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Z A P R O S Z E N I E  

Zgodnie z 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXnl 
uroczystq sesje Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, ktora odkdzie siq w dniu 6 czerwa 
2008 roku o godz. 10.30 w budynku Urzqdu Miejskiego z porqdkiem obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoSci obrad 
1. Przedstawienie poriqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych mian. 
2. Pxzyjqcie protokdu z XXII sesji Rady. 
3. Odczytanie a h  n a h a  praw miejskich Miastu przez Janusza Seniora Ksiccia Mazowieckiego z 

1421 roku. 
4. Wystagienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicmej na temat historii ,,Dni Makowa". 
5. Wrqczenie odznaczen ,,Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zamkniecie obrad XXnl sesji Rady Miejskiej. 
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Protokg z XXIII uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 6 czenvca 2008r. 
w budynku Urzcdu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodnicqcego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Peplowskiego. 

Uczestnicy obrad XXIII sesji Rady Miejskiej wg. zalqczonych list obecnoici, ktore stanowiq 
zalqczniki nr 1 i 2 do protokdu. 

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 10.30 otworzyl 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej radny Ireneusz Peplowski. Przywltal radnych, Burmistrza Miasta i 
jego Zastcpcc, Starostc i Wicestarostc Powiatu, zaproszonych goici, przedstawicieli prasy, 
mieszkancow Miasta. 

Ustawowy sklad Rady 15 radnych, radna Elibieta Michalska i radny Jerzy Dqbrowslu byli 
nieobecni usprawiedliwieni, na sesji obecnych bylo 13 radnych. 
Przewodnicqcy RM stwierdzil quorum, podejmowane uchwaly i decyzje majq moc prawnq. 
Obrady XXII sesji trwaly w czasie od godz. 10.30 do godz. 1 1.30. 

Uroczysta sesja rozpoczqla sic wystempem artystycznym przedszkolakow z Przedszkola 
Samorzqdowego Nr 4 i uczennicy Zespoh Szkg Nr 2. 

Ad. pkt. 1 

Przewodniczqcy RM zapytal, czy sq uwagi do porqdku obrad? 

Pytah i uwag nie bylo. 

Ad. pkt. 2 

C 
Przewodniczqcy RM poinformowal, ze protokg z XXII sesji by1 do wglqdu w biurze Rady, nie 
zgloszono iadnych uwag, przyjqcie jego poddal pod glosowanie: 

Za- 13 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal sic- 0 glosow. 

Protokg z XXU sesji RM zostal przyjcty bez uwag. 

Ad. pkt. 3 

Damian Karp, uczen Zespdu Szk& Nr 2 w Makowie Maz., odczytal akt nadania praw miejskich 
Miastu Makow Mazowiecki przez Janusza Seniora Ksiqcia Mazowieckiego z 1421 roku, ktory 
stanowi zalqcznik nr 3 do protokoh. 



Ad. pkt. 4 

Dyrektor MBP Tadeusz Marciniak przedstawil historic ,,Dni Makowa" (zalqcznik nr 4 do 
protokh). 

Ad. pkt. 5 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Ireneusz Peptowski- Rada Miejska na sesji w dniu 29 maja br. 
postanowila nadac odznaki zas3uionym dla Miasta Makowa Maz.: Pani Zenobii Legockiej - 
Gromadzkiej i Pani Janinie Marcie Wloczkowskiej. 

Wiceprzewodniczqcy RM Bozenna Gallera przedstawila tresc wniosku i uchwa4y w sprawie 
nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckieg0"- dla Pani Zenobii Legockiej - 
Gromadzkiej (zalqcznik nr 5 do protokdu). 

Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed przedstawila treic wniosku i uchwaty w sprawie nadania 
odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowiecluego"- dla Pani Janiny Marty Wloczkowskiej 
(zalqcznik nr 6 do protokh). 

f 
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Nastqpnie Przewodnicqcy RM wraz z Burmistrzem Miasta wrqczyli wymienionym osobom 
odmaki ,,Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
Przedstawiciellu ,,Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" zloiyty gratulacje dla Pani Janiny 
Marty Wloczkowskiej . 

