Protokół z XXXV uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 9 czerwca 2006r. w budynku
Urzędu Miejskiego w Makowie Maz.
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady
Miejskiej radnego Andrzeja Wł. Pałuckiego.
Uczestnicy obrad XXXV sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią
załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. pkt 1
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 9.00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Andrzej Wł. Pałucki. Przywitał radnych, Burmistrza
Miasta i jego Zastępcę, radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, V-ce Starostę Powiatu
Makowskiego, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, mieszkańców Miasta.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, na sesji obecnych było 9 radnych. Przewodniczący RM
stwierdził quorum, podejmowane decyzje mają moc prawną.
Obrady XXXV sesji trwały w czasie od godz. 9.00 do godz. 10.30.
Ad. pkt 2
Przewodniczący RM Andrzej Pałucki- w związku z tym, że nasza sesja ma charakter
uroczysty, wnioskuję o zmianę porządku obrad i zdjęcie pkt. 3, 4, 5, 12 i 13. Czy są inne
propozycje?
Innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący RM poddał wniosek pod
głosowanie:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Odczytanie aktu nadania praw miejskich Miastu przez Janusza Seniora Księcia
Mazowieckiego z 1421 roku.
4. Wystąpienie Pani Janiny Chylewskiej na temat „Maków Mazowiecki przed II wojną
Światową”.
5. Wystąpienie Pana Piotra Matejuka na temat „Pierwsze dni wolności w Makowie Maz. po II
wojnie Światowej”.
6. Wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.
7. Wręczenie dyplomów uznania za pomoc w organizacji imprez kulturalnych i sportowych
w Mieście.
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Porządek został przyjęty.
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Ad. pkt 3
Dyrektor MDK Bożena Pawłowska odczytała akt nadania praw miejskich Miastu przez
Janusza Seniora Księcia Mazowieckiego z 1421 roku, który stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. pkt 4
Przewodniczący RM Andrzej Pałucki- chciałbym bliżej przedstawić Panią Janinę Chylewską,
z domu Wolską. Mieszkanka Makowa Maz., radna w latach 1965-1969 i w drugiej kadencji
1969-1973, zawód- księgowa, obecnie na emeryturze. Dziadek p. Janiny- Florian Sobieski
wybrany na radnego RM po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, pełnił
funkcję ławnika w Radzie wspólnie z Żydem Szejndbergem. Za Burmistrza Karola
Włoczkowskiego pracuje w Komisji Aprowizacyjnej. Ojciec Pani Janiny pełnił funkcję
Sekretarza za Burmistrza Kosakiewicza.
Następnie Przewodniczący RM poprosił p. Janinę Chylewską o przybliżenie wyglądu naszego
Miasta, mieszkańców, szkolnictwa, stosunków polsko- żydowskich.
Pani Janina Chylewska opowiedziała, jak wyglądało Miasto Maków Mazowiecki i życie w
nim przed II wojną Światową i w czasie okupacji.
Ad. pkt 5
Przewodniczący RM Andrzej Pałucki- Pan Piotr Matejuk, jak sam się przedstawiaMakowianin z dziada, pradziada. Jego pradziad Stanisław Artyfikiewicz był pierwszym
Burmistrzem Miasta po uzyskaniu niepodległości, aktywnym działaczem społecznym i
gospodarczym. Pan Piotr, absolwent pierwszego roku LO, inspirator i organizator wszystkich
zjazdów absolwentów w Mieście. Człowiek „dusza” tak dla władz w mieście, jak i jego
mieszkańców.
Następnie Przewodniczący RM poprosił p. Piotra Matejuka o przedstawienie swoich
wspomnień z pierwszych dni wolności w Makowie Maz. po II wojnie Światowej.
Pan Piotr Matejuk opowiedział, jak wyglądało Miasto i życie w nim w czasie okupacji i
pierwsze dni wolności w Makowie Maz. po II wojnie Światowej.
