Protokół Nr XXXVII/2014
uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Imienin Miasta Wągrowca
odbytej 26 lipca 2014 r.
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Wągrowcu
Uroczystą XXXVII Sesję rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1330.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Pan Zbigniew
Byczyński.
W uroczystej sesji udział wzięło 17 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu na ogólny
stan 21 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni radni – dr Władysław Purczyński, Andrzej Reis, Bogdan
Smykowski i Wiesław Zając.
Porządek obrad uroczystej sesji obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca Panu prof. dr. hab.
Bernardowi Mendlikowi.
Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.
Wręczenie listów gratulacyjnych i upominków 18-letnim Jakubom, mieszkańcom
Wągrowca.
Koncert okolicznościowy.
Zamknięcie sesji.

Od hejnału miasta odegranego przez trębaczy z Orkiestry Młodzieżowej działającej
przy Miejskim Domu Kultury rozpoczęto Uroczystą Sesję Rady Miejskiej z okazji
święta Wągrowca – imienin miasta, św. Jakuba Apostoła.
Po hejnale - o godz. 1100 - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew
Byczyński – dokonał otwarcia jej obrad i powitał zaproszonych gości :
- Radnych Rady Miejskiej, Pana Burmistrza,
- Posłów i senatorów :
o Pana Senatora Mieczysława Augustyna,
o Posłankę na Sejm RP Panią Marię Janyskę,
o Posła na Sejm RP Pana Romualda Ajchlera,
- szefów delegacji zagranicznych:
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o z LE PLESSIS-TREVISE - Panią Viviane Haond – Zastępczyni Mera
(odpowiedzialna za oświatę),
o z Adendorfu - Pana Thomasa Maacka – Burmistrza, oraz Pana Manfreda
Stephana (Manfreda Sztefana) – Przewodniczącego Stowarzyszenia
Partnerstwo Adendorf - Wągrowiec,
o z Schönwalde - Pana BODO Oehme (Bodo Eme) – Burmistrza
i Honorowego Obywatela Wągrowca,
o z Krasnogorska - Pana ALEKSEEVA ALEXEY – Naczelnika Rejonu
lyinskoe (część Regionu Krasnogorsk),
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca:
o Panią Marianne Krause,
o Pana Helmuta Harneita,
o Pana Zdzisława Bączkiewicza,
o a szczególnie ciepło przywitał dzisiejszego Honorowego Obywatela Miasta
Wągrowca Pana prof. dr hab. Bernarda Mendlika,
- Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o delegację Spółki TB HYDRO Poznań na czele z Prezesem Zarządu Panem
Eugeniuszem Szaferem,
o Panią Irenę Grochowską,
o Wągrowiecki Chór Kameralny na czele z Prezesem Panem Mateuszem
Polimirskiego i dyrektorem artystycznym – Panem Andrzejem Kaliskim,
- przedstawicieli władz samorządu województwa wielkopolskiego w osobach :
- Pana Tomasza Bugajskiego – członka zarządu reprezentującego Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
- Pana Jerzego Kado – Wiceprzewodniczącego Sejmiku
- Pana Jarosława Berenta – radnego sejmiku,
- Panią Alicję Kobus – Przewodniczącą Gminy Żydowskiej w Poznaniu,
- Panią Halinę
Sobotę – Przewodniczącą Zarządu PiS w Wągrowcu
reprezentującą posła Pana Maksa Kraczkowskiego,
- Pana Eugeniusza Pyrzyńskiego – Prezesa Zarządu Powiatowego PSL
reprezentującego Posła Pana Stanisława Kalembę,
- Pana Piotra Pałczyńskiego reprezentującego posłankę do Parlamentu
Europejskiego Panią Krystynę Łybacką,
- samorząd powiatu wągrowieckiego na czele z:
o Panem Michałem Piechockim – Starostą Wągrowieckim,
o Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Panem Tadeuszem
Synorackim,
- Burmistrzów i Wójtów gmin naszego powiatu min. Wójta Gminy Wągrowiec –
Pana Przemysława Majchrzaka,
- generała brygady pilota Włodzimierza Usarka Dowódcy Centrum Operacji
Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego,
- proboszczy wągrowieckich parafii na czele z Dziekanem Dekanatu
Wągrowieckiego Ks. Kanonikiem Piotrem Kalinowskim,
- Panią Julię Surdyk - Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej,
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- przedstawicieli przedsiębiorstw, a szczególnie ciepło witam Pana Alfonsa
firmy POLINOWA POLSKA, która jest
Hemmerlinga współwłaściciela
inwestorem nowo budowanej fabryki mebli w Wągrowcu,
- przedstawicieli organizacji społeczno - politycznych, kulturalnych i stowarzyszeń,
- pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
- szefów jednostek organizacyjnych powiatu,
- szczególnie przywitał zaproszonych na dzisiejszą Sesję Jakubów, którzy
w bieżącym roku obchodzą 18 urodziny,
- prasę regionalną, lokalną i inne media
- Panią Bognę Zielińską – Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Wągrowcu wraz z mężem Maciejem Zielińskim, dzięki życzliwości których
możemy dziś odbyć tę uroczystą Sesję,
Burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński zaprezentował osiągnięcia samorządu
wągrowieckiego oraz lokalnych firm w minionych 12 miesiącach.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenia insygniów Honorowemu
Obywatelowi Miasta Wągrowca. W roku bieżącym Rada Miejska uhonorowała tym
tytułem Pana prof. dr hab. Bernarda Mendlika.
Profesor dr hab. Bernard Mendlik, chociaż urodził się w Chodzieży w dniu 8 lipca
1966 roku, od najmłodszych lat jest wągrowczaninem. Tutaj, w 1985 roku zdał
egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wlkp, tutaj też
ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia, będąc jednym z pierwszych jej
absolwentów. Średnią Szkołę Muzyczną ukończył w Toruniu na kierunku „klasa
śpiewu”. W latach 1985-1990 odbył studia w zakresie wychowania muzycznego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W latach1991-1997 kontynuował
studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W 1999 uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny
artystycznej - prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych na
Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego
sztuk muzycznych, a w kwietniu 2014 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego otrzymał tytuł Profesora Sztuk Muzycznych. Profesor dr hab.
Bernard Mendlik jest Dziekanem Wydziału oraz Dyrektorem Instytutu Edukacji
Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2012
pełnił funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego
dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW
w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc
w międzynarodowych i krajowych konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.:
w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii
i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne
wielkich form wokalnoinstrumentalnych. Profesor Bernard Mendlik jest
promotorem 4 rozpraw doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych
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i doktorskich. Od 6 lat jest także Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego
Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie – festiwalu
odbywającego się w Bydgoszczy. Jest także Członkiem zarządu Bydgoskiego
Towarzystwa Naukowego oraz Wiceprezesem Akademickiego Zrzeszenia
Sportowego UKW w Bydgoszczy. Był kierownikiem projektów finansowanych ze
środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW
oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy. Od 2010 roku pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu
III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. Wybrany przez kapitułę Głosu Wągrowieckiego
Honorowym Wągrowczaninem Roku 2011. Bernard Mendlik to wągrowczanin
z pochodzenia oraz z serca. Świadczą o tym Jego stałe kontakty i współpraca
z naszym miastem. Profesor Bernard Mendlik ma swój znaczący udział
w doskonaleniu warsztatu muzycznego chórzystów śpiewających w pracującym
przy Miejskim Domu Kultury Chórze The Hoor. Od 2011 roku prowadzi dla nich
letnie warsztaty chóralne. Warsztaty te podnoszą poziom artystyczny zespołu
i mają swoje dopełnienie we wspólnych, dużych przedsięwzięciach artystycznych
Chóru i Profesora. Jednym z nich był ubiegłoroczny koncert słynnego Requiem
V.A. Mozarta. Koncert miał miejsce 10 listopada 2013 roku. Dzieło zostało
wykonane wspólnie z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich Marka Czekały. Za
pulpitem dyrygenckim stanął prof. Bernard Mendlik, który poprowadził ponad setkę
artystów zgromadzonych w klasztorze pocysterskim. Obok orkiestry i Chóru The
Hoor wystąpił także Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Koncert
upamiętniał poległych w walce o niepodległość, a jego wykonanie zapisało się
w świadomości mieszkańców Wągrowca jako jedno z największych wydarzeń
kulturalnych 2013 roku. W tym roku podczas warsztatów Profesor będzie pracować
z chórzystami nad przygotowaniem Mszy Koronacyjnej Mozarta, którą
wągrowieckiej publiczności zaprezentują wspólnie 11 listopada 2014 r. Współpraca
z Profesorem Bernardem Mendlikiem obejmuje nie tylko obszary muzyki. Pan
Profesor z entuzjazmem przystał na promocję kultury pałuckiej poprzez
współpracę przy organizacji wystawy Pałuki w ramach projektu „Pałuki –
nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach
i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”. Entuzjazm Pana
profesora i pomoc przy organizacji wystawy sprawiły, że w okresie od 5 listopada
2013 r. do 15 listopada 2013 r. w Bydgoszczy, w kampusie głównym Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego wystawę mogło obejrzeć kilka tysięcy studentów
Uniwersytetu. Była to wspaniała okazja do zaprezentowania kultury Wągrowca
i regionu. Warto nadmienić, że pochodzący z Wągrowca studenci i absolwenci
Profesora są dzisiaj animatorami życia kulturalnego w Wągrowcu – m.in. Tomasz
Kotwica (dyrygent Chóru Maleńkiego, Nauczycielskiego oraz The Hoor). Prof.
Bernard Mendlik – jako prorektor ds. organizacji i rozwoju – z ramienia Uczelni
koordynował pracę Klubu Sportowego AZS UKW Bydgoszcz – sekcja piłki ręcznej
(I i II liga), w którym grają z powodzeniem studenci sportowcy pochodzący
z Wągrowca. Nadanie prof. Bernardowi Mendlikowi Honorowego Obywatelstwa
Miasta Wągrowca jest wyrazem naszej wdzięczności i uznania dla Jego pracy
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i zaangażowania na rzecz rozwoju kulturalnego Wągrowca oraz promocji naszego
miasta w całej Polsce.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Honorowych Nagród Miasta
Wągrowca za wybitne osiągnięcia dla naszego miasta- które w tym roku otrzymali:
•