Pani Janina Marta Wloczkowska- jestem bardzo wrmszona i Pani Doktor zapewne tez, za talue 
wyroinienie jakie nas spotkalo. Jestem rodowitq Makowiankg cab  czas interesowalam siq historiq 
Makowa, od dziecinstwa. Widzq jak byty usytuowane domy przy ulicach Makowa, w czasie 
okupacji jak wyglqdal Makow i po wojnie. Po wojnie nie moina bylo dojechac do Makowa, 
wszedzie byly do@. Jak siq wyszlo do Rynku, to tak jak na cmentarzu przed wojng szeleicily 
strachy z murow, ktore pozostaly, napawalo to groq. W tamtych czasach nie myhlalam, ze Makow 
tak piqknie siq odbuduje i Rynek wyglqda tak, jak wyglqdal w 1934 roku, a wiemy to z albumu 
Starosty Farenholca. Dziqki mnie ten album jest w Makowie, gdyz Pan Henrykowski pojechal do 
syna Farenholca, ktory udostqpnil zdjqcia. Komplety zdjqc sq w Bibliotece Miejskiej i Szkole Nr 2. 
Najczqsciej spotykam siq z uczniarni Szkdy Nr 2 i podziwiam ich, bo mowi sic, ze mlodziez nic nie 
interesuje, a oni czqsto przychoh na spotkania, ktore mamy o Makowie. Chcq duio wiedzied, 

(hl' dopytujq siq i dopblu bqdq miala sily, to bed? z nimi wsp6lpracowac. 

Przewodniczqcy RM Ireneusz Peptowski- tych sit i zdrowia serdecznie Paniom iyczymy, byicie jak 
najdkej  nam pomagaly, bo dziqlu takim osobom jak Wy, Makow zmienil siq w ciqgu 50-ciu, 60- 
ciu lat. Serdecznie Paniom dnqkujemy. 

Ad. pkt. 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski udzielil glosu Panu Wieslawowi Matejuk, odznaczonemu 
przed dwoma laty odznakq "Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowiecluego". 

Pan Wieslaw Matejuk- chcialem zaproponowac Panu Przewodnicz~emu, Paniom 
Przewodnicqcym i Panu Burmistrzowi, zeby znalezli chwilq czasu i zaprosili wszystkich 



odznaczonych. Byloby dobrze bysmy mieli moiliwoSc spotkania sic, czekam na zaproszenie. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- z calq pewnosciq to uczynimy. 

Pan Wieslaw Matejuk- chcialbym rowniez zaproponowac, aby powocic do wspdpracy z 
Makowem Podhalanskim. Bralem udzial w takim spotkaniu w Makowie Maz., bylo to bardzo 
uroczyste, Miniej bylem w Makowie Podhalanskim, bylo bardzo goscinne spotkanie i w swoim 
archiwurn posiadam kilka dokumentow z tego spotkania. Proponuj~ bysmy nawiqzali wspblpracq 
Makow Mazowiecki z Makowem Podhalariskim. 
Jeszcze jedna sprawa, czy tutaj sq przedstawiciele "Kuriera Makowskiego"? (odpowiedziano, ze 
tak) Zycze Wam jako czytelnik, byScie z tej sesji o pdowq mniej Wedow zrobili, jak zrobiliicie z 
konferencji w Starostwie, ktora byla na temat historii Makowa. Sprawdzajcie co piszecie, bo to jest 
nieprzyzwoi te. 

