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Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

w dniu 31 maja 2011r. 
 

początek posiedzenia – godz. 11.00

Przewodniczący Rady Powiatu  w  Pułtusku  Czesław  Czerski  powitał   wszystkich

gości  uczestniczących  w   samorządowym  święcie.  Poinformował,  że  pierwszy  raz

w historii wspólnoty mieszkańców powiatu pułtuskiego,  spotykamy się na wspólnej sesji

jako  przedstawiciele  naszych  społeczności,  aby świętować  ustanowiony w 2000r.  przez

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Dzień Samorządu Terytorialnego. 

Przewodniczący poinformował,  że  to  święto  obchodzone  jest  corocznie  27  maja,

bowiem  ten  dzień   upamiętnia  termin  pierwszych  w  Polsce,  po  II  wojnie  światowej,

wolnych,  w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990

roku.  Kolejnym  etapem   reformy  administracyjnej  państwa  było  utworzenie

w 1998 roku  samorządowych powiatów i województw.

Przewodniczący poinformował,  że  uroczysta,  wspólna Sesja Rad Gmin oraz Rady

Powiatu  odbywa się w miejscu szczególnym – w miejscu, w którym spotyka się Polonia z

całego  świata,  w  miejscu  które  do  1975  roku  było  siedzibą  władz  powiatu

–  a  dziś  jego  atmosfera  pozwoli  poznać  i  zbliżyć  nasze  poglądy.   Łączy nas  bowiem

umiłowanie naszej  małej Ojczyzny –ziemi pułtuskiej i  jej  mieszkańców. To na tej  ziemi

żyjemy i dla niej pracujemy.

Następnie poinformował, że celem spotkania jest promocja dobrych efektów samorządności

i dyskusja nad wyzwaniami jakie czekają samorządy. Samorządy powinny udowodnić, że są

fundamentem silnego i skutecznego państwa. 

Jako  przedstawiciele  mieszkańców  chcemy  przedstawić  tych,  którzy  od  początku  ten

samorząd  tworzą,  i  tych,  którzy  udowodnili,  że  reaktywacja  samorządu  skutkowała

wzmożeniem rozwoju lokalnego i budową społeczeństwa obywatelskiego. 

Przewodniczący  poinformował,  że  wspólnie  można  zrobić  więcej,  co  niejednokrotnie

zostało udowodnione wznosząc się ponad podziały terytorialne, polityczne i osobiste.  

W Dniu Samorządu Terytorialnego – chcemy, by to jednoczenie wspólnot lokalnych, stało

się  zarówno  dobrym  doświadczeniem  z  przeszłości,  jak  również  teraźniejszością

i przyszłością.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu proszę Starostę Pułtuskiego Pana Edwarda Marka



Wroniewskiego 

Starosta  Pułtuski  Edward  Marek  Wroniewski –  powitał  współgospodarzy uroczystości  -

Radnych  Gmin  Powiatu  Pułtuskiego  i  Rady  Powiatu  w  Pułtusku,  posła  na  Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Kowalczyka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandra  Soplińskiego,  Radnych  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  Witolda

Chrzanowskiego oraz Mirosława Augustyniaka, Asystenta Wojewody Mazowieckiego Pana

Miłosza Jarzyńskiego, przedstawicieli Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie,

pracowników  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego,   Pana  płk  Kazimierza

Pogorzelskiego – Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich, Pana ppłk mgr inż. Leszka

Wieczorka – Komendanta Wojskowej  Komendy Uzupełnień  w Wyszkowie.  Szczególnie

Starosta Pułtuski powitał Pana płk pilota Włodzimierza Gedymina – asa polskiego lotnictwa,

bohatera Kampanii Wrześniowej’39 roku, Pana Edwarda Malinowskiego – kolekcjonera i

regionalistę,  Pana Andrzeja Grabowskiego – biznesmena, inicjatora  działań  mających na

celu propagowanie historii, tradycji wojskowości, postaw patriotycznych i obywatelskich.

Następnie  Starosta  Pułtuski  powitał  samorządowców:  Pana  Wojciecha  Dębskiego  –

Burmistrza  Miasta  Pułtusk,  Panią  Barbarę  Polańską  –  Wójta  Gminy  Gzy,  Pana  Jana

Mroczkowskiego  –  Wójta  Gminy  Obryte,  Pana  Adama  Rachubę  –  Wójta  Gminy

Pokrzywnica,  Pana  Adama  Misiewicza  –  Wójta  Gminy  Świercze,  Pana  Aleksandra

Piątkowskiego – Wójta Gminy Winnica, Pana Włodzimierza Kaczmarczyka – Wójta Gminy

Zatory,  skarbników  i  sekretarzy  gmin  Powiatu  Pułtuskiego.  Ponadto  Starosta  Pułtuski

powitał  JM prof.  dr  hab.  Adama  Koseskiego  –  Rektora  Akademii  Humanistycznej  im.

Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pana dr Janusza Rohozińskiego – Dziekana Wydziału

Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ks. kan.

