Protokół Nr IX/2011
uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
z okazji Dni Miasta Wągrowca
odbytej 23 lipca 2011 r.
w sali Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
Uroczystą IX Sesję rozpoczęto o godz. 1000, a zakończono o godz. 1315.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan dr Władysław
Purczyński.
W uroczystej sesji udział wzięło 20 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu na ogólny
stan 21 radnych.
Nieobecni radny – Mieczysław Spychaj.
Porządek obrad uroczystej sesji obejmował:
1.

Otwarcie sesji.

2.

Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta Wągrowca.

3.

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca – Pani Marlenie Miler.

4.

Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.

5.

Wręczenie listów gratulacyjnych i upominków 18-letnim Jakubom, mieszkańcom
Wągrowca.

6.

Koncert okolicznościowy.

7.

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 na Sejm RP Pana Stanisława Kalembę,
o Posła na Sejm RP Pana Stanisława Steca,
o Senatora RP Pana Mieczysława Augustyna,
- Pana Łuka Jezierskiego Ateche Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w
Poznaniu,
- szefów delegacji zagranicznych:
o delegację Powiatu Lüneburskiego na czele ze Starostą Panem Manfredem
Nahrstedtem,
o Pana
Joachima
Prizlaffa
–
Burmistrza
Adendorfu
i Honorowego Obywatela Miasta,
o Panią
Christiane
Deslands
–
reprezentującą
Mera
Le Plessis – Trevise oraz Panią Monique Marchel – Przewodniczącą Klubu
Roberta Schumana,
o Pana Sigfrida Spallka – Z-cę Burmistrza Schönwalde
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Pana Igora Pamurzina – reprezentującego Administrację Rejonu
Krasnogorsk,
o Pana Jensa Jorgena Bearnthsena– przedstawiciela Miasta Hobro i
Honorowego Obywatela Miasta,
- Honorowych Obywateli Miasta Wągrowca:
o Panią Marianne Krause,
o Panią Rosie Marie Oehme,
o Pana Helmuta Harneita,
o Pana Rainera Stoephasiusa,
o Pana Zdzisława Bączkiewicza,
o a szczególnie dzisiejszego Honorowego Obywatela Miasta Wągrowca
Panią Marlenę Miler z męŜem,
- Laureatów Honorowej Nagrody Miasta, a szczególnie dzisiejszych laureatów:
o Panią Barbarę Chodorowską,
o TEATR PRÓB na czele z jego twórcą i kierownikiem artystycznym Panem
mgr Janem Kasprem,
o Wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu „Corculum” działającego
przy Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 na czele z jej opiekunkami
Panią mgr Urszulą Francuziak i Panią mgr Agnieszką Szymaniak,
- Prof. Michała Zielińskiego - Prezesa Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach,
- Pana Tomasza Bugajskiego – członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego,
- Starostę
Powiatu
Wągrowieckiego
Pana
Michała
Piechockiego
i Wicestarostę Pana Tomasza Kranca,
- Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Pana Tadeusza
Synorackiego i radnych Rady Powiatu,
- Burmistrzów i Wójtów naszego 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
o