Radny Stanislaw Romanowski- dzieki zaproszeniu Posla na Sejm RP Pana Andrzeja Kani, w dniu 
wczorajszym wziqlem udzial w dyskusji, ktora sic odbyla w Ostrolqce na temat wariantow 
przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica. Jako mieszkancy naszego Miasta jesteimy zainteresowani 
tym, ktory wariant zostanie wybrany, ktory wariant b e b e  realizowany, bo wiemy o tym, i e  obok 
tematu "cieplo dla Miasta Makowa", temat obwodnicy dla Miasta Makowa jest najwmiejszym 

C tematem, jest najwaimejszym problemem, kt6rym iyje nasze Miasto. Firma Scot & Wilson 
zajmowala sic przygotowaniami wariantow. Wybrano 4 warianty i tylko jeden z tych wariantow 
przewidywal, ze autostrada Via Baltica bedzie przebiegala tui przy Makowie. W dyskusji 
wczorajszej udzial: wziqli: Wicestarosta Powiatu Makowskiego Pan Janusz Gojski, Prezydent 
Ostrd~lu, Starosta Powiatu Ostrdeckiego, dwoch Poslow i jeszcze inne osoby. Glos zabral rowniez 
Pan Starosta i obaj optowaliSmy za wyborem wariantu oznaczonego symbolem 43, ktory to wariant 
przewiduje, ze autostrada bedzie przebiegala tui przy naszym Mieicie. Niestety pomimo tego, ze 
wedhg czterech kryteriow: sieciowo-ruchowego, spdecznego, ekonomicnego i srodowiskowego, 
niestety zesp& specjalistow wybral wiariant pienvszy, ktory pomija nasze Miasto. Apelujc, proszc, 
moze my jako Rada i tq proSbe kieruje rowniez pod adresem Pana Burmistrza, mozemy wyrazic 
swoje stanowisko, dezaprobate dla taluego wyboru, na co mamy 13 dni jeszcze. Pod koniec 
swojego wystqpienia w Ostrdcce apelowalem do gremiow, ktore sq wladne w podjqciu decyzji, bo 
decyzja o wyborze nie zostala jeszcze na sto procent podjcta. Panie Burmistrzu, moze my jako Rada 
moze przeilemy stanowisko Rady Miejsluej, udostepnie adres. 

Ad. pkt. 7 
L 

Wobec zrealizowania ponqdku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczqcy RM radny 
Ireneusz Peplowslu o godz. 1 1.30 zamknql jej posiedzenie. 
Na tym obrady i protokdowanie zakonczono. 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej 

Ireneusz Peplowski 



1 
Zolqanik Nr .---= -..-.... ... 
do Protokdu Mr ud!.-- 

.L?d-dk-..&%J?~ 

L I S T A  O B E C N O S C I  R A D N Y C H  
N A  XXIII S E S J I  R A D Y  M I E J S K I E J  

W  M A K O W I E  M A Z O W I E C K I M  
O D B Y T E J  W D N I U  6 CZERWCA 2008r. 

1. Barahski Rafd 

2. Dqbrowski Jerzy 

3. Gallera Bozenna 

4. Kubaszewski Jan 

5. Michalska Elibieta 

6. Miecnrkowski Dariusz 

7. Peplowski Ireneusz 

8. Romanowski Stanislaw 

9. Szczucinski Tadeusz 

1 1. Szymborslu Jerzy 

12. Tyjewski Dariusz 
f 
trr 

13. Uchatiski Jerzy 

14. WilkowskiJaroslaw 

15. Zabielski Waldemar 



1. Deptula Zbigniew 

2. Gojski Janusz 

3. Zakrzewski Roman 

4. Kdodziejski Cezary 

5. Gadomski Lech ' 6. Napi6rkowsla Grzegorz 

Zdqanik Nr ---2--....-.. 
do Profokdu #r xA.!!J.-- 
z dnia sa&=*-: 

Lista oscib zaproszonych na XXIH 
Sesje Rady Miejskiej w Makowie Maz. 

w dniu 6 czerwca 2008r. 

7. Grabowiec Adam 

8. Wilkowski Jan 

9. Piegutkowski Andrzej 

10. Sobecki Ireneusz 

1 1.  Gisztarowicz Roman 

C; 12. Krysiak Marian 

1 3. Ciak Tadeusz 

14.Grabowski Roman 

1 5 .Hajdukiewicz Dariusz 

16.Pilniakowska Lucyna 

17. Tyburska Maria 

18. ~wi~torecki  Stanislaw 

Starosta Powiatu 
Makowskiego .............................. 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego .............................. 

