UCHW ALA NR XXIXI200/2013
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'l.dzie gminnym (Oz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z porn. zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt.1 i ust. 4 uchwaly Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zastugi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego" uchwala si~, co nast~puje:

§ 1. Nadaje si~ Panu Wojciechowi Traczewskiemu

Odznak~

"Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Bunnistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia.

Przewodnicz'l.cy Rady
Miejsk'
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WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI
"Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"
1.

lmi~

i nazwisko osoby zgloszonej do wyroznienia

Wojciech Traczewski
2. Data i miejsce urodzenia

23.12.1950 Makow Mazowiecki
3. Miejsce zamieszkania

ul. Brzozowa 2/6, 06-200 Makow Mazowiecki
4. Obywatelstwo

Polskie
5. Szczegolowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz Miasta
Makow Mazowiecki

Wojciech Traczewski, prezes Miejskiego Klubu Sportowego "Makowianka", wieloletni
trener seniorow, juniorow i trampkarzy, przewodniczll,cy Wydzialu Gier, Ewidencji,
Wychowania i Dyscypliny Ciechanowsko-Ostrol~ckiego Okr~gowego Zwill,zku Pilki Noznej,
byly dyrektor organizacyjny i sportowy makowskiego klubu oraz jego zawodnik.
Nominowany do odznaki to wielki entuzjasta sportu, spolecznik, od pol wieku zwill,zany
z makowskll, pilkq" bez reszty oddany miastu, wychowawca wielu swietnych pilkarzy i
wartosciowych ludzi, pelnill.cych rozne funkcje spoleczne.
Przez dlugie lata prac~ w "Makowiance" lll.czyl z praq zawodowll, - byl referentem dzialu
gospodarczo-ftnansowego w tutejszym Urz~dzie Miasta, slusarzem w ZREMBIE,
nastawiaczem automatow tokarskich oraz odlewnikiem i inspektorem BHP w WARELU.
Swojll, zawodniczll, przygod~ z pilkll, zaczll,l w 1963 jako junior MLKS Makowianka ,a
zakonczyl w 1969 w druzynie seniorowGego trenerami byli wowczas Kazirnierz Kurowski i
Mieczyslaw Lewaszkiewicz). W latach 1969-1972 i po powrocie z wojska 1974-1990 pracowal
w klubie jako spoleczny jego kierownik i trener mlodziezy. Byl tez wtedy przez pohora
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sezonu trenerem w Krasnem. W okresie 1990-2005 juz na etacie w "Makowiance" pelnil
funkcj~ dyrektora klubu. W tym okresie jako trener seniorow dwa razy wywalczyl awans do
IV Ligi. Makowski Klub wyzej nigdy nie gral choe otarl si~ 0 III lig~ po kontrowersyjnej
porazce 0:1 z Bugiem Wyszkow.
Druzyny prowadzone przez Wojciecha Traczewskiego zawsze zajmowaly wysokie miejsca
w rozgrywkach, tak jak obecnie prowadzeni przez niego trampkarze U-14 rocznik 99, ktorzy
zajmuj~ II miejsce w Lidze Okr~gowej Ciechanowskiej. Sukcesy, na miar~ mozliwosci
finansowych i organizacyjnych "Makowianki", osillgal dzir:ki dobremu przygotowaniu
fachowemu do zawodu trenera. W 1976 zostal instruktorem pilki noznej, a jego
wykladowcami na kursach w Teresinie pod Warszaw~ byli m.in. Kazimierz Gorski i teoretyk
pilki noznej- J erzy Talaga.
Trener moze bye dumny z wielu wychowankow, ktorzy kontynuowali grr: w wyzszych
ligach, takich jak: Miroslaw Osoooski, Krzysztof Chmielewski, Janusz Czapski( Narew
Ostrolr:ka- III liga), Tomasz Kurowski( AZS AWF Warszawa), Zbigniew Mroz (Mlawa- III
liga) Rafal Majkowski ( Gornik Zabrze, Stal Stalowa Wola), i Karnil Majkowski ( Legia
Warszawa, Wisla Plock), ktory jest obecnie trenerem pierwszego zespolu "Makowianki". Z
sentymentem kibice wspominaj~ tez innych swietnych graczy : Zdzislawa F albr:, Janusza
Jankowskiego, Zbigniewa Deptul~, Krzysztofa Kacprzyckiego, Witolda Obludkr: czy
Miroslawa Galika.
Za wieloletni~ owocn~ pracr: w makowskiej i okr~gowej pike Wojciech Traczewski zostal
wyrozniony wieloma medalami i odznakami:
Bqzowy Krzyz Zaslugi Rady Panstwa wr~czony na Sesji Rady Miasta w Makowie
Mazowieckim
1994 - Medal 80-1ecia PZPN Ciechanow
2001 - Meda180-1ecia Pilkarstwa na Mazowszu 1921-2001
2001 Srebma Odznaka Mazowieckiego Zwi~zku Pilki Noznej
2006 - Honorowa Odznaka OOZPN
2007 Bqzowa Honorowa Odznaka Zarz~du PZPN
1989

Do zyciorysu sportowego Wojciecha Traczewskiego Zycie dopisalo w ostatnich
kolejny rozdzial - zostal animatorem sportu na makowskim Orliku. Zaj~cie to godzi
z innymi obowi~zkami, wynikaj~cymi z funkcji podinspektora w Wydziale Promocji Urz~du
Miasta - utrzymaniem stadionu, opiek~ nad pawilonem sportowym, praq trenersk~ oraz
prezesowaniem "Makowiance". Warto podkreSlie wag~ tego najwazniejszego, ostatniego zadania
- w klubie trenuje obecnie okolo 150 makowian, mlodziezy i uczniow: seniorow (20), juniorow
(20), trampkarzy (20), mlodzikow (25), orlikow (25) i najmlodszych (rocznik 2003/2004 - 35).
Dzir:ki zaangazowaniu i wytrwalosci trenera Traczewskiego tak duza grupa mlodych ludzi moze
obecnie trenowae i oddawac si~ swojej sportowej pasji na stadionie miejskim. Ta wielka
spoleczna korzysc przyswieca zreszt~ pracy naszego zasluzonego trenera. Jest ni~ d~zenie do
rozwijanie talentow, ktore ponownie wprowadz~ MKS "Makowiank~" do wyzszej ligi oraz
tworzenie dla mlodziezy realnej, wartoSciowej altematywy wobec uzywek i patologii spolecznych.
Maj~c na uwadze wszystkie zaslugi Wojciecha Traczewskiego, Komisja Oswiaty, Zdrowia,
Opieki Spolecznej, Kultury i Kultury Fizycznej uwaza wniosek 0 nadanie mu odznaki "Za
Zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" za jak najbardziej zasadny.
mies~cach

Oznaczenie wnioskodawcy:
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* w przypadku instytucji lub organizacji podac nazw~ i rok zalozenia
** wypelnic w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucj~
*** w przypadku, gdy wniosek sklada wi~cej ruz jedna osoba, podpisy wnioskodawcow
przedklada

si~

UWAGA:
Wruosek wypelnia

na oddzielnej karcie, ktora stanowi zal~cznik do wruosku

si~

czytelnie -

r~czrue

pismem drukowanym, na maszynie lub komputerowo

f
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