


Powiat wągrowiecki – bogactwo zabytków, liczne jeziora i lasy, unikatowe 
pomniki przyrody, a wszystko to w samym sercu gościnnej Wielkopolski!

owiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno-wschodniej części województwa. Zaj-
muje powierzchnię 1040,8 km2  i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze 
Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go prawie 70 tysięcy mieszkańców w gminach Wągrowiec, Skoki, Gołańcz, Damasławek, 

Mieścisko, Wapno i  w  mieście Wągrowcu.
Odwiedzając wągrowiecką ziemię można zapoznać się z bogatą historią tego regionu, ściśle związaną z cystersami, którzy wywarli 
duży wpływ na jego rozwój. Początki Wągrowca związane są z ekspansją terytorialną cystersów sprowadzonych około 1142 roku do 
Łekna, leżącego nieopodal Wągrowca.
Wągrowiec jest miejscem, gdzie urodził się ks. Jakub Wujek, jezuita, teolog, autor najbardziej znanego przekładu Biblii na język polski. 
Spośród znanych osobowości pochodzących ze stolicy powiatu jest Adam z Wągrowca, cysters, organista w kościołach w Wągrowcu  
i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Tutaj też swoją młodość spędził pisarz Młodej Polski, Stanisław Przybyszewski. 
Nie sposób oddać na kilkudziesięciu stronach całego piękna powiatu wągrowieckiego, różnorodności zabytków oraz walorów krajo-
brazowych. Wyrażam jednak przekonanie, że niniejsza publikacja przybliży Państwu bogactwo tej ziemi i stanie się zachętą do częste-
go jej odwiedzania. Zapraszam serdecznie w imieniu własnym i mieszkańców powiatu.

Starosta Wągrowiecki
Michał Piechocki

Panorama okolic Wągrowca.  Widok na klasztor pocysterski w Wągrowcu.  Zamek rycerski Pałuków z XIV w. w gminie Gołańcz.

Fasada budynku  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.



Położenie

zeźba terenu powiatu wągrowieckiego jest efektem działania cofającego się lodowca, stąd tyle tu pagórków, jezior  
i strumieni. Powiat, położony na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, należy do najbardziej malowniczych regionów Wielkopolski.
Największym atutem powiatu wągrowieckiego jest przyjazne człowiekowi środowisko. Liczne jeziora stwarzają dogodne wa-

runki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych, tj. żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, pływania skuterami wodnymi i moto-
rówkami. Lasy, ścieżki piesze i rowerowe są jednym z ulubionych miejsc wypoczynku zarówno mieszkańców powiatu, jak i coraz liczniej 
przybywających do tego regionu turystów. Sprzyja temu czyste ekologicznie środowisko. 

Jezioro Durowskie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych w Wągrowcu.



PrzyrodA  i  turyStykA

owiat wągrowiecki jest terenem o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza i nagromadzenia uciążliwych odpadów prze-
mysłowych. Dzięki temu mogą tutaj istnieć przepiękne rezerwaty przyrody. Są to rezerwat „Dębina” i rezerwat faunistyczny. Le-
żąca zaledwie kilka kilometrów za Wągrowcem „Dębina” jest wspaniałym 31-hektarowym kompleksem leśnym z blisko 300-let-

nimi dębami. Najpiękniejszym spośród nich jest, uznany za „pomnik przyrody”, dąb zwany „Dębem Korfantego”. Znajduje się tam 
również kilka, bardzo rzadkich, gniazd czapli siwej. Rezerwat faunistyczny znajduje się zaś na terenie jezior bracholińskich. Utworzono 
go dlatego, że na tamtejszych wodach występuje 139 gatunków ptaków, w tym 68 gatunków lęgowych. Spotkać tam można między 
innymi niezwykle rzadko występującą kaczkę wełnistą, gęś gęgawę, kilka gatunków perkozów, a nawet sowę błotną. 

szystko to sprawia, że tereny powiatu wągrowieckiego są doskonałym miejscem do uprawiania turystyki aktywnej. Ra-
jem dla wędkarzy są liczne czyste jeziora, bogate w takie gatunki ryb, jak: węgorze, płocie, szczupaki, leszcze, liny i inne. 
Zapalonych myśliwych z pewnością zainteresuje możliwość polowania. Lasy obfitują bowiem w liczną zwierzynę. Na 

terenie powiatu istnieje kilka kół łowieckich. Przez powiat wągrowiecki przepływają cztery rzeki: Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka  
i Mała Wełna. Dwie z nich, Nielba i Wełna, krzyżują się, tworząc unikatowe zjawisko hydrograficzne.