Wiesława Koska – Dziekana Dekanatu Pułtuskiego, Pana Jerzego Rosę – Dyrektora Domu

Polonii  w  Pułtusku.  Starosta  Pułtuski  powitał  również  przedstawicieli  służb,  inspekcji,

straży:  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Komendy  Powiatowej  Policji,  Powiatowego

Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego,  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynaryjnego,

Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej,  Biura  Powiatowego  Agencji

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa.  Następnie  Starosta  Pułtuski  powitał

przedstawicieli instytucji, firm, stowarzyszeń i organizacji, lokalnych mediów działających

na terenie Powiatu Pułtuskiego: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, Sądu Rejonowego w

Pułtusku, Placówki Terenowej KRUS, Nadleśnictwa Pułtusk, Cechu Rzemiosł  Różnych i

Przedsiębiorczości w Pułtusku, Zarządu Rejonowego PCK w Pułtusku.



Starosta  Pułtuski  powitał  przedstawicieli  partii  politycznych  i  związków  zawodowych

działających na  terenie  Powiatu  Pułtuskiego,  przedstawicieli  mediów lokalnych:  Kuriera

Pułtuskiego,  Kuriera  W,  Pułtuskiej  Gazety  Powiatowej,  Tygodnika  Ciechanowskiego,

Tygodnika  Pułtuskiego  i  TVP  INFO,  pracowników  administracji  samorządowej  oraz

wszystkie osoby uczestniczące w uroczystej Sesji. 

Ad. 1  Otwarcie Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu  w Pułtusku Czesław Czerski -  otworzył czternastą  Sesję

Rady  Powiatu  w  Pułtusku.  Stwierdził,  że  zgodnie  z  listą  obecności  w  posiedzeniu

uczestniczy 16 Radnych, co  wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 Radnych

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

W  dalszej  kolejności  poszczególni  Przewodniczący  otwierali  kolejne  Sesje  Rad  Gmin

powiatu pułtuskiego:

– Przewodniczący  Rady Gminy Gzy Pan Leon Pytel otworzył VII Sesję Rady Gminy Gzy,

– Przewodniczący  Rady Gminy Obryte Pan Tadeusz Czyż otworzył VII Sesję Rady Gminy

Obryte,

– Przewodniczący  Rady Gminy Pokrzywnica Pan Krzysztof Lubelski otworzył XI Sesję

Rady Gminy Pokrzywnica,

– Przewodniczący  Rady Miejskiej w Pułtusku  Pan Andrzej Kwiatkowski otworzył XIII

Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku, 

– Przewodniczący  Rady Gminy Świercze Pan Wiesław Kęsicki otworzył VII Sesję Rady

Gminy Świercze, 

– Przewodniczący  Rady Gminy Winnica  Pan  Wiktor  Nałęcz  otworzył  IX  Sesję  Rady

Gminy Winnica,

– Przewodniczący  Rady Gminy Zatory Pan Zdzisław Lasocki otworzył VIII Sesję Rady

Gminy .Winnica. 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady  Powiatu  w  Pułtusku  Czesław  Czerski  zarządził  przystąpienie  do

realizacji kolejnego punktu porządku Sesji Przyjęcie porządku obrad.  
Przewodniczący przedstawił porządek obrad Wspólnej Sesji Rad

Gmin i Powiatu: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wystąpienie  dr  Radosława  Lolo,  Prodziekana  Wydziału  Historycznego  Akademii



Humanistycznej  im.  Aleksandra  Gieysztora  w  Pułtusku  na  temat:  „  Dole  i  niedole

samorządu lokalnego ziemi pułtuskiej na przestrzeni dziejów”.

4. Prezentacja dorobku samorządu Gminy Pokrzywnica w okresie ostatniej dekady.

5. Wystąpienie Starosty Pułtuskiego.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Wręczenie wyróżnień, odznaczeń, listów gratulacyjnych.

8. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie.

9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian ?

W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian,  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad

przyjęciem porządku Sesji.

Za 16 Radnych 

Przeciw -

Wstrzymało się -

Porządek Sesji został przyjęty.

Następnie poszczególni Przewodniczący Rad Gmin Powiatu Pułtuskiego zwracając się  do

radnych gmin, poddawali pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Radni Rad Gmin

Powiatu Pułtuskiego przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – zarządził przystąpienie do realizacji punktu

trzeciego  porządku  Sesji  -  Wystąpienie  dr  Radosława  Lolo,  Prodziekana  Wydziału

Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na

temat: „Dole i niedole samorządu lokalnego ziemi pułtuskiej na przestrzeni dziejów”.
Prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

w  Pułtusku  dr  Radosław  Lolo  wygłosił  referat  na  temat:  „Dole  i  niedole  samorządu

lokalnego ziemi pułtuskiej na przestrzeni dziejów”.

Referat stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący podziękował Panu doktorowi Radosławowi Lolo za ciekawe wystąpienie. 

Ad. 4

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  – zarządził  przystąpienie do realizacji punktu

czwartego  porządku  Sesji  -  „Prezentacja  samorządu  powiatu  pułtuskiego  oraz

samorządów gminnych w okresie ostatniej dekady” .

Przewodniczący zaprosił do obejrzenia filmu. 



Uczestnicy sesji  i  zaproszeni goście obejrzeli  prezentację  multimedialną,  w której  został

zaprezentowany dorobek jednostek samorządu terytorialnego. 

Wśród dokonań samorządu powiatowego znalazły się m. in.:

– doposażenie w sprzęt Państwową i Ochotnicze Straże Pożarne,

– przebudowanie ok. 100 km dróg za kwotę ponad 33 mln zł,

– wykonanie prace remontowe w placówkach oświatowych,

– wybudowanie i wyposażenie nowego szpitala na osiedlu Popławy przy współpracy z

Samorządem Województwa,

– doposażenie placówek oświatowych i  placówek pomocy społecznej.

