
Rozwój gminy w naszych rękach 
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Kandydat na wójta gminy Gzy
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Cezary Andrzej
Wojciechowski



Szanowni Państwo,
 

	 Od	30	lat	poznaję	troski	oraz	potrzeby	mieszkańców	gminy	
Gzy.	W	 latach	1994-1998	pełniłem	 funkcję	 radnego	Gminy	Gzy.	
Przez	 ostatnie	 dwa	 lata	 tej	 kadencji	 byłem	 Przewodniczącym	
Rady	Rady	Gminy	Gzy,	w	tym	czasie	wybudowano	nowoczesny	
budynek	Szkoły	Podstawowej	w	Gzach.		
W	roku	2002	ponownie	zostałem	wybrany	na	Przewodniczącego	

Rady	 Gminy	 Gzy.	 W	 latach	 2002-2006	 udało	 się	 wyasfaltować	
ponad	16	km	dróg	gminnych,	dokończono	wodociągowanie	gminy,	
wybudowano	 pełnowymiarową	 halę	 sportową,	 wymieniono	
pokrycia	 dachowe	 na	 gminnych	 budynkach,	 wyremontowano	
budynek	po	byłej	szkole	na	Świetlicę	i	Bibliotekę	Gminną.
Od	tego	czasu	przekonałem	się,	że	nasza	gmina	nie	wykorzystuje	

możliwości	pozyskiwania	środków	na	dalszy	jej	rozwój,	w	związku	
z	tym	podjąłem	decyzję	o	kandydowaniu	na	wójta	gminy.

Jeśli	zostanę	wójtem	gminy	Gzy	chciałbym:
-		przyspieszyć asfaltowanie dróg gminnych;
-		wdrożyć program Czyste Powietrze;
- rozpocząć budowę kanalizacji od przydomowych     

        oczyszczalni ścieków;
-		poprawić infrastrukturę oświatową;
-  szczególnie zadbać o seniorów;
-  zapewnić aktywne formy wypoczynku dla młodzieży.

 Obiecuję,	 że	 jeśli	 zostanę	 wójtem	 Gminy	 Gzy	 zrealizuję	
wszystkie	 punkty	 mojego	 programu.	 Żebym	 miał	 możliwość	
realizacji	 moich	 zamiarów	 proszę	 Państwa	 o	 obdarzenie	 mnie	
zaufaniem	i	oddanie	głosu	na	mnie	21	października	2018	r.



Inwestycje
Asfaltowanie dróg gminnych

– Priorytetowa	 inwestycja	 dla	 Gminy	 Gzy.	 Wszystkich	
dróg	 gminnych	 jest	 ponad	 90	 km,	 z	 czego	 niewiele	
ponad	 20	 km	 o	 nawierzchni	 asfaltowej.	 Budując	 drogi	
będę	 korzystał	 z	 funduszy	 	 krajowych	 oraz	 unijnych. 

Kanalizacja
–  Będę	 aktywnie	 wspierał	 i	 współuczestniczył	
w	 pozyskiwaniu	 źródeł	 finansowych	 do	 budowy	
przydomowych	oczyszczalni	ścieków.

Dostosowanie infrastruktury oświatowej
– Korzystając	 z	 programów	 pomocowych	 pozyskam	
środki	 na	 przystosowanie	 szkół	 podstawowch	 z	 terenu	
naszej	 gminy	 do	 nowej	 reformy	 oświatowej	 oraz	
standardów	XXI	wieku.	

Wdrożenie programu „Czyste powietrze”
– W	 ramach	 	 programu	 „Czyste	 powietrze”	 można	
pozyskać	dofinansowanie	na	wymianę			pieców	centralnego	
ogrzewania,	okien	i	drzwi	oraz	termoizolację	ścian,	a	także	
instalację	odnawialnych	źródeł	energii.	 	Dofinansowanie	
można	 pozyskać	 z	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 nawet	 do	 wysokości	
53		000	zł.	Deklaruję	pomoc	w	przygotowaniu	wniosków	
oraz	 pozyskaniu	 wsparcie	 finansowego	 na	 ten	 cel.		

Gazyfikacja
– Przy	dużym	zapotrzebowaniu	na	gaz	podczas	wdrażania	
programu	 „Czyste	 powietrze”	 do	 ogrzewania	 domów	
deklaruję	się	do	przystąpienia	gazyfikacji	gminy.	



