Protokół Nr XIX/2012
uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Dni Miasta Wągrowca
odbytej 28 lipca 2012 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Uroczystą XIX Sesję rozpoczęto o godz. 1000, a zakończono o godz. 1230.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan dr Władysław
Purczyński.
W uroczystej sesji udział wzięło 16 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu na ogólny
stan 21 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni radni – Andrzej Gąsiorek, Mariusz Nowak, Krzysztof
Poszwa, Jarosław Wilk i Wiesław Zając.
Porządek obrad uroczystej sesji obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.
Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.
Wręczenie listów gratulacyjnych i upominków 18-letnim Jakubom, mieszkańcom
Wągrowca.
Koncert okolicznościowy.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński – dokonał otwarcia
obrad uroczystej Sesji Rady Miejskiej o godz. 1000 i powitał zaproszonych gości :
- Radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza,
- Posłów i senatorów :
o Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Marka Siwca,
o Posła na Sejm RP Pana Romualda Ajchlera,
o Posła Na Sejm RP Pana Jacka Najdera,
o Senatora RP Pana Mieczysława Augustyna,
- Pana Igora Anatoliewicza Oszczepkowa Konsula Konsulatu Generalnego
Federacji Rosyjskiej w Poznaniu,
- szefów delegacji zagranicznych:
o Pana Thomasa Macka (Tomas Mak) – Burmistrza Adendorfu,
Mera
o Pana
Yves
Bressy
(Iw
Bresi)
–
reprezentującego
Le Plessis – Trevise
o Pana Sigfrida Spallka – Z-cę Burmistrza Schönwalde
o Panią Galinę Stolyarową – Kierownik Wydziału Oświaty reprezentującą
Administrację Rejonu Krasnogorsk,
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca:

2

-

-

o Panią Marianne Krause,
o Panią Rosie Marie Oehme,
o Pana Helmuta Harneita,
Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o Pana Wiktora Walkowiaka,
o I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. na czele z jego
dyrektorem Panem Jarosławem Biniewiskim i Przewodniczącym Rady
Rodziców Panem Maciejem Tomczakiem,
o Siostrę Annę Kufel,
o Pana Jana Maćkowiaka,
Pana Jerzego Kado – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego,
Pana
Tomasza Bugajskiego
–
członka
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego,
Pana Jarosława Berendta – radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Panią
Alicję
Kobus
–
Przewodniczącą
Gminy
Żydowskiej
w Poznaniu,
Powiatu
Wągrowieckiego
Pana
Michała
Piechockiego
Starostę
i Wicestarostę Pana Tomasza Kranca,
Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Pana Tadeusza
Synorackiego i radnych Rady Powiatu,
Pana Eugeniusza Pyrzyńskiego – Prezesa Zarządu Powiatowego PSL
Proboszczów wągrowieckich parafii z Dziekanem Dekanatu Wągrowieckiego
Ks. Kanonikiem Piotrem Kalinowskim na czele
Prezesa Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych Pana Bonifacego
Biniewskiego,
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
szefów jednostek organizacyjnych powiatu,
przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji społeczno - politycznych,
kulturalnych i stowarzyszeń,
prasę regionalną, lokalną i inne media

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Wągrowca – Pan Stanisław Wilczyński wygłosił okolicznościowy referat.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Honorowych Nagród Miasta
Wągrowca:
•

Panu Wiktorowi Walkowiakowi – w kategorii gospodarka;

