
Obserwując kampanię wy-
borczą w Wągrowcu stwierdzi-
łem, że pańscy kontrkandydaci 
w różny sposób zachęcają wy-
borców do głosowania na nich… 
A kiedy pytałem mieszkańców 
o Pana, okazało się, że wprawdzie 
wyborcy o Panu słyszeli, ale tak 
naprawdę niewiele o Panu wie-
dzą. Kim Pan jest, Panie Kamiń-
ski?

Przede wszystkim jestem 
mieszkańcem Wągrowca, który 
potrafi  oceniać sposób i styl za-
rządzania tym miastem… Przecież 
mam wieloletnie doświadczenie 
samorządowe a obecnie, prowa-
dząc własną działalność gospo-
darczą - profesjonalnie zajmując 
się doradztwem fi nansowym 
i inwestycyjnym oraz konsultin-
giem dla miast i gmin - wiem, jak 
pozyskiwać fundusze, partnerów 
biznesowych i przygotować realny 
program rozwoju samorządu. 

A mieszkańcem jestem rodo-

witym… Tu się urodziłem i spę-
dziłem dzieciństwo oraz chodzi-
łem do szkoły podstawowej. Do 
szkoły średniej uczęszczałem już 
w Poznaniu, gdzie ukończyłem 
też studia w zakresie Zarządzania 
i Marketingu na Politechnice Po-
znańskiej, ale już od 1999 roku 
pracuję i żyję w Wągrowcu. Tu 
zresztą stawiałem pierwsze kroki 
w samorządzie, a był to od razu 
„skok na głęboką wodę”…   

W 1999 roku, mając 27 lat, 
dowiedziałem się, że ówczesny 
burmistrz Wągrowca Stanisław 
Wilczyński szuka zastępcy. Po 
rozmowach ze wszystkimi kan-
dydatami zaproponował moją 
osobę radnym miejskim, którzy 
wybrali mnie na wiceburmistrza. 
Wtedy ciężko pracując zdobyłem 
praktyczną wiedzę w zakresie 
zarządzania miastem i pozna-
łem wszystkie jego problemy. 
15 lat poświęciłem rozwojowi Wą-
growca… Nieskromnie to pewnie 
zabrzmi, ale uważam, że dziś już 
jestem fachowcem, który potrafi  
sprostać obowiązkom burmistrza. 
Mógłbym nawet teraz wejść do 
gabinetu i bez zwłoki na zapozna-
wanie się z bieżącymi sprawami 
zakasać rękawy i wziąć się do ro-
boty. 

Jednak ciągnie się za Panem epi-
zod związany z wygaszeniem 

Pańskiego mandatu radnego?   

Ponieważ sprawa ta stała się 
przedmiotem różnych plotek, naj-
wyższy czas publicznie ją wyja-
śnić…

W 2015 roku wygrałem wybo-
ry uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Wągrowcu i uzyskałem mandat 
radnego. Wówczas, równolegle ze 
sprawowaniem mandatu radnego, 
pełniłem funkcję członka Rady 
Nadzorczej spółki Veolia sp. z o.o. 
w Wągrowcu. Sytuacja, o którą 
Pan pyta wyniknęła z niespójnych 
przepisów, które regulują kwestie 
wykonywania mandatu społecz-
nego przez osoby publiczne. Po-
nieważ nie zrzekłem się tej funkcji 
niezwłocznie po objęciu mandatu 
radnego, zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym zostałem z niej 
z mocy prawa „odwołany”. Sądzi-
łem, że utrata tej funkcji w spółce 
jest jedynie formalnością. Tymcza-
sem okazało się, że był inny prze-
pis, inaczej regulujący te kwestie, 
który przewidywał możliwość 
utraty mandatu radnego za ten 
sam czyn. Tak stwierdzili urzędni-
cy nowego burmistrza. Przepis ten 

Wywiad „rzeka” z kandydatem 
na Burmistrza Wągrowca 

Grzegorzem Kamińskim

do dziś jest podwójnie niejasny. Po 
pierwsze nie wiadomo czy prze-
widziana w nim sankcja za naru-
szenie zakazu łączenia niektórych 
funkcji przez radnych zastępuje 
sankcję określoną w ustawie o sa-
morządzie gminnym, czy też jest 
drugą sankcją za ten sam czyn? 

Oczywiście mogłem odwo-
ływać się do sądu administracyj-
nego. Uznałem jednak, że w tej 
sytuacji należy zachować się ho-
norowo. Złożyłem wyjaśnienia 
podczas sesji, przeprosiłem za 
zaistniałą sytuację i zawnioskowa-
łem o podjęcie uchwały   o wyga-
szeniu mojego mandatu. 

No cóż… Każdemu zdarza się 
popełniać błędy, ważne jednak, 
by wyciągać z nich wnioski i ich 
nie powtarzać. Od tego czasu, 
pamiętając starorzymską zasadę 
„Ignorantia iuris nocet” (Nie wol-
no tłumaczyć się nieznajomością 
prawa), przed podejmowaniem 
jakichkolwiek decyzji w swojej 
działalności doradczej, zawsze 
wszechstronnie badam wszelkie 
przepisy. A nadal są one bardzo 
skomplikowane…

No to pozostańmy jeszcze przy 
plotkach… Podobno lubi Pan re-
stauracyjne menu?

(Śmiech…) Podczas pełnienia funk-

cji Zastępcy Burmistrza, z powodu 
wydłużonego czasu pracy - czę-
sto do godzin późnopopołudnio-
wych, korzystałem z przerwy i po 
prostu stołowałem się niedaleko 
urzędu… Prawdopodobnie zanie-
pokoiło to jakichś „zwolenników 
domowej kuchni” i w trosce o moje 
zdrowie zawiadomili o tym jeden 
z tygodników, który zamieścił 
tekst z gatunku dziennikarstwa 
śledczego (śmiech). Ten „news” 
brzmiał mniej więcej tak: „Widzimy 
często wiceburmistrza chodzące-
go ulicą ok. godz. 13.00. Mieliśmy 
nadzieję, że wizytuje miasto i pró-
buje rozwiązywać jego problemy, 
a on regularnie chodzi na obiady”... 
Szkoda, że zgubiłem gdzieś  wyci-
nek z tą „sensacyjną informacją”, 
bo chętnie oprawiłbym ją w ramki 
i powiesił w kuchni, w której cza-
sem sam coś ugotuję czy usmażę… 
Oczywiście z pewną pokorą, bo nie 
posiadam takiego talentu kulinar-
nego, jak moja żona. 