Lasy i jeziora stwarzają liczne możliwości dla turystyki i aktywnego wypoczynku.



WągroWieCkA 
StrefA AktyWnośCi

Malownicze okolice wokół jeziora Durowskiego.





rekreACJA, AquAPArk

quapark Wągrowiec Familijna wySPA  jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Wielkopolsce, wyróżnia-
jącym się bardzo bogatym programem rekreacyjnym. Wągrowieckie wodne królestwo jest kompleksem wodno-rekreacyj-
nym, pomyślanym tak, by cała rodzina mogła w nim przyjemnie spędzić czas, korzystając z atrakcji wodnych. Do dyspozycji 

klientów aquaparku są: basen rekreacyjny, basen sportowy, 80-metrowa zjeżdżalnia, rwąca rzeka, kraina bąbelkowa, jaccuzi, sauny i SPA, 
grota solna z tężnią, siłownia, fitness club, centrum urody, salon masażu, fryzjer, kawiarnia oraz minicentrum konferencyjne. 
Na basenie rekreacyjnym swoją podróż zaczynamy od płytkiego basenu ze słoniową zjeżdżalnią, w którym tryska fontanna w kształcie 
jeżowca, a żółw i krabik, na tle ściany z mozaikami imitującymi dno morskie, czekają na zabawę z dzieciaczkami w każdym wieku. Dalej 
basen o nieregularnym kształcie w klimacie rajskiej wyspy z szumiącą rzeką i atrakcjami, które zadowolą najbardziej wybrednego amatora 
kąpieli: masaże karku, kaskada, kurtyna wodna, leżanki wodne, kabiny Hayna z dyszami pod i nad wodą, a także bąbelkowa kraina prowa-
dząca do wodnego barku. Prawdziwą atrakcję stanowi także saunarium, schowane w zakolu basenu rekreacyjnego. 
Obok rekreacji ważny element stanowi 25 metrowy basen sportowy z widownią stałą oraz ruchomą do wykorzystania podczas zawo-
dów. Basen posiada homologację PZP. Wyposażony jest w ruchome wypłycenie służące do nauki pływania, do ćwiczeń fitness lub aqua 
jogi. Jest także zestaw rowerów do hydrocyclingu. Wągrowiecki Aquapark zaprasza również do groty solnej. Wybudowanie w jaskini 
solnej tężni pozwala na udoskonalenie mikroklimatu. Tężnie solankowe znajdują się w 9 uzdrowiskach w Europie. W Polsce wybudowano  
3 tężnie w uzdrowiskach – Ciechocinek, Konstancin-Jeziorna i w Inowrocławiu, a obecnie w także w Wągrowcu. Wzorcem dla naszej tężni 
są tężnie uzdrowiska w Ciechocinku. 

Aquapark Wągrowiec 
Familijna wySPA 
ul. Kościuszki 49A 
62-100 Wągrowiec 
tel. +48 67 268 55 55 
fax +48 67 268 51 99 
email: aquapark@wagrowiec.eu
www.aquapark.wagrowiec.eu W  wągrowieckim Aquaparku zastosowano 

ciekawe rozwiązanie: połączenia jaskini solnej (groty) 
z tężniami. Wybudowanie w jaskini solnej tężni 
pozwala na udoskonalenie mikroklimatu. 



HiStoriA

Rysunek z natury Napoleona Ordy:  szkoła (dzisiejsze I LO), klasztor i fara – ok. 1880 r.

