
- Burmistrzów i Wójtów gmin naszego powiatu,
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca
o Panią Marianne Krause;
- Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o właścicieli firmy ZPH Krysmar – panią Krystyne Willisch i Pana roberta
Willischa;
o delegację Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na czele z Prezesem panem
Bogdanem Gajewskim;
o przedstawicieli Polskiego związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec Pana
Wiceprezesa Roberta Wyczyńskiego;
o delegację Załogi 62100;
- dr Huberta Palucha Rektora i prof. gnieźnieńskiej szkoły Wyższej Milenium; Pana Bogdana Fleminga – Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu,
- Pana Dariusza Eitnera – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,
- prasę lokalną
- oraz wszystkich zaproszonych gości.

2

3

Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa wygłosił okolicznościowe przemówienie
z okazji Dni Wągrowca.
Przemówienie Burmistrza Miasta Wągrowca na uroczystą sesję Rady Miejskiej
w Wągrowcu – 21 lipca 2018 r.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Szanowni Goście, Drodzy Wągrowczanie!

Sto lat temu Wągrowiec był miastem niewielkim. Liczył sobie raptem około
6500 mieszkańców, rozpościerając się na powierzchni ok. 8,5 km2. Wspominam
o tym nieprzypadkowo, bo spotykamy się dzisiaj w szczególnym dla nas roku – roku
obchodów setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i setnej rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Te niecodzienne, jakże ważne w sercu każdego Polaka i Wielkopolanina,
rocznice obchodzimy wspólnie jako dumne ze swojego rozwoju miasto, w którym
obecnie na powierzchni 17,9 km2 żyje, kształci się, pracuje i spędza wolny około 25
tys. mieszkańców.
O tym, jak zmienił się Wągrowiec przez te lata można by mówić długo,
pozwolą jednak Państwo, że skupię się na naszych osiągnięciach
i dokonaniach w minionych dwunastu miesiącach. A są one naprawdę niemałe.
Szanowni Państwo,
Nie będzie z pewnością przesadą, jeśli powiem, że miniony roku płynął pod
znakiem bezprecedensowych w przeszłości, wyjątkowych działań służących naszej
przyszłości. Tą przyszłością są przecież bezdyskusyjnie nasze dzieci i młodzież.
Z myślą o stworzeniu im w Wągrowcu jak najlepszych warunków dla rozwoju,
wprowadziliśmy kartę Młodego Wągrowczanina, dzięki której już od roku dzieci
i młodzież korzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Dla najmłodszych
mieszkańców Wągrowca utworzyliśmy kolejne miejsca do zabawy –
wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy w tym okresie aż sześć placów zabaw,
stawiając przy części z nich siłownie plenerowe i boiska, tak aby zachęcić do
odwiedzania tych miejsc przez całe rodziny. Rekreacji służą też zmodernizowane
boisko na osiedlu Berdychowo oraz nowe boisko dla piłki ręcznej plażowej, na
którym można również grać w plażową piłkę nożną i bule.
Dla jeszcze młodszych wągrowczan na Osiedlu Wschód budujemy żłobek na
50 miejsc. To chyba jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców naszego
miasta inwestycji, dzięki której rodzice najmłodszych dzieci będą mogli łączyć pracę
zawodową z wychowywaniem małych dzieci.
Myślimy także o uczniach naszych szkół. Dzięki wybudowanemu parkingowi
przy Szkole Podstawowej nr 4 poprawiliśmy bezpieczeństwo i komfort dowozu oraz
odbioru uczniów ze szkoły. Podobną inwestycję realizujemy przy Szkole
Podstawowej nr 2, a jej zakończenie jest planowane przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego. Najwięcej radości sprawiliśmy jednak dzieciom uczącym się
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w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Leśnej. Powstały tam piękna sala sportowa
oraz – z myślą o dzieciach niepełnosprawnych – sale wczesnego wspomagania
i klasy zajęciowe. Katalog działań służących poprawie startu życiowego dla dzieci
i młodzieży dopełniają szerokopasmowa sieć internetowa w szkołach oraz miejski
program stypendialny dla uzdolnionych uczniów – rosnąca liczba stypendystów
dowodzi zaś, że warto w ten sposób wspierać dzieci i młodzież, bowiem wartość
społeczeństwa najlepiej docenić poprzez poziom jego wyedukowania.
Warto przypomnieć, że w mijającej kadencji zrobiliśmy w tej dziedzinie dużo
więcej, m.in. budując nowe boisko szkolne (SP nr 2), modernizując trzy inne oraz
termomodernizując budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Klasztornej.
Szanowni Państwo,
Rozkopana ulica Kościuszki to wymowny symbol naszych przedsięwzięć
drogowych. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od lat, jest wreszcie realizowana, a za
kilka miesięcy stanie się ona ponownie reprezentacyjną ulicą Wągrowca, i to już nie
tylko z nazwy. W minionym roku poprawił się komfort poruszania się po ulicach
miasta m.in. dzięki przebudowie ulicy Przemysłowej i nowemu rondu, które
powstało u jej zbiegu z ulicą Janowiecką, a także budowie nowej ulicy –
Paderewskiego. Powstało kilkaset nowych miejsc postojowych. Obecnie kończymy
przebudowę ulicy Krótkiej, planujemy też budowę ulicy Kowalskiego jeszcze w tym
roku i projektujemy kolejne przebudowy i budowy miejskich dróg. Praktycznie przy
wszystkich z nich powstają nowe ścieżki rowerowe, bo stawiamy na ekologiczną
i zdrową komunikację, a ku satysfakcji naszych mieszkańców nowa droga