Gdyby jednak te osoby, któ-
re to nagłaśniają chciały o tym 
porozmawiać, to chętnie się 
z nimi spotkam właśnie podczas 
„obiadku” w tej samej stołówce 
(śmiech)... Może przy okazji ze-
chcą zapoznać się z moim progra-
mem wyborczym? 
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Z myślą
o mieszkańcach

i pomysłem na 
miasto...

„15 lat poświęciłem 
rozwojowi Wągrowca…”

„Uznałem jednak, że w 
tej sytuacji należy zacho-
wać się honorowo.”



Program Wyborczy dla Wągrowca 
składa się z 6 wzajemnie uzupeł-
niających się sfer i jest odpowiedzią 
na realne potrzeby Wągrowczan. 
W programie wyborczym wyraźny 
akcent postawiono na nowocze-
sność miasta, która przejawiać się 
będzie w wielu dziedzinach jego 
funkcjonowania, w szczególności 
w wymiarze gospodarczym, usług 
społecznych oraz usług cyfro-
wych. 

Stanisław Wilczyński
Burmistrz Miasta Wągrow-
ca w latach 1998-2014

Grzegorz Kamiński był su-
miennym i bardzo mery-
torycznym pracownikiem. 
Zaufałem mu i zapropono-
wałem go ówczesnej Ra-
dzie Miejskiej na swojego 
zastępcę. Miał 27 lat, kiedy 
został wybrany wiceburmi-
strzem Wągrowca. Współ-
pracowaliśmy razem przez 
ponad 15 lat. Mogę z całą 
pewnością stwierdzić, że 
to doświadczony samorzą-
dowiec znający problemy 
miasta. Grzegorz jest sa-
modzielny i bardzo dobrze 
przygotowany do pełnienia 
funkcji burmistrza Wągrow-
ca. Zachęcam Państwa do 
głosowania na niego, to do-
brze wykształcony, uczciwy 
i sumienny człowiek.  

Jerzy Kasprzak 
Prezes MKS Nielba Wągro-
wiec w latach 2006-2011

Pan Grzegorz jest osobą, 
która interesuje się spor-
tem, to prawdziwy kibic 
Nielby. Często uczestniczy 
w meczach piłki ręcznej. 
Pełniąc funkcję wicebur-
mistrza, zawsze znajdował 
czas, by porozmawiać o pro-
blemach sportu w mieście. 
Wśród działaczy Nielby 
znany jako Przyjaciel Klubu.

Teresa 
i Marian Piesikowie
Właściciele apteki „Pod 
Wagą”

Pan Grzegorz Kamiński jest 
człowiekiem godnym zaufa-
nia, doświadczonym samo-
rządowcem, merytorycznie 
przygotowanym do pełnie-
nia funkcji burmistrza. Ce-
chuje go wysoka kultura 
osobista, wewnętrzny spo-
kój i skromność. Naszym 
zdaniem, jest osobą, która 
zna problemy miasta. Atu-
tem jest też fakt, iż jest ro-
dowitym wągrowczaninem.

Odwiedź również: www.sw2000.org.pl
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chorymi i niepełnoprawnymi 

Kompleksowy program wsparcia i aktywizacji 
seniorów we współpracy z organizacjami seniorskimi 
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Utworzenie Wągrowieckiej 
Strefy Inwestycyjnej

Powołanie Wągrowieckiej 
Rady Przedsiębiorców
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gospodarczych

Inicjowanie tworzenia 
nowych miejsc pracy
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Organizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze 
nowoczesnych technologii 

Remont oraz rozbudowa Muzeum Regionalnego

Rozszerzanie oferty programowej miejskich instytucji 
kultury oraz promowanie lokalnej twórczości 

artystycznej

Modernizacja plaży miejskiej i promenady 
nad Jeziorem Durowskim

Wspieranie rozwoju sportu, w tym sportu zawodowego

Zwiększenie skuteczności 
rekultywacji Jez. Durowskiego

Poprawa jakości powietrza 
poprzez dopłaty do wymiany 
pieców

Poprawa stanu czystości 
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poszerzanie terenów zielonych 

Dostęp do Internetu światłowodowego 

Utworzenie platformy elektronicznych 
usług publicznych „iWagrowiec.pl”
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No właśnie… Dlaczego postano-
wił Pan kandydować na burmi-
strza Wągrowca?

Już podczas wyborów w 2014 
roku wskazywano mnie jako na-
turalnego następcę burmistrza 
Wilczyńskiego… Zdecydowaliśmy 
jednak obaj, że w związku z roz-
poczętą inwestycją rewitalizacji 
dworca PKP, aby ją dokończyć 
jeszcze raz kandydować będzie 
on. Wybory wygrał jednak obecny 
burmistrz i nie było nam dane do-
kończyć tej ważnej dla miasta in-
westycji. I właśnie w okresie jego 
obecnej kadencji, w szczególności 
w ostatnim roku, odbyłem wiele 
rozmów z mieszkańcami, przed-
siębiorcami, przedstawicielami or-
ganizacji społecznych, na których, 
argumentując to potrzebą zmiany, 
pytano mnie o mój start w wybo-
rach burmistrza miasta…  

Przyglądając się sytuacji 
w samorządzie dostrzegłem, że 
w obecnej kadencji brakuje „pomy-
słu na miasto”. Większość zadań 
jest jedynie kontynuacją przed-
sięwzięć rozpoczętych w poprzed-
niej kadencji (Dworzec, ul. Kcyń-
ska, połączenie ul. Średniej z ul. 
Kcyńską, ścieżka na Os. Wschód), 
a pozostałe zadania realizowane są 
w sposób przypadkowy i cha-
otyczny. Podkreślam to wszystko, 
bo będąc wiceburmistrzem kie-
rowałem pracami nad „Strategią 
Rozwoju miasta Wągrowca do 
roku 2020” i obserwując obecne 
zarządzanie miastem odczuwam 
dyskomfort. 