Szpital powiatowy w Wągrowcu 
z okresu międzywojennego

Budynek Starostwa przed 1913 r. Seminarium męskie ok. 1921 r.



WyBrAne zABytki

ościół farny pw. św. Jakuba w Wągrowcu, wzmiankowany już w 1381 r. Budowa 
znajdującej się tu obecnie świątyni rozpoczęła się na początku XVI w. Jest to przy-
kład późnogotyckiej architektury murowanej z cegły w układzie polskim ze szczy-

tami wczesnorenesansowymi.

Kościół i klasztor pocysterski w Wągrowcu w pierwotnej zabudowie powstał zapewne  
w latach 1383-96. Jednak pożar w 1747 r. zniszczył prawie całkowicie kościół i klasztor, któ-
re odbudowano w 2 połowie XVIII w. Rekonstrukcja objęła najpierw klasztor, a dopiero 
potem kościół. Po raz drugi ogień strawił zabudowania w 1945 r., ale już w latach 1946-62 
rozpoczęła się ich odbudowa. Zarówno kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Piotra i Pawła, jak i klasztor, to dzieła późnobarokowe. Świątynia jest murowana, otynko-
wana, wzniesiona na rzucie prostokąta.

Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu z XVI w.

Wiatrak typu holenderskiego w Bracholinie z 2 połowy XIX w., murowany 
z cegły na wysokiej podmurówce kamiennej. 

Cechuje go drewniana kopulasta głowica kryta papą.

Fasada i wnętrze klasztoru pocysterskiego w Wągrowcu.

Fragment drewnianej, polichromowanej rzeźby 
Madonny z Dzieciątkiem (pocz. XVI w.)
 z kościoła pocysterskiego w Wągrowcu.

Ponad 6-metrowy grobowiec Franciszka Łakińskiego 
(1767-1845) w Łaziskach, rotmistrza wojsk 

napoleońskich, wzniesiony w kształcie piramidy.

„Opatówka” – dawna 
siedziba opatów 
cysterskich, aktualnie 
Muzeum Regionalne 
w Wągrowcu.



Kościół drewniany w Potulicach zbudowany w 1728 r., 
a ufundowany przez sędziego kcyńskiego 

– Aleksandra Samuela Biegańskiego.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki bpa 
w Damasławku, zbudowany w 1923 r.  
z rokokowym ołtarzem głównym,  
a także z balustradą również  
z fragmentami w stylu rokokowym.

Kościół pobernardyński pw. NMP  
w Gołańczy, zbudowany zapewne  
w XV/XVI w. W latach 1695-1700  
dzięki staraniom Marcina Smoguleckiego,  
początkowo zamierzano go przebudować, 
jednak ostatecznie dokonano  
również jego rozbudowy. Drewniany kościół Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym, 

odbudowany w 1730 r.

Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim – przeprowadzone badania wykazały, 
że wzniesiono go w ostatniej ćwierci XIV w. Wieża oraz więźba dachowa postawione 

zostały w 1639 r. Świątynia położona na wzgórzu, w pobliżu Jeziora Rgielskiego.
 Jest to budynek drewniany o zrębowej konstrukcji i niezwykle bogatej ornamentyce.

Zamek gotycki Pałuków Gołanieckich  
z połowy XIV w. w Gołańczy.



kuLturA

a terenie powiatu wągrowieckiego odbywa się szereg imprez kulturalnych o zasięgu nie tylko lokalnym czy regio-
nalnym, ale również ogólnopolskim. Działają tutaj teatry amatorskie, chóry, młodzieżowa orkiestra dęta, artyści lu-
dowi oraz liczne zespoły muzyczne. W życiu kulturalnym Wągrowca dużą rolę odgrywa Muzeum Regionalne, które 

oprócz wystaw czasowych, posiada ekspozycje stałe dotyczące historii miasta oraz etnograficzną wystawę „Chata rybacka”.