Zapewnienie młodzieży aktywnych form wypoczynku
– Wykorzystanie	 istniejącej	 bazy	 sportowej	 (boiska,	 hala	
sportowa)	 do	 korzystania	 i	 rozwijania	 zainteresowań	
sportowych.	Wykorzystanie	dla	młodzieży	świetlic	wiejskich,	
aby	rozwijać	inne	zainteresowania	młodzieży	(np.	prelekcje	ze	
znanymi	osobami,	spektakle	teatralne,	itp.).	

Aktywizacja seniorów
–  Wykorzystując	 świetlice	wiejskie	 chciałbym	zorganizować	
domy	dziennego	pobytu	dla	seniorów	korzystając	z	programów	
senioralnych.

Przyjazny urząd
–  Jeśli	 zostanę	wójtem	przedłużę	 czas	pracy	urzędu	o	dwie	
lub	trzy	godziny	przynajmniej	raz	w	tygodniu,	aby	mieszkańcy	
którzy	pracują	poza	naszą	gminą	mogli	załatwić	swoje	sprawy.

Koła Gospodyń Wiejskich
–  Na	 terenie	 naszej	 gminy	 istnieje	 kilka	 Kół	 Gospodyń	
Wiejskich.	 Chciałbym	 pozyskać	 dofinansowanie	 na	 ten	 cel	
ze	 środków	 rządowych,	 ponieważ	 cenię	 tradycje	 wiejskie	 i	
chciałbym	je	rozwijać	przy	pomocy	Kół	Gospodyń	Wiejskich.

Mieszkańcy

Bezpieczeństwo

Posterunek policji w Gzach
– Chciałbym	 przywrócić	 posterunek	 policji	 w	 miejscowości	
gminnej,	ponieważ	uważam	że	jest	to	niezbędne	dla	poczucia	
bezpieczeństwa	przez	mieszkańców.

Ochotnicze Straże Pożarne
 –	Istnieje	możliwość	pozyskania	dofinansowania	dla	OSP		 	
	 ze	środków	krajowych,	nawet	na	zakup	nowoczesnego		 	
	 samochodu	strażackiego.



Kandydaci do Rady Gminy Gzy Lista nr 10
Joanna
Świderska
Okręg nr 1

ur. 1980, mężatka, 2 
dzieci, zam. Sulniko-
wo, wykształcenie 
wyższe. 
Dyrektor Społecznej 
Szkoły Podstawowej 
w Gzach, Wicepre-
zes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Gzy, 
Radna Rady Gminy 
Gzy od 2010r.

Alina Teresa
Załoga
Okręg nr 2

ur. 1970, mężatka, 
4 synów, zam. Gzy, 
wykształcenie 
średnie rolnicze, z 
zamiłowania rolnik, 
członek kilku 
grup parafialnych 
i społecznych, 
którymi kieruje.

Janusz
Włodarczyk
Okręg nr 3

ur. 1955, żonaty, 3 
dorosłe córki, zam. 
Ołdaki, rolnik eme-
ryt, były wieloletni 
sołtys.

Paweł
Zaremba
Okręg nr 4

ur. 1980, zam. Kęsy 
Pańki, wykształ-
cenie wyższe, 
nauczyciel wycho-
wania fizycznego.

Artur
Baleński
Okręg nr 5

ur. 1988, żonaty, 
dwójka dzieci, 
wykształcenie 
średnie-technik 
handlowiec, technik 
rolnik. W chwili 
obecnej praca w 
firmie produkcyjnej. 
Obecny radny 
Gminy Gzy i sołtys 
wsi Pękowo.

Wiesław 
Karwacz
Okręg nr 6

ur. 1974, żonaty, 
3 dzieci, 
wykształcenie 
zawodowe, zam. 
Przewodowo 
Poduchowne, 
praca zawodowa 
oraz prowadzi 
gospodarstwo 
rolne.



Włodzimierz
Żbikowski
Okręg nr 11

zam. Gzy, praca 
w Domu Polonii w 
Pułtusku, kierow-
nik gastronomii.

Danuta Zofia
Echalik
Okręg nr 7

ur. 1974, mężatka, 
4 dzieci, 
zam. Nowe 
Przewodowo, 
wykształcenie 
wyższe 
magisterskie, 
nauczyciel języka 
angielskiego.

Roman
Niesłuchowski
Okręg nr 9

ur. 1976, żonaty, 
2 dzieci, zam. 
Grochy Imbrzyki, 
były wieloletni 
sołtys, razem z 
żoną prowadzi 
gospodarstwo rolne.

Witold
Czapliński
Okręg nr 10

ur. 1961, żonaty, 2 
dzieci, zam. Mie-
rzeniec, sołtys wsi 
Mierzeniec, razem 
z żoną prowadzi 
gospodarstwo 
rolne.

Robert
Turek
Okręg nr 8

ur. 1992, żonaty, 
zam. Kozłówka, 
wykształcenie 
wyższe, praca w 
CASE - regionalny 
kierownik sprze-
daży.

Paweł 
Krzysztof
Frąckiewicz
Okręg nr 12

ur. 1982, 
zam. Szyszki, 
wykształcenie 
wyższe - historyk.
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Joanna
Krajczyńska
Okręg nr 13

ur. 1981, mężatka, 
2 dzieci, zam. 
Słończewo, 
wykształcenie 
średnie, prowadzi 
z mężem 
gospodarstwo 
rolne.

Ewa Klaudyna

Pilińska 
(Wojciechowska)

ur. 1993, mężatka, 
wykształcenie 
wyższe - 
ekonomista, praca 
na stanowisku 
analityka działu 
handlowego, 
prezes 
Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Młodzieży w 
Gzach.

Iwona 
Niesłuchow-
ska
Okręg nr 14

ur. 1984, mężatka, 
2 dzieci, 
wykształcenie 
średnie, zam. 
Ostaszewo 
Włuski, sołtys wsi 
Ostaszewo Włuski, 
prowadzi z mężem 
gospodarstwo 
rolne.

Krzysztof

Zabielski
ur. 1976, żonaty, 
3 dzieci, 
wykształcenie 
wyższe, 
nauczyciel 
fizyki,
 informatyki 
 i techniki.

Zdzisław
Kaczorowski
Okręg nr 15

ur. 1963, żonaty, 
zam. Żebry 
Falbogi, mgr 
inż. elektronik, 
nauczyciel w 
PSP w Skaszewie, 
Radny Rady 
Gminy Gzy od 
2002 r.

W wyborach 
do Rady Gminy 

i do Rady Powiatu 
głosujemy 

tylko na 1 kandydata

(Wojciechowska)

ur. 1993, mężatka, 
wykształcenie 
wyższe - 
ekonomista, praca 
na stanowisku 
analityka działu 
handlowego, 
prezes 
Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Młodzieży w 
Gzach.

ur. 1976, żonaty, 
3 dzieci, 
wykształcenie 
wyższe, 
nauczyciel 
fizyki,
 informatyki 
 i techniki.

Kandydaci do Rady Powiatu w Pułtusku

Lista nr 10
pozycja nr 2

Lista nr 10
pozycja nr 4
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Urodziłem się w 1961 roku w Szelkowie Nowym. W 1981 roku 
ukończyłem technikum w Gołotczyźnie. Jestem laureatem wielu 
olimpiad wiedzy i umiejętności rolniczych. Doświadczenie zawodowe 
zdobywałem prowadząc najpierw gospodarstwo rodziców, a 
potem od 1988 roku prowadzę gospodarstwo rolne razem z żoną 
Anną w Gzach. Przez lata pracy powiększyliśmy areał gospodarstwa 
dwukrotnie. Korzystaliśmy również z funduszy europejskich na zakup 
nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju wsi Gzy, które prowadzi 
Społeczną Szkołę Podstawową w Gzach. Działam również w 
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, pełniąc funkcję 
prezesa koła parafialnego w Gzach. Od 2015 roku jestem Delegatem 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Mam dwoje dorosłych dzieci: córkę Ewę i syna Adama.
Na wójta gminy Gzy zdecydowałem się kandydować przede 

wszystkim dlatego, żeby przerwać wielką niechęć do podejmowania 
nowych inicjatyw służących rozwojowi naszej gminy.

Proszę o Państwa poparcie 21 października w wyborach 
samorządowych, abyśmy razem mogli zmieniać naszą gminę na 
lepszą i przyjazną mieszkańcom.

Cezary Wojciechowski jest niezwykle zaangażowany w sprawy 
gminy Gzy, wielokrotny radny, przewodniczący Rady udowodnił 
swój dotychczasową działalnością, że będzie bardzo dobrym 
wójtem. Ja ze swej strony deklaruję pomoc w pozyskiwaniu środków 
krajowych oraz unijnych.

Henryk Kowalczyk
Minister  Środowiska

Naszym kandydatem do 
sejmiku województwa

mazowieckiego jest 
Zenon Kowalewski

Lista nr 10, miejsce nr 9

Cezary Andrzej Wojciechowski
Kandydat na wójta gminy Gzy




