
Na początku każdego roku odbywają się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie powiatu wągrowieckiego.  
 
 
Jednym z kolejnych było w OSP w Wągrowcu, na które przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządu Miejsko – Gminnego Związku 
OSP RP. – „Najważniejsza jest gotowość operacyjna” – powiedział mł. bryg. Krzysztof Klupś 
– komendant Komendy Powiatowej PSP, który również wyraził słowa uznania dla miejskiej 
jednostki za przykładne przygotowanie bojowe, za które podczas kontroli otrzymała ocenę 
bardzo dobrą. Słowa uznania dla strażaków – ochotników wyraził również burmistrz miasta 
Stanisław Wilczyński, który zapewnił o wspieraniu działań pozyskania nowego wozu 
bojowego. Sprawozdanie jednostki przedstawił prezes Stefan Matuszak, podczas którego 
poinformował zebranych, że w minionym roku jednostka pozyskała sprzęt to ratownictwa 
technicznego oraz uzupełniono umundurowanie strażaków. W jednostce utworzona została 
młodzieżowa drużyna pożarnicza, szesnastu druhów ukończyło kurs specjalistyczny z zakresu 
ratownictwa. Ponadto ochotnicy brali udział w akcjach ratowniczych. Sporym osiągnięciem 
było zdobycie trzeciego miejsca podczas zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu 
miejsko – gminnym. Przeprowadzone zostały eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego 
Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, których laureaci wzięli udział w eliminacjach 
powiatowych i wojewódzkich. Izbę Pamięci, w której prezentowany jest sprzęt i eksponaty 
strażackie, odwiedziło w minionym roku około dwa tysiące zwiedzających, który również 
mieli możliwość podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. Wągrowiecka OSP 
angażuje się również we wspieranie działań kulturalno – sportowych, podczas których 
prowadzi działania zabezpieczające różne wydarzenia na terenie miasta. Strażacy – ochotnicy 
co dwa tygodnie spotykają się na zbiórkach doskonalących umiejętności ratownicze.  
W minionym roku odbyła się uroczystość z okazji obchodów św. Floriana, podczas których 
najbardziej zaangażowani zostali uhonorowani odznaczeniami i wyróżnieniami, a także 
ochotnicy wzięli udział we Mszy św.  Jednostka pomagała przy organizacji Wojewódzkiego 
Konkursu Kronik OSP odbywającego się w sali kina MDK, w którym również wzięła udział 
publikacja „Działalność i znaczenie OSP w Wągrowcu w latach 1868 – 2013”. Sprawozdanie 
stanu jednostki przedstawił Zdzisław Powałowski – wiceprezes jednostki, po którym 
przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Nowak, złożyła wniosek o udzielenie 
absolutorium Zarządowi OSP za miniony rok działalności. –„Jesteśmy istotnym elementem w 
strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” – powiedział Szymon 
Manikowski, prezes miejsko – gminny związku. O planowanych wojewódzkich zawodach 
sportowo – pożarniczych, które odbędą się 6 września na OSiR poinformował Grzegorz 
Manikowski, komendant miejsko – gminny. Powiat wągrowiecki na wojewódzkich zawodach 
będę reprezentowały jednostki OSP z Łekna i Mieściska. Natomiast zawody miejsko – 
gminne odbędą się w drugą niedzielę lipca. Komendant również  zachęcał do tworzenia 
Jednostek Operacyjno – Technicznych w strukturze OSP.  
Jednostkę OSP w Wągrowcu tworzy 45 strażaków – ochotników, którym przewodzi zarząd w 
składzie: Stefan Matuszak – prezes, Jan Przybył – naczelnik, Zdzisław Powałowski – 
wiceprezes, Bartosz Bejmowicz – skarbnik, Zbyszko Sygierycz – sekretarz, Piotr Piotrowski 
– gospodarz, Kinga Góralska – członek zarządu. 
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