W  prezentowanym  filmie  przedstawiony  został  również  przedstawiony  dorobek  gmin

powiatu pułtuskiego. 

Film na płycie DVD stanowi załącznik nr 4  do protokółu. 

Za  przygotowanie  filmu Przewodniczący podziękował  autorom – redaktorowi Józefowi

Śniegockiemu i redaktorowi Pawłowi Kieli. Za pomoc przy jego powstaniu Przewodniczący

podziękował również  Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego

punktu porządku Sesji - Wystąpienie Starosty Pułtuskiego.

Przewodniczący poprosił Pana Edwarda Marka Wroniewskiego – Starostę Pułtuskiego  o

zabranie głosu.

Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski – “ ... Gdy się chce brać lub dawać to trzeba

coś mieć a gdy chce się mieć, należy to coś tworzyć zaś tworzyć - to znaczy pracować ...”

Poinformował,  że  te  słowa  Wincentego  Witosa  są  swoistym drogowskazem  dla  ludzi

odpowiedzialnych i kreatywnych. To dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy mieszkańców,

a wśród nich radnych i pracowników samorządowych Powiat Pułtuski nieustannie zmienia

swoje oblicze.

Starosta  poinformował,  że  budowa  i  modernizacja  sieci  dróg,  wodociągów,  kanalizacji,

budowa obiektów sportowych, realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej  są  impulsem dla  lokalnego  rozwoju.  Dostrzegając  wymierne  efekty  naszej

wspólnej pracy na pewno nie zatrzymamy się w połowie drogi i nie zabraknie nam zapału w

realizacji dalszych planów rozwoju powiatu.

Starosta zaznaczył, że wspólnota samorządowa – to przede wszystkim mieszkańcy

poszczególnych gmin. W sensie społecznym wspólnota – to nośnik wartości i tradycji. To



również  ciągłość  pokoleniowa ludzi  żyjących przed  nami i  tych,  którzy po  nas przejmą

wartę.  Starosta  poinformował,  że  jest  przekonany,  że  wszyscy mamy jeden cel  –  dobro

naszej  małej  Ojczyzny.  Aby  ten  cel  został  zrealizowany,  możemy  zadeklarować,  iż

kontynuując dobre tradycje, z troską i rozwagą wypełniać będziemy obowiązki i zadania,

które pozwolą na kształtowanie naszej przyszłości na solidnych fundamentach współpracy. 

Starosta  dodał,  że  jako  przedstawiciel  samorządu  powiatowego  może  wymienić  wiele

przykładów takiego  porozumienia,  pomocy,  współpracy.  Bezspornie  najokazalszym jest

realizacja największej inwestycji powiatu pułtuskiego tj. – budowa i wyposażenie  szpitala.

To dzięki   wsparciu finansowemu samorządu województwa i  gmin zadanie to  zostało z

sukcesem  zakończone.  Na  budowę  szpitala  samorząd  województwa  mazowieckiego

przekazał środki w wysokości  ponad 50 mln zł, a samorządy gmin powiatu pułtuskiego –

łącznie ok. 1 mln zł. 

Starosta  złożył  szczególne  podziękowania  Sejmikowi  Województwa  Mazowieckiego  za

pośrednictwem  radnych  Sejmiku:  Pana  Mirosława  Augustyniaka  i  Pana  Witolda

Chrzanowskiego. Dodał, że mieszkańcy, osoby przebywające na terenie powiatu pułtuskiego

– jadąc wyremontowaną drogą, korzystając z pomocy udzielanej przy użyciu  nowoczesnej

wyposażonej  straży pożarnej,  uczestnicząc  w uroczystościach  patriotycznych,  imprezach

kulturalnych czy otrzymując zaktualizowane mapy cyfrowe - nie zawsze wiedzą o tym,  że te

dobrodziejstwa to również efekty współpracy, porozumienia samorządów lokalnych.  Za tę

współpracę  Starosta  podziękował  Panu Wojciechowi  Dębskiemu –  Burmistrzowi  Miasta

Pułtusk, Pani Barbarze Polańskiej – Wójtowi Gminy Gzy, Panu Janowi Mroczkowskiemu –

Wójtowi Gminy Obryte, Panu Adamowi Rachubie – Wójtowi Gminy Pokrzywnica, Panu

Adamowi Misiewiczowi – Wójtowi Gminy Świercze, Panu Aleksandrowi Piątkowskiemu –

Wójtowi  Gminy  Winnica,  Panu  Włodzimierzowi  Kaczmarczykowi  –  Wójtowi  Gminy

Zatory. Inwestycje te były możliwe również dzięki wsparciu ze strony instytucji rządowych

na  czele  z  Urzędem  Wojewody  Mazowieckiego.  W  obszarze  edukacji  rozszerzamy

współpracę  miedzy  innymi  z  naszą  Pułtuską  Akademią  Humanistyczną.  Starosta

podziękował JM prof. dr hab. Adamowi Koseskiemu za życzliwość i wsparcie.