W dalszej kolejności Burmistrz Miasta Wągrowca – Pan Stanisław Wilczyński wygłosił okolicznościowy referat.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenia insygniów Honorowemu
Obywatelowi Miasta Wągrowca. W roku bieŜącym Rada Miejska uhonorowała tym
tytułem Panią Marlenę Miler.
Pani Marlena Miler, urodzona w Gdańsku w 1966 roku, męŜatka, matka
kilkunastoletniej córki. W 1987 roku wyjechała do Niemiec, gdzie ukończyła studia
wyŜsze z ekonomii. Od 24 lat mieszkanka niemieckiego Lüneburga,
Wiceprzewodnicząca Związku Partnerstwa Adendorf-Wągrowiec. Pomimo pracy
w Hamburgu, aktywnie uczestniczy w rozwijaniu współpracy partnerskiej pomiędzy
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Adendorfem i Wągrowcem. Jej osobiste kontakty z Wągrowcem rozpoczęły się
jeszcze przed podpisaniem oficjalnych umów partnerskich pomiędzy Adendorfem
i „Jakubowym Grodem”. W roku 2000, w Lüneburgu, podczas spotkania
burmistrzów gmin powiatu wągrowieckiego z przedstawicielami powiatu
lüneburskiego słuŜyła pomocą przedstawicielom Wągrowca w tłumaczeniu na
j. polski. Od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w kontaktach obu gmin, jako
swego rodzaju „łącznik”, biorąc aktywny udział w organizacji i koordynacji
większości przedsięwzięć z udziałem Adendorfu i Wągrowca. Jest jednym
z załoŜycieli Związku Partnerstwa Adendorf-Wągrowiec. W czasie ponad 10-letniej
współpracy partnerskiej Adendorfu i Wągrowca, z aktywnym udziałem Pani Marleny
Miler zrealizowano wiele międzynarodowych projektów z udziałem przedstawicieli
róŜnych grup społecznych i wiekowych. Wśród nich szczególne znaczenie i wymiar
miały projekty, których adresatem byli najmłodsi oraz młodzieŜ. Do najciekawszych
przedsięwzięć realizowanych w tych latach naleŜą np. projekty „Obcy przyjaciółmi
śladami kultur”, „Pokój (nie) jest prezentem?!” i „Zielony Patrol”. W ramach
tych projektów, podczas 10-12 dniowych obozów młodzieŜ m.in. z Adendorfu
i Wągrowca pracowała nad utworzeniem lapidarium Ŝydowskiego do którego –
płyty nagrobne lub ich resztki wydobywano z dna rzeki oraz Jeziora Durowskiego.
Prowadziła równieŜ badania ekologiczne na tym jeziorze, jak to miało miejsce
w
przypadku
projektu
„Zielony
Patrol”.
Przy
okazji
młodzieŜ
z róŜnych krajów poznawała historię Polski i Niemiec, miała takŜe okazję wzajemnie
się poznać, co skutkowało likwidacją ksenofobicznych postaw i stereotypów
w stosunkach polsko-niemieckich. W latach kolejnych urządzono równieŜ
lapidarium ewangelickie na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej. Realizacja
projektów przyniosła wymierne korzyści zarówno w postaci utworzenia dwóch
lapidariów: Ŝydowskiego i ewangelickiego, czy teŜ rozpoczęcia rekultywacji Jeziora
Durowskiego, ale teŜ zmianę postaw i postrzegania Wągrowca i Polski przez
niemiecką młodzieŜ uczestniczącą w projekcie. W przedsięwzięciach uczestniczyło
ok. 350 osób,z czego znaczną część stanowiła młodzieŜ właśnie z Wągrowca,
Adendorfu i okolic. Dzięki zaangaŜowaniu Pani Marleny Miler kontakty pomiędzy
przedstawicielami stowarzyszeń, grup społecznych, organizacji i osób prywatnych
chcących nawiązać współpracę ze swoimi odpowiednikami w mieście partnerskim
stały się duŜo łatwiejsze, a problem bariery językowej został moŜliwie
zminimalizowany. To takŜe dzięki Jej pomocy współpraca szkół, przedstawicieli
kultury, stowarzyszeń i osób zaangaŜowanych w pomoc społeczną, w tym osobom
niepełnosprawnym znajduje się na wysokim poziomie, docenionym przez
międzynarodowe instytucje i organizacje, takie jak Komisja Europejska czy Rada
Europy, które przyznały naszemu miastu nagrody: „Dyplom Europejski”,
„Honorową Flagę Europy” i „Złote Gwiazdy 2007”. Od 2003 roku zajmuje się
takŜe nauczaniem j. polskiego dla młodzieŜy i dorosłych w Adendorfie. Nadanie
Pani Marlenie Miler Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca jest wyrazem
wdzięczności i docenieniem zaangaŜowania w wieloletnią pracę społeczną na rzecz
rozwoju i umacniania partnerstwa Adendorf-Wągrowiec.
Następnie przystąpiono do wręczenia Honorowych Nagród Miasta Wągrowca:
•

Pani Barbarze Chodorowskiej – w kategorii gospodarka.