Ad. pkt 6
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak- na początku chciałbym wyrazić swoje bardzo głębokie
podziękowanie za te wystąpienia, bo były to wystąpienia bardzo ekspresyjnie, bardzo osobiste
i chyba nikt inny tego by tak wspaniale nie zrobił, jak p. Chylewska i p. Matejuk.
W Naszej miejskiej rodzinie dziś obchodzimy doniosłe wydarzenie wręczenia odznak „Za
zasługi dla Miasta Makowa Maz.” i podziękowań dla Naszych Przedsiębiorców, którzy
wspierają społeczno-kulturalne wydarzenia Naszego Miasta. Ich działalność i zamiłowanie
sprawiły, iż powstał długoletni związek, który dziś pragniemy uroczyście przypieczętować,
nadajemy Państwu honorowe odznaczenia, wydawałoby się niewiele znaczące, ale bez
wątpienia są one symbolem słowa „dziękuję”, jakie chcieliśmy Państwu dziś powiedzieć. Jest
to zarazem największe wyróżnienie, jakie możemy dać swoim mieszkańcom. Wierzę, że
pozostaną Państwo z nami i będziecie działać dalej na rzecz Naszego Miasta. Mam też
nadzieję, że Nasza Mała Ojczyzna stanie się również w przyszłości źródłem inspiracji i
pomysłów. Wasze imiona pozostaną na zawsze w pamięci naszych mieszkańców. Życzę sobie
i całej społeczności jak najwięcej takich przyjaciół, jakich znaleźliśmy w Was. To niezwykle
cenna przyjaźń, bo sprawia, że Miasto nią obdarzone zyskuje na wartości. Dziękujemy Wam,
Przyjaciele. Zechciejcie przyjąć na swe ręce odznaki i dokumenty poświadczające Naszą
miłość i przywiązanie do Naszego Miasta. Swoje wystąpienie chciałem zakończyć słowami
autora „Małego Księcia”-„Wspólnota nie jest sumą interesów, lecz sumą ofiar” i za tą
ofiarność bardzo serdecznie dziękujemy.
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Przewodniczący RM Andrzej Pałucki- Rada na sesji w dniu 25 maja br. postanowiła nadać
odznaki zasłużonym dla Miasta Makowa Maz.: Panu Włodzimierzowi Artyfikiewiczowi,
wieloletniemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2, Panu Piotrowi Matejukowi
wieloletniemu działaczowi społecznemu i gospodarczemu w Mieście Maków Maz., Księdzu
Proboszczowi Józefowi Śliwce za 26-letnie duszpasterstwo na rzecz parafian i inicjatywę
gospodarczą na terenie Miasta i Kościoła.
Następnie Burmistrz Miasta wręczył wymienionym osobom odznaki „Za zasługi dla Miasta
Makowa Mazowieckiego”.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że odznaka została również przyznana Liceum
Ogólnokształcącemu im Marii Curie- Skłodowskiej za 60-letnią działalność społeczną,
kulturalną i sportową na rzecz Miasta Makowa Maz. Rada postanowiła, że akt wręczenia
odznaki dla LO odbędzie się na IV zjeździe jej absolwentów z okazji uczczenia 60 rocznicy
powstania tej szkoły.