Starosta  poinformował,  że  dużą  pomoc  i  wsparcie  powiat  uzyskuje  również  ze  strony

lokalnych mediów m.in. Tygodnika Pułtuskiego, Pułtuskiej Gazety Powiatowej, Tygodnika

Ciechanowskiego, które są recenzentem a jednocześnie mobilizują do dobrej,  efektywnej

pracy. Starosta zaznaczył, że dzisiejsze święto jest okazją do złożenia sobie życzeń, by nie

zabrakło nam nigdy rozwagi i mądrości, a harmonijne współdziałanie władz  i mieszkańców



umacniało  więzi  społeczności  lokalnych.  Starosta  życzył  wytrwałości  i  konsekwencji  w

dążeniu do wytyczonych celów, dalszych sukcesów w realizacji samorządowych zadań, aby

praca samorządu spełniała oczekiwania mieszkańców naszego powiatu. 

Starosta podziękował najbliższym współpracownikom, Przewodniczącemu Rady Powiatu,

Członkom  Zarządu  Powiatu  na  czele  z  Panem  Andrzejem  Doleckim  –  Wicestarostą

Pułtuskim,  Pani  Sekretarz  i  Pani  Skarbnik  a  także  wszystkim  dyrektorom  wydziałów,

kierownikom i pracownikom ponieważ to oni wdrażają w życie ideę samorządności. 

Ad. 6

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Pułtusku – zarządził  przystąpienie  do  realizacji

następnego punktu porządku Sesji - Wystąpienia zaproszonych gości.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm RP Pan Henryka Kowalczyka. 

Poseł na Sejm Henryk Kowalczyk – poinformował, że wśród reform, które były wdrażane w

ostatnich  latach,  najbardziej  udaną  jest  reforma  samorządu  terytorialnego.  Przekazanie

kompetencji  i  środków finansowych lokalnym społecznościom okazały się  największym

sukcesem. Okazało się, że środki finansowe najlepiej wykorzystują władze lokalne, które są

najbliżej społeczności lokalnych. Dodał, że  pracując przez kilkanaście lat w samorządzie

gminnym i w samorządzie wojewódzkim był inicjatorem różnorodnych działań. Zaznaczył,

że  najważniejsze  w  działalności  samorządowej  jest  poczucie  wspólnoty  mieszkańców,

więzi, odpowiedzialności za gminę, co jest źródłem sukcesów. Poinformował, że podczas

prezentacji multimedialnej była okazja aby obejrzeć sukcesy i dokonania samorządów Ziemi

Pułtuskiej. 

Poseł zaznaczył, że odpowiedzialność samorządowców jest ogromna. Przez ostatnie lata,

patrząc na sukcesy samorządowców, Rząd RP nakładał na nie nowe obowiązki, nie zawsze z

zapewnieniem finansowania realizowanych zadań, co powoduje coraz trudniejszą sytuację

samorządów. Z okazji Dnia Samorządowca Poseł życzył wszystkim samorządowcom, aby

pracę  w  samorządzie  traktowali  jako  wielką  misję  służenia  lokalnej  społeczności,  aby

zawsze ta praca w samorządzie mogła być doceniona przez wyborców jako praca na rzecz

lokalnej społeczności.  Poseł podziękował byłym i obecnym samorządowcom za pracę na

rzecz lokalnej społeczności.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm RP Pan Aleksandra Soplińskiego. 

Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej  -  Aleksander Sopliński –   poinformował,  że w

dzisiejszej uroczystej Sesji nie bierze udziału Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarza Stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodał, że nieobecność jego jest spowodowana



udziałem  w posiedzeniu Rady Ministrów. 

Poseł  poinformował,  że  samorządy  to  przede  wszystkim  inwestycje.  Cały  ciężar

inwestowania i rozwoju kraju spoczywa na samorządach. Zaznaczył, że działalność Powiatu

Pułtuskiego  i  gmin  Powiatu  Pułtuskiego  to  wielki  sukces  inwestycyjny.  Pogratulował

szczególnie  realizacji  nowego  szpitala  powiatowego  w  Pułtusku.  To  bardzo  ważna

inwestycja.  Stwierdził,  że  dzisiejsze  święto  to  święto  wszystkich  samorządowców,

szczególnie pracowników samorządowych, którzy ponoszą główny ciężar pracy. W okresie

funkcjonowania  samorządu  zostało  wykształconych  wielu  wybitnych  specjalistów  w

zakresie  samorządu.  Poinformował,  że  Radni  zmieniają  się,  a  pracownicy samorządowi

pozostają.

Poseł pogratulował Staroście Pułtuskiemu osiągnięć i życzył realizacji dalszych zamierzeń

oraz kolejnych sukcesów.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Radnego  Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Pana Mirosława Augustyniaka.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak -  poinformował, że

na dzisiejszą uroczystość nie mógł przybyć Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa

Mazowieckiego.  Radny odczytał  list,  który został  przygotowany na te  okoliczność przez

Marszałka  Województwa  „Szanowni  Państwo,  serdecznie  dziękuję  za  zaproszenie  na

wspólną  sesję  Rady Powiatu  w Pułtusku oraz  rad  gmin Powiatu  Pułtuskiego w ramach

obchodów Dnia  Samorządu  Terytorialnego.  Przywrócenie  samorządu terytorialnego  było

jedną z najważniejszych reform przeprowadzonych w okresie demokratycznych przemian po