Pani Barbara Chodorowska pracuje w samorządzie nieprzerwanie przez
ponad 40 lat. Pracę zawodową podjęła w dniu 2 listopada 1970 r. w Urzędzie
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Gminy Łekno, w którym od 1 sierpnia 1973 r. zajmowała stanowisko głównego
księgowego. Od 16 lutego 1977 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
W Urzędzie Miejskim w Wągrowcu na początku swojej drogi zawodowej powierzono
Jej stanowisko inspektora, a następnie z dniem 1 kwietna 1982 r. została
awansowana na stanowisko głównego księgowego. Ukończyła szereg kursów dla
głównych księgowych. Od 1990 r. pełni funkcję Skarbnika Miejskiego. Funkcję tę
powierzyła jej Rada Miejska w Wągrowcu wyraŜając przez ten akt uznanie dla Jej
kompetencji, doświadczenia zawodowego i zaangaŜowania w pracy na rzecz
rozwoju naszego miasta. Jej Ŝycie zawodowe związane jest wyłącznie z pracą
w pionie finansowym administracji publicznej z czego ponad 34 lata w Urzędzie
Miejskim w Wągrowcu, w tym 21 lat jako Skarbnik Miejski. Nominowanie Pani
Barbary Chodorowskiej do Nagrody Honorowej Miasta Wągrowca w kategorii
gospodarka rozpatrywać naleŜy w aspekcie tworzenia sprzyjających warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości w mieście oraz dobrze świadczonych usług dla
mieszkańców
Wągrowca. Pozycja Skarbnika Miejskiego jest kluczowym
stanowiskiem w realizacji polityki budŜetowo-finansowej miasta. DuŜe znaczenie dla
rozwoju gospodarczego naszego miasta ma racjonalne zarządzanie środkami
publicznymi (obecnie tj. ok. 60 mln zł) – własnymi gminy oraz pozabudŜetowymi,
pochodzącymi z udziału w programach rządowych i unijnych. Konsekwentna
realizacja programów: Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca, Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, Wieloletniego Planu Finansowego umoŜliwia modernizację
infrastruktury technicznej stanowiącą podstawę rozwoju gospodarczego, dzięki
czemu nasze miasto dysponuje potencjałem gospodarczym oraz duŜymi
moŜliwościami rozwojowymi. Pani Barbara Chodorowska współuczestniczy
w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania powstających projektów
ukierunkowanych na rozwój i poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miasta. Jest
współautorem i wdroŜeniowcem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata
2011-2032. Ścisła współpraca z Burmistrzem Miasta, Radą Miejską i jej komisjami
sprzyjała rozwojowi miasta. Opracowywane projekty budŜetu miasta przez wiele lat
były pozytywnie opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przez ponad
21 lat, pełniąc funkcję Skarbnika Miejskiego przyczyniła się do tego, Ŝe kolejne
budŜety miasta były wykonywane pod Jej kierunkiem zgodnie z przyjętym planem,
a liczne kontrole nie wykazywały powaŜniejszych nieprawidłowości czy zaniedbań.
O zaangaŜowaniu kandydatki i o jej wkładzie w rozwój miasta świadczy stale
rosnący budŜet miasta, który u progu odrodzonego samorządu w 1990 r. wynosił po
stronie wydatków w 1991 r. 2,2 mln zł, w 2000 r. 31, 8 mln zł, by w 2010 r.
osiągnąć kwotę 60,8 mln zł. Pani Barbara Chodorowska cieszy się bardzo dobrą
opinią wśród radnych i współpracowników, a takŜe wśród mieszkańców Wągrowca.
WyróŜnienie Pani Barbary Chodorowskiej Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca
jest wyrazem uznania dla Jej wieloletniego wkładu w rozwój naszego miasta,
działalność na rzecz mieszkańców miasta, a takŜe zaangaŜowania i bardzo dobrej
realizacji przyjętych wieloletnich programów finansowych.
•

