
UCHWALA NR XXIXl202/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(ldzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z p6zn. zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt.2 i ust. 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 si~, co nast~puje: 

§ 1. Nadaje si~ dla Miejskiego Oomu Kultury w Makowie Mazowieckim Odznak~ "Za zasjugi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 

Przewodnicz(lcy Rady 
Miejski . 
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Zatqcznik Nrl 
Do Regulaminu okreSlajqcego zasady 
i tryb nadawania odznaki 
,,Za zas!ugi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego". 

WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

" Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. 	 Nazwa instytucji zgloszonej do wyr6znienia* 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim 

uL Moniuszki 2 

06-200 Mak6w Mazowiecki 


2. 	 Szczeg610we uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz Miasta Mak6w 
Mazowiecki 

Od momentu powolania w 1963 roku Domu Kultury w Makowie Mazowieckim jego gl6wna 
rola i znaczenie w srodowisku nie ulegly zmianie. Polega ona na organizacji czasu wolnego 
mieszkancom w r6znym wieku, pOCZqWSZY od przedszkolak6w do wieku s~dziwego. Zdecydowanie 
natomiast zmieniajq si~ fonny i metody pracy, kt6re od ubogich zaj~e swietlicowych przeszly do 
rozbudowanych projekt6w. Jednak zawsze bylo to i nadal jest miejsce, gdzie mieszkancy Makowa 
spotykajq si~ z kulturq, realizujq swoje marzenia poprzez prac~ w klubach, zespolach i kolach 
zainteresowan oraz zaspokajajq potrzeb~ samorealizacji. W chwili obecnej nadrz~dnq rolq MDK jest 
przygotowanie i promocja mlodzieiy kreatywnej do aktywnego uczestnictwa w iyciu zawodowym i 
spolecznym z moZliwosciq kontynuacji dzialan artystycznych nawet poza Makowem. 

Na przestrzeni lat mieszkancy mieli mozliwose brae udzial w wielu przedsi~wzi~ciach spo}eczno

kulturalnych, takich jak: 

- Jedno Miasto - Dwie Kultury; 

- Sdezki Przyrodniczo - Dydaktyczne; 

- Express Message; 

- Maluj na legalu; 

- Magiczny Swiat Teatru Lalek; 

- Widowisko teatralne: Misterium Mfiki Paftskiej; 

- Inspiracje; 

- Opowiadanie historii, 

- Zaduszki Muzyczne; 

- Ogolnopolski Plener Malarski; 

- Mifidzynarodowy Festiwal Ognia. 


Miejski Dom Kultury zrealizowal i wsp610rganizowal wiele waznych dla naszej makowskiej 
spolecznosci projekt6w, m.in. : 

1. 	 .,Na makowskim Rynku projekt dzialafz edukacyjnych zwiqzanych z regionem dla dzied i 
mlodzieiy Makowa Mazowieckiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki we wsp61pracy z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Ziemi Makowskiej. Celem gl6wnym 
partner6w bylo stworzenie i realizacja dzialan edukacyjnych dla dzieci i mlodzieiy Makowa 
wykorzystujqcych potencjal tkwi~cy w miejskim rynku. W swoim opracowaniu nawi~zali oni 
jednoczesnie do projektu rewitalizacji rynku opracowanego przez Ur~d Miejski. W projekcie 
wzi~la udzial 21 osobowa grupa mlodzieiy Publicznego Gimnazjum nr 2. Projekt realizowany 
byl w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. 
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2. 	 Publikacja"zamierzchla przeszlosc ziemi makowsldej w przydro.tnych kapliczkach,jigurkach 
i krzyzach do roku 1939", finansowana ze srodk6w Wojewodztwa Mazowieckiego, ktora jest 
owocem projektu realizowanego przez czlonk6w Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
we wspolpracy z Miejskim Domem Kultury w Makowie i srodowiskiem lokalnym: uczniami, 
nauczycielami i osobami prywatnymi. Ksiqzka prezentuje najciekawsze obiekty malej 
architektury sakralnej zlokalizowane we wszystkich gminach calego powiatu makowskiego 
oraz zwiqzane z nimi historii. 

3. 	 Projekt mi~dzypokoleniowy "Odkryjmy XX-tkf{' realizowany przez Makowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Miejski Dom Kultury oraz mlodziez Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Marii 
Curie-Sklodowskiej w Makowie Mazowieckim przy wspolpracy Towarzystwa Inicjatyw 
Tworczych ,,~". Oprocz integracji srodowiska Makowa projekt ten mial na celu 
udokumentowanie historii znanych miejsc, promocj~ miasta, pozostawienie trwalego sladu po 
sobie przyszlym pokoleniom. W efekcie powstal przewodnik interaktywny i film 0 10 miejscach 
ukazujqcych ciekawe historie Makowa XX wieku ( kapliczki, przydrozne krzyie, pomniki). 