imprezy odbywające się regularnie to m.in.:

nakiem czasów jest otwarcie na świat. Powiat oraz poszczególne gminy podpisały umowy partnerskie z za-
granicą. Kontakty obejmują wymianę doświadczeń na płaszczyźnie samorządowej oraz współpracę gospo-
darczą, kulturalna, sportowo-turystyczną i socjalną.

zagraniczni partnerzy:

Powiat Wągrowiecki
Lüneburg (Niemcy)•	
Sedlčany (Czechy)•	
Rejon Czerwonoarmijski (Ukraina)•	

Miasto Wągrowiec 
Adendorf i Schönwalde (Niemcy)•	
Gyula (Węgry) •	
Krasnogorsk (Rosja) •	
Le Plessis-Trevise (Francja)•	

gmina damasławek 
gmina Dahlenburg (Niemcy) •	
gmina Oirschot (Holandia)•	

regaty żeglarskie•	  – „Puchar o Błękitną Wstęgę Jeziora Durow-
skiego” – Wągrowiec (czerwiec)
noc św. Jana•	  przy zamku w Gołańczy – historyczne widowisko 
plenerowe (czerwiec)
dni Skoków•	  – szereg imprez rekreacyjno-kulturalnych (czer-
wiec)
„Lato na Pałukach”•	  – cykl imprez kulturalno-rekreacyjno-spor-
towych, w okresie letnim (lipiec i sierpień), w formie m.in. kon-
certów i kina plenerowego
„dni Wągrowca”•	  (lipiec)
 „festyn Cysterski”•	  (lipiec)
rockmeeting•	  – koncerty rockowe w Damasławku (lipiec)

ogólnopolska ostoja Artystyczna „Baszta”•	  – artystyczny 
przegląd połączony z konkursem muzycznym i koncertem 
gwiazd - zamek w Gołańczy (sierpień)
„Pożegnanie lata” •	 – festyn rekreacyjny w Skokach (sierpień)
dożynki Powiatowo-gminne•	  (sierpień, wrzesień)
„gorąca Poezja”•	  – ogólnopolska impreza prezentująca doko-
nania tzw. piosenki poetyckiej, w Gołańczy (listopad)
„targi Michałowskie”•	  – impreza kulturalno-handlowa w Mieścisku 
(wrzesień)
„złoty klon” •	 – konkurs recytatorski w Łeknie (październik)
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gmina gołańcz 
gmina Ilmenau (Niemcy)•	
Związek Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych Allendorf•	

         (Lumda Niemcy)
gmina Kamyk nad Wełtawą (Czechy)•	

Miasto i gmina Skoki 
gmina Bardowick (Niemcy)•	
gmina Drechterland (Holandia)•	

gmina Mieścisko 
miasto De Bilt (Holandia)•	
gmina Retiers (Francja)•	
gmina Scharnebeck (Niemcy)•	

gmina Wapno 
gmina Amelinghausen (Niemcy)•	



I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, założone 
w 1872 roku, należy do najstarszych szkół w Wielkopolsce.

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wągrowcu (dawniej Seminarium 
Nauczycielskie, pocz. XX w.)

Szkoły i  placówki oświatowe prowadzone przez powiat wągrowiecki 
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu •	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu•	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu •	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy •	

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu •	

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie •	

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu •	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu •	

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu •	

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy •	

SPort, edukACJA

W 2009 r. piłkarze ręczni MKS „Nielba”  
Wągrowiec awansowali do ekstraklasy.Orlik 2012 w Wągrowcu.

Piłkarze nożni MKS „Nielba" są związani umową 
partnerską z Lechem Poznań.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu.



facebook.com/miastowagrowiec

ągrowiec jest stolicą powiatu wągrowieckiego, w skład którego wchodzi 7 gmin. Miasto zamieszkuje ok. 25 tys. osób  
i zajmuje powierzchnię 17,9 km2. Położone jest w północno-wschodniej Wielkopolsce, 50 km na północ od Poznania,  
70 km od Bydgoszczy i Piły. Wągrowiec jest również stolicą Pałuk.