Tymczasem podstawowe pro-
blemy jak czystość w mieście, 
utrzymanie zieleni, źle funkcjonu-
jąca komunikacja miejska, czy za-
niedbana plaża miejska pozostają 
niezauważane. Nawet sprawy wy-
magające mniejszych nakładów, 
jak wciąż szwankująca winda na 
dworcu są lekceważone… 

Ale przede wszystkim braku-
je dialogu oraz woli współpracy 
burmistrza z mieszkańcami, orga-
nizacjami czy instytucjami działa-
jącymi w mieście – wielokrotnie 
przekonali się o tym radni, rodzice 
dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej numer 1, przedsta-
wiciele Klubu „Nielba”, a nawet sa-
morząd Powiatu Wągrowieckiego.

Oczywiście na to godzić się 
nie można. Miasto zasługuje na 
więcej. Ale najważniejsze są: 
wola współdziałania, zrozumienie, 
a zwłaszcza szeroko rozumiany 

dialog. To spowodowało, że pod-
jąłem decyzje o starcie na burmi-
strza Wągrowca w tegorocznych 
wyborach samorządowych. 

Co Pan proponuje mieszkańcom 
Wągrowca? Dlaczego powinni na 
Pana zagłosować?

Przede wszystkim proponu-
ję „pomysł na miasto” w postaci 

programu wyborczego, który - tu 
chciałbym to wyraźnie podkreślić 
- zaprezentowałem jako pierw-
szy z kandydatów na burmistrza. 
Deklaruję przewidywalność, wolę 
współdziałania, zrozumienie 
i oczywiście wspomniany szeroko 
rozumiany dialog, którego obec-
nie brakuje. 

Proponuję spojrzeć na Wą-
growiec inaczej, z optymizmem 
i przekonaniem, że może stać się 
on „Perłą Pałuk”. Miastem za-
dbanym, czystym i zielonym. Ze 
sprawnie działającą komunikacją 
dostosowaną do potrzeb pasa-
żerów. Z lepszymi połączeniami 
z węzłami dróg ekspresowych 
i autostradą. Z naprawionymi 
i ukwieconymi ulicami oraz nowy-
mi oraz wyremontowanymi do-
mami.  Z dostępem do Internetu 
światłowodowego. Z kolejnymi 
miejscami pracy w utworzonej 
strefi e inwestycyjnej i rozwijają-
cej się infrastrukturze noclegowej, 
gastronomicznej i rozrywkowej, 
bo nad czyste jezioro i na nowo-
czesną plażę będzie przyjeżdżać 
więcej turystów. Wystarczy, dla 

przykładu, odwiedzić Wolsztyn 
(w którym także doradzałem bur-
mistrzowi), by przekonać się, jak 
sprawne zarządzanie może stwa-
rzać szanse na lepsze życie. Nie 
wstydźmy się dążyć do spełnienia 
marzeń. Nie wstydźmy się dążenia 
do szczęścia. Dlatego jedno z ha-
seł mojej kampanii brzmi: „Lepiej 
niech będzie lepiej”…

Dlaczego mieszkańcy Wą-
growca powinni na mnie zagłoso-
wać? Moim argumentem jest do-
świadczenie i praktyczna wiedza 
- od wielu lat nieprzerwanie pra-
cuję na rzecz samorządów. I to nie 
tylko jako wiceburmistrz Wągrow-
ca.  Jak już wspomniałem, o czym 
nie wszyscy wiedzą, cały czas 
w ramach własnej działalności 
gospodarczej świadczę usługi dla 
gmin i miast w zakresie doradztwa 
fi nansowego, inwestycyjnego oraz 
programów rozwojowych. Spoty-
kam się z wójtami, burmistrzami, 
skarbnikami i rozmawiamy o wielu 
problemach a potem znajdujemy 
wspólnie rozwiązania. To napraw-
dę pozwoliło mi bardzo dogłębnie 
zrozumieć mechanizmy funkcjo-
nowania polskich samorządów. 

Poza tym pracując dla różnych 
fi rm i spółek zdobyłem wiedzę 
i doświadczenie w zakresie mar-
ketingu, a nawet promocji miast 
i regionów.

Dlatego porównując swój ka-
pitał wyborczy z dorobkiem pozo-
stałych kandydatów uznałem, że 
mam prawo, a nawet obowiązek, 
by ubiegać się o urząd Burmistrza 
Wągrowca. Uważam, że moje mia-
sto potrzebuje doświadczonego 
menadżera samorządowego wraż-
liwego na potrzeby społeczne. 
Jestem pewien, że wyborcy też 
potrafi ą to dostrzec… 

I jeszcze jedna sprawa - obec-
nie mam naprawdę ciekawą 
i atrakcyjną pracę, więc mój start 
nie jest podyktowany chęcią zdo-
bycia dobrej posady i realizacji 
ambicji osobistych – „żądzą rzą-
dzenia”, lecz autentyczną chęcią 
naprawy i rozwoju miasta, w któ-
rym się urodziłem i mieszkam. Bo 
nie znoszę propagandy przysła-
niającej ignorancję. 

Pański program wyborczy obej-
muje 6 grup problemowych. Któ-
re z nich uznaje Pan za najważ-
niejsze? 

Najważniejsze to: realizacja 
potrzeb społecznych, przyspie-
szanie rozwoju gospodarczego, 
rozbudowa infrastruktury miesz-
kaniowej i drogowej, cyfryzacja 
i wzrost dbałości o ochronę środo-
wiska naturalnego. Oczywiście nie 
zapomniałem o perspektywach 
edukacji, kultury, sportu i rekre-
acji… Realizacja tego programu 
stwarza szanse, by Wągrowiec 
stał się miastem na miarę XXI wie-
ku.

Większość zagadnień ujętych we 
wszystkich programach wybor-
czych jest podobna. O czym to 
świadczy i w czym pańskie propo-
zycje są lepsze?