Przew. Rady Powiatu .............................. 

Radny Powiatu 
Makowskiego .............................. 

Prezes SM , J~bi la tka~~ .............................. 

Przewodniczqcy Rady 
Nadzorczej Spaki ,,JUMA" .............................. 

Prezes S@lu ,,my .............................. 

NSZZ"SolidamoS6" 
Pracowni kow OSwiaty .............................. 

Prezes ZNP 

Naczelnik Urqdu 
Skarbowego .............................. 

Komendant Powiatowy 
Policji .............................. 

Komendant Powiatowy 
............................... Panstwowej Straky Poiarnej 

Prezes S-ni Zaop. i Zb. .............................. 

Dyrektor SP ZOZ .............................. 

Panstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny .............................. 

-.--- -.- . 
Prezes TBS 

/ 
.............................. Dyrektor MZOSziPOW 

............................. 19. Kolos Jan Dyrektor Zespoiu Szk& Nr 1 



20. Plosinska Elzbieta 

21. Piqtek Maria 

22. Kubacz Anna 

23. Uliszewska Barbara 

24. Brzostek Barbara 

25. Marciniak Tadeusz 

26. Zebrowski Jacek 

27. Pawlowska Bozena 

28. Chrzanowski Remig-rusz 

29. Kobylinski Miroslaw 

30.0rzel Anna 

3 1 .Kozicka Danuta 

32.Rusinek Aldona 

33.Melnicka Alina 

34. Redakcja Kuriera Makowskiego 

35. Modzelewska Beata 

Dyrektor Zespoh Szk& Nr 2 ............................. 

Dyrektor PS Nr 1 .............................. 

Dyrektor PS Nr 2 ............................. 

Dyrektor PS Nr 4 ............................. 

............................. Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP ' .............................. 

Prezes MPUK ............................. 

Dyrektor MDK ............................. 

Prezes Cechu ............................. 

Czlonek Rady Powiatowej 
............................ Mazowieckiej Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzedu 
........................... Pocztowego w Makowie Maz. 

Przewodniczqca Rady 
Powiatowej OPZZ ............................. 

Tygodnik Ostrdqcki ............................. 

............................. Tygodni k Ciechanowski 

Korespondent terenowy 
............................. Polskiego Radia w Ostrdqce 
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i4 lEJSKA BIBLIOTEKA PU BLICZNA 
06-200 Makow Maz. 

1 . 1 1 .  Moniuszki 6, tel. 029 - 71 71 049 
NIP 757-000-1 7-44 

9 9 HISTORIA ,,DNI MAKOWA " 

4 Zdqanik Nr .,,--,..,, 
do Protokolu Nr &z.!.!.!.,, 
z dnio ..-Qk;.,4?.~-z<.22k.fa. 

,,Dni Makowa" to od lat najwainiejsza impreza w naszym mieicie dajqca 

okazjq nie tylko do zaprezentowania dorobku kulturalnego miasta, ale przede 

wszystkim do intergracji, wzajemnych spotkari, odreagowania od trud6w dnia 

codziennego i przyjernnego spqdzenia wolnego czasu. 

Piemvsze informacje o obchodach ,,Dni Makowa" pochodzq z 197 1 roku. 

Bylo to dwudniowe iwiqto polqczone z obchodami 550- rocznicy nadania praw 
C miejskich dla Makowa Mazowieckiego tak jak dzii rozpoczqte uroczystq sesjq 

Miejskiej Rady Narodowej oraz odslonieciem pamiqtkowego kamienia. Miasto 

przez dwa dni nalezalo do mlodzieiy, ulicami miasta przemaszerowal barwny 

korowbd, odbylo sie wiele konkurs6w, pokazy gimnastczne i zawody sportowe. 