Najważniejszą atrakcją turystyczną Wągrowca jest jego położenie geograficzne. Na północ i na południe od miasta rozciągają się prze-
piękne obszary pagórkowate, pośród których można napotkać szereg charakterystycznych dla tego terenu jezior, którymi otoczone 
jest miasto, połączonych ze sobą rzekami, co umożliwia opłynięcie miasta, np. kajakiem. Stąd też  Wągrowiec nazywany jest „Perłą  
w koronie jezior”. 
Cztery jeziora: Durowskie, Kobyleckie, Kaliszańskie i Rgielskie, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportów 
wodnych, a znajdujący się na północnym skraju miasta las i sieć promenad położonych wzdłuż rzek i Jeziora Durowskiego, są ulu-
bionymi miejscami spacerowymi turystów i mieszkańców Wągrowca. Na jednym z takich szlaków znajduje się unikatowe zjawisko  
skrzyżowania rzek Wełny i Nielby – zwyczajowo zwane bifurkacją. 
Wągrowieckie jeziora stanowią także nie lada gratkę dla wędkarzy, a okalające miasto lasy doskonale nadają się nie tylko do uprawia-
nia turystyki pieszej, rowerowej czy konnej, ale także do uprawiania myślistwa.
Walory krajoznawcze miasta wspomaga odpowiednia baza turystyczna – kąpielisko nad Jeziorem Durowskim (w centrum miasta), 
z wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów, hotele, ośrodki wczasowe, przystanie żeglarskie oraz obiekty sportowe udostępniane 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji: hala sportowo-widowiskowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, wyposażona w sauny  
i gabinety odnowy biologicznej, 2 pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, w tym boisko ze sztuczną trawą oraz czterotorową bieżnią 
tartanową i korty tenisowe.
Na przestrzeni ponad sześciu wieków swojej historii Wągrowiec wniósł do kultury polskiej wiele wartości. Do najwybitniejszych twór-
ców związanych z miastem nad Wełną i Nielbą należą: 
ksiądz Jakub Wujek (1541-1597) – jezuita, wybitny kaznodzieja (autor pierwszego zbioru kazań katolickich: Postilla catholica), pe-
dagog, polemista i tłumacz. Zasłynął dokonaniem najlepszego w historii i używanego do dzisiaj przekładu Pisma Świętego na język 
polski; 
Adam z Wągrowca – żyjący w XVI/XVII wieku cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki 
organowej, którego dzieła odkryto przypadkowo w 1991 r. w Bibliotece Narodowej w Wilnie; 
Stanisław Przybyszewski (1869-1927) – znakomity pisarz, który choć urodził się na Kujawach, to jednak młodość swą spędził w Wą-
growcu (uczył się w miejscowym gimnazjum). Tu również powstały jego pierwsze utwory.

MiASto WągroWieC

facebook.com/miastowagrowiec



facebook.com/miastowagrowiec

mina Damasławek położona jest we wschodniej części powiatu wągrowieckiego, przy granicy województwa 
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Posiada charakter rolniczy, gleby dobrej jakości, w związku z tym 
gminę charakteryzuje wysoka kultura rolna i towarowość produkcji. W skład gminy wchodzi 18 sołectw. Kra-

jobraz kształtowany jest przez pola uprawne. Tereny gminy zasiedlano już w kulturze łużyckiej, o czym świadczą osady 
w Kozielsku i Smuszewie, położone w bliskim sąsiedztwie jezior. Początki samego Damasławka sięgają XIII w. Tradycja 
łączy powstanie wsi z rycerzem zwanym Damasławem.
W 1927 r. Stanisław Mikołajczyk nabył dwudziestohektarowe gospodarstwo rolne w Międzylesiu, wpłynęło to na 
ożywienie w powiecie wągrowieckim działalności ruchu ludowego kółek rolniczych oraz Wielkopolskiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”.  Stanisław Mikołajczyk w latach 1930-1935 piastował stanowisko posła na Sejm RP z ziemi 
gnieźnieńskiej, w 1931 r. został sekretarzem Stronnictwa Ludowego, w latach 1940-1943 pełnił urząd Ministra Spraw 
Wewnętrznych Rządu RP, w latach 1943-1944 był Premierem RP na uchodźstwie w Anglii.
Damasławek pełni rolę ośrodka gminnego i skupia przede wszystkim funkcje usługowe, produkcyjne i mieszkaniowe. 
Obecnie gminę zamieszkuje około 5700 osób. 
Wokół Jeziora Stępuchowskiego tworzą się zalążki bazy agroturystycznej. W Damasławku krzyżują się linie kolejowe 
Gniezno – Nakło i Inowrocław – Krzyż, wybudowane w latach 1886-1888. 