Bo w podstawowych spra-
wach musi być podobna. Mówimy 
o tym sam mieście - Wągrowcu. 
Przygotowując program wybor-
czy, w pierwszej kolejności prze-
prowadziłem diagnozę potrzeb 
i problemów w głównych ob-
szarach funkcjonowania miasta. 
Później konsultowałem wszyst-
kie zaproponowane rozwiązania 
ze specjalistami, organizacjami 
społecznymi, przedsiębiorcami 
oraz mieszkańcami. To co zostało 
zapisane w programie składa się 
w logiczną całość, jak przysło-
wiowe puzzle, które po ułoże-
niu przedstawiają pewien obraz. 
W tym przypadku jest to obraz 
miasta nowoczesnego, rozumie-
jącego potrzeby całego przekroju 
społeczeństwa, od kobiet po męż-
czyzn, od ludzi młodych po senio-
rów, od przedsiębiorców, przez 
społeczników po sportowców... 

Piotr Sobecki
PW Junior

Pan Grzegorz jest człowie-
kiem opanowanym, prze-
widywalnym i ułożonym. 
Proponuje przemyślany 
i kompleksowy program dla 
miasta. Potrafi  rozmawiać 
z ludźmi i, co bardzo istotne, 
zawsze ma czas, jest gotowy 
do dialogu, otwarty na po-
mysły i propozycje innych. 

Ryszard Kołacki
Merx Polska sp. z o.o.

Pan Grzegorz Kamiński to 
przewidywalna i konkretna 
osoba. Poznałem go pod-
czas jego pracy w urzędzie. 
Zawsze mogłem liczyć na 
konstruktywną rozmowę. 
Obecnie jako kandydat na 
burmistrza ma bardzo cie-
kawe propozycje dla wągro-
wieckich przedsiębiorców, 
m. in. proponuje powołanie 
Wągrowieckiej Rady Przed-
siębiorców oraz utworzenie 
Wągrowieckiej Strefy Inwe-
stycyjnej. 

Sławomir Faustmann
Faustmann sp. z o.o. sp.k.

Grzegorz Kamiński impo-
nuje mi swoim zaangażo-
waniem w sprawy klubu 
sportowego Nielba. Jest 
wiernym jego kibicem i wie-
le razy wspierał nas meryto-
rycznie. Bez wątpienia jest 
człowiekiem godnym zaufa-
nia.

Ciąg dalszy str. 6
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I POMYSŁEM NA MIASTO
Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH 
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Grzegorza Kamińskiego?Grzegorza Kamińskiego?
Dlaczego głosuję na

„PERŁĄ PAŁUK”

WĄGROWIEC MOŻE BYĆ

„Miasto zasługuje 
na więcej.”

„Uważam, że moje mia-
sto potrzebuje doświad-
czonego menadżera 
samorządowego wraż-
liwego na potrzeby spo-
łeczne.”



Grzegorza Kamińskiego?Grzegorza Kamińskiego?
Dlaczego głosuję na

ZDJĘCIA RODZINNE 
I INNE ...

Ewa Kusz 
Zastępca Kierownika USC 
w Wągrowcu w latach
1990-2014

Uważam kandydaturę Pana 
Grzegorza Kamińskiego za 
najlepszą wśród kandyda-
tów na burmistrza. Jest to 
osoba z dużym doświadcze-
niem w samorządzie. Posia-
da wiedzę do zarządzania 
miastem i jego fi nansami, 
a także zna potrzeby miesz-
kańców. Jest to osoba młoda, 
energiczna oraz doceniająca 
innych ludzi.

Janusz Gorzaniak
Wieloletni Naczelnik 
Urzędu Skarbowego 
w Wągrowcu

Jestem przekonany, że Pan 
Grzegorz Kaminski jest 
znakomitym kandydatem 
na burmistrza Wagrowca. 
Według mnie jako przy-
szły burmistrz spełni 
oczekiwania większości 
mieszkańców Wągrowca. 
Przedstawiony przez Pana 
Grzegorza „Pomysł na mia-
sto” dowodzi jego pełnej 
dojrzałości organizacyjnej 
i merytorycznej pozwalają-
cej mu na sprawne kierowa-
nie miastem.

Małgorzata Małecka
Doktor nauk medycznych, 
specjalista chorób dziecię-
cych

Grzegorz Kamiński - moim 
kandydatem na Burmistrza 
Wągrowca. Głosuję na do-
świadczenie i kompeten-
cje, umiejętność słuchania 
mieszkańców i współpracy 
ze wszystkimi środowiska-
mi. To rodowity wągrow-
czanin, który myśli o miesz-
kańcach i ma dobry pomysł 
na miasto.

Andrzej Duszejko
Rapool Polska sp. z o.o., 
DSV Polska sp. z o.o.  

Znam Pana Grzegorza wiele 
lat. Jest człowiekiem, który 
,,czuje problemy biznesu”. Po-
nadto posiada bardzo ważną 
cechę – potrafi  słuchać, nie 
ucieka od odpowiedzialności 
i wyciąga wnioski. Wpraw-
dzie nie mogę na niego głoso-
wać, ale jestem przekonany, 
że będzie świetnym Burmi-
strzem Wągrowca. 

Materiał wyborczy KW Samorządność Wągrowiecka 20004 NASZ
GŁOS

Wiosna 1973. Miałem pół roku a wózek był zaparkowany przy domu moich 

dziadków. W tym miejscu teraz stoi mój rodzinny dom. 

Z moją żoną Marzeną poznaliśmy się w czasie studiów ponad 20 lat temu. 

To zdjęcie z jednego z pierwszych wspólnych wyjazdów do Gdyni.

Pracę na stanowisku wiceburmistrza Wągrowca rozpocząłem w 1999 roku 
i kontynuowałem ją przez ponad 15 lat.

Rok 2004 i jeden z młodszych interesantów w moim biurze … Syn Tomek 

nabywa „świadomości obywatelskiej”.

Sport od zawsze jest obecny w moim życiu, uprawiam go aktywnie i jestem 
tez kibicem. Na meczu Irlandia – Włochy w czasie Euro 2012 rozegranym 
w Poznaniu, byłem z Tomkiem. Kibicuję też naszej wągrowieckiej Nielbie.

Staram się regularnie korzystać z siłowni lub basenu. Trzeba dbać o formę 
i o to, żeby marynarka lepiej leżała…



ZDJĘCIA RODZINNE 
I INNE ...

Aleksander Jakubów
Członek duetu akordeono-
wego „Bayan Brothers”

Grzegorz jest osobą 
sumienną, skromną oraz 
sympatyczną. Posiada sze-
roki zakres wiadomości 
w dziedzinie ekonomii, co 
wiąże się z dobrymi de-
cyzjami dla naszej „Małej 
ojczyzny”. Wiele razy mo-
głem liczyć na Jego pomoc. 
Z czystym sumieniem reko-
menduje Grzegorza Kamiń-
skiego!