1989  r.  Miało  to  wielkie  znaczenie  dla  kształtowania  się  współczesnego  podziału

administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Decentralizacja władzy publicznej pozwoliła

stworzyć  warunki  do  większej  aktywności  środowisk  lokalnych  i  regionalnych,  a

obywatelom zapewniła większy udział w kształtowaniu życia publicznego. Zadaniem władz

samorządowych jest działanie dla dobra danej wspólnoty: gminy, powiatu lub województwa,

a także zaspokajanie jej zbiorowych potrzeb obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia

społecznego.  Niezwykle  ważny pozostaje  fakt,  iż  władze  lokalne  są  blisko  problemów

zwykłych ludzi, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Z perspektywy czasu,

z  pełnym  przekonaniem  możemy  powiedzieć,  że  jednostki  samorządu  terytorialnego

doskonale poradziły sobie z powierzonymi im obowiązkami, o czym świadczy sukcesywne

zwiększanie zadań własnych oraz rosnący prestiż tych jednostek. Obchody Dnia Samorządu

Terytorialnego to  doskonała  okazja,  aby pogratulować Państwu realizacji  wielu  cennych



przedsięwzięć, które przyczyniają się do podnoszenia standardu życia mieszkańców Ziemi

Pułtuskiej, a także wyrazić uznanie dla Państwa pełnej zaangażowania, niezwykle owocnej

pracy na rzecz Powiatu Pułtuskiego i jego społeczności. Wierzę, że kolejne lata działalności

samorządu pozwolą na wcielenie w życie nowych, ciekawych planów i projektów, które

wpłyną  na  dalszy  wszechstronny  rozwój  społeczno  –  gospodarczy  Państwa  „małej

Ojczyzny”.  Pozdrawiam  wszystkich  uczestników  dzisiejszej  sesji  i  życzę  wiele

pomyślności”.

Po  wystąpieniach  zaproszonych  gości  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Czesław  Czerski

poinformował, że wpłynęły trzy pisma okolicznościowe:

1) pismo Pana Zbigniewa Włodkowskiego – Wiceministra Edukacji Narodowej,

2) pismo Pana Tadeusza Nalewajka –  Podsekretarza  Stanu w Ministerstwie  Rolnictwa i

Rozwoju Wsi,

3) pismo Pana Marka Tramś – Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Listy okolicznościowe stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do protokółu. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Świercze  Adam Misiewicz. Wystąpienie Wójta stanowi

załącznik nr 6 do protokółu. 

Ad. 7

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku – zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego

punktu porządku Sesji - Wręczenie wyróżnień, odznaczeń, listów gratulacyjnych
Przewodniczący  poinformował,  że  w  tym  punkcie  zostanie  wręczony  Edwardowi

Malinowskiemu medal „Pro Masovia”. 

Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  Pana  Witolda  Chrzanowskiego  -  Radnego

Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Radny  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  -  W  itold  Chrzanowski   -  w  imieniu

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  odczytał  akt  nadania  Nr  14/2011  Panu

Edwardowi Malinowskiemu.

Radny  poinformował,  że   Medal  Pamiątkowy  „Pro  Masovia”  nadaje  Marszałek

Województwa osobom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej

lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły

się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. 

Zaznaczył,  że  nie  łatwo  sprostać  temu  warunkowi.  Ile  pracy,  ile  dobrej  woli  i



zaangażowania,  ile  pasji  trzeba  włożyć  w  to,  by  zostać  dostrzeżonym  poza  swoim

najbliższym  środowiskiem,  miastem,  powiatem...  Trzeba  być  osobą  wyjątkową,  aby

wyróżnić się na Mazowszu –regionie ze stolicą kraju, regionie w którym zlokalizowane są

centralne ośrodki życia kulturalnego i społecznego.

Temu niezwykłemu wyzwaniu sprostał  mieszkaniec Pułtuska – Pan Edward Malinowski,

znany na Północnym Mazowszu regionalista i kolekcjoner militariów żołnierzy polskich z

lat 1914-1945. Niestrudzony popularyzator historii, który o swoich eksponatach opowiada z

pasją,  zarażając  nią  dzieci,  młodzież  i  studentów,  licznie  odwiedzających jego  domowe

„muzeum”. W swoich zbiorach posiada bogatą kolekcję pamiątek dotyczącą istnienia 13

Pułku  Piechoty  w  Pułtusku,  wśród  których  znajduje  się  biała  broń,  odznaczenia,

oporządzenie, sprzęt, mundury, dokumenty, prasa wojskowa. Ze szczególnym sentymentem

Pan Malinowski  przechowuje  dokumenty po ostatnim dowódcy 13 Pułku ppłk.  Alojzym

Nowaku (poległ we wrześniu 1939r. w obronie Twierdzy Modlin) przekazane przez Panią

Zofię  Nowak  –  żonę  poległego  dowódcy   oraz  dokumenty  po  żołnierzach  z  powiatu

pułtuskiego, którzy walczyli pod Monte Cassino.

Radny poinformował, że eksponaty kolekcjonera były prezentowane na licznych wystawach

(w Pułtusku,  Olsztynku, Płońsku,  Ciechanowie,  Nasielsku,  Przasnyszu,  Mławie,  Nowym

Dworze Mazowieckim, Serocku,  Lidzbarku Welskim),  wypożyczane do szkół  na  terenie

powiatu  pułtuskiego,  muzeów  (m.in.  ponad  100  eksponatów  z  kolekcji  Pana  Edwarda

Malinowskiego znajduje się w Muzeum Kampanii Wrześniowej 1939 r. i  Twierdzy Modlin,

pojedyncze eksponaty są wypożyczane: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,

Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu). Kolekcjoner

przekazał również nieodpłatnie: kilkanaście eksponatów do urządzanej Sali Tradycji w  13

Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie, medal Stefana Okrzei do  Muzeum X Pawilonu

Cytadeli  Warszawskiej,  Sztandar  Drogowców  Pułtuskich  z  1938  r.  do  Muzeum

Regionalnego w Pułtusku. Zbiory Pana Edwarda Malinowskiego wykorzystywane były do

produkcji  filmów dokumentalnych i  fabularnych. W 2009 r.  m.in.   dzięki  udostępnieniu

fotografii  ze zbiorów Pana Edwarda Malinowskiego, powstała  wyjątkowa publikacja  dla

zachowania pamięci o dumnej przeszłości naszego miasta  -  album „13 Pułk Piechoty –

wpisani w pułtuski krajobraz”.  

