
   Wągrowiec, 8 maja 2013 roku 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Dyrektor 
 i Pracownicy  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wągrowcu 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek, obchodzony 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcją magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 
 
 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Dyrektor 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej  

       Gminy Mieścisko 
 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek, obchodzony 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Kierownik 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Damasławek 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek, obchodzony 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 

 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Dyrektor 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej Gminy Wapno 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek, obchodzony 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 
 
 
 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowny Pan Dyrektor 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej  

        Gminy Wągrowiec 
 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek, obchodzony 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 

 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Dyrektor 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Skoki 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek obchodzony, 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Kierownik 
 i Pracownicy  
Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Gołańcz 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek obchodzony, 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                          
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 

 



                      

Wągrowiec, 8 maja 2013 roku. 

               

 

 
POWIAT WĄGROWIECKI 

 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
                                    Umberto Eco 

 Szanowna Pani Dyrektor 
 i Pracownicy  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Wągrowcu 

 
 

Dzień bibliotekarza i bibliotek obchodzony jest 8 maja w całym kraju, jest 

okazją do wyeksponowania działalności prowadzonej przez te instytucje. 

To doniosła uroczystość, szczególnie przez jej wzgląd na jej wartość edukacyjną  

i propagatorską.  

Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie 

człowieczeństwa wynalazków. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie 

tajemnic przeszłości, pełni też funkcję magiczną - pozwala oderwać się od trudów 

dnia codziennego i przenieść w rejony realnie niedostępne. 

Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania  

za Państwa pracę, za propagowanie nawyku czytania i poszanowania słowa 

drukowanego. 

Z okazji dnia bibliotekarza pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom 

biblioteki życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania wielką 

literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 

       Z wyrazami uznania 
 
 
     Wicestarosta                      Przewodniczący              Starosta Wągrowiecki                         
                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
    Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki           Michał Piechocki 
 

 