TEATROWI PRÓB – w kategorii nauka, kultura, oświata i kultura
fizyczna;

TEATR PRÓB powstał w 1981 r. przy Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu,
a jego twórcą i kierownikiem artystycznym jest Pan mgr Jan Kasper – nauczyciel
języka polskiego w wągrowieckim liceum. TEATR PRÓB był przez wiele lat teatrem
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szkolnym, od dekady posiada jednak stały zespól aktorski i techniczny, złoŜony
z absolwentów wągrowieckiego liceum. W tym składzie realizuje spektakle
dotyczące problemów współczesnej rzeczywistości. Na prawach kontrapunktu łączą
one poetykę komunizmu i powagi, zdeformowany, karykaturalny obraz świata z jego
wersją realistyczną i poetycką. Jak dotąd najgłośniejszym dokonaniem TEATRU
PRÓB pozostaje multimedialne widowisko pt. „OKNA”, pokazane m.in. podczas IV
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta’94 w Poznaniu. Przedsięwzięciem
o podobnym charakterze, operującym bogatymi środkami ekspresji i duŜą liczbą
wykonawców, stała się równieŜ „Fantazja a la moderne” (1999-2001), inspirowana
biografią Stanisława Przybyszewskiego, absolwenta wągrowieckiego liceum z 1889
r. Pozostałe 22 spektakle i prace warsztatowe TEATRU PRÓB to:
 „Zasłuchani w bicie serca” 1981
 „Dobrze jest zasiadać z ludźmi” 1982
 „Veritas” 1983
 „Błogosławieni” 1984
 „Druga nauka chodzenia” 1986
 „Powtarzające się ceremonie” 1988
 „Mały ład świata” 1990
 „Przyjdź do mnie kiedy się zestarzejesz” (10 –lecie Teatru), 1991
 „Pył” 1991
 „Przyjazd na Cyterę” (warsztat teatralny polsko-francuski), 1993
 „ Sen”, (warsztat teatralny polsko-duńsko-francusko-niemiecki) 1995
 „Wistość tych rzeczy” 1995
 „Ciała obce w organizmie” (warsztat teatralny polsko-francusko-niemiecki), 1996
 „Madame Lamort” (warsztat teatralny polsko-niemiecki), 1996
 Madame Lamort II” (warsztat teatralny polsko-niemiecki), 1997
 Mięso szalonych krów”, 1998,
 Próba retrospektywy. Wieczór wspomnień” (20 –lecie Teatru), 2001
 „Splot słoneczny”, 2003
 Polish Karma”, 2005
 „Pako, Chudzinka i …My” (25-lecie Teatru), 2006
 „Czarna Skrzynka”, 2008
 „Zdrada” (monodram), 2009
Wszystkie spektakle oraz dokonania powstały na podstawie scenariuszy
i w reŜyserii Pana Jana Kaspra. W latach 90. TEATR PRÓB nawiązywał
kilkakrotnie kontakty z młodzieŜą zachodnioeuropejską w ramach organizowanego
w Wągrowcu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „ŚcieŜki, ślady – miejsca
wspólne”; efektem tych kontaktów były m.in. wspólne warsztaty sceniczne oraz
udział w festiwalach teatralnych w Grenoble (Francja, 1993) i Saabrrucken (Niemcy,
1996). Na temat twórczości Teatru powstało 5 filmów telewizyjnych „Ballada
o drodze” (OTV Wrocław, 1988), „Rytm zwykłych dni” (OTV Szczecin, 1988),
„W drugim planie” (OTV Warszawa, 1994), „Wizja lokalna” (OTV Poznań, 1995)
oraz „Fantazja Wągrowiecka” (OTV Poznań, 2000). Osobne miejsce w tym typie
dokumentacji zajmuje film całkowicie niezaleŜny, finansowany z prywatnych źródeł
„Only for fun for fun only” (Samsezróbprodakszyn, 2001). TEATR PRÓB jest
laureatem wielu prestiŜowych nagród m.in. Złotych Masek na Ogólnopolskim
Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu (1987, 1989); Grand Prix Barbórkowych
Spotkań Teatralnych w Dąbrówce Górniczej 1992,1998); Grand Prix
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów NiezaleŜnych w Ostrowie Wlkp. (2009),
Wielkiej nagrody Komisarzy Off - Biennale w Poznaniu (1994); Nagrody Łódzkich
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Spotkań Teatralnych (Drugiej: 1998, 2003; Pierwszej: 2005). Wielu byłych aktorów
Teatru Prób pracuje obecnie jako aktorzy teatrów w wielu miastach Polski,
występując takŜe w filmach. Są to m.in.:
 Pan Sebastian Grek
 Pani Katarzyna Maternowska
 Sebastian Konrad.
TEATR PRÓB i jego aktorzy przez 30 lat swojej działalności wspaniale
promują nasze miasto, nie tylko w kraju ale i za granicą i za to im dzisiaj serdecznie
dziękuję. W 2011 roku TEATR PRÓB obchodzi swoje 30-lecie. W ocenie Kapituły
TEATR PRÓB w pełni zasługuje na wyróŜnienie Honorową Nagrodą Miasta
Wągrowca w roku 2011 w kategorii „nauka, kultura, oświata i kultura fizyczna”.
•