Szymon Marczewski
Dyrektor oddziału banku 
PKO BP

Głosuję na Grzegorza Ka-
mińskiego ponieważ chciał-
bym by moje miasto rzą-
dzone było przez osobę 
kompetentną. Jest to czło-
wiek urodzony w Wągrowcu 
i zna to miasto od przysło-
wiowej podszewki. Miasto 
trzeba rozumieć, czuć jego 
klimat, znać problemy i wy-
zwania jakie przed nim stoją. 

Łukasz Mirek
Członek duetu akordeono-
wego „Bayan Brothers”

Grzegorz Kamiński to wła-
ściwy czlowiek na wła-
ściwym miejscu. Jestem 
przekonany, że jego wiedza 
i doświadczenie oraz racjo-
nalny program wyborczy, 
w ktorym nie obiecuje gru-
szek na wierzbie pozwoli 
na zrównoważony rozwój  
miasta. Jedyny słuszny wy-
bor to Grzegorz Kamiński. 
Jestem na tak!

Lech Kurcab
Projektowanie i Nadzoro-
wanie Budowlane

Przez lata mojej współpracy 
z miastem wiele razy miałem 
kontakt z Panem Grzegorzem. 
Zawsze był przygotowany 
do rozmowy, a każde spotka-
nie kończyło się przemyślaną 
i konkretną decyzją. To osoba, 
która umie słuchać i zawsze 
jest otwarta na kompromis. 
Takiego burmistrza nam po-
trzeba. 

Materiał wyborczy KW Samorządność Wągrowiecka 2000 5NASZ
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Sport od zawsze jest obecny w moim życiu, uprawiam go aktywnie i jestem 
tez kibicem. Na meczu Irlandia – Włochy w czasie Euro 2012 rozegranym 
w Poznaniu, byłem z Tomkiem. Kibicuję też naszej wągrowieckiej Nielbie.

Staram się regularnie korzystać z siłowni lub basenu. Trzeba dbać o formę 
i o to, żeby marynarka lepiej leżała…

Lubię też rodzinne wypady rowerowe. Na zdjęciu pierwsza przejażdżka po 

oddanym do użytku IV odcinku obwodnicy miasta.

Kolejne pokolenie rodowitych Wągrowczan, czyli ja z rodzicami 
i młodszym bratem Markiem.

Rok 2015. Nowy zarząd Stowarzyszenia „Samorządność 

Wągrowiecka 2000”, którego jestem przewodniczącym.

Mając 17 lat zdałem egzamin na prawo jazdy i mogłem już prowadzić rodzinnego 
“Poloneza”. Teraz, podróżując w sprawach zawodowych, zdarza mi się moim 
samochodem przejechać nawet 30 tys. kilometrów w ciągu roku...

Wiele życiowych sukcesów zawdzięczam wsparciu mojej Żony. Dziękuję Ci Kochanie… 

Grzegorza Kamińskiego?Grzegorza Kamińskiego?
Dlaczego głosuję na

46 lat, urodzony i zamieszkały w Wągrowcu, 
konsultant i doradca samorządowy, w latach 1999-2014 
Zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca. 

Wykształcenie wyższe (kierunek Zarządzanie 
i Marketing). Żona – Marzena (nauczycielka biologii), syn 
– Tomasz (uczeń 1. klasy Liceum Ogólnokształcącego 
w ZS nr 2 w Wągrowcu).  

Prowadzi własną działalność gospodarczą – usługi 
konsultingowe świadczone dla gmin i miast w zakresie 
doradztwa fi nansowego, inwestycyjnego oraz progra-
mów rozwojowych. Przewodniczący Zarządu Stowa-
rzyszenia Samorządność Wągrowiecka 2000. 

Zainteresowania – literatura ekonomiczna, literatura 
faktu oraz czynne uprawianie sportu. 

GRZEGORZ 

KAMIŃSKI



lat. Przez ten czas przywykła do 
mojej aktywności społecznej i ją 
akceptuje. Też chciałaby, żeby w 
Wągrowcu żyło się lepiej i wie, że 
to właśnie jest celem istniejącego 
od 1999 roku Stowarzyszenia „Sa-
morządność Wągrowiecka 2000” 
któremu od 3 lat przewodniczę. 
A z synem Tomaszem, uczniem 
1 klasy LO w Zespole Szkół nr 2 
w Wągrowcu wielokrotnie roz-
mawiałem na temat tak zwanej 
świadomości obywatelskiej, więc 
choć wie, że gdybym został bur-
mistrzem będziemy mieli mniej 
czasu dla siebie, to popiera mnie 
i tylko żałuje, że jeszcze nie może 
głosować.

Co jeszcze chciałby Pan powie-
dzieć mieszkańcom Wągrowca?

Wągrowiec – miasto o ponad 
600-letniej historii zasługuje na 
władze, które zapewnią miesz-
kańcom poszanowanie ich czasu 
- usprawniając komunikację i mi-
nimalizując biurokrację; poszano-
wanie ich pieniędzy - gospodarując 
nimi efektywnie; poszanowanie 
ich poczucia sprawiedliwości 
- otaczając opieką ludzi potrze-
bujących pomocy; poszanowanie 
ich zdrowia - dbając o środowisko 
oraz poszanowanie inteligencji 
i rozsądku w ocenie zarządzania 
- wsłuchując się uważnie w głosy 
wyborców przez całą kadencję. 
Oraz że Wągrowiec zasługuje na 
władze rozumiejące wyzwania 
XXI wieku, które stworzą szanse, 
by nasze miasto stało się „Perłą 
Pałuk” – miejscem, w którym chce 
się mieszkać i żyć.