Na  podstawie  wiedzy  kolekcjonera,  jak  również  posiadanych  przez  niego  dokumentów

powstały liczne prace magisterskie i licencjackie pisane przez studentów wielu uczelni, w

tym  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. 



W dniach 1-13 września 2009 r. na terenie powiatu pułtuskiego odbywały się „Powiatowe

obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej”, a jednym z ich współorganizatorów był

Pan Edward Malinowski. W ramach obchodów na pułtuskim rynku, 12 września 2009 r.

zaprezentowano  „Obywatelski Punkt Werbunkowy 1939-2009” oraz wystawę plenerową

„Ziemia Pułtuska w 1939-1945 r.”, w których grơs eksponatów pochodziło z kolekcji Pana

Edwarda Malinowskiego. Cieszącą się dużym zainteresowaniem jednodniową, ekspozycję

plenerową postanowiono przenieść do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddz. w

Pułtusku, dzięki czemu umożliwiono we wrześniu i październiku 2009 r.  zwiedzenie jej

przez ponad 1100 osób - uczniów wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych, gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pułtuskiego .

Eksponaty z  prywatnej   kolekcji  Pana  Edwarda  Malinowskiego  zostały zaprezentowane

również na wystawie podczas wyszkowskich obchodów 70. rocznicy II wojny światowej.

Pan Edward Malinowski dzięki swojej pasji kolekcjonera zachował dla przyszłych pokoleń

wiele pamiątek, cennych dla historycznego dziedzictwa Pułtuska i Ziemi Pułtuskiej.  

Jego  zapał  i  nieustanne  dążenie  do  poznawania  historii  i  przekazywania  jej  młodym

pokoleniom,  zasługują  na prawdziwe uznanie  i  szacunek.  Od 1975 roku uczestniczył w

ponad 100 spotkaniach w szkołach, zakładach pracy, jednostkach wojskowych, m.in. brał

udział w spotkaniu zorganizowanym w Domu Polonii w Pułtusku z ok. 300 osobową grupą

młodzieży ze  Wschodu . 

Jest niestrudzonym uczestnikiem uroczystości patriotycznych a swój udział  w nich traktuje

jako obowiązek wobec Obrońców Ojczyzny.

Pan Edward  Malinowski  miłośnik i  znawca historii  był organizatorem  fundacji  dwóch

Sztandarów: repliki Sztandaru 13 Pułku Piechoty i  Sztandaru dla Hufca ZHP im. 13 Pułku

Piechoty. Brał  również  czynny udział  w odrestaurowaniu Miejsc  Pamięci  Narodowej  na

terenie m. Pułtusk:  Pomnika Żołnierzy Września 1939 w Pułtusku przy moście na rzece

Narew,  tablicy  na  budynku  przy  ul.  Wojska  Polskiego,  w  którym w  czasie  II  wojny

światowej więziono, torturowano i mordowano polskich patriotów, tablicy na budynku przy

ul.  Kościuszki,  gdzie  zlokalizowany  był  obóz  przejściowy,  pomnika  Żołnierzy   AK

rozstrzelanych  przez Gestapo we wrześniu 1944r., przy ul. Armii Krajowej w Pułtusku,

zabytkowych pomników na cmentarzu  Św. Krzyża w Pułtusku.  Ponadto,  uczestniczył w

nazewnictwie nowych ulic w Pułtusku,  np. ppłk.  Alojzego  Nowaka,  Bulwar 5 Brygady

Saperów, Bulwar 1 Pułtuskiego Batalionu Saperów.

Pan Edward Malinowski jest członkiem: Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego,



w  którym  pełni  funkcję  Przewodniczącego  Sekcji  13  Pułku  Piechoty  oraz  Polskiego

Towarzystwa Historycznego – Oddział Pułtusk.  

Bogata działalność  Pana Edwarda Malinowskiego jest dostrzegana i nagradzana, a wśród

tych wyróżnień i  odznaczeń należałoby wymienić:   Krzyż Oficerski  Orderu Odrodzenia

Polski ,  Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej , Srebrny Medal „Za Zasługi dla

Obronności Kraju”, Odznaki:  “Za zasługi dla województwa  warszawskiego”,  „Za zasługi

dla  województwa  ciechanowskiego”,  “Zasłużony  działacz  kultury”,  Represjonowanych

Politycznie  Żołnierzy  Górników,   Związku  Krajowego  Piłsudczyków  Rzeczypospolitej

Polskiej Towarzystwa Przyjaciół Józefa Piłsudskiego,  Odznakę Honorową “Za zasługi dla

oświaty”,  Srebrną  Odznakę  Honorową  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP,  Srebrną

Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa, Odznakę Pamiątkowa 1 Pułtuskiego Batalionu

Saperów , Odznakę  Pamiątkową 13 Pułku Zmechanizowanego.

