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ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XXXI uroczystą 
sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. 
o godz. 1600 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja dotycząca obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu 

Maków Mazowiecki.
3. Wykład dotyczący historii Miasta Maków Mazowiecki.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego”.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

|

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/ 71-71-002, fax. 29/71-71-507, Rada Miejska /29/ 71-42-129



Protokół z XXXI sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 18 czerwca 2021 r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

Uczestnicy obrad XXXI sesji Rady Miejskiej wg załączonej listy obecności, która stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu.

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1600 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Dariusz Artur Miecznikowski. 
Poinformował, że uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim inauguruje 
obchody 600-lecia nadania praw Miejskich Miastu Maków Mazowiecki. W tym wyjątkