
                                                                                                          

UCHWAŁA NR XIII/103/2019 

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO 

z dnia 19 września 2019 r. 

 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” 

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U z 2019 r. poz. 511) i paragrafu §3 Uchwały Nr XXXVI /288/10 Rady Powiatu 

Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wypełniając postanowienia Uchwały Nr XXXVI /288/10 Rady Powiatu Węgrowskiego 

z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla 

Powiatu Węgrowskiego” oraz trybu i zasad jego nadawania, w uznaniu szczególnych zasług 

dla rozwoju i promocji Powiatu Węgrowskiego i jego mieszkańców, nadaje się tytuł honorowy 

„Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” następującym osobom: 

1) Ks. bp prof. dr hab. Tadeuszowi Pikusowi; 

2) Pani Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP; 

3) Panu Romanowi Postkowi – Dyrektorowi Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie; 

4) Panu Jerzemu Mrozowskiemu - Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego w Węgrowie 

Hochland Polska sp.  z o. o.; 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście 

Węgrowskiemu. 

 

§  3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego 

Krzysztof Onaszkiewicz 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Węgrowskiego” 

Zgodnie z  Uchwałą Nr XXXVI /288/10  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 

r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” oraz 

trybu i zasad jej nadawania, tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” nadaje 

się osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju i promocji Powiatu 

Węgrowskiego. Starosta Węgrowski złożył wnioski w sprawie nadania tytułu następującym 

osobom: 

1) Ks. bp prof. dr hab. Tadeuszowi Pikusowi 

29 marca 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa 

biskupem drohiczyńskim. Kanoniczne objecie diecezji miało miejsce 24 maja 2014 r., 

natomiast uroczysty ingres do katedry, w obecności Ks. Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza 

Apostolskiego w Polsce, przedstawicieli Episkopatu Polski, duchowieństwa i wiernych 

świeckich, odbył się 25 maja 2014 r. 17 czerwca 2019 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce 

poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął prośbę ks. bpa Tadeusza Pikusa o przejście 

na Wcześniejszą emeryturę ze względów zdrowotnych. Funkcję piastował do 19 lipca 2019 r. 

Na przestrzeni pięcioletniej posługi Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus wielokrotnie przebywał na 

terenie powiatu węgrowskiego, gdzie przewodniczył różnego rodzaju nabożeństwom, 

błogosławił miejsca, wizytował urzędy, odwiedzał chorych w szpitalu, miejsca pracy. Poprzez 

swoją obecność, umacniał ludzi i ukazywał w jaki sposób należy budować życie społeczne 

małych zbiorowości, aby przebiegało ono w duchu szacunku i zrozumienia do drugiego 

człowieka. Ten aksjologiczny wymiar posługi pasterskiej Jego Ekscelencji stanowi 

podstawowy składnik budowania życia społecznego opartego na uniwersalnych wartościach. 

Także obecność na różnych uroczystościach związanych z dziękczynieniem za plony, 

błogosławienie miejsc pamięci, podnosiła rangę tych uroczystości, a tym samym powiat 

węgrowski był dzięki Ekscelencji bardziej promowany przez środki społecznej komunikacji. 
Działalność Księdza Biskupa dotykała wielu wymiarów ludzkiego życia: społecznego, 

charytatywnego oraz kulturalnego. Odznaczył wielu mieszkańców powiatu węgrowskiego 

medalem Benemerenti, dostrzegając ich zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności. 

Podczas swojej posługi wielokrotnie wspierał księży proboszczów w prowadzonych pracach 

duszpasterskich oraz administracyjnych przyczyniając się do upowszechniania kultury i 

ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu węgrowskiego. 

2) Pani Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP; 

Pani Maria Koc od wielu lat aktywnie działa na rzecz rozwoju powiatu węgrowskiego. 

Ukończyła etnografię i antropologię kultury na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. W swojej pracy zawodowej od wielu lat związana jest z powiatem 

węgrowskim, była pracownikiem Węgrowskiego Ośrodka Kultury, dyrektorem Sokołowskiego 

Ośrodka Kultury, Radną Miejską Węgrowa, Wiceburmistrzem Węgrowa, Radną Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego. Od czasu objęcia funkcji Senatora RP (2014 r), kontynuuje 

swoje aktywne działania na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego powiatu 

węgrowskiego uczestnicząc w pracach senackich  komisji: kultury i środków przekazu oraz 

samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Pani Maria Koc od wielu lat obecna jest 



w życiu społecznym i kulturalnym powiatu, podejmując działania zwiększające jego 

atrakcyjność turystyczną i kulturową. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – 

Centrum Dialogu Kultur, członkiem Stowarzyszenia Instytucji Upowszechnienia Kultury „Dla 

Kultury” oraz Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury i członkiem Zarządu Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski”. Pani Marszałek jest także inicjatorką 

utworzenia: Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski”, Muzeum 

Węgrowa z ekspozycją „Węgrów – miasto wielu kultur i religii” a także powstającego w 

Węgrowie Centrum Dialogu Kultur z atrakcyjnymi cenowo miejscami noclegowymi dla osób 

odwiedzających nasz region.  

Pani Maria Koc swoją wieloletnią działalnością na rzecz rozwoju turystyki na Mazowszu, 

przyczynia się do promocji województwa mazowieckiego, a zarazem powiatu węgrowskiego 

w kraju i na świecie poprzez podejmowanie działań na rzecz: 

- ochrony zabytków i dóbr dziedzictwa kulturowego naszego powiatu i Mazowsza, 

- krzewienia kultury poprzez organizację i współorganizację koncertów a także plenerowych 

inscenizacji historycznych na rynku w Węgrowie, 

- koordynacji  prac rewitalizacyjno-konserwatorskich przy poreformackim zespole zabudowań 

z przełomu XVII/XVIII w. (w dawnym klasztorze ojców reformatorów w Węgrowie). 

Będąc Wicemarszałkiem Senatu RP Pani Maria Koc podejmuje działania na rzecz rozwoju 

powiatu węgrowskiego także w segmencie infrastruktury, mającej bezpośredni wpływ na 

poprawę życia mieszkańców. Wspiera Samorządowców w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych i rządowych, dzięki którym możliwe było rozpoczęcie prac nad realizacją wielu 

lokalnych inwestycji, takich jak m.in. budowa nowoczesnej strażnicy Państwowej Straży 

Pożarnej w Węgrowie i nowej siedziby Urzędu Skarbowego. Zabiega o rozwój 

infrastrukturalny, w tym w szczególności o budowę nowych dróg. Tylko w 2019 roku dzięki 

jej wsparciu samorządy z terenu powiatu węgrowskiego pozyskały ponad 15 mln zł z Funduszu 

Dróg Samorządowych. Pani Maria Koc aktywnie uczestniczy także w życiu społecznym 

mieszkańców powiatu węgrowskiego, obejmując Patronatem Honorowym wiele przedsięwzięć 

kulturalnych i rozrywkowych a także przekazując środki na dofinansowanie organizowanych 

wydarzeń. Od wielu lat aktywnie wspiera działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Czarni 

Węgrów”. Dzięki przekazanym środkom finansowym Klub już czterokrotnie zorganizował  

Międzynarodowy Turniej Piłkarski U11 o Puchar Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc w piłce 

nożnej dla dzieci. Uczestnictwo w turnieju wielu drużyn z Polski i z zagranicy wpływa 

bezpośrednio na promocję powiatu węgrowskiego także na arenie międzynarodowej. Pani 

Maria Koc wspiera lokalnych artystów i twórców ludowych. Dzięki przekazanym środkom 

finansowym wydano książkę dla dzieci „W Państwie Króla Abecadło” autorstwa Pani Jadwigi 

Peciak, która pomaga najmłodszym w nauce alfabetu.  

 

3)  Panu Romanowi Postkowi – Dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 

Pan Roman Postek jest absolwentem historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Od 1988 r. pracuje w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Od 2005 roku jest Dyrektorem 

Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Na przestrzeni minionych lat Zamek w Liwie odzyskał 

blask i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Powiecie Węgrowskim. W 2019 roku 

otwarty został przy Zamku - Park Kulturowo-Historyczny. Od wielu lat na terenie przy Zamku 

organizowane są liczne koncerty, festiwale o zasięgu międzynarodowym, a także turnieje. 