Pan Wiktor Walkowiak od 1987 roku, czyli już przez 25 lat zarządza
Przedsiębiorstwem Budowlanym w Wągrowcu, przez 15 lat będąc
dyrektorem tej, należącej wówczas do Skarbu Państwa, firmy. Był to bardzo
trudny okres dla wielu przedsiębiorstw w Polsce, czasy przemian
i wprowadzania zasad gospodarki wolnorynkowej, przez które Pan Wiktor
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Walkowiak przeprowadził Przedsiębiorstwo Budowlane w Wągrowcu
bezpiecznie, aż do momentu prywatyzacji firmy w 2005 roku, w wyniku której
został jej właścicielem. Dzięki jego umiejętnościom menadżerskim firma
zaczęła intensywnie się rozwijać, a jej pracownicy, których jest aktualnie 50.,
zachowali swoje miejsca pracy. Obecnie przedsiębiorstwo Pana Walkowiaka
realizuje kompleksowo wiele budów i inwestycji, działając na obszarze nie
tylko Wągrowca, ale także na terenie powiatu wągrowieckiego oraz gmin
położonych w promieniu 60 km od Wągrowca. Szeroki zakres działalności
firmy jest możliwy dzięki racjonalnej polityce kadrowej prowadzonej w firmie,
zgodnie z którą zatrudnia ona fachowców z różnych branż, w tym – oprócz
budowlanej – także elektryków, instalatorów wodno-kanalizacyjnych
i gazowych oraz malarzy. Na wągrowieckim rynku gospodarczym
Przedsiębiorstwo Budowlane zyskało bardzo dobrą markę dzięki
dotrzymywaniu terminów wykonania, niewygórowanych cen usług oraz
dobrej jakości wykonywanych prac. W ostatnich latach „Wiktor Walkowiak –
Przedsiębiorstwo Budowlane” zrealizowało wiele obiektów użyteczności
publicznej, w tym m.in.:
- budowę sali gimnastycznej oraz budynku administracyjnego Gimnazjum
Miejskiego, a także budowę Ratusza wraz z parkingiem w 2000 r.;
- remont oraz odnowę elewacji budynku Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu,
- termomodernizacje oraz przebudowy budynków warsztatów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr
1
przy
ul.
Kcyńskiej,
I
Liceum
Ogólnokształcącego, budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu,
- remont oddziałów Szpitala Powiatowego w Wągrowcu: wewnętrznego,
położniczo-ginekologicznego, sal chirurgicznych oraz paliatywnego, a także
budowa sterylizatorni i pomieszczeń tomografii szpitala,
- budowę i rozbudowę Hospicjum Miłosiernego Samarytanina,
- remont oraz termomodernizację hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Letniej,
budynku kina (wraz z jego przebudową),
- budowę osiedla mieszkaniowego przy ul 11 Listopada,
- remont i przebudowę Ośrodka Wielspin,
- budowę siedziby KRUS,
- budowę i modernizację budynku Poczty Polskiej, wieży widokowej OSP,
- termomodernizację gminnych obiektów szkolnych w Żelicach i Pawłowie
Żońskim,
- przebudowę wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz
z zagospodarowaniem terenu, a aktualnie rozbudowuje obiekty Państwowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu.
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Należy podkreślić, że Pan Wiktor Walkowiak realizuje powierzone Mu
zadania uwzględniając życzenia wyrażone przez inwestora. Stara się opierać
relacje na wzajemnym zrozumieniu, woli współpracy i elastyczności. Jeśli
rodzą się problemy, zawsze stara się je rozwiązywać na drodze
porozumienia i z poszanowaniem interesów wszystkich stron. Z podjętych
zadań wywiązuje się terminowo, a zadowoleni inwestorzy często wracają
z kolejnymi zleceniami. Na dobrą opinię inwestorów, dobrą pozycję na rynku
i sukces firmy Pana Wiktora Walkowiaka składa się także wiele innych
czynników, wśród których wymienić należy: zaangażowanie i wysiłek
pracowników firmy, umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej oraz
konsekwentne zarządzanie firmą. Efektem tego są kolejne zlecenia
i możliwość prowadzenia dalszych inwestycji, których liczba stale rośnie.
•

I Liceum Ogólnokształcącemu im. Powstańców Wielkopolskich
w Wągrowcu – w kategorii nauka, kultura, oświata i kultura
fizyczna;