TB HYDRO Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny w Wągrowcu
w kategorii gospodarka;

–

Firma TB HYDRO Sp. z o.o. powstała w Poznaniu w 2002 r. na bazie biura
konstrukcyjnego zajmującego się projektowaniem i organizacją produkcji armatur
specjalnych do energetyki wodnej i ciepłownictwa na zlecenie firm austriackich.
W 2007 roku spółka podjęła decyzję o uruchomieniu własnej produkcji, w wyniku
czego zakupiła w Wągrowcu nieruchomość przy ul. Jankowskiej. Startując
praktycznie od zera – dysponując starymi halami z dziurawymi dachami, bez
ogrzewania, szatni i toalet – wczesną wiosną 2008 r., modernizując nieruchomość,
firma uruchomiła produkcję. Zatrudnienie znaleźli w niej przede wszystkim
spawacze i montażyści, którzy rozpoczęli wykonywać na zamówienia zagraniczne
wielkogabarytowe wysokociśnieniowe zawory na potrzeby elektrowni
wodnych. Wysoka jakość wykonywanych w Wągrowcu produktów, ciągłe
inwestowanie w infrastrukturę (dzisiaj firma działa już w nowoczesnej hali,
dysponuje własną lakiernią, ma bardzo dobrze urządzone zaplecze biurowe
i socjalne), a także wprowadzony w jej działanie System Zarządzania Jakością
(ISO 9001:2008), sprawiły że do Wągrowca popłynęły zamówienia niemal
z całego świata: od firm europejskich, poprzez Amerykę Płd. i Płn., po Azję
i Australię. Firma postawiła na rozwój, otwierając w Wągrowcu w 2013 r. biuro
konstrukcyjne, podobnego do biura tej firmy działającego w Poznaniu, w którym
pracują młodzi inżynierowie z Wągrowca, obsługujący wysoce specjalistyczne
oprogramowanie do projektowania w 2D, 3D i obliczeń MES. Dynamiczny rozwój
spółki sprawił, że obecnie pracuje w niej już 45 mieszkańców naszego miasta.
W ostatnim czasie TB HYDRO wyprodukowało blisko 70-tonowy zawór kulowy
o średnicy 1,7 m na potrzeby klienta z Kolumbii, który jest obecnie instalowany na
miejscu. W bieżącym roku firma podjęła działania w zakresie remontów zaworów
i zrealizowała już kilka zamówień zarówno z Austrii, jak i z Polski. W najbliższych
latach spółka planuje uruchomić w Wągrowcu produkcję armatur do sieci
ciepłowniczych. Działając w tym zakresie, spółka już optymalizuje konstrukcję
i koszty produkcji oraz planuje poszukiwać nowych pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach. TB HYDRO ma własny produkt i ludzi, którzy
zajmują się jego zaprojektowaniem, wykonawstwem i sprzedażą – słowem:
dysponuje wszystkimi atutami pozwalającymi na planowy, dynamiczny rozwój.
Mając na uwadze powyższe zasługi TB HYDRO dla rozwoju gospodarczego
Wągrowca oraz dla promocji naszego miasta w kraju i na całym świecie,
przyznanie Honorowej Nagrody Miasta w kategorii „gospodarka” jest w pełni
uzasadnione.
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Wągrowiecki Chór Kameralny – w kategorii nauka, kultura, oświata
i kultura fizyczna;
Wągrowiecki Chór Kameralny powstał 1 października 1984 r., a jego
założycielami byli: ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu
– Wojciech Fiebig, a także Andrzej Matuszak oraz Andrzej Kaliski – dyrygent
i dyrektor artystyczny zespołu do chwili obecnej. Chór tworzyło wówczas 19
chórzystów i liczba ta utrzymała się do dzisiaj – po 30 latach, w czasie którym
w zespole tym śpiewało łącznie ok. 90 chórzystów, dzisiejszy skład chóru nadal
tworzy 20 śpiewaków. Już po 4 latach chór miał okazję prezentować swój kunszt
za granicą, koncertując w holenderskim mieście Hilvarenbeek, a następnie w Rosji
(wówczas ZSRR), Francji i Niemczech. W Polsce Wągrowiecki Chór Kameralny
reprezentował nasze miasto m.in. w Wielkopolskich Konfrontacjach Chóralnych,
Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach oraz na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii. Podczas wieloletniej działalności chórzyści
nawiązali partnerskie, serdeczne i utrzymywane do dzisiaj kontakty artystyczne
z powiatem Lüneburg w Niemczech. W repertuarze Chóru dominują utwory
sakralne, utwory kolędowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne, a także
kompozycje dyrygenta – pana Andrzeja Kaliskiego. W ostatnich latach Chór
wystąpił m.in. w Wilnie (2006 r.) oraz w Wiedniu (2007 r.). Występy Chóru
w Wągrowcu zawsze są dużym wydarzeniem artystycznym, podziwianym przez
mieszkańców naszego miasta. Z uwagi na ponadprzeciętne zasługi
Wągrowieckiego Chóru Kameralnego dla rozwoju życia kulturalnego w naszym
mieście oraz zasługi dla promocji wągrowieckiej kultury w kraju i za granicą,
wyróżnienie jego zasług Honorową Nagroda Miasta Wągrowca w kategorii
„oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna” jest w pełni uzasadnione.
•