Każde z cyklicznych wydarzeń, takie jak: Międzynarodowy Turniej Smaków czy Turniej 

Rycerski przyciąga tysiące turystów z Polski i z zagranicy, promując region powiatu 

węgrowskiego. Pan Roman Postek jest także autorem, współautorem i konsultantem licznych 



publikacji promujących historię oraz walory turystyczne i dziedzictwo kulturowe powiatu 

węgrowskiego. Jest także prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec 

Litewski i członkiem zarządu Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur. 

Poprzez swoją aktywność w Stowarzyszeniu przyczynił się do powstania wielu inicjatyw w 

wymiarze koncepcyjnym: Centrum Dialogu Kultur, Ekspozycja Muzealna „Węgrów – miasto 

wielu kultur i religii”. 

Roman Postek jako historyk sztuki, ale też artysta, w szczególności rysownik i fotografik jest 

współorganizatorem i komisarzem wielu plenerów malarskich, które odbywają się na terenie 

powiatu węgrowskiego. W plenerach tych uczestniczy wielu znakomitych artystów malarzy, 

którzy poprzez swoje prace sławią i popularyzują piękno naszych okolic.  

Ogromną wagę w swej pracy i działalności społecznej Roman Postek przywiązuje do 

promowania walorów turystycznych pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Pan Dyrektor jest 

członkiem Stowarzyszenia „Podlaski Dziedzictwo Kultury”, mającego na celu 

dokumentowanie i popularyzację podlaskiej kultury oraz integrację środowisk kultury z 

różnych części Podlasia.  Jest również autorem licznych publikacji, folderów, pomysłodawca i 

redaktor 9-ciu tomów „Rocznika Liwskiego”, członek rady programowej „Rocznika 

Historycznego Sokołowa Podlaskiego i Powiatu Sokołowskiego”, autor książki „Liw. Miasto i 

zamek”, autorem kilkudziesięciu artykułów propagujących lokalną historię, kulturę i zabytki 

m.in. w „Spotkaniach z Zabytkami”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Siedleckim”, „Gazecie 

Węgrowskiej”, „Wieściach Węgrowskich”, „Wierzę”, „Heritage – zabytki” „Roczniku 

Liwskim”.  

Pan Roman Postek był wieloletnim Przewodniczącym Społecznej Komisji Turystycznej 

działającej przy Burmistrzu Miasta Węgrowa, która działała na rzecz rozwoju turystyki w 

Węgrowie oraz regionie Wschodniego Mazowsza oraz wieloletnim radnym Rady Miejskiej 

Węgrowa. Za swoja działalność zawodową i społeczną został uhonorowany licznymi 

odznaczeniami, m.in.: odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla 

Kultury Polskiej”, medalem „Pro Masovia” dla placówki za szczególne zasługi dla Mazowsza, 

laureat nagrody imienia Ludomira Benedyktowicza (2014 r.) w dziedzinie ochrony dziedzictwa 

narodowego, literatury naukowej i popularno-naukowej za działalność badawczą, 

publicystyczną i organizacyjną w zakresie popularyzacji historii i kultury Ziemi Liwskiej i 

regionu  oraz medalem „Zasłużony dla Gminy Liw”. 

W okresie sprawowania przez Romana Postka funkcji dyrektora muzeum otrzymało wiele 

nagród za organizację licznych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, przyczyniając się 

do promocji powiatu węgrowskiego. 

 

 

4) Panu Jerzemu Mrozowskiemu – Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego w Węgrowie 

firmy Hochland Polska sp. z o.o. 

     Pan Jerzy Mrozowski od 2003 roku jest Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego w Węgrowie 

firmy Hochland Polska sp. z o.o.  