Szkolnemu Kołu Wolontariatu „Corculum” działającemu przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu – w kategorii
działalność społecznikowska;

Szkolne Koło Wolontariatu „Corculum”, działające przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im ppłk. dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu,
załoŜone przez pomysłodawczynię róŜnych akcji społecznych, wieloletniego
pedagoga szkolnego, Panią mgr Urszulę Francuziak, skupia ok. 80 osób,
zarówno uczniów, jak i absolwentów tej szkoły, którzy są wiernymi przyjaciółmi
Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Od ponad 8 lat Szkolne Koło
Wolontariatu „Corculum” zaangaŜowało się bardzo ściśle w róŜnorodne akcje na
rzecz Hospicjum, a zaczęło się bardzo niewinnie od odwiedzin chorych
w Hospicjum. MłodzieŜ przychodziła do Hospicjum śpiewać i z pokazami
tanecznymi, a w okresie BoŜego Narodzenia wspólnie kolędowała z chorymi.
Następnym etapem współpracy był udział w Ogólnoświatowej Akcji „Hospicjum to
teŜ śycie”, którą corocznie prowadzi Stowarzyszenie. MłodzieŜ z „Corculum”
przejęła na siebie część obowiązków organizacyjnych, stając się na terenie powiatu
wągrowieckiego koordynatorem akcji „Młodzi dla Hospicjum”. Oprócz młodzieŜy,
w organizację akcji angaŜują się całe rodziny tych uczniów. NajwaŜniejszymi
przedsięwzięciami podejmowanymi przez „Corculum” w ostatnich latach były:
 zorganizowanie aukcji i kiermaszów w Czeszewie, Srebrnej Górze, Kozielsku,
Niemczynie oraz w Miejskim Domu Kultury, w trakcie koncertu charytatywnego,
 zorganizowanie wieczoru z poezją pt. „Miłość do drugiego człowieka”
w Ośrodku Edukacji Leśnej,
 zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia Wolontariusza – koncert i aukcja,
 pełnienie dyŜuru w hospicjum podczas „Drzwi Otwartych”,
 przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci z rodzin
zastępczych i domów dziecka – inscenizacja bajki, przygotowanie paczek ze
słodyczami i upominków,
 w ramach VII Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej „Hospicjum to
teŜ Ŝycie”, Hospicjum odwiedziła grupa wolontariuszy, która wystąpiła z bardzo
ciekawym programem artystycznym,
 pomoc uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w zorganizowaniu
przedstawienia „Piękna i Bestia”,
 zorganizowanie w MDK kiermaszu na rzecz Hospicjum, w czasie koncertu
charytatywnego „Miłość niejedno ma imię…”,
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zorganizowanie w Ośrodku Edukacji Leśnej wieczoru poezji pt. „Sens Ŝycia”
w wykonaniu młodzieŜy z Zespołu Szkół Ponadgimzajalnych Nr 2 i Szkolnego
Koła Wolontariatu „Corculum”, połączonego ze spotkaniem z Ernestem Brylem,
 udział w konkursie „Słonik-mój przyjaciel”,
 zorganizowanie spotkania integracyjnego z młodzieŜą Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu oraz
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wągrowcu,
 zorganizowanie obchodów „Dnia Wolontariusza połączonego z podsumowaniem
VII Kampanii Społeczno-Edukacyjnej „Hospicjum To TeŜ śycie” – Wągrowiec
