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BURMISTRZA WĄGROWCA

REALIZACJA 
POTRZEB SPOŁECZNYCH

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 
MIESZKANIOWEJ I DROGOWEJ

PRZYSPIESZENIE 
ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

DOSKONALENIE WARUNKÓW 
EDUKACJI, KULTURY, 
SPORTU I REKREACJI 

WZROST DBAŁOŚCI  
O OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

CYFRYZACJA DLA KAŻDEGO

Dostosowanie komunikacji miejskiej 
do potrzeb mieszkańców

Rozszerzenie opieki nad osobami 
chorymi i niepełnoprawnymi 

Kompleksowy program wsparcia i aktywizacji 
seniorów we współpracy z organizacjami seniorskimi 

Wsparcie merytoryczne wągrowieckich 
organizacji pozarządowych w ramach 
Centrum Organizacji Pozarządowych

Utworzenie Konsultacyjnej Rady Społecznej 
stanowiącej organ doradczy w sprawach 
dotyczących kwestii socjalnych

Budowa, przebudowa oraz remonty  
ulic i  budynków w mieście z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych

Budowa mieszkań w ramach programu 
Mieszkanie Plus

Budowa V etapu obwodnicy miasta

Poprawa połączenia Wągrowca z węzłami dróg
ekspresowych S5 i S11 oraz autostradą A2

Utworzenie Wągrowieckiej 
Strefy Inwestycyjnej

Powołanie Wągrowieckiej 
Rady Przedsiębiorców

stanowiącej organ  doradczy  
i opiniodawczyw sprawach 

dotyczących kwestii 
gospodarczych

Inicjowanie tworzenia 
nowych miejsc pracy

w oparciu o potencjał wągrowieckich 
przedsiębiorców

Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 
zgodnie z wolą rodziców

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 Jeziora  Durowskiego

Poprawa jakości powietrza 
poprzez dopłaty do wymiany pieców

Poprawa stanu czystości w 
mieście, należyte utrzymanie oraz 
poszerzanie terenów zielonych 

Dostęp do Internetu światłowodowego 

Utworzenie platformy elektronicznych 
usług publicznych „iWagrowiec.pl”














































Lepiej
niech będzie

lepiej



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 finansowego, 
inwestycyjnego oraz programów rozwojowych. 
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Samorządność Wągrowiecka 2000. 

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

Wągrowiec – miasto o ponad 600. letniej historii zasługuje na władze, które zapewnią 

Mieszkańcom poszanowanie Ich czasu - usprawniając komunikację i minimalizując biurokrację; 

poszanowanie Ich pieniędzy - gospodarując nimi efektywnie; poszanowanie Ich poczucia 

sprawiedliwości - otaczając opieką ludzi potrzebujących pomocy; poszanowanie Ich zdrowia  

- dbając o środowisko oraz poszanowanie inteligencji i rozsądku w ocenie zarządzania - wsłuchując 

się uważnie w głosy wyborców przez całą kadencję. 

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.

Wierzę, że dokonacie Państwo właściwego wyboru licznie uczestnicząc w głosowaniu.

Lat 58, wykształcenie średnie 
techniczne, agent ubezpiecze-
niowy.

Lat 72, emeryt, wykształcenie 
zawodowe – stolarz, działacz 
wągrowieckiego Koła Seniora 
„Pogodna Jesień”.

Lat 49, wykształcenie wyższe  
– absolwentka UAM w Poznaniu, 
współorganizatorka i pracow-
nik   placówek rehabilitacyjnych  
w powiecie wągrowieckim,  
wieloletni pracownik samorzą-
dowy.

Lat 39, wykształcenie wyższe  
– absolwent Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu, studia podyplo-
mowe – zarządzanie zadłużeniem 
i audyt wewnętrzny oraz rachun-
kowość i finanse jednostek sekto-
ra finansów publicznych, w latach 
2006-2016 samorządowiec, były 
skarbnik Wągrowca, obecnie 
współzarządzający firmą rodzinną.

Lat 61, mieszkanka Osady, mgr 
filologii polskiej, nauczyciel  
dyplomowany Szkoły Podsta-
wowej nr 3, od 2010 roku radna 
Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Lat 39, wykształcenie średnie  
– technik handlowiec, prowadzi 
własną działalność gospodarcza.

Lat 53, emerytowany policjant, 
członek Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz 
członek Towarzystwa Świętego 
Wojciecha przy Parafii Farnej  
w Wągrowcu.

Wojciech Witucki

Zdzisław Nowicki

Lucyna Ostapiuk

Tomasz Pachowicz

Danuta Strzelecka-Purczyńska 

Monika Anna Nowicka

Jacek Wysocki
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Z poważaniem

Kandydat na Burmistrza Wągrowca
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Samorządność Wągrowiecka 2000

Szanowni Wyborcy

GRZEGORZ 
KAMIŃSKI

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ Z OKRĘGU NR 1 
LISTA KW SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000