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu
obchodzi w tym roku jubileusz 140-lecia swojej chlubnej działalności na
terenie Wągrowca. Ta bez wątpienia najbardziej zasłużona szkoła
w Wągrowcu szczyci się bogatą przeszłością historyczną oraz wielkimi
tradycjami oświatowymi i patriotycznymi. W przeszłości wielu, spośród około
10 tysięcy, absolwentów szkoły walczyło o wolność Polski i Polaków, wielu
oddało za te najwyższe patriotyczne wartości swoje życie. Wśród
absolwentów I LO w Wągrowcu było także wielu wybitnych naukowców,
poetów, polityków, księży, lekarzy, inżynierów, nauczycieli, artystów
i aktorów, którzy już od ponad 100 lat rozsławiają imię szkoły, miasta, ziemi
wągrowieckiej, w kraju i za granicą. W gronie najbardziej znanych
absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
wymienić należy m.in.: absolwent z:
- r. 1888 – Władysław Rabski – literat i publicysta,
- r. 1889 – Stanisław Przybyszewski – znany pisarz, poeta i dramaturg,
- r. 1948 – Sylweria Szyfter – lekarz i podróżnik,
- r. 1950 – Zbigniew Orywał – wielokrotny rekordzista Polski w biegach
średnich, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rzymie, a także dwukrotny mistrz
USA w biegu na dystansie 1000 jardów (915 m),
- r. 1955 – prof. Andrzej Zieliński – Minister Kultury w latach 2005-2007,
- r. 1957 – prof. Michał Zieliński – wybitny pianista, profesor muzyki, Prezes
Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach w Finlandii,
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- r. 1959 – prof. Anna Wolff-Powęska – historyk, specjalista w zakresie
stosunków polsko-niemieckich, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu
w latach 1990-2004,
- r. 1961 – prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak – specjalista optometrii
i biologii układu wzrokowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, były
rektor tej uczelni,
- r. 1963 – prof. dr hab. Ewa Hawlicka – prof. nauk chemicznych na
Politechnice Łódzkiej,
- r. 1964 – prof. Krystian Żołyński – prof. nauk medycznych, specjalista
ortopedii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
- prof. Tomasz Matuszewski – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu,
- r. 1965 – prof. Ryszard Parzyński – prof. fizyki kwantowej na UAM
w Poznaniu,
- r. 1990 – Sebastian Konrad – aktor teatralny i filmowy oraz reżyser,
- r. 1991 – Sebastian Grek – aktor,
- r. 1992 – Katarzyna Maternowska – aktorka.
O tym, że I LO w Wągrowcu to także kuźnia talentów artystycznych
doskonale dowodzi również Teatr Prób pod kierownictwem Jana Kaspra,
który w ubr. obchodził rocznicę 30-lecia swojej działalności. Od wielu lat
jest to jeden z najlepszych teatrów amatorskich w Polsce, którego imię
rozsławiło słynne multimedialne widowisko pt. „Okna” pokazane w ramach IV
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta’94 w Poznaniu. W swoim
dorobku Teatr Prób ma kilkadziesiąt przedstawień teatralnych i realizacji
artystycznych – jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.
Złotych Masek na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu
(1987, 1989), Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych
w Ostrowie Wlkp. (2009 r.), Wielkiej Nagrody Komisarzy Off – Biennale
w Poznaniu (1994 r.), a także Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca
w 2011 roku. Na temat twórczości Teatru powstało aż 5 filmów
telewizyjnych. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu położyło i kładzie
wielkie zasługi dla rozwoju życia lokalnego w naszym mieście,
a Wągrowcowi, powiatowi wągrowieckiemu i Polsce daje dar najcenniejszy –
wykształconych młodych ludzi, dumnych ze swojej szkoły i przysparzających
jej powodów do chwały.
•

Siostrze Annie Kufel – w kategorii działalność społecznikowska;