Firma Hochland Polska sp. z o.o. jest firmą rodzinną z prawie 100-letnią tradycją, budowaną w 

oparciu o długoletnie partnerstwo i jasne zasady. Rozumiejąc potrzeby Konsumentów, z pasją 

tworzy pyszne sery, które codziennie trafiają na stoły polskich rodzin. Firma rozwija   rynek    

sera,    oferując  innowacyjne  produkty  takie  jak: Almette, Valbon, Hochland sery topione, 

Hochland sery żółte. Głównym profilem działalności zakładu produkcyjnego w Węgrowie jest 

produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających i serów twarogowych, a także serwatki w 

proszku.  Zakład dziennie produkuje około 80 ton wyrobu gotowego dostarczonego na teren 

Polski a także Ukrainy, Rumunii, Niemiec, Hiszpanii i Anglii.  



Zatrudnienie w zakładzie kształtuje się na poziomie 350 pracowników stałych i okresowo około 

50 pracowników tymczasowych, którzy są w większości mieszkańcami Powiatu 

Węgrowskiego.  Dynamiczny rozwój zakładu wpływa z korzyścią na sytuację gospodarczą 

powiatu a także na zmniejszenie bezrobocia w naszym regionie. Firma współpracuje z 600 

dostawcami mleka,  a także licznymi firmami outsourcingowymi z całego kraju, co przyczynia 

się do promocji potencjału gospodarczego powiatu węgrowskiego w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

Zakład Hochland pod kierownictwem Pana Jerzego Mrozowskiego od 2017 roku aktywnie 

uczestniczy w życiu społecznym mieszkańców powiatu węgrowskiego. Wspiera finansowo  

organizacje społeczne. W ciągu ostatnich 3 lat w ramach wewnętrznych inicjatyw pracownicy 

Zakładu Mleczarski w Węgrowie  przeprowadzili na terenie powiatu węgrowskiego wiele prac 

w ramach wolontariatu takich jak: 

-  remont szatni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 2 w Węgrowie 

- remont pomieszczeń w świetlicy środowiskowej dla dzieci w Węgrowie 

Hochland Polska podejmuje także inicjatywy wspierające inwestycje na rzecz lokalnej 

społeczności np. : 

-  współfinansowanie siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta 

Krasińskiego w Węgrowie 

- zakup łóżka rehabilitacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Węgrowie 

- zakup stacji rowerowej, która zamontowana została na Rynku Mariackim w Węgrowie 

- przekazanie  komputerów do I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie.  

Ponadto Hochland był dwukrotnym sponsorem turnieju „SERwuj z Nami” a także 

współfinansował wydarzenia kulturalno-turystyczne organizowanie przez Powiat Węgrowski . 

Hochland od kilku lat jest także współorganizatorem Mazowieckiego Święta Chleba i Sera w 

Węgrowie, zapewniając wiele atrakcji dla odwiedzających to wydarzenie mieszkańców 

powiatu i gości. 

       Działalność Pana Jerzego Mrozowskiego jako Dyrektora Zakładu Hochland w Węgrowie 

a także kierowany przez niego zespół pracowników z pasją i w ramach wolontariatu tworzył 

przez ostatnie lata projekty ukierunkowane na kreowanie właściwych postaw i wzorów 

społecznych mieszkańców powiatu węgrowskiego opartych na idei zdrowej żywności i 

zdrowego trybu życia. Współpraca firmy Hochland na arenie krajowej i międzynarodowej a 

także rozpoznawalność promowanej marki produktów, wpływa  pośrednio na promocję 

powiatu węgrowskiego, jego walorów gospodarczych, kulturalnych i turystycznych. 

   

 

Zgodnie z § 5. cytowanej na wstępie uchwały ,przyjęcie lub odrzucenie wniosku, ocena 

kandydatów do tytułu honorowego „Zasłużonego dla Powiatu Węgrowskiego” oraz 

przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu o nadaniu tytułu jest zadaniem Kapituły 

Honorowej . Na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 roku Kapituła przyjęła zgłoszone 

wnioski i pozytywnie oceniła kandydatów. O nadaniu tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Węgrowskiego „ decyduje Rada Powiatu poprzez podjęcie stosownej uchwały. 

 

. 