Jak zapisano w kronice, mimo deszczu, zimna i zlej pogody na finale 

konkursu ,,Co wiesz o mieicie Makowie" w sali kina by@ zajqte nie tylko 

siedzqce ale i stojqce miejsca. 

Wstqpem do obchod6w Dni Makowa w roku 1972 bylo nadanie Szkole 

Podstawowej Nr 1 imienia Wladyslawa Broniewskiego. Dom Kultury 

zaproponowal przeglqd zespol6w teatralnych, zgaduj-zgadulq na temat ,,Co 
C wiesz o mieicie Makowie", odbylo siq spotkanie z aktorem Januszem Gajosem 

oraz szeib r6znych wystaw: m.in. Mak6w w literaturze, rzeiba ludowa 

i rzemioslo, obrazy malarzy ziemi makowskiej. Drugi dzieri poiwiqcony byl 

wystqpom artystycznym mlodzieiy ze szk6l makowskich oraz rozgrywkom 

sportowym m.in. odbyl-siq mecz piki nohej  nauczyciele - oldboje polqczony 

ze zbibrkq pieniqdzy na odbudowq Zarnku Krblewskiego. 

W dalszych latach siedemdziesiqtych i burzliwych osiemdziesiqtych 

w r6znym stopniu kontynuowano obchody ,,Dni Makowa" byl to czas wielkiej 

refomy administracyjnej a co za tym idzie oslabienia dawnych oirodk6w 

powiatowych. Jednak i w tym trudnym okresie nie zaprzestano organizacji 

wielu imprez kulturalnych cho6 moze bardziej rozlozonych na c a b  sezon letni. 



W tym okresie nawiqzano do66 icisle kontakty z Makowem Podhalariskim 

i czqsto przedstawiciele naszego miasta brali udzial w imprezach 

organizowanych na Podhalu, a w ramach rewaniu delegacje z Makowa 

Podhalariskiego goicily na imprezach organizowanych w naszym mieicie. 

Znacznie wiqcej informacji na temat ,,Dni Makowa" przetrwalo do naszych 

czas6w po powstaniu czasopism lokalnych i tak 1992 roku ,,Tygodnik 

Ostroiqcki" informowal, ze w ramach tradycyjnych obchod6w dzieri 12 czerwca 

bqdzie dniem zespoi6w dzieciqcych i mlodziezowych, rozpocznie go barwny 

korowod, kt6ry przejdzie ulicami miasta, a na scenie wystagiq zespoly dzieciqce 

i mlodziezowe. 

Drugi dziefi to sport i rekreacja a wiqc m.in. WyScigi kolarskie, pokazy 
C podnoszenia ciqzarow oraz Mistrzostwa Polski Modeli Plywajqcych na zalewie. 

;1 -2- 
Dzieri trzeci polwiqcony by1 wystqpom a r tys tycznyrnwc  zesp61 ,,SylabaW 

z Wyszkowa, slynny ,,Weso@ autobus", pokaz mody a na zakoriczenie maraton 

tarica disco. 

Nieco skromniej obchodzono tradycyjne juz ,,Dni Makowa" w roku 1994 

trwaly dwa dni gdzie pienvszy dzieri poiwiqcony byl prezentacji osiqgniqb 

sportowych, a w drugim swoje osiqgniqcia zaprezentowal Miejski Dom Kultury 

oraz Klub Seniora prowadzony przez Paniq Barbarq Dzieliriskq. Nowoiciq byly 

Zawody Wqdkarskie o puchar burmistrza zorganizowane przez Kolo Miejskie 

Polskiego Z w i w  Wqdkarskiego. 

C W latach dziewiqedziesiqtych utrwalila siq tradycja obchod6w ,,Dni Makowa", 

corm wiqcej podmiot6w wlqczalo siq w czynne uczestnictwo w imprezie, 

a wiqc szkoly podstawowe, przedszkola, szkoly Srednie, Polski Zwiqzek 

Wqdkarski, sportowcy, Strai Pozarna, a wszystko koordynowal Miejski Dom 

Kultury. Od poczqtku lat dziewiqbdziesisltych zapraszano renomowane zespoly 

muzyczne i kabaretowe, kt6re przyciqgaly rzesze widz6w nie tylko z Makowa 

ale i okolicznych grnin. 