4. 	 "zaduszld" projekt realizowany przez Towarzystwo Milosnikow Ziemi Makowskiej, Miejski 
Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim. Przy pomocy finansowej 
Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego. Mlodziez dzialajqca przy Miejskim Domu Kultury w 
Makowie Mazowieckim podj~la si~ trudnego zadania inscenizacji II cz~sci Dziad6w. Pod okiem 
opiekuna grupy, a zarazem reiysera - Pani Katarzyny Wojnarowskiej aktorzy sumiennie 
przygotowywali si~ do listopadowego, wielkiego wydarzenia. Od wrzesnia w ramach realizacji 
projektu ,,zaduszki" mlodziez spotykala si~, by wspolnie rozwazac sens: tradycji naszego 
narodu, bogatej obrz~dowosci oraz nieuchronnego przemijania. Kolejnym etapem realizacji 
projektu byly przygotowania zwiqzane ze spektaklem: przydzial rol, nauka tekstu, kunsztu 
aktorskiego oraz tworzenie choreografii. Wszystko po to, by w polowie listopada oczarowac 
publicznosc. 13 listopada 2011 r. miala miejsce premiera widowiska teatru obrz~dowego na 
podstawie II cz~sci Dziadow, zas 14 listopada 2011 r. odbyly si~ 3 spektakle. 

Miejski Dom Kultury jest organizatorem i wspolorganizatorem wielu interesujqcych imprez 

artystyczno kulturalnych. Organizuje tez wiele konkursow poetyckich, recytatorskich, wokalnych 

oraz wystaw, m.in.: 

- Mi~dzynarodowy Konkurs Poetycki ,,0 wst~g~ Orzyca" 

- Festiwal Kol~d i Pastoralek 

- Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka". 


W Miejskim Domu KuItury dzialajq: 

1) Kola, zespoly, kluby zainteresowan, 

- Klub Seniora Makowianie, 

- Klub Seniora "Szmaragdy", 

- Miejska Orkiestra D~ta, 


- mlodzieiowy zespol wokalno-instrumentalny, 

- grupa baletowa dla najmlodszych, 

2) Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

3) Kino "Mazowsze" 

5) Galeria "M" 


W budynku MDK miesci si~ sekretariat Partnerstwa "Na rzecz rozwoju ziemi makowskiej", ktorego 

MDKjest liderem, a takZe siedziba Towarzystwa Milosnikow Ziemi Makowskiej, poniewaz wspolpraca 

ta rna doniosle i waine znaczenie dla zachowania lokalnego dziedzictwa 

Miejski Dom Kultury - wokol ktorego skupia si~ iycie kulturalne Makowa, rna otwarte drzwi dla 

kazdego. W placowce dzialajq kluby, kola zainteresowan, kola wokalne, kolka teatralne, grupy tanca i 

zespoly muzyczne sposrod ktorych "Kamienne Ogrody" zdobyl jui renom~ ogolnopolskq. 


MDK skupia lokalnych artystow, poetow i malarzy, jest miejscem, w ktorym makowscy artysci mogq 

zaprezentowac swoje dziela: wiersze, obrazy, zdj~cia, r~kodziela. 


Miejski Dom Kultury zach~cil wielu ludzi do zaj~cia si~ sztukq, wielu innym pomogl rozwinqc 

zdolnosci. 
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W 2013 roku Miejski Dom Kultury obchodzi jubileusz 50 -lecia istnienia. Pragnllc podzi~kowac za 
zaangazowanie na rzecz spolecznosci lokalnej miasta wyrazajllce si~ udzialem i pomocll w realizacji 
wielu inicjatyw kulturalnych i spolecznych oraz za bardzo dobrll wsp61prac~ z samorzlldem miejskim 
wniosek 0 nadanie odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieekiego" uwazam za zasadny. 

Oznaczenie wnioskodawcy: 
BURMISTRZ MIASTA 

Makow Mazowiacki 
19·04·2013r. 
(data) 

'" \NOj. mazowiackie • 
'. (pieczlltka**) (podpis wniosk 

" w przypadku instytucji lub organizacji podac nazw~ i rok zaloienia 
** wypelnic w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucjll 
*** w przypadku, gdy wniosek sklada wi~cej nii jedna o5Oba, podpisy wnioskodawc6w 

przedklada si~ na oddzielnej karcie, kt6ra stano~i zalllcznik do wniosku 

uwAGA: 
Wniosek wypelnia si~ czytelnie - r~cznie pismem drukowanY1n, na maszynie lub komputerowo 
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