
UCHWALA NR XXIX/199/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 kwielllia 20 13 r. 

w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie art. 18 USl. l , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 
1591 z późn o zm.) oraz § l ust. 3 pkt. l i USl. 4 uchwaly Nr XXV/ 148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego" uchwala s ię, co następuje: 

§ 1. Nadaje s ię Pani Elżbiec ie Grażynie Dębek Odznakę "Za zaslugi d la Mi asta Makowa Mazowieck iego" . 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza s i ę Burmistrzowi Mi asta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejski · 
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Załącznik Nr1 
Do Regulaminu określającego zasady 
i tryb nadawania odznaki 
" Z<yZasługi d.la Miasta Makowa Mazowieckiego". 

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

"Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Imię i nazwisko: 
Elżbieta Grażyna Dębek 

2. Data i miejsce urodzenia: 
26.08.1955r. Braniewo 

3. Miejsce zamieszkania: 
ul. Mickiewicza 37B/13 
06-200 Maków Mazowiecki 

4. Obywatelstwo: 
polskie 

5. 	Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta Maków 
Mazowiecki. 

Pani Elżbieta Dębek jest Prezesem Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Makowie 

Mazowieckim od 10 września 1996r. Koło w Makowie obejmuje swoim działaniem cały powiat makowski. 

Liczy 110 członków, z których 7 osób jest całkowicie niewidomych, poruszających się z laską. Pozostałe 

osoby są w różnym stopniu niedowidzące. Sama pani prezes od lat spogląda na świat zza bardzo grubych 

szkieł, więc dobrze rozumie ludzi z tego rodzaju problemami. 

To kobieta niezłomna, która wkłada całe serce w swoją misję, jaką jest służba osobom niedowidzącym i 

niewidomym często w niełatwych realiach, jakie przynosi codzienne życie. Przeszło trzydziestopięcioletnia 

działalność Koła pokazała, że ważne jest ono dla konkretnych osób, jak również dla środowiska lokalnego. 

Najlepszym potwierdzeniem właściwego wypełniania zadań, do których zostało powołane jest ilość 

zrzeszonych w nim członków. 

Koło Terenowe PZN w Makowie Mazowieckim działa prężnie dzięki wielkiemu wysiłkowi wielu 
ludzi, którzy działają bezinteresownie - z chęci niesienia pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym w 
codziennych troskach i kłopotach . Operatywność i praca Pani Elżbiety Dębek włożona w działalność 
związku i służenie innym jest szczególnie cenna i warta podkreślenia. Dzięki swej niestrudzonej pracy 
Pani Elżbieta zawsze służy wszystkim potrzebującym wsparciem, pozyskuje pieniądze na turnusy 
rehabilitacyjne, jak również pomaga ulżyć w trudach dnia codziennego, m.in. poprzez zakup opału na 
zimę, czy transport do lekarza itp. 
Pod kierownictwem Pani Elżbiety Dębek członkowie Koła uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, 
inicjatywach i wyjazdach. W ramach rehabilitacji zdrowotnej i społecznej członkowie korzystają 

z turnusów rehabilitacyjnych w Zakopanem, Poddąbiu, Muszynie, podczas których osoby niedowidzące 
uczą się tego, jak żyć ze swoją wadą, jak poruszać się z białą laską i wielu innych rzeczy. Corocznie 
organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz turystyczne do miejsc kultu religijnego. Tradycją są 

coroczne spotkania integracyjne i opłatkowe. Stałym elementem działalności Koła jest pomoc w zakupie 
białych lasek, "mówiących" zegarków. 
Dzięki kreatywności Pani Prezes zarząd podejmował szereg działań ułatwiających członkom koła normalne 
funkcjonowanie w ich środowisku. Kilka osób skorzystało z możliwości zakupu komputera w ramach 
programu "Komputer dla Homera" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepelnosprawnych (PFRON). W 2010 roku uroczyście obchodzono 3s-lecie powstania Koła PZN w 
Makowie. Swoją działalność koło finansuje ze składek członkowskich i odpisów od podatku. Korzysta też 



i ze wsparcia różnych instytucji publicznych, władz samorządowych, PFRON-u, osób prywatnych 
dobrowolnych darczyńców. 

Pani Elżbieta Dębek jest Prezesem niezłomnym, pracowitym i oddanym swej organizacji. Warto 
zaznaczyć, że wraz z przyjęciem funkcji Prezesa Koła wniosła wiele ożywienia i ciekawych projektów w 
życie makowskiego Koła. Pani Prezes cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród społeczeństwa, co 
przekłada się na dobrą i życzliwą współpracę z samorządem powiatowym, miejskim i gminami, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem RehabilitaCji Osób Niepełnosprawnych, 
właścicielami lokalnego biznesu, ludźmi o dobrych sercach, którzy swój 1 %podatku przekazują na rzecz 
Koła PZN w Makowie Mazowieckim. Swoją charyzmą, otwartością i wrażliwością skłania ludzkie serca do 
wspólnego działania. 

Społeczna działalność Pani Elżbiety Dębek została doceniona i nagrodzona przez Zarząd 
Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych. W 2006 roku Pani Elżbieta została uhonorowana 
odznaką "Zasłużony dla Powiatu Makowskiego". 

Pragnąć podZiękować za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej miasta oraz za bardzo 
dobrą współpracę z samorządem miejskim wniosek o nadanie odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego" uważam za zasadny. 

BURMI 'l'RZ MIASTA 

Oznaczenie wnioskodawcy: 
;URMISTRZ MIASTA mgr Jw wski 

19.04.2013 roku Maków Mazowiecki 
(data) 'l'il;czątkat1\lłieck le (podpis wniosk awcy*··) 

* w przypadku instytucji lub organizacji podać nazwę i rok założenia 
•• wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucją 
... ** w przypadku, gdy wniosek składa więcej nii jedna osoba, podpisy wnioskodawców 

przedkłada się na oddzielnej karcie, która stanowi załącznik do wniosku 

UWAGA: 
Wniosek wypełnia się czytelnie - ręcznie pismem drukowanym, na maszynie lub komputerowo 