Wystqpowali m.in. Kabaret ,,Szpak", Marian Opania, Lidia Stanislawska, 

Roman Klosowski, Wioletta Villas, Ryszard Rynkowski, Don Wasyl 

z zespolem Roma czy mlodziezowy zesp6l Just 5. 



Organizowane byly r6wniez inne atrakcje jak pokazy zrqcznoiciowe zohierzy 

z Jednostki Nadwiilariskiej MSW, parada motocykli, a dla mlodszych dzieci 

wesole miasteczka z gokardami, strzelnicq i zjezdzalniarni. Na pewno kaidy 

m6gl tam znaleik coi dla siebie i swoich zainteresowan. 
. .. , 

Po roku 2000 struktura obchod6w ,,Dni Makowa" byla podobna. Zawsze 

starano siq stworzyk program, w kt6rym wszyscy znaleili by coi dla siebie. 

Magnesem przyciagajqcym mieszkanc6w stab sie slyme zespoly i soliici np. 

Combi, Szymon Wydra, Wilki, Blue Cafe itp. 

Coraz liczniej odwiedzali z tej okazji nasze miasto politycy z ,,pierwszych stron 

gazet". W prasie ukazywaly siq stwierdzenia, ze takich thm6w na dniach 

Makowa jeszcze nie bylo. Wpisaly siq zatem na trwale do historii naszego 

C miasta. Dzii nikt nie ma wqtpliwoici, ze jest to waine i potrzebne wydarzenie 

w iyciu naszego miasta. 



3' Zdqanik Nr ,--- 
- -  - - -  - XX 

- do Protokolu Hr --........- 
,. I doio ~-6.L2,~-2-33d~*-.r 

.. 
uCZXT&M XXTI/133/2W ' 

RADY h4IEJSIUE.J m- M4KOWIE M . m n  . . 
z 29 maja 2005 raku . . 

. 
. Q%U jej xm3.m- uchwala sic, co mstggiujc: . 

' K h j e  sic Pani Zenobii Legockiej - GromadzZriej O'dimke Ja zasw dla Miass 

Uch'wah wchodzi w e c i e  z Qliem p o d '  



WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,,Za zaslugi dla miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Imiq i nazwisko osoby zgloszonej do wyr6inienia 

Zenobia Legocka - Gromadzka 

2. Data i miejsce urodzenia 

28 lutego 1935 r. Wqglin woj. lubelskie 

3. Miejsce zamieszkania 

06-200 Makdw Maz., ul. Krdlowej Jadwigi 4 

4. Obywatelstwo: 

Pols kie 
Lv 

5. Szczeg6lowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zashg na rzecz miasta 
Makowa Mazowieckiego: 

Pani Zenobia Gromadzka przybyla do Makowa w lipcu 196 1 r., po odbyciu st& 
lekarskiego w Stalowej Woli. Od razu podjqla pracq w rnakowskiej s&bie zdrowia i pehila 
jq nieustannie do 2003 r. Cale swoje iycie zawodowe zwiqzala z leczeniem dzieci. Po 
przyjiciu do Makowa zatrudniona zostaia w szpitalu na stanowisku asystenta oddziah 
dzieciqcego oraz w poradni dzieciqcej jako lekarz pediatra. W latach 60. Mak6w by1 bardzo 
zaniedbanym terenem. Duio bylo dzieci krzywiczych i zwyczajnie biednych. Szpital i 
przychodnia mieicily siq w poniemieckich blokach przy ul Mickiewicza. Panujqce w nich 
warunki by@ bardzo trudne. W mieicie bylo tylko szeiciu lekarzy, a ich zadaniem bylo nie 
tylko leczenie, ale t a b e  pomoc spolecna. Tote2 doktor Gromadzka pracowala po kilkanagcie 
godzin na dobq. W latach 1979 - 1997 pracowala na oddziale noworodk6w pehiqc obowigki 
ordynatora. Jeszcze po przejgciu na emeryturq miala dyiury w poradni dzieciqcej oraz w 
niepublicznyrn zakladzie opieki zdrowotnej, gdzie zatrudniona byla do 2003 r. P6kniej ze 
wzglqd6w zdrowotnych wycofala siq z ec i a  zawodowego. 