Ad. pkt 7
Przewodniczący RM Andrzej Pałucki- dyplomy uznania za pomoc w organizacji imprez
kulturalnych i sportowych w Mieście otrzymują:
– Rafał Modzelewski- „CENTROBUD”,
– Piotr Nożyński - „PIOTREX”,
– Zbigniew Deptuła,
– Mieczysław Grabowski - ZPHU „JOL-MET”,
– Stanisław Majkowski - „MASTEX”,
– Grzegorz Packo,
– Andrzej Bojarski,
– Arkadiusz i Marek Dobrzyńscy,
– Roman Cienkowski - „PRIMA-R”,
– Janusz Artyfikiewicz,
– Andrzej Wiewiórkowski - „DREW-MAK”,
– Beata i Wojciech Buczeńscy,
– Robert Pawlak i Cezary Kołodziejski - „POŻ-BIS”,
– Ignacy Janusz Rawa - „PHU RAWA”,
– Tadeusz Mroczkowski - „GET-MOR”,
– Krzysztof Licki - „LECHRIS”,
– Jan Rutkowski - „TARTAK”,
– Wojciech i Jarosław Tyburscy - „FRIGO”,
– dr Józef Zakrzewski - Regionalne Laboratorium Analiz Mleka „MAZOWSZE”,
– Wiesław i Sławomir Załęscy - „ROL-BRAT”,
– Stefan Toryfter,
– Mirosław Augustyniak - „WORD”,
– Lech Gadomski SM - „JUBILATKA”,
– Roman Grabowski - Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH”,
– Ryszard Żychowski - „EURO-ZURT”,
– Mirosław Kordowski.
Następnie Burmistrz Miasta wręczył wymienionym osobom dyplomy uznania za pomoc w
organizacji imprez kulturalnych i sportowych w Mieście.
Ad. pkt 8
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Pan Piotr Matejuk- jako samozwańczy przedstawiciel wszystkich odznaczonych, a przede
wszystkim trójki seniorów, chciałbym podziękować serdecznie Radzie Miasta, Burmistrzowi,
Kapitule, która zauważyła i zarejestrowała naszą działalność, za otrzymane wyróżnienia.
Szczególnie sobie cenię to wyróżnienie, bo jest to pierwsze nadanie w historii Makowa, tego
zaszczytnego odznaczenia i za to serdecznie dziękuję.
Dyrektor LO im. Marii Curie- Skłodowskiej Robert Kluczek- korzystając z okazji chciałbym
również bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienie LO. Jak wspomniał p.
Przewodniczący, jest to 60 lat tradycji liceum i 24 czerwca mamy zjazd absolwentów. Bardzo
się cieszę z tego faktu, że właśnie na tej uroczystości zostanie wręczone to odznaczenie.
Wielu absolwentów naszego liceum działa na rzecz Powiatu Makowskiego i dzierży
najważniejsze funkcje w Mieście. Chciałbym też podziękować Radnym i Burmistrzowi, że
widzą potrzeby naszego liceum.
Przewodniczący MRM Damian Gadomski- chciałbym przede wszystkim podziękować p.
Chylewskiej i p. Matejukowi za przekazanie i przedstawienie nam historii Makowa, bo jest to
dla nas cenna wiedza. „Dni Makowa” to święto wszystkich Makowian, ale od zeszłego roku
także bardzo wyraźnie zaznaczone święto młodzieży, bo w tamtym roku młodzież po raz
pierwszy przejęła symbolicznie władzę na trzy dni. Niebawem Pan Burmistrz po raz drugi
dokona takiego przekazania władzy, tym razem ten klucz odbierze prezydium MRM. W
imieniu młodzieży wszystkich czterech szkół znajdujących się na terenie Miasta, chciałbym
zaprosić wszystkich Państwa na Rynek, na którym dokona się przekazanie tegoż klucza. Jest
to ważne wydarzenie dla całej młodzieży i liczymy na Państwa obecność.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak- chciałbym do tego zaproszenia bardzo serdecznie się
dołączyć i nie wyobrażam sobie, że na Rynku Naszego Miasta zabraknie kogokolwiek z osób
tu siedzących. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że z obchodów „Dni Makowa” każdy
może wybrać to, co lubi i na co ma ochotę, natomiast bardzo serdecznie Państwa zapraszam
na 18.30 do Kościoła na koncert „Mazowsze w koronie”, bo sądzę, że będzie on bardzo
wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym.
Ad. pkt 9
Wobec zrealizowania porządku obrad XXXV uroczystej sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
RM radny Andrzej Wł. Pałucki o godz. 10.30 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
Protokołowała
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wł. Pałucki
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