Protokół Nr XXIX/2013
uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Dni Miasta Wągrowca
odbytej 27 lipca 2013 r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Uroczystą XXIX Sesję rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1330.
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, Dionizy Macioszek,
Mieczysław Spychaj 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. 1100 i powitał zaproszonych gości :
- Radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza,
- Posłów i senatorów :
o Pana Senatora Mieczysława Augustyna,
o Posła na Sejm RP Adama Szejnfelda,
o Posła na Sejm RP Pana Romualda Ajchlera,
o Posła na Sejm RP Pana Jacka Najdera,
- Pana Władimira Tkaczewa- Konsula
Generalnego Federacji Rosyjskiej
w Poznaniu,
- szefów delegacji zagranicznych:
o Pana Manfreda Stephana – Przewodniczącego Stowarzyszenia Partnerstwo
Adendorf - Wągrowiec,
o Pana BODO Oehme – Burmistrza Schönwalde i Honorowego Obywatela
Wągrowca,
o Panią Larisę Raikovą – szefową Wydziału Zdrowia Rejonu Krasnogorsk,
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o Pana Jensa Barenthsena z Hobro (Dania) - Honorowego Obywatela
Wągrowca,
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca:
o Panią Marianne Krause,
o Pana Helmuta Harneita,
o Pana Stefana Mikołajczaka,
o Pana Zdzisława Bączkiewicza,
- Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu na czele
z Paniami: Prezes Kingą Babicz oraz Wiceprezes Bogumiłą Nickiel oraz
Pana Janusza Marczewskiego,
o właściciela Firmy HORSTMANN Pana Bernharda Horstmanna oraz
współpracowników,
o Pana Jana Zengra,
o Szkolny Klub Wolontariatu „DAR ŻYCIA” przy ZSP Nr 1 w Wągrowcu na
czele z dyrektorem szkoły Panem Jarosławem Berendtem, Panią Natalię
Pałczyńską i uczniów tej szkoły,
- Pana Jerzego Kado – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego,
- Pana Tomasza Bugajskiego – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
- Panią Alicję Kobus – Przewodniczącą Gminy Żydowskiej w Poznaniu, oraz
Pana dr Marka Daniela,
- generała brygady pilota Włodzimierza Usarka, dowódcę II skrzydła Lotnictwa
Taktycznego, dowódcę garnizonu
- Starostę Powiatu Wągrowieckiego Pana Michała Piechockiego
- Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Pana Tadeusza
Synorackiego i radnych Rady Powiatu,
- Burmistrzów i Wójtów gmin naszego powiatu min. Wójta Gminy Wągrowiec Pana
Przemysława Majchrzaka i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Michała
Nogalskiego,
- Pana Eugeniusza Pyrzyńskiego – Prezesa Zarządu Powiatowego PSL
reprezentującego Posła PSL, a jednocześnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Stanisława Kalembę,
- Panią Halinę
Sobotę – Przewodniczącą Zarządu PiS w Wągrowcu
reprezentującą Posła Maksa Kraczkowskiego,
- Pana Dariusza Eitnera – Sekretarza Zarządu PiS w Wągrowcu
reprezentującego Posła Pawła Szałamachę,
- Pana Jakuba Zadrogę - Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej
- Dziekana Dekanatu Wągrowieckiego Ks. Kanonika Piotra Kalinowskiego oraz
proboszczów wągrowieckich parafii Ks. Kanonika Andrzeja Rygielskiego i Ks.
Zbigniewa Szyka,
- przedstawicieli przedsiębiorstw, szczególnie Pana Alfonsa Hemmerlinga
udziałowca firmy POLINOWA POLSKA, która będzie budowała fabrykę mebli w
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-

Wągrowcu. Panie Prezesie, w imieniu władz miasta dziękujemy właścicielowi za
wybór Wągrowca na miejsce inwestycji i mogę Pana zapewnić, że jest to bardzo
trafny wybór. Wągrowiec Was nie zawiedzie,
przedstawicieli organizacji społeczno - politycznych, kulturalnych i stowarzyszeń,
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
szefów jednostek organizacyjnych powiatu,
18 – letnich Jakubów,
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:
•

HORSTMANN Budowa Urządzeń
Sp. z o.o. – w kategorii gospodarka;

i

Technika

Ekologiczna

Firma HORSTMANN powstała 26 czerwca 1993 roku na bazie byłego
ZREMB-u. Wywodzi się z macierzystej firmy HORSTMANN Anlagentechnik
Gmbh z Bad Oeynhausen, która działa na rynku niemieckim w branży
ekologicznej ponad 40 lat.
Firma HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna w Wągrowcu
projektuje, produkuje i montuje linie sortownicze dla odpadów komunalnych,
budowniczych i przemysłowych dla surowców wtórnych, makulatury i szkła
opakowaniowego, systemy transportu bliskiego bazujące na przenośnikach
rolkowych, łańcuchowych i taśmowych oraz automatyczne magazyny
wysokiego składowania „pod klucz”.
W minionych latach firma zrealizowała wiele inwestycji, zarówno w Polsce
m.in.: Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu,
Krakowie i Wrocławiu, jak i w państwach europejskich: Niemczech, Francji,
Hiszpanii, Austrii i Włoszech.
Firma HORSTMANN zatrudnia obecnie ponad 200 osób, będąc jednym
z największych i najstabilniejszych pracodawców w naszym mieście.
Wysoki poziom usług świadczonych przez firmę HORSTMANN jest także
wspaniałą promocją naszego miasta nie tylko w kraju ale i za granicą stąd
przyznanie Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca w kategorii gospodarka jest
jak najbardziej zasadne.
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•