2010.
Następną Ogólnopolską Akcja, w której corocznie, od 8 lat uczestniczy młodzieŜ
z „Corculum”, są „Pola Nadziei”. MłodzieŜ wychodzi na ulice Wągrowca i innych
miejscowości w hospicyjnych koszulkach i zbiera datki na potrzeby hospicjum,
dziękując za kaŜdy dar kwitnącym Ŝonkilem, który jest międzynarodowym
symbolem nadziei. Przypomina nam o ludziach cierpiących, oczekujących
naszej pomocy i opieki w tym trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Akcja
ma
wymiar
społeczny.
Dzięki
zaangaŜowaniu
wolontariuszy,
rośnie
w społeczeństwie świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom
chorym i cierpiącym. MłodzieŜ Szkolnego Koła Wolontariatu, wraz ze swoim
opiekunem Panią mgr Urszulą Francuziak – jego „dobrym duchem”, jest dla
Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa bardzo waŜnym wsparciem
w prowadzeniu wspólnych działań na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.
Jednak najistotniejszym elementem działania Szkolnego Koła Wolontariatu
„Corculum”, jest bezinteresowna idea niesienia miłości i pomocy chorym
i potrzebującym wsparcia. Działania charytatywne to ciągła praca nad sobą,
samoocena i dawanie przykładu swoim działaniem. To równieŜ wielka radość
dzielenia się z innymi. Wspólna praca na rzecz innych, tych najbardziej
potrzebujących, to najwspanialsza „lekcja wychowawcza” która nie trwa tylko
45 minut, lecz cały rok. Z tych „lekcji” młodzieŜ wynosi wiele umiejętności
i wartości, których nigdy nie zapomni. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu
„Corculum” jest doskonałym przykładem na to, jak realizowane są, tak cenne dla
wychowania młodzieŜy wartości, jak:
 kształcenie i wychowanie młodzieŜy w duchu humanizmu i tolerancji,
 kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich,
 otaczanie opieką ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
 wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
Rok 2011 przez Komisję Europejską został uznany Europejskim Rokiem
Wolontariatu, stąd teŜ i działalność naszej młodzieŜy dobrze wpisuje się w te
europejskie obchody.W ocenie Kapituły Szkolne Koło Wolontariatu „Corculum”
działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu w pełni
zasługuje na wyróŜnienie Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca w roku 2011 w
kategorii „działalność społecznikowska”.
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 Guziakowi, Jakubowi Kawalerczykowi, Jakubowi
Koniecznemu, Jakubowi Konwińskiemu, Jakubowi Kubickiemu, Jakubowi Pachela,
Jakubowi Tomaszewskiemu i Jakubowi Warzewskiemu..
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Uroczystą Sesję uświetnił koncert zespołu instrumentów dętych blaszanych
POZNAŃ BRASS.
Po wyczerpaniu porządku obrad uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął jej obrady o godz. 1315.

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

Protokolant
(Małgorzata Samarzewska)
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