Rozmawiał: Piotr Laskowski
Redaktor Naczelny 
„Biznes Wielkopolska”

Pomógł mi w tym bieżący kon-
takt z problemami samorządów, 
w których doradzam. Bywały ta-
kie sytuacje, że z burmistrzem lub 
wójtem potrafi liśmy rozmawiać 
przez długi czas „prześcigając się” 
w omawianiu problemów i jedno-
cześnie szukaniu ich rozwiązania. 
Wiele ciekawych rzeczy dowie-
działem się też od kolegów samo-
rządowców z podobnych do Wą-
growca miast… Dlatego program 
wyborczy, który przedstawiłem 
jest „treściwy”, odpowiadający na 
bolączki mieszkańców i jednocze-
nie realny - taki „samorządowy”. 

Młodzi ludzie niechętnie biorą 
udział w wyborach. Jak chce ich 
Pan przekonać by  zdecydowali 
się do współpodejmowania de-
cyzji o losach miasta? Jaki ma 
Pan plan, by mogli rozwijać się 
zawodowo i chcieli związać swoją 
przyszłość z Wągrowcem? 

To nieprawda, że młodych 
ludzi nie interesuje polityka. Też 
chcą decydować o swojej przy-
szłości i widzieć w niej swoje szan-
se. Mamy na naszych listach nawet 
dwudziestoparolatków… 

Jeżeli chodzi o drugą cześć 
pytania to jest to problem bar-
dziej złożony. W naszym mieście 
brakuje miejsc pracy dla osób 
z wyższymi kwalifi kacjami, 
zwłaszcza dla młodych. Pamię-
tam, że po studiach też trudno mi 
było wyobrazić sobie dalsze życie 
w Wągrowcu… Dlatego tak ważne 
jest przyspieszenie rozwoju go-
spodarczego i tworzenie nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy, któ-
re będą zachęcać do pozostania, 
a nawet do powrotu po zakończe-
niu edukacji w innych miastach. 
Właśnie poprzez powołanie Wą-
growieckiej Rady Przedsiębior-
ców oraz Wągrowieckiej Strefy 
Inwestycyjnej chcę doprowadzić 
do tego, by część z nich znalazła 
swoje miejsce w naszym mieście.

Dla ludzi młodych bardzo 
ważne są usługi cyfrowe. Dlatego 
dostęp do Internetu światłowo-
dowego oraz platformy interne-
towe stanowią część prioryteto-
wych zadań na najbliższą 5-letnią 
kadencję.  

A co ma Pan do zaoferowania lu-
dziom starszym?  Bo osoby 55+ 
i seniorzy są często pomijani, jako 

Alicja Trytt
Notariusz w Wągrowcu

Grzegorz Kamiński to przede 
wszystkim człowiek kom-
petentny, z dużą wiedzą 
i kilkunastoletnim doświad-
czeniem w pracy w samo-
rządzie miejskim, który 
z uwagi na swoje wykształ-
cenie i dotychczasową pra-
cę, zna się bardzo dobrze na 
zarządzaniu miastem i jego 
fi nansach. Dał się poznać jako 
profesjonalista, umiejący słu-
chać innych oraz szanujący 
każdego człowieka. Gorąco 
zachęcam do oddania głosu 
na Pana Grzegorza Kamiń-
skiego.

Maciej Krenc
Dorado Zespół Muzyczny

Znam Grzegorza wiele lat 
i wiem, że to ,,porządna fi r-
ma”. Jest skromny, czasem 
zbyt skromny, ale doskonale 
zna się na pracy samorządo-
wej. Zagłosuję właśnie na 
niego, ponieważ w pełni mu 
ufam.

Łukasz Wełnic
Pizzeria Tanzo

Z Grzegorzem spotkaliśmy 
się pierwszy raz ponad 10 
lat temu na wspólnym tre-
ningu w siłowni. Już po kilku 
zdaniach, które z nim za-
mieniłem wiedziałem, że to 
otwarty i przystępny czło-
wiek. Doceniam też jego 
pracę w urzędzie miejskim, 
kiedy był zastępcą Burmi-
strza Wilczyńskiego. Wiele 
ważnych dla miasta inwe-
stycji udało się wtedy zre-
alizować. Moim zdaniem to 
bardzo dobry kandydat na 
burmistrza naszego miasta. 
Na pewno na niego zagło-
suję. 

grupa mająca wpływ na rozwój 
społeczności lokalnych. Czy pana 
plany uwzględniają zmiany w tym 
zakresie?”

Tej grupie społecznej poświę-
ciliśmy wiele uwagi. Współpracu-
jąc z organizacjami seniorskimi 
i w oparciu o szczegółową dia-
gnozę potrzeb środowiska osób 
starszych przygotujemy i wdro-
żymy kompleksowy program ich 
wsparcia i aktywizacji. Ten pro-
gram zakłada rozwiązania z za-
kresu  długoterminowej opieki 
osoby starszej w warunkach do-
mowych, wsparcie seniorów w ich 
środowisku lokalnym, aktywiza-
cję społeczną i realizację potrzeb 
prozdrowotnych, edukacyjnych, 
rekreacyjnych i kulturalnych oraz 
wsparcie dla rodzin i opiekunów 
starszych mieszkańców naszego 
miasta. W jego ramach planujemy 
m.in. rozszerzenie oferty usług 
wspomagających i opiekuńczych, 
w  tym wsparcie seniorów w for-
mie sąsiedzkiej usługi opiekuń-
czej, zapewnianie opieki domo-
wej podczas nieobecności rodzin 
lub opiekunów a także ułatwie-
nie komunikacji i integracji mię-
dzypokoleniowej tej grupy osób 
poprzez różne formy edukacji, 
oferty kulturalne, rekreacyjne 
i prozdrowotne, w tym organizacja 
aktywnego wypoczynku seniorów 
w postaci „Półkolonii dla Senio-
rów”. 

Wiadomo, że jeśli burmistrz nie 
ma poparcia większości radnych, 
to nawet najlepsze projekty mogą 
przepaść, jeśli np. większościowa 
opozycja będzie złośliwie przed-
kładać swoje ambicje ponad 
problemy mieszkańców. Na jakie 
wsparcie liczy Pan, gdy zostanie 
Pan wybrany? 