Pan  Edward  Malinowski  za  prowadzoną  działalność  kolekcjonerską  otrzymuje

podziękowania  w  formie  dyplomów,  listów  gratulacyjnych,  jest  bohaterem   reportaży

prasowych i telewizyjnych. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że nastąpi wręczenie Panu pułkownikowi pilotowi

Włodzimierzowi Gedyminowi wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”.

Przewodniczący  poprosił  o  zabranie  głosu  proszę  Panią  Ligię  Krajewską

Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. 

Pani  Liga  Krajewska  -  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy –

poinformowała,  że  dzisiejsze  obchody  są  świętem  samorządu  terytorialnego.  Kolejne,

mijające lata  pokazują,  jak wiele  można zmienić,  zbudować,  jeśli  znacząca część spraw

publicznych powierzona jest  faktycznym gospodarzom danego terenu.  Wszyscy możemy

dostrzec,  jak  ogromne  znaczenie  ma  autonomia  poszczególnych  jednostek  samorządu

terytorialnego.  Nie  byłoby wolnej  Polski  i  całego  samorządowego  dorobku,  gdyby nie

bohaterstwo i poświęcenie obrońców naszej Ojczyzny. To im zawdzięczamy, że przetrwały

najlepsze polskie tradycje, które zaowocowały narodzinami demokracji. Bez ofiary, którą

wielu z nich złożyło, nie moglibyśmy cieszyć się wolnością.

Pani  L.  Krajewska  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  m.  st.  Warszawy  wręczyła  Panu  płk

pilotowi  Włodzimierzowi  Gedyminowi  nadany  przez  Radę  m.  st.  Warszawy  medal

„Zasłużony dla Warszawy”. Przedstawiając sylwetkę medalisty poinformowała,  że  całym

swoim życiem służył  on  Polsce.  W czasie  II  wojny  światowej  brał  udział  w  walkach

powietrznych, organizował zrzuty dla AK, był uczestnikiem akcji „III Most”, za którą został



odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po II wojnie światowej związał się z Warszawą. Przez

wiele lat był dowódcą samolotu do specjalnych zadań pomiarowych dla potrzeb lotnictwa

cywilnego. Wręczając medal „Zasłużony dla Warszawy” Wiceprzewodnicząca Rady m. st.

Warszawy  przekazała  uhonorowanemu  pozdrowienia  od  samorządu  warszawskiego  i

mieszkańców  Warszawy  oraz  życzyła  zdrowia  i  pogody  ducha.  Stwierdziła,  że  jest

przekonana,  iż wartości,  o które walczył stanowią wzór dla współczesnych i następnych

pokoleń  Polaków.  W  imieniu  odznaczonych  Pan  płk  Kazimierz  Pogorzelski  –  Prezes

Stowarzyszenia  Lotników  Polskich  podziękował  za  odznaczenie  Pana  płk  pilota

Włodzimierza Gedymina i Pana Edwarda Malinowskiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Czesław  Czerski  pogratulował  Panu  płk  pilotowi

Włodzimierzowi Gedyminowi i Panu Edwardowi Malinowskiemu uzyskanych wyróżnień.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował,  że za chwilę  nastąpi  wręczenie

listów gratulacyjnych przedstawicielom wspólnot lokalnych, długoletnim radnym, wójtom

oraz osobom sprawującym nieprzerwanie mandaty w samorządach lokalnych.

Listy gratulacyjne z rąk asystenta Wojewody Mazowieckiego Pana Miłosza Jarzyńskiego

odebrali:

1) przewodniczący rad gmin Powiatu Pułtuskiego i Rady Powiatu w Pułtusku:

- Pan Leon Pytel – Przewodniczący Rady Gminy Gzy,

- Pan Tadeusz Czyż – Przewodniczący Rady Gminy Obryte,

- Pan Krzysztof Lubelski – Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica,

- Pan Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku,

- Pan Wiesław Kęsicki – Przewodniczący Rady Gminy Świercze,

- Pan Wiktor Nałęcz – Przewodniczący Rady Gminy Winnica,

- Pan Zdzisław Lasocki – Przewodniczący Rady Gminy Zatory,

- Pan Czesław Czerski – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku;

2) radni sprawujący nieprzerwanie mandaty w samorządach lokalnych (od 1990 r. do chwili

obecnej):

- Pan Ryszard Befinger – radny Rady Miejskiej w Pułtusku,

- Pan Sławomir Chmiel – radny Rady Gminy Obryte,

- Pan Czesław Czerski – radny Rady Gminy Zatory w latach 1990 – 2002 r. oraz radny Rady

Powiatu w Pułtusku od 2002 r. do chwili obecnej,

- Pan Zbigniew Kołodziejski – Wójt Gminy Gzy w latach 1990 – 2010,

- Pan Ireneusz Purgacz – radny Rady Miejskiej w Pułtusku od 1990 r. do 1998 r., następnie



radny Rady Powiatu w Pułtusku od 1998r. do 2002r. i ponownie radny Rady Miejskiej w

Pułtusku od 2002r. do chwili obecnej,

- Pan Zdzisław Sierzan – radny Rady Gminy Gzy;

3) długoletni radni Rady Powiatu w Pułtusku (od 1998 r. do chwili obecnej):

- Pan Wiesław Cienkowski,

- Pani Krystyna Estkowska,

- Pan Witold Saracyn,

- Pan Zbigniew Szczepanik.