Siostra Anna Kufel przyszła na świat w 1930 r. w Przysiersku
i wychowując się w wielodzietnej rodzinie – jako jedno z piętnaściorga
dzieci – od najmłodszych lat nauczyła się życia we wspólnocie oraz
atmosferze wzajemnej pomocy i służby innym. 23 kwietnia 1953 roku Anna
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Kufel wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego
Wincentego a Paolo. Po ukończeniu nowicjatu kontynuowała naukę
w Szkole Pielęgniarskiej, po czym pracowała kilka lat w szpitalu dziecięcym
w Poznaniu. Następnie została skierowana do placówki w Chełmnie, gdzie
służyła pomocą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci specjalnej troski.
W tym samym charakterze Siostra Anna posługiwała także w kolejnej
placówce – w Sośniowicach. Posłuszna woli przełożonej z pełnym
oddaniem pracowała także w szpitalu w Gostyniu. Po przejściu na
emeryturę, decyzją przełożonej została skierowana do dalszej pracy – tym
razem charytatywnej. Również i w tym przypadku Siostra Anna z całą pasją
oddała się posłudze. 1 października 1996 roku Siostra Anna przybyła do
Wągrowca. Niemal od razu zaczęła się troszczyć o potrzeby ubogich
parafian. Nie oglądając się na innych udawała się do osób życzliwych,
cierpliwie prosząc o wsparcie, z uśmiechem przy tym mówiąc: „To nie dla
mnie – to dla moich ubogich”. Otrzymane dary, choćby najskromniejsze, po
rozeznaniu zawsze sprawiedliwie rozdzielała pomiędzy rodziny wielodzietne,
osoby starsze, samotne lub aktualnie potrzebujące wsparcia. W tej
działalności od lat pomagają Siostrze Annie jej podopieczne – Panie
Miłosierdzia, skupione w parafialnym oddziale Caritas. Siostra Anna
z ogromnym zaangażowaniem i współczuciem pochylała się nad ubogimi
i pokrzywdzonymi przez los. Szuka dla nich wsparcia także w państwowych
instytucjach. Z okazji świąt, dzięki Jej poświęceniu około 150 osób chorych
otrzymuje do domu życzenia świąteczne i słodki upominek. Poza nimi paczki
żywnościowe otrzymuje około 100 rodzin – w tym 120 dzieci. Przez cały
rok, raz w tygodniu wydaje żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby
ubogim i potrzebującym. Niezależnie od tego dyżuru Siostra Anna każdego
dnia jest otwarta na potrzeby biednych. Oprócz zaspokajania ich potrzeb
materialnych, troszczy się również o ich życie duchowe. We współpracy
z kapłanami organizuje msze święte u chorych leżących w domu. Nigdy
też nie odmawia pomocy, gdy ktoś o taką prosi, a pukanie do drzwi z prośbą
o pomoc słyszy praktycznie każdego dnia. Mimo podeszłego wieku
i słabnących sił ciągle trwa na posterunku służąc ofiarnie potrzebującym. Jest
wyjątkowo pracowita i pełna poświęcenia, a jednocześnie zawsze radosna
i uśmiechnięta. Największą radość przynosi Jej bezinteresowne służenie
innym i niesienie im pocieszenia – zwłaszcza tym najbardziej
pokrzywdzonym. Potrafi ulżyć ludzkiej doli choćby tylko uśmiechem i dobrym
słowem. Zawsze z pokorą, cicho, bez rozgłosu i rzetelnie wypełnia swoje
zadania. Posługa Siostry Anny jest chlubną kontynuacją ofiarnej posługi
wszystkich Sióstr Miłosierdzia od przeszło 150. lat wspomagających
ubogich, samotnych, chorych i potrzebujących w Wągrowcu.
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•

Panu Janowi Maćkowiakowi
społecznikowska;

–

w

kategorii

działalność

Pan Jan Maćkowiak jest aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego
Krzyża od kilkudziesięciu lat, w tym 16 lat pełniąc funkcję Prezesa PCK Koła
w Wągrowcu. W swojej działalności dał się poznać jako gorliwy propagator oświaty
zdrowotnej, a szczególnie – honorowego krwiodawstwa. Jest inspiratorem
programu edukacyjnego „Super Wiewiórka” z zakresu: zdrowia – higieny –
humanitaryzmu – bezpieczeństwa i tolerancji. Tylko w minionym roku szkolnym
wzięło w nim udział 546 dzieci wczesnoszkolnych z Wągrowca i powiatu
wągrowieckiego. Pan Jan Maćkowiak jest szczególnie zaangażowany
w promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i dorosłych. Wygłasza
pogadanki o znaczeniu krwi w życiu człowieka, w których co roku bierze udział od
1000 do 1500 młodych ludzi i dorosłych. Jest pomysłodawcą Powiatowego
Konkursu Krwiodawstwa dla gmin, zakładów pracy, sołectw, szkół
ponadgimnazjalnych, służb mundurowych oraz organizacji i stowarzyszeń. Konkurs
ten odbywa się już od 8 lat. Jest także organizatorem wielu otwartych akcji
poboru krwi i uroczystych spotkań dla krwiodawców i sióstr PCK. Przyczynił się
także do uzyskania kilku lokalnych przywilejów dla honorowych dawców krwi.
Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że w Wągrowcu oraz powiecie wągrowieckim
znacznie wzrosło zainteresowanie oddawaniem bezcennego leku, jakim jest krew.
Dla porównania przypomnijmy, że w 1996 roku w punkcie krwiodawstwa zebrano
zaledwie 324 litry krwi, a już w 2009 r. – 754 litry, w 2010 – 805 litrów, by w 2011
r. osiągnąć rekordowe 896 litrów zebranej krwi – leku, który ratuje zdrowie i życie
wielu ludzi. Warto tutaj przypomnieć, że co minutę w Polsce potrzebny jest 1 litr
tego bezcennego leku. Pan Jan Maćkowiak jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu
przedsięwzięć zdrowotnych oraz służących rozwojowi życia społecznego
w Wągrowcu. To on zainspirował Konkurs Niepalenia Papierosów, w którym od
9. lat biorą udział zakłady pracy, instytucje oraz placówki oświatowe z terenu
Wągrowca i powiatu wągrowieckiego. Jest także członkiem - założycielem
Wągrowieckiego Uniwersytetu III Wieku oraz Bractwa Strzeleckiego
i Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa. Od 41 lat jest także
strażakiem – ratownikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu, angażując
się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach zagrożenia. Pełnił m.in.
funkcję sekretarza OSP, członka Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, a od
2001 roku jest członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Wągrowcu. Napisał
także historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Nie jest to zresztą
Jego jedyna publikacja, bowiem spod Jego pióra wyszły także dwie inne publikacje:
„Pierwsza pomoc samarytańska” oraz „Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża
w Wągrowcu”. Za swoją działalność strażacką został w 2012 r. wyróżniony tytułem
Najpopularniejszy Wielkopolski Strażak OSP, w plebiscycie organizowanym
przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego” i Zarząd Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. Działalność Pana Jan
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Maćkowiaka cechuje chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i głęboka
wrażliwość na ludzkie potrzeby. Służy także wymiernie podniesieniu świadomości
zdrowotnej oraz bezpieczeństwa wśród mieszkańców ziemi wągrowieckiej.
Następnie Burmistrz Miasta Wągrowca przystąpił do ceremonii wręczenia listów
gratulacyjnych oraz drobnych upominków 18-letnim Jakubom, mieszkańcom
Wągrowca, obchodzącym imieniny w dniu Patrona miasta Wągrowca – Św. Jakuba
Apostoła – Panom Jakubowi Dolackiemu, Jakubowi Ewertowskiemu, Jakubowi
Graczykowi, Jakubowi Kadow, Jakubowi Rączkowiakowi, Jakubowi Reis, Jakubowi
Szulc, jakubowi Świderskiemu, Jakubowi Werblińskiemu i Jakubowi Zadroga..
Uroczystą Sesję uświetnił koncert zespołu „JEZZ CAKE” z Poznania..
Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1230.

Przewodniczący obrad
(dr Władysław Purczyński)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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