gMinA dAMASłAWek



MiASto i gMinA gołAńCz



gMinA MieśCiSko



gMinA Skoki



gMinA WAPno



gMinA WągroWieC



HOTELE I OŚRODKI

Hotel PIETRAK
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 86 07
www.pietrak.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
„WIELSPIN”
ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 09 00, 262 57 87
www.wielspin.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 24 81
www.osir.wagrowiec.eu

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
(Powiatowe Zrzeszenie LZS)
ul. Jeziorna 14, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 56 35
czynny w okresie letnim

Ośrodek Wypoczynkowy „ŁODZIANKA” 
ul. Kościuszki – Las, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 00 29
www.lodzianka.pl
czynny sezonowo: od maja do końca września

Hotel Restauracja „JAMAJKA”
ul. Kcyńska 129, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 268 58 60, 268 58 61
www.hoteljamajka.pl

Hotel „MARCEL”
Kobylec, ul. Wągrowiecka 6
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 262 11 07

Dworek „Róża Poraja” w Budziejewie
tel. +48 61 427 82 96, 509 384 727
www.dworekbudziejewo.pl

Ośrodek Wczasowy „Adrian” w Skokach
(nad Jeziorem Budziszewskim od strony Skoków)
tel./fax +48 67 261 83 66

„Demar” Marian Deminiak
ul. Zamkowa 3, 62-085 Skoki
tel./fax +48 61 892 56 01

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
Antoniewo
tel. +48 61 812 42 51
www.antoniewo.pl

AGROTURYSTYKA

Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne
Violetta i Sławomir Winieccy
Rybowo 35, 62-130 Gołańcz
tel. + 48 67 261 53 93, 693 590 298

SKOKI MIASTO I GMINA
Agroturystyka „Białe Łabędzie”
Danuta i Piotr Białachowscy
Potrzanowo, ul. Smolarki 14
62-085 Skoki
tel. +48 61 812 40 65

Ośrodek Agroturystyczny 
„Walentynówka”
Jan Sztylka
Bliżyce 4, 62-085 Skoki
tel./fax +48 61 427 66 15

Grzybolesie
Grzybowice 7A, 62-085 Skoki
tel. 693 741 603, 723 624 310

Agroturystyczne Centrum Sportów 
Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem”
Łosiniec k. Skoków 18A
62-285 Popowo Kościelne
tel. 512 184 030, tel./fax +48 61 89 24 167
www.stajniapodlasem.com.pl

Jan Mańka
Pawłowo Skockie 14, 62-085 Skoki
tel. +48 61 427 89 23, 604 549 232 

Gospodarstwo Agroturystyczne
 „Dom pod Żurawiem”
Monika i Cezary Fliszkiewiczowie
ul. Smolarki 8, Potrzanowo
62-085 Skoki
tel. +48 61 812 46 45, 604 603 713
dom.pod.zurawiem@w.pl

GMINA WĄGROWIEC
Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksandra Nowak
Ostrowo Młyn 2
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 268 98 44, 604 968 404
www.ostrowomlyn..pl

„Ostrówek” Ewa i Andrzej Krzyżosiak
Potulice 30, 62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 261 68 88, 507 600 800

Dwór Grylewo
62-104  Grylewo 
Pawłowo Żońskie
tel. +48 67 261 28 87

BAzA turyStyCzno–HoteLoWA

WydAWCA nA zLeCenie 
StAroStWA PoWiAtoWego W WągroWCu: 
© Wydawnictwo PeJzAż, Bydgoszcz, 2013
    iSBn   978-83-61641-77-3
www.projektpejzaz.pl