Przez kilka lat Zenobia Gromadzka pehih funkcjq radnej Powiatowej Rady 
Narodowej. Jako radnej udalo jej siq wprowadzik do szpitala dyhry oddzialowe, co macznie 
usprawnilo prace szpitala i lekarzy. Poprawilo to r6wnie2 skuteczno4C ,leczenia. 

Doktor Grornadzka oddawala siq swojej pracy z wielkim zamilowaniem i 
zaanga2owaniem, nie szczqdzqc czasu ani s@. W ciqgu 37 lat dzialalnoici medycmej 
wyleczyh 3 pokolenia makowian, kt6rzy do tej pory wspominajq ja z wdziqcznoSciq. Ciepla i 
serdeczna, byla zawsze gotowa do pomocy. Kiedy wymagala tego sytuacja jeidzila do 
chorych dzieci w nocy. Nigdy nikomu nie odm6wila medycznego wsparcia W pracy 
odznaczala siq systematycno~ciq i ogrornnq kompetencjq oraz du2q skuteczno iciq w 
udzielaniu porad, co dla lekarza jest wielkim sukcesem. Dlatego te8 makowianie odnosili siq 
do niej z duiym zaufaniem. Wielu z nich, kt6rzy byli jej pacjentami jako dzieci, potem 
przyprowadzalo do dr Grornadzkiej swoje dzieci, a jeszcze p6hiej wnuki wierqc, 8e jest 
najlepszym lekarzem. 

Za swojq pracq zawodowq oraz spolecznq otrzymala nastqpujqce medale i 
odznaczenia: f 



- Srebrny KrzyB Zashgi, 1980 
- Odznaka ,,ZasWony dla wojew6dztwa ostro&ckiego", 1981 
- Odznaka ,,Za wzorowqpracq w sh8bie zdrowia" 
- Medal 10-lecia Polski Ludowej, 1984 

Chociak dr Gromadzka nie jest makowiankqz urodzenia, to wrosh na stale w historiq 
tego miasta i w pehi zash@Ia na szacunek rnieszkaric6w swoja cichq i pehq poswiqcenia 
pracq. Dlatego te8 stawiam wniosek o przyznanie jej odznaki ,,Za zaslugi dla miasta Makowa 
Mazowieckiego". 
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Popieram stanowisko dotyczace nadania odznaki ,, Za zaslugi dla rniasta Makowa 
Mazowieckiego" dla 
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WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,,Za zaslugi dla miasta Makowa Mazowieckiego" 

1 .  Imiq i nazwisko osoby zgbszonej do wyrbinienia 

Janina Marta Wloczkows ka 

2. Data i miejsce urodzenia 

15 kwietnia 1929 r., Mak6w Maz. 

3. Miejsce zarnieszkania 

06-200 Mak6w Maz., ul. Kilinskiego 15 

4. Obywatelstwo: 

Polskie 
C 

5. Szczeg6lowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz miasta 
Makowa Mazowieckiego : 

Pani Janina Woczkowska jest jednq z najbardziej znanych mieszkanek Makowa. Od 
wielu lat prowadzi szeroka dzialalno66 zwizgzanq z upamietnianiem historii miasta i jego 
mieszkahcbw. 