Udało mi się przekonać wy-
jątkowych ludzi i zarejestrować 
„pełne” listy wyborcze, na których 
są kobiety i mężczyźni z zachowa-
niem parytetu płci. Osoby te re-
prezentują szeroki przekrój  wie-
kowy, od 20+ do 60+, oraz szeroki 
przekrój zawodowy. Są wśród nich 
przedstawiciele rzemiosła, drobni 
przedsiębiorcy, przedstawiciele 
kultury, osoby niepełnosprawne, 
pracownicy i byli pracownicy in-
stytucji publicznych, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, 
prawnicy, lekarze, pracownicy 
handlu oraz przedstawiciele insty-
tucji fi nansowych. Wierzę, że wielu 
naszych kandydatów trafi  do rady 
miejskiej. Liczę się również z tym, 
że po wyborach tworzyć będzie 
trzeba koalicję, by móc realizować 
założone plany. Jestem przekona-
ny, że dla dobra naszego miasta 
będę potrafi ł pragmatycznie zjed-

noczyć poglądy większości rad-
nych. Nie musimy przenosić złych 
„wzorców” z Warszawy i dzielić się 
tam gdzie chodzi o dobro miesz-
kańców. Dla nas, bez względu na 
poglądy polityczne i ambicje oso-
biste, najważniejsza powinna być 
przyszłość Wągrowca… 

Nie rozpoczął Pan swojej kampa-
nii od imprezy zwanej konwen-
cją…

Takie imprezy wpisują się 
w tradycje marketingu wyborcze-
go, ale polegają przede wszystkim 
na zaprezentowaniu się kandyda-
tów przed swoimi wyselekcjono-
wanymi sympatykami. Tak w stylu 
„chwalą nas – wy mnie, a ja was”… 
Ci, którzy mnie znają wiedzą, że 
nie mam skłonności do takich po-
pulistycznych występów, do bycia 
celebrytą, a nawet zarzucają mi, że 
jestem zbyt konkretny…

Oczywiście rozumiem, że kam-
pania wyborcza jest „festiwalem 
obietnic” i wygrać może ten, kto 
da większe nadzieje, nawet bez 
pokrycia, ale wolę mniej uroczy-
ście ogłaszać swoją kandydaturę 
i od razu osobiście przekonywać 
wyborców do mojego programu. 
Wiem, że to trudniejsze, ale je-
stem przekonany, że mieszkańcy 
Wągrowca poważnie to rozważą 
i uwierzą mi, że razem możemy 
zdziałać wiele dla naszego dobra. 
Pamięta Pan hasło Baracka Oba-
my – „Yes we can” („Tak my potra-
fi my”)? Też tak uważam…

A jak decyzję o kandydowaniu 
przyjęła pańska rodzina?

Moja żona, Marzena, która jest 
nauczycielką biologii wspiera mnie 
we wszystkich działaniach od 18 
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KONKRETY

PRZEDE WSZYSTKIM

„W naszym mieście 
brakuje miejsc pracy 
dla osób z wyższymi 
kwalifi kacjami, 
zwłaszcza dla młodych.”

„Jestem przekonany, że dla 
dobra naszego miasta będę 
potrafi ł pragmatycznie 
zjednoczyć poglądy 
większości radnych.”



Grzegorza Kamińskiego?Grzegorza Kamińskiego?
Dlaczego głosuję na

Włodzimierz Szafryna
Dyrektor oddziału banku 
PKO BP w Wągrowcu

Grzegorz jest młodym, skrom-
nym, kompetentnym, kre-
atywnym i ambitnym człowie-
kiem. Posiada doświadczenie 
w pracy w samorzą-
dzie oraz potrafi  słuchać 
ludzi i z nimi współpraco-
wać. Jest zaangażowany 
w swój własny rozwój. Do-
strzega potrzeby zmian 
i otwarcie o tym mówi. Dla 
mnie to jedyny kandydat 
na burmistrza naszego miasta. 

Stanisław Szymański
Dyrektor Rejonowego 
Przedsiębiorstwa 
Melioracyjnego w latach 
1970- 1992

Pana Grzegorza Kamińskie-
go znam wiele lat. Postrze-
gam go jako osobę otwartą 
i konktertną. Obecnie jako 
emerytowi podoba mi się 
prezentowany przez niego 
program wyborczy w zakre-
sie wsparcia i aktywizacji 
seniorów oraz rozszerzenia 
opieki nad osobami chorymi 
i niepełnosprawnymi. Moim 
zdaniem to dobry kandydat 
na burmistrza naszego mia-
sta. 

Gwidon 
Dobrochowski
AVIS Serwis Audio-Video

Z Grzegorzem Kamińskim 
miałem kontakt podczas 
jego pracy w urzędzie miej-
skim. Pomimo licznych obo-
wiązków zawsze znajdował 
czas by porozmawiać i wy-
słuchać tego z czym do nie-
go przychodziłem. Jest oso-
bą dobrze znającą miasto 
i jego problemy. Zagłosuję 
na niego.  

OKRĘG NR

OKRĘG NR

DRUŻYNA KW SW2000
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Od lewej: Janusz Gorzaniak, Szymon Marczewski, Jarosław Gąsiorek, 
Małgorzata Mielewczyk-Małecka, Grzegorz Kamiński (kandydat na 
Burmistrza Wągrowca), Danuta Kaniewska, Łukasz Mirek, Małgorzata 
Arendt

Od lewej: Tomasz Pachowicz, Danuta Strzelecka-Purczyńska, Wojciech 
Witucki, Grzegorz Kamiński (kandydat na Burmistrza Wągrowca), Jacek 
Wysocki, Lucyna Ostapiuk, Zdzisław Nowicki, Monika Anna Nowicka

Od lewej: Maja Napiecek (Książkiewicz), Alicja Trytt, Robert Lorczyk, 
Grzegorz Kamiński, Agnieszka Misiak, Karol Góralski, Aleksander 
Jakubów

Od lewej: Ewa Kusz, Ryszard Zych, Agata Lindner (Skibińska), Grzegorz 
Kamiński (kandydat na Burmistrza Wągrowca), Eliza Anna Nowak, 
Jarosław Jan Wilczyński (z przodu), Maciej Patelski (z tyłu), Włodzimierz 
Szafryna, Paweł Gilewski (nieobecny)

GRAĆ DLA WĄGROWCA
ZGRANA DRUŻYNA BĘDZIE

Wszystkie osoby z drużyny, będące kandydatami KW Samorządność 
Wągrowiecka 2000 na Radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu, są godne 
zaufania oraz reprezentują szeroki przekrój wągrowieckiej społeczności.