Przewodniczący  udzielił  głosu  Pani  Krystynie  Estkowskiej   Radnej  Rady  Powiatu  w

Pułtusku. 

Pani  Krystyna  Estkowska   Radna  Rady Powiatu  w  Pułtusku -  w imieniu  Koleżanek  i

Kolegów Samorządowców i własnym podziękowała za wyróżnienie. Samorządowcy, my –

sprawujący  mandaty  radnych,  stale,  od  lat,  zdajemy  egzamin  z  odpowiedzialności,

doskonalenia się, pracowitości – w służbie ludziom. Zapewniam, że każdy z nas przez lata

pracy starał się być rzeczywistym reprezentantem społeczności lokalnych, zmieniać obraz

naszej małej ojczyzny, wypełniać potrzeby mieszkańców. 

To  wyróżnienie  z  rąk  Pana  Wojewody  jest  dla  nas  symbolem  sprzyjającej  atmosfery

współpracy,  życzliwego  wsparcia  administrację  rządową  -  samorządności  lokalnej.

Chcielibyśmy zapewnić, że będzie ono motywacją do jeszcze lepszej pracy. 

Ad. 8 

Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji kolejnego punktu porządku dzisiejszej

Sesji „Wystąpienie Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie”

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu podpułkownika Leszka Wieczorka Wojskowego

Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie. 

Wojskowy Komendant    Uzupełnień w Wyszkowie Pan ppłk mgr inż. Leszek Wieczorek   –

poinformował, że Dzień Samorządu Terytorialnego jest okazją do podziękowania osobom

zaangażowanym  w  obronność  Państwa  Polskiego.  Komendant  poinformował  o

awansowaniu na stopień porucznika Pana Tadeusza Nalewajka – Podsekretarza Stanu w

Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,  który ze względu na obowiązki  zawodowe nie

mógł wziąć udziału w uroczystości. Następnie odczytano decyzję Nr 1416 Ministra Obrony

Narodowej  z  dnia  19  października  2010 r.  o  nadaniu  Panu  Andrzejowi  Grabowskiemu

Brązowego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanego w uznaniu zasług w

dziedzinie  rozwoju  i  umacniania  obronności  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Następnie



Wojskowy  Komendant  Uzupełnień  w  Wyszkowie  ppłk  mgr  inż.  Leszek  Wieczorek  i

Starosta Pułtuski Edward Wroniewski wręczyli Panu Andrzejowi Grabowskiemu

Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności Kraju”.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Czesław  Czerski  pogratulował  Panu  Andrzejowi

Grabowskiemu.

Wojskowy Komendant  Uzupełnień  w Wyszkowie  Pan  ppłk  mgr inż.  Leszek Wieczorek

pogratulował samorządowcom dotychczasowych osiągnięć i  życzył sukcesów w pracy na

rzecz mieszkańców Ziemi Pułtuskiej.

Ad. 9  

Przewodniczący rady zarządził przystąpienie do realizacji ostatniego punktu porządku obrad

Zamknięcie Sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad poszczególni przewodniczący rad gmin

Powiatu Pułtuskiego i Rady Powiatu w Pułtusku zamknęli obrady sesji:

- Przewodniczący Rady Gminy Gzy Pan Leon Pytel zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy

Gzy,

-  Przewodniczący Rady Gminy Obryte Pan Tadeusz Czyż zamknął obrady VII Sesji Rady

Gminy Obryte,

-  Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica Pan Krzysztof Lubelski zamknął obrady XI

Sesji Rady Gminy Pokrzywnica,

-  Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Pan Andrzej Kwiatkowski zamknął obrady

XIII Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku,

-  Przewodniczący Rady Gminy Świercze Pan Wiesław Kęsicki zamknął obrady VII Sesji

Rady Gminy Świercze,

- Przewodniczący Rady Gminy Winnica Pan Wiktor Nałęcz zamknął obrady IX Sesji Rady

Gminy Winnica,

-  Przewodniczący Rady Gminy Zatory Pan Zdzisław Lasocki zamknął obrady VIII  Sesji

Rady Gminy Zatory,

-  Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Pan Czesław Czerski  zamknął obrady XIV

Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku podziękował za udział w obradach i zaprosił  do

wysłuchania koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego

Stopnia w Pułtusku, pod  dyrekcją Pana Andrzeja Ambroziaka.



Przewodniczący  poinformował,  że  po  zakończeniu  artystycznego  akcentu  spotkania

zaprasza Szanownych Radnych, Pana Starostę,  Pana Burmistrza  i  Państwa  Wójtów,  do

wykonania  wspólnej,  pamiątkowej  fotografii  –  na  moście  arkadowym  przy  wjeździe

bramnym do Zamku.

Ponadto  wszystkich  gości  Przewodniczący  zaprosił  na  poczęstunek  przygotowany  na

górnym krużganku Zamku.

Przewodniczący podziękował za udział w obradach czternastej Sesji  Rady Powiatu Radnym

i  zaproszonym gościom. Przewodniczący  zamknął  XIV Sesję  Rady Powiatu  w Pułtusku

wypowiadając formułę: „Zamykam Sesję Rady Powiatu”.

Na tym protokół zakończono.

Sesja zakończyła się o godz. 13.00 

Protokółowały:     Przewodniczył obradom:

Bogumiła Przybyłowska Przewodniczący Rady 

Sylwia Sekutowicz  inż. Czesław Czerski 