Z wyksztalcenia jest ekonomistkg od roku 1955 pracowala w PSS ,,Spolem9' na 
stanowisku gl6wnej ksi~gowej. Pbiniej zatrudniona byIa w Wojewbdzkiej Spbldzielni 
SpoQwc6w w Ostrolqce, gdzie byla kierownikiem biura ksiqgowoSci. W pracy zawsze 
odnaczala siq wielkq sumiennoScia, i zaang&owaniem zyskujqc szacunek swoich 
przelokonych i wspdlpracownikdw. Byla kompetentna, uczciwa i kolekedska, przysposobila 
do pracy wiele mlodych stawstek. Wielokrotnie swoja, fachowq wiedw wspomagala r6he  
organizacje, m.in. sportowe, pehiqc spolecznie fhkcjq ksiqgowej. 

Po przejgciu na emeryturq oddala siq swojej wielkiej pasji, jakqjest utrwalanie historii 
swojego miasta i jego mieszkhc6w. Rbwnie8 w tej dziedzinie wykazuje siq ogromnym 

(.,, zaang&owaniem i drobiazgowokiq. Dziqki czemu zgromadzila wiele cennych materialbw, 
dokurnent6w i zdjqC z kt6rych szeroko korzysta dodziez szkolna, harcerze i inni mieszkdcy. 
To niezwykle cenna i w m a  dla makowian dzialalnoSC. Wiele lat temu p. Woczkowska 
rozpoczqla spisywanie historii miasta, kt6rq doprowadzilo do roku 1998. Ogrornnqzaletqjej 
pracy jest to, ke zaparniqtuje w niej zwyklych ludzi, o kt6rych latwo siq zapornina. Spisala 
r6wnie8 historie rnakowskich rodzin: J W k i c h ,  Woczkowskich, Sztomberskich, 
Tausiewiczbw, Brajczewskich. Niekt6re z tych nanvisk juz w mieScie nie wyst~pujst ale 
dziqki pracy p. Janiny pamiq6 o nich nie zaginqla. 

Pani Wloczkowska chqtnie dzieli siq swoimi wspornnieniami, uczestniczy w wielu 
szkolnych projektach edukacyjnych pogwiqconych to8samoSci regionalnej. Dzieki jej pomocy 
i zaanga2owaniu powstaly liczne prace wykonywane przez uczni6w Zespolu Szk6l nr 2, 
m.in.: ,,Miejsca, kt6re warto zobaczy6 - Ludzie, kt6rych warto poznaC. Szkolny przewodnik 
po Makowie Mazowieckim", ,,Szkolna ksiqga Zydbw Makowa Mazowieckiego", ,,Miejsce 
(nie)Pamiqci Narodowej. Historia starego cmentarza paraiialnego" i wiele innyck Wiele z 
tych prac nagrodzonych zostalo w konkursach ogdlnopolskich. Pani Woczkowska wziqla te8 



udzial. w projekcie zatytulowanyrn ,,Jedno miasto dwie kultury" upami@niajqcym 
rnakowskich zyd6w. 

Od wielu lat jest czlonkiem Towarzystwa Milofinik6w Ziemi Makowskiej, 
uczestniczqc w pracach Zarzqdu TMZM. Jest aktywna sluchaczkq Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz czlonkiem kornitetu obchod6w 90-lecia istnienia Szkoly Podstawowej nr 1. 

Za swojq prace odznaczona zostala nastqpujqcymi odznaczeniami i medalami: 
- Brpowy KrzyZ. Zaslugi, 1 97 1 
- Odznaka ,,ZasMony dla ,,Spolem"", 1981 
- Srebrny Krzy2 Zaslugi, 1984 
- Medal za dlugoletnie poiycie rnakehskie 

Pani Janina Woczkowska to prawdziwa zaangakowana w iycie swojego miasta 
mieszkanka. Jest osobq znana i szanowana, zgromadzone przez niq zbiory sq prawdziwq 
skarbnicq wiedzy o qciu Makowa i jego mieszkafic6w. W pelni zasluguje na odnakq ,,Za 
zaslugi dla miasta Makowa Mazowieckiego". 
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Popieram stanowisko dotyczqce nadania odznaki ,, Za zaslugi dla miasta Makowa 
Mazowieckiego" dla , 