OKRĘG NR

ZGRANA DRUŻYNA BĘDZIEZGRANA DRUŻYNA BĘDZIEZGRANA DRUŻYNA BĘDZIE

OKRĘG NR

Materiał wyborczy KW Samorządność Wągrowiecka 2000 7NASZ
GŁOS



KRZYŻÓWKA

O STOWARZYSZENIUPOGODA

KARTKA
 Z KALENDARZA

OBECNEGO 
BURMISTRZA WĄGROWCA

... I INTERNETU

„NASZ GŁOS” - materiał wyborczy KW Samorządność Wągrowiecka 2000 

1. Nazwisko pierwszego Burmistrza Wągrowca 
wybranego po przemianach ustrojowych
w Polsce. 

2. Nazwa zakonu, który założył Klasztor 
w Wągrowcu.

3. Grobowiec Rotmistrza Franciszka Łakińskiego.

4. Nazwa klubu sportowego w Wągrowcu.

5. Urządzenie służące do rekultywacji Jeziora 
Durowskiego.

6. Rzeka przepływająca przez Wągrowiec.

7. Siedziba władz miasta.

8. Miejsce z kolekcją zbiorów historycznych 
i etnografi cznych.

9. Ilość odcinków obwodnicy miasta, które 
dotychczas wybudowano.

10.  …………………. Wełny i Nielby.

11. Jezioro w Wągrowcu.

12. Przy kościele farnym z zabytkowym dzwonem.

13. Droga spacerowa wzdłuż Jeziora Durowskiego.
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www.sw2000.org.pl

www.facebook.com/GrzegorzKaminski72
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www.facebook.com/GrzegorzKaminski72

Stowarzyszenie Samorządność Wągrowiecka 2000 jest 
oddolną, niezależną od jakichkolwiek partii politycznych, 
inicjatywą mieszkańców miast i wsi powiatu wągrowiec-
kiego powstałą w 1999 roku.

To zrzeszenie mieszkańców z powodzeniem brało udział 
w kolejnych wyborach samorządowych i dzięki zaufaniu, 

Zgodnie z Ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Art.9.1.): „Jed-
nostki samorządu terytorialnego organizują działalność 
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla 
których prowadzenie takiej działalności jest podstawo-
wym celem statutowym”. 

To bardzo odpowiedzialne zadanie dla burmistrza 
nowej kadencji…

Pod koniec ub. roku w kilku miastach odbyły się 
obrady Konferencji „Samorząd jako organizator życia 
kulturalnego – role, normy, dobre praktyki”, podczas 
której analizowano zakres zaangażowania samorządów 
we wspieraniu organizacji pozarządowych i stwarzaniu 
dobrych warunków dla działania podmiotów prywatnych 
i obywatelskich w dziedzinie kultury, sztuki, twórczości, 
działań kreatywnych. 

Bo w moim  programie wyborczym znalazły się 
propozycje dotyczące perspektyw wągrowieckiej 
kultury. 

Jednym z punktów programu IV Europejskiego Kon-
gresu Samorządów, który odbył się w Krakowie w kwiet-
niu br. była debata „Sport w samorządzie – jak rozwijać 
i wspierać?”. 

Jej uczestnicy potwierdzili, że sport doskonale spraw-
dza się jako narzędzie promocji miast i regionów a odpo-
wiednia infrastruktura umożliwia młodzieży rozwijanie 
pasji, które w przyszłości mogą przerodzić się w olimpij-
skie medale. „Gdy obiekty sportowe są dobrze zarządza-
ne, mogą przynieść korzyści fi nansowe” – to jeden z wnio-
sków z tej dyskusji.

Szkoda, że obecny burmistrz Wągrowca odmówił 
udziału w niedawnej debacie kandydatów do jego fotela. 
Gdyż chciałem go zapytać:

 

Gdyż w moim programie wyborczym rozwój 
aktywności sportowej oraz rekreacji jest jednym 
z ważniejszych zadań w nadchodzącej kadencji.

Więcej informacji na temat Programu Wyborczego, naszych 
kandydatów do rady miejskiej i rady powiatu oraz bieżących 
wiadomości z trwającej kampanii wyborczej znajdziecie 
Państwo na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.

Ważna data dla Grzego-
rza Kamińskiego, kandydata 
na burmistrza Wągrowca. 
W tym dniu kończy on 46 lat. 

Ważna data dla wszystkich 
Wągrowczan. W tym dniu 
odbędą się wybory samorzą-
dowe i mieszkańcy miasta 
przy urnach dokonają wybo-
ru nowych władz lokalnych. 

W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH

NIE ZAPOMINAJMY

O KULTURZE

Ważna data dla Grzego-
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Głosujący na Grzegorza Kamińskiego i kandydatów 
KW Samorządność Wągrowiecka 2000 mogą spodziewać 
się rozchmurzenia nad miastem, a stopniowe przejaśnie-
nia doprowadzą do pełnego wypogodzenia. Nad wszyst-
kimi podwórkami będzie 
słonecznie. Tempe-
ratura  dyskusji 
w samorządzie 
umiarkowana. 
Nie prze-
widuje się 
burz.

jakim obdarzyli je Wyborcy, przez 4 kadencje sprawowało 
władzę w organach samorządu miasta Wągrowca (Burmi-
strzem Miasta Wągrowca był Stanisław Wilczyński, a jego 
zastępcą Grzegorz Kamiński). 

Ponadto, od momentu powstania samorządów powiato-
wych w Polsce, nieprzerwanie przez 5 kadencji uczestniczy 
także w sprawowaniu władzy w organach Powiatu Wągro-
wieckiego (funkcje Starosty Wągrowieckiego przez dwie 
kadencje sprawował Michał Piechocki obecny Wicestaro-
sta). Aktualnie stowarzyszenie zrzesza 70 członków.
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PROGNOZA POGODY 

NA NAJBLIŻSZE                             LATPROGNOZA POGODY 
TYLKO U NAS! 5

Jak - jego zdaniem - samorząd 

powinien wspierać młodych 

sportowców, profesjonali-

stów i jak zarządzać spor-

tową infrastrukturą tak, by 

nie przynosiła strat? 
?Jakie potrzeby i moż-

liwości w tym zakresie 
dostrzega obecny bur-
mistrz? ?

Pytania do ...?