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej – w kategorii nauka,
kultura, oświata i kultura fizyczna;
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu zostało założone
w 1958 roku i od 55 lat nieprzerwanie prowadzi działalność w zakresie
popularyzacji historii i folkloru Ziemi Pałuckiej oraz organizuje i inicjuje
działalność kulturalną. Przez ten okres przez szeregi TPZP przewinęło się
ok. 300 osób (obecnie jest ich 124) – zainteresowanych historią i tradycjami
Ziemi Pałuckiej, twórców kultywujących tradycje regionalne, plastyków
amatorów, pracowników instytucji kulturalnych i działaczy kultury, a także
nauczycieli i dziennikarzy prasy lokalnej.
Na przestrzeni tych lat Towarzystwo było inicjatorem wielu różnorodnych
przedsięwzięć, w tym m.in. badań archeologicznych, działań służących
ochronie dóbr kultury i walorów przyrodniczych regionu Pałuk, starań
o renowację zabytkowych grobowców na cmentarzu starofarnym
w Wągrowcu. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej odegrało też znaczną
rolę w utworzeniu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, ofiarnie pomagając
w pozyskiwaniu przez muzeum jego zbiorów. Członkowie Towarzystwa
zarówno inicjowali przedsięwzięcia mające na celu popularyzację historii,
tradycji regionalnych, folkloru pałuckiego, jak i włączali się
w przedsięwzięcia realizowane przez instytucje kultury działające
w Wągrowcu, uczestnicząc w organizowanych konferencjach, warsztatach
i imprezach kulturalnych.
We współpracy z członkami TPZP wydawane były wartościowe publikacje
dotyczące ważnych wągrowieckich postaci, historii i kultury ludowej Pałuk.
W związku z niewątpliwymi zasługami, tegoroczny jubileusz 55 lat
działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu jest
odpowiednią okazją, żeby uhonorować i docenić jego trud włożony w wieloletnią
i wartościową działalność w zakresie popularyzacji oraz ochrony i promocji
kulturowego dziedzictwa Wągrowca.

•

Szkolny Klub Wolontariatu „DAR ŻYCIA” przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 – w kategorii działalność
społecznikowska;
Szkolny Klub Wolontariatu „DAR ŻYCIA” powstał 3 lata temu w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, jako klub skupiający ok. 200
uczniów, dla których celem było niesienie bezinteresownej pomocy
drugiemu człowiekowi: osobie niepełnosprawnej, chorej czy potrzebującej.
Młodzieńczy entuzjazm i energia niemal z dnia na dzień sprawiły, że działalność
Klubu nabrała rozmachu.
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Szkolny Klub Wolontariatu „DAR ŻYCIA” angażuje się w wiele akcji
charytatywnych, a młodzież – poprzez swoje działanie – jest wychowywana,
aby czynnie reagować na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych.
Uczniowie, dzięki działaniom podejmowanym przez szkolny klub wolontariatu
rozwijają postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, życzliwości
i bezinteresowności. Szkolny Klub Wolontariatu „DAR ŻYCIA” wspiera
jednocześnie ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej oraz promuje idee
transplantacji i transplantologii zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak
i w środowisku lokalnym. Mimo stosunkowo krótkiej działalności Klubu, jego
inicjatywy i działania są widoczne nie tylko na terenie szkoły, ale także mieście,
powiecie wągrowieckim, Wielkopolsce.
Uczniowie działający w Klubie aktywnie włączyli się w organizację koncertu
charytatywnego pod hasłem „Hospicjum to też życie”, dzięki któremu
zebrano ponad 6300 zł, a następnie przekazano je na rzecz Hospicjum
miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „DAR ŻYCIA” byli także
organizatorami Dnia Dawcy Szpiku w Wągrowcu oraz Dnia Dawcy Szpiku
Dla Kubusia. Akcje te pozwoliły na zarejestrowanie prawie 1000 osób –
potencjalnych dawców szpiku. Jedna z nich – pracownica ZSP nr 1
w Wągrowcu – okazała się bliźniakiem genetycznym dla 18-letniej osoby
cierpiącej na nowotwór krwi i oddała jej swoje komórki macierzyste. Głośnym
echem odbiła się również pomoc dla 3-letniego, chorującego na białaczkę,
Kubusia z Wągrowca. Młodzież nie tylko zorganizowała Dzień Dawcy Szpiku
dla Kubusia, ale zbierała także środki pieniężne, organizowała kiermasze
rzeczowe, by pomóc jego rodzinie. „DAR ŻYCIA”, przekazała Kubusiowi oraz
dzieciom z Oddziału Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
w Poznaniu 8 kartonów zabawek i materiałów papierniczych zebranych
w ramach akcji „Wielkanocny Zajączek”. Podobny charakter miała również
akcja obdarowania słodyczami dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wągrowcu.
Bardzo aktywna działalność młodzieży działającej w Szkolnym Klubie
Wolontariatu „DAR ŻYCIA” odznaczyła się również w kampanii promującej
idee transplantacji i transplantologii, organizując akcje rozdawania
oświadczeń woli, happeningi na płycie wągrowieckiego rynku, a także Rajd
Rowerowy Ponad Podziałami dla Transplantacji ulicami miasta. Działania te
zostały docenione przez kapitułę ogólnopolskiej kampanii „Drugie Życie”,
a szkoła została dwa razy z rzędu wyróżniona nagrodą główną w Wielkopolsce
i czekami po 1000 zł każdy. Czeki te zostały przekazane dwóm młodym
mieszkankom Wągrowca, które zmagają się z ciężkimi chorobami. Koło
„DAR ŻYCIA” nie ustaje w działaniach, czego nie zmienia nawet przerwa
wakacyjna. Podczas tegorocznych wakacji angażuje się ono w organizację
turnieju piłkarskiego, którego głównym celem jest pomoc dziewczynce
chorującej na dziecięce porażenie mózgowe.
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Mając na uwadze dotychczasowe zasługi Szkolnego Koła Wolontariatu
„DAR ŻYCIA” wyróżnienie Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca jest w pełni
zasłużone.
•