rowerowa, która powstała w miejscu byłego torowiska, połączyła Osiedle Wschód z
centrum miasta.
Podsumowując dokonania naszego samorządu na mapie drogowej miasta
trzeba przypomnieć, że to właśnie w mijających czterech latach m.in.
przebudowaliśmy ulicę Kcyńską i wybudowaliśmy ulicę Dworcową, doświetliliśmy
kilkadziesiąt przejść dla pieszych, a także ponad 600 miejsc postojowych dla
samochodów i około 400 dla rowerów, że przybyło nam kilka kilometrów ścieżek
rowerowych. Planujemy budowę nowych o łącznej długości 3,7 km. Mam więc
chyba prawo przypuszczać, że tytuł „Gminy przyjaznej rowerzystom”, którym nasze
miasto zostało wyróżnione pod koniec ubiegłego roku, nie jest przypadkowy.
Przypominam to wszystko nieprzypadkowo, bowiem Wągrowiec stawia na
ekologiczną komunikację. Zachęcając mieszkańców do korzystania z komunikacji
publicznej powiększyliśmy liczbę linii autobusowych, wprowadziliśmy bezpłatną
jazdę miejskimi autobusami dla seniorów i uczniów naszych szkół, zakupiliśmy
cztery nowe ekologiczne autobusy, w tym pierwszy w mieście – elektryczny, a na
przystankach pojawiły się elektroniczne tablice informujące o rzeczywistym czasie
przejazdów autobusów.
Dzięki naszym zabiegom zostaliśmy także włączeni do Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej, dzięki czemu dzisiaj w godzinach szczytu wągrowczanie mogą
podróżować szynobusami Kolei Wielkopolskiej do stolicy województwa
i z powrotem co 30 minut.
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Szanowni Państwo,
Dynamiczny rozwój miasta to po części efekt skuteczności
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, których – z różnych źródeł – tylko
w ubiegłym i tym roku nasze miasto pozyskało ponad 30 mln zł. Najnowszym
przykładem jest 24,5 mln złotych pozyskanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji na budowę nowej oczyszczalni ścieków. Cieszy także
fakt, że spółki miejskie są w bardzo dobrej kondycji finansowej, prężnie też rozwijają
się firmy prywatne. Między innymi to dzięki temu kolejny rok odnotowujemy
w Wągrowcu rekordowo niski wskaźnik bezrobocia, wynoszący 3%.
Drodzy przyjaciele,
Wśród wielu ważnych i ciekawych wydarzeń, które w minionym roku odbyły
się w naszym mieście na pierwszy plan wysuwają się moim zdaniem dwa z nich.
Pierwszym było odsłonięcie przy dawnym cmentarzu ewangelickim tablicy
o niemieckiej społeczności w Wągrowcu, którego dokonaliśmy wspólne z naszymi
przyjaciółmi z Adendorfu. Przypomniało nam ono, jak ważna jest dla zacieśniania
wzajemnych więzi pamięć o przeszłości, zrozumienie i wzajemny szacunek. Drugim
było, obchodzona bardzo uroczyście przez wągrowiecką społeczność 150. rocznica
powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście.
Bogata oferta kulturalna i sportowa podległych miastu placówek sprawiła, że
kolejny rok z rzędu Aquapark, Kino Miejskiego Domu Kultury, Muzeum i Miejska
Biblioteka Publiczna odnotowywały rekordy frekwencyjne. Wielokrotnie także
odczuwaliśmy dumę z osiągnięć naszych sportowców, seniorów oraz uzdolnionej
naukowo i artystycznie młodzieży, która zdobywała laury, wyróżnienia i nagrody na
wojewódzkich i ogólnopolskich arenach sportowych czy festiwalach artystycznych.
Pielęgnujemy pamięć historyczną i w patriotycznym duchu wychowujemy
młodzież, co w roku obchodów setnych rocznic odzyskania niepodległości
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest szczególnie ważne. Przy tej okazji
odnowiliśmy Pomnik Pamięci Ofiar Wojny i zamierzamy postawić nowy Pomnik
Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Szanowni Państwo,
Dynamiczny, a jednocześnie harmonijny rozwój Wągrowca nie byłby
możliwy, gdyby nie codzienna praca i zaangażowanie wielu osób, których nie
sposób tutaj wymienić z osobna. To wspólny wysiłek wągrowieckich
przedsiębiorców, rzemieślników, kupców, zaangażowanie i codzienna praca
wszystkich mieszkańców sprawiają, że kolejny rok z rzędu Wągrowiec jest miastem
jeszcze bardziej przyjaznym do życia. Nie sposób też wyobrazić sobie energii
płynącej z naszego miasta bez udziału organizacji pożytku publicznego,
stowarzyszeń kulturalnych i sportowych. Dziękuję także posłankom, posłom
i senatorom, którzy wielokrotnie okazywali Wągrowcowi sympatię i pomoc,
podobnie jak Wojewoda oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego, władze
powiatu i sąsiednich gmin. Ich życzliwość i współpraca były nieocenioną pomocą
przy realizacji licznych, ważnych dla Wągrowca i jego mieszkańców projektów
i przedsięwzięć.
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Osobne, szczególnie gorące podziękowania kieruję do Państwa – radnych
Rady Miejskiej, na których wsparcie i mądrość mogę zawsze liczyć, do
pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, a także do przyjaciół
Wągrowca, których naszemu miastu nigdy nie brakowało.
Szanowni Państwo!
To był naprawdę bardzo udany rok. Dzięki wspólnym wysiłkom nasze
kochane miasto jest jeszcze piękniejsze. Najważniejsze jest jednak to, że zawsze
można liczyć na państwa życzliwość i pomoc, dzięki czemu ze spokojem myślę o
przyszłości Wągrowca.
Korzystając z tej uroczystej dla nas chwili składam najlepsze życzenia
imieninowe wszystkim wągrowczanom, życząc im dużo zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym.
Niech żyje Wągrowiec!