Irena Grochowska – w kategorii działalność społecznikowska;

„Wulkan energii”, „Kobieta z ikrą”, „Urodzona organizatorka i społeczniczka”
– tak Panią Irenę Grochowską od lat opisują wszystkie lokalne media. Pani Irena
Grochowska to bowiem kobieta aktywna w wielu dziedzinach życia, o czym
świadczy nie tylko członkowstwo, ale autentyczna działalność i aktywność w takich
organizacjach jak: Przedszkole nr 9, w którym pełniła funkcję dyrektora, Chór
Nauczycielski im. Stanisława Moniuszki, którego jest prezesem, Chór Parafialny
św. Jakuba Apostoła, Związek Nauczycielstwa Polskiego, w którym pełni funkcję
przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów, Polskie Stowarzyszenie Europa Demokracja - Esperanto Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub „Srebrna Nić”,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, Harcerski Krąg Seniorów „Damy
Radę”, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy tak
rozległej działalności nie sposób szczegółowo opisać wszystkich zasług Pani Ireny
Grochowskiej. Jest ona obecnie m.in. społecznym konsultantem informacyjno-
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organizacyjnym Zarządu Europa Demokracja Esperanto – PL, współautorką
wniosku o wpisanie języka esperanto na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jest także
inicjatorem i organizatorem obchodów 120-lecia Chóru Nauczycielskiego.
Organizatorką 35. Dnia Pieśni i Muzyki, podejmuje także wiele innych działań
zmierzających do kultywowania tradycji śpiewaczej w Wągrowcu. Od wielu też lat
współpracuje z chórem w partnerskiej gminie Wągrowca w Niemczech –
Schönwalde. Mimo kłopotów zdrowotnych Pani Irena Grochowska jest zawsze
uśmiechnięta, życzliwa i energiczna. Jest otwarta, wrażliwa na krzywdę ludzką,
zawsze wspomaga ludzi schorowanych bądź dotkniętych przez los ciepłym słowem,
dając im nadzieję na lepsze jutro. Za swoją działalność była wielokrotnie
nagradzana i odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1986 r.), Złotą Odznaką
ZNP (1989 r.), Złotą Odznaką z Laurem za Działalność Społeczną i Zasługi (2009
r.). Niech wyróżnienie Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca w kategorii
„działalność społecznikowska” będzie skromnym podziękowaniem dla Pani
Ireny Grochowskiej za jej rozległą i godną naśladowania działalność.
Imieninowe gratulacje i okolicznościowe upominki odebrali również imiennicy
patrona Wągrowca – Jakubowie, którzy w tym roku, kończąc 18 lat, rozpoczynają
swoje dorosłe życie. W tym roku tego zaszczytu dostąpiło 8 chłopców.
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, który
bardzo wiele sukcesów zawdzięcza tegorocznemu laureatowi Honorowego
Obywatelstwa Miasta Wągrowca profesorowi Bernardowi Mendlikowi.

Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1330.

Przewodniczący obrad

(Zbigniew Byczyński)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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