FotograFie:
Marek Chełminiak
okładka, str. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 32
izabela Marcinkowska
str.: 3 (prawe dolne), 4 (środkowe), 23 (dół – środkowe)
Jerzy Mianowski – str. 5 (góra i środek – lewe)
Zuzanna Bętkowska  – str. 5 (dolne – środek)
Lech Szymanowski  – str. 8 (góra – lewe, środek – środkowe)
roma Cichorska – str. 8 (góra – środkowe i prawe)
Dominik gaertner – str. 8 (dół – lewe)
Marcin Materink – str. 8 (dół – środkowe)
Damian Kowalewski  – str. 8 (dół – prawe)
Jacek głów – str. 20 (środkowe i prawe) 
Z archiwum Starostwa Powiatowego
str. 4 (prawe), 13 (środkowe), 14 (prawe), 19, 20 (środkowe), 
25 (dół – środkowe, str. 27 (środek – lewe), str 31 (góra – lewe)
Z archiwum Urzędu Miasta Wągrowiec
str. 10, 11  (lewe – dół), 15 (górne – lewe), 23 (dół – lewe)
Zbigniew Paulus str. 14 (lewe i 3 od lewej)
Paweł Dykban str. 23 (dół – prawe)
Z archiwum Urzędu gminy Damasławek
str. 21 (prawe), 24, 25 (góra - prawe, 
środek – środkowe i prawe, dół – lewe i prawe)
Z archiwum Urzędu Miasta i gminy gołańcz
str. 26 (środek i dół – prawe), str. 27 (góra – prawe)
Z archiwum Urzędu gminy Mieścisko
str. 29 (góra – prawe i lewe, środek – prawe 
Paweł Dykban str. 29 (dół lewe)
Z archiwum Urzędu gminy Skoki
agnieszka Stefańska – str. 30, 31 
Paweł Dykban – str. 31 (góra – lewe, lewe)
Z archiwum Urzędu gminy Wapno
str. 32  (góra, środek)
Z archiwum Urzędu gminy Wągrowiec  – str. 34



StAroStWo  PoWiAtoWe  W  WągroWCu
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15
centrala (+48) 67 268 05 00 do 06, tel. (+48) 67 262 01 68
fax (+48) 67 262 78 88
e-mail: powiat@wagrowiec.pl     

urząd MieJSki W WągroWCu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. centrala (+48) 67 262 15 22, tel. sekretariat (+48) 67 262 03 46, fax (+48) 67 262 03 25
e-mail: miasto@wagrowiec.eu     

urząd MiAStA i gMiny Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (+48)  61 8 925 800, fax (+48)  61 8 925 803
e-mail: sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl         

urząd MiAStA i gMiny gołAńCz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz
tel. (+48) 67 26 15 911,  fax (+48) 67 26 83 312
e-mail: miastoigmina@golancz.pl        

urząd gMiny dAMASłAWek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (+48) 67 2613 002, (+48) 67 2613 611, tel./fax (+48) 67 26 13 627
e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl       

urząd gMiny MieśCiSko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko
tel. (+48)  61 42 98 010, (+48)  61 42 78 001, fax (+48)  61 42 78 088
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl        

urząd gMiny WAPno, ul. Świerczewskiego 1A, 62-120 Wapno
tel. (+48)  67 26 11 459, fax (+48)  67 26 11 019
e-mail: wapno@wokiss.pl         

urząd gMiny WągroWieC, ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec
tel. (+48)  67 268 08 00, fax (+48)  67 268 08 03
e-mail: wagrow@wokiss.pl         

www.wagrowiec.eu

www.wagrowiec.pl

www.damaslawek.pl

www.golancz.pl

www.miescisko.pl

www.gmina-skoki.pl

www.wapno.pl

www.gminawagrowiec.pl

www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWWagrowcu