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Honorowych Nagród Miasta
Wągrowca za wybitne osiągnięcia dla naszego miasta- które w tym roku otrzymali:
ZPH Krysmar w Wągrowcu – w kategorii gospodarka
Firma Willisch – ZPH Krysmar w Wągrowcu to wspaniały przykład niewielkiego,
rodzinnego przedsięwzięcia gospodarczego przekutego w nowoczesne,
dynamicznie się rozwijające przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, założone przez
panią Krystynę Willisch w 1983 roku, było ledwie lokalną rzemieślniczą
manufakturą, po 35 latach stało się firmą ogólnopolską, zarządzaną przez jej
założycielkę wspólnie z dziećmi – córką Agnieszką oraz synami Dariuszem
i Robertem. Początek jej działalności to weranda przy reprezentacyjnej ulicy
miasta, przerobiona na lodziarnię, w której sprzedawane były lody z automatu.
Wkrótce potem powstała tutaj także cukiernia, a firma rozpoczęła produkcję lodów
cassate, które sprzedawały się w całej Wielkopolsce. W kolejnych latach firma
Willisch stopniowo się rozbudowywała – powstały pierwsze punkty sprzedaży
poza Wągrowcem oraz kawiarnia, jednak prawdziwy przełom nastąpił w 2013
roku, gdy firma Willisch odświeżyła swoje logo i wizerunek – stawiając na retro w
kolorze mięty. Od tej chwili rozpoczęła się prawdziwa ekspansja firmy na terenie
Polski.
Oprócz
własnych
punktów
sprzedaży,
wyróżniających
się
charakterystycznym miętowym kolorem, Willisch rozpoczął współpracę z wieloma
podmiotami gospodarczymi w systemie franczyzowym. Dzisiaj można cieszyć się
smakiem lodów marki Willisch m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Pile,
Wałczu, Gnieźnie, Szczecinie i Chodzieży – łącznie w 24 lodziarniach na terenie
Polski. W sezonie pracuje w nich około 150 osób. W 2016 roku firma zakupiła
starą hurtownię nabiałową przy ulicy Skockiej i – po adaptacji pomieszczeń – od
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połowy 2017 r. uruchomiła tutaj produkcję lodów według własnej receptury. Ich
asortyment to ok. 250 smaków. Co istotne, gdy tylko nadarza się okazja, są one
wyrabiane z owoców sezonowych, nabywanych od okolicznych rolników.
Produkcja stale rośnie, firma Willisch się rozwija i planuje powiększenie sieci
sprzedaży swoich lodów do 35 lokali. Nowym pomysłem na nadanie impetu
rozwojowego firmie jest zamiar produkcji lodów w kubeczkach, co znacząco
zwiększy sprzedaż lodów w okresie zimowym. Swoim rozwojem firma Willisch
doskonale promuje również Wągrowiec i wągrowiecką przedsiębiorczość. Mając
na uwadze powyższe, wyjątkowe osiągnięcia firmy Willisch – ZPH Krysmar dla
rozwoju przedsiębiorczości w Wągrowcu oraz dla promocji miasta, przyznaje się
Firmie Willisch – ZPH Krysmar Honorową Nagrodę Miasta Wągrowca w kategorii
„Gospodarka”.
Załoga 62100 – w kategorii nauka, kultura, oświata i kultura
fizyczna
Laureat Honorowej Nagrody Miasta w kategorii nauka, kultura, oświata i kultura
fizyczna Załoga 62100 to wyjątkowe zjawisko wśród działających w Wągrowcu
stowarzyszeń, nie tylko dlatego, że zostało utworzone przez młodych i że swój
przekaz kieruje przede wszystkim do młodych mieszkańców naszego miasta. To
stowarzyszenie, które swoją działalnością udowadnia, że można kształtować
i wychowywać odbiorców kultury bez nachalnej propagandy, a po prostu –
poprzez dobry pomysł i jego realizację. W tym roku, we wrześniu, Załoga 62100
obchodzić będzie jubileusz 10-lecia swojego istnienia. W tym czasie jej członkowie
zorganizowali w Wągrowcu aż 70 rozmaitych koncertów, w których wystąpiło około
200 zespołów. Reprezentowały one różne gatunki muzyczne, co okazało się
świetną receptą na budowanie wspólnoty ludzi, których mogły wprawdzie różnić
poglądy i temperament, ale łączyła chęć wspólnej, przyjaznej zabawy. Załoga
62100 organizowała je z własnej inicjatywy, przyłączając się do licznych akcji
charytatywnych oraz organizując zawody sportowe dla dzieci, festyny
antyrasistowskie, spotkania z idolami młodzieży, zawody deskorolkarzy.
Wspólnym mianownikiem tych przedsięwzięć były tolerancja i szacunek do innych
ludzi. 0 lat temu Załoga 62100 stała się współorganizatorem RockNocy –
wydarzenia muzycznego, które staje się „markowym produktem kulturalnym”
Wągrowca, czego dowodzą coroczne rekordy frekwencyjne. Stowarzyszenie
działa według w pełni demokratycznych reguł, co stanowi o jego sile. Pierwszym
liderem Załogi 62100 był Filip Żbikowski, który zakładał ją m.in. ze Sławomirem
Jarzyńskim i Remigiuszem Priebe. Przez dziesięć lat przez szeregi Załogi
przewinęło się około 30 osób. W kilku ostatnich na jej czele stoi Edgar Hein, który
często ze sceny mawia ”To nie my jesteśmy Załogą, to Wy nią jesteście”. Słowa te
stały się już swego rodzaju mottem Załogi. Mając na uwadze powyższe,
nieprzeciętne zasługi stowarzyszenia Załoga 62100 dla rozwoju kultury i życia
artystycznego w Wągrowcu oraz dla promocji miasta, przyznaje się Załodze
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62100 Honorową Nagrodę Miasta Wągrowca w kategorii „Oświata, nauka, kultura
i kultura fizyczna”.
Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec – w kategorii
działalność społecznikowska
Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec Laureat Honorowej Nagrody Miasta
w kategorii działalność społecznikowska Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec
to organizacja, która w ostatnich latach zyskała sobie bardzo duże uznanie wśród
mieszkańców naszego miasta. Zasługuje na nie swoją bardzo efektywną
działalnością wychowawczo-szkoleniową oraz organizacyjną. To bowiem właśnie
wągrowieckie koło PZW, pod przewodnictwem pana Piotra Tucholskiego, od lat
prowadzi popularną szkółkę wędkarską dla dzieci, w której najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta nie tylko uzyskują wiedzę o biologii ryb, metodach ich połowu, ale
przede wszystkim są zachęcani do kontaktu z przyrodą, poznają zasady ochrony
środowiska i uczą się szanować otaczającą przyrodę. Dzięki temu dzieci i młodzież
nie ograniczają świata swojej rekreacji do życia w wirtualnym świecie, co jest dzisiaj
zjawiskiem nagminnym i niestety bardzo szkodliwym dla ich zdrowia. Polski
Związek Wędkarski Koło Wągrowiec znany jest wągrowczanom przede wszystkim
jako organizator cyklicznej imprezy wędkarskiej – zawodów wędkarskich dla dzieci
połączonych z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Impreza ta co roku bije
frekwencyjne rekordy, które zawdzięcza doskonałej organizacji, licznym atrakcjom,
które towarzyszą piknikowi i dobrej współpracy ze sponsorami. Mając na uwadze
powyższe zasługi Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec dla
wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju życia społecznego w Wągrowcu,
przyznaje się Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło Wągrowiec Honorową
Nagrodę Miasta Wągrowca w kategorii „działalność społecznikowska”.

Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu – w kategorii działalność
społecznikowska
Oryginalne rytuały, mundury insygnia królewskie i odznaki sprawiają, że
w Wągrowcu nie ma chyba barwniejszej organizacji niż Bractwo Strzeleckie, które
jest jednocześnie najstarszą organizacją kurkową na ziemi wągrowieckiej. Jego
członkami są lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy i kupcy, a nawet lekarze, którzy
służą miastu zgodnie z bracką dewizą „Miastu na chwałę i ozdobę, rzemiosłu
i kupiectwu na siłę, a młodzieży na patriotyczne zawołanie”. Reaktywowane w 1996
roku Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu, obchodziło rok temu 470. rocznicę
otrzymania statutu, nadanego przez cysterskiego opata Jana III. Działalność
Bractwa w mieście jest widoczna na co dzień – jego członkowie biorą czynny udział
w miejskich obchodach świąt narodowych i regionalnych, m.in. Święta
Niepodległości, wybuchu Powstania Wielkopolskiego i imienin miasta, podczas
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których organizuje Strzelanie Jakubowe. Patriotyczne tradycje i wartości przekazuje
młodemu pokoleniu – od 16 lat działa sekcja młodzieżowa Bractwa Strzeleckiego,
skupiająca młodzież powyżej 16. roku życia. Wągrowieckie Bractwo nawiązało
także kontakty z podobnym Stowarzyszeniem Strzelców w partnerskim Adendorfie.
Członkowie bractw wzajemnie się odwiedzają i uczestniczą w corocznych turniejach
strzeleckich. Mając na uwadze powyższe zasługi Bractwa Strzeleckiego
w Wągrowcu dla wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju życia społecznego
w Wągrowcu, przyznaje się Bractwu Strzeleckiemu w Wągrowcu Honorową
Nagrodę Miasta Wągrowca w kategorii „działalność społecznikowska”.

Przedstawiciele delegacji zagranicznych oraz wielu krajowych gości pogratulowali
władzom Wągrowca oraz jego mieszkańcom dotychczasowych osiągnięć oraz
złożyli wiele serdecznych, imieninowych życzeń.
Uroczysta sesję uświetnił występ Zespołu The Hoor. The Hoor powstał w Miejskim
Domu Kultury wiosna 2010 roku. Posiada w repertuarze utwory rozrywkowe oraz
muzyki klasycznej. Zespół reprezentował Wągrowiec wiele razy na konkursach
i festiwalach ogólnopolskich odnosząc sukcesy. Występował również w miastach
partnerskich (Gyula na Węgrzech oraz Le Polesise Trewise we Francji) Od roku
2013 w wągrowieckim klasztorze zespół prezentuje dzieła kantatowo-oratoryjne
uświetniając narodowe święto niepodległości. W tym roku również będziemy mogli
uczestniczyć w koncercie listopadowym którego wykonawcą będzie m.in The Hoor.
Z tego powodu, iż obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości wysłuchamy
dzisiaj kilku utworów o tematyce ojczyźnianej. Bedzie to zaproszenie i uwertura
przed 11 listopada, na którego obchody zespół już dziś pragnie zachęcić.

Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1300.

Prowadzący obrady

Wiesław Zając
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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