Panu Janowi Zenger – w kategorii działalność społecznikowska;

Jan Zenger to społecznik, jakich jest niewielu w Wągrowcu, animator działań
wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży w ramach Związku Harcerstwa
Polskiego, współzałożyciel Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę” w Wągrowcu.
Harcmistrz Jan Zenger jest instruktorem ZHP od 1964 roku, a swoją
społeczną działalność w Związku zaczął od bezpośredniej pracy z młodzieżą
w charakterze drużynowego 34 Drużyny Harcerskiej przy Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Wągrowcu. Następnie kierował szczepem harcerskim, który
założył przy tej szkole. Działał także społecznie w Komendzie Hufca ZHP
Wągrowiec, był członkiem rady Chorągwi Pilskiej ZHP oraz delegatem na VII
Zjazd ZHP. W codziennej pracy harcerskiej był przede wszystkim
organizatorem i komendantem harcerskich obozów stałych i wędrownych.
W Hufcu ZHP Wągrowiec przygotował i kierował 14 formami letniego
wypoczynku w różnych zakątkach Polski, w tym zgrupowaniami obozów
w ramach Harcerskiej Akcji Letniej Wał Pomorski. W latach 1970-1982
zorganizował i poprowadził obozy wędrowne po Polsce. W roku 2009
współorganizował pierwszy zlot harcerskich seniorów, zostając jednym
z współzałożycieli i zastępcą przewodniczącego Kręgu Seniorów „Damy
Radę” im. Feliksa Tylmana w Wągrowcu. Od tej pory każdego roku
współorganizuje zloty seniorów i bezpośrednio kieruje ich przebiegiem. W roku
2013 zorganizował Wielkopolski Zlot Harcerskich Seniorów, podczas którego
wągrowiecki Krąg otrzymał imię druha Feliksa Tylmana i proporzec. Działalność
na rzecz aktywizacji seniorów prowadzona przez harcmistrza Jana Zengera
zasługuje na szczególne uznanie. Za swoją działalność w ZHP harcmistrz Jan
Zenger został uhonorowany wieloma odznaczeniami i odznakami, w tym m.in.
Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym
Krzyżem Zasługi dla ZHP. Przez 40 lat swojej pracy zawodowej Jan Zenger żył
także problemami wągrowieckiej oświaty, a praca i dobro ucznia były dla Niego
celem nadrzędnym. W 1985 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora
do spraw organizacyjno-dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,
pełniąc tę funkcję przez kolejne 16 lat. Był m.in. organizatorem jubileuszowych
obchodów 75. rocznicy szkolnictwa zawodowego w Wągrowcu, a także
autorem publikacji pt. „Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Wągrowcu 19201995. Zarys dziejów”. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej i społecznej otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi. 2-krotnie został
także wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej , a aż 5-krotnie –
Nagrodą Kuratora Oświaty.
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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.
Miłym akcentem uroczystej sesji było wręczenie przez Pana Stefana Mikołajczaka
w imieniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego certyfikatu „NAJLEPSZE
W POLSCE” – „THE BEST IN POLAND” za „Miasto Wągrowiec liderem rozwoju
bazy sportowo – rekreacyjnej i promocji w regionie”. Wyróżnienie zostało złożone
na ręce Pana Burmistrza Miasta Stanisława Wilczyńskiego.
Uroczystą Sesję uświetnił koncert zespołu wokalnego AFFABRE CONCINUI
z Poznania..
Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1330.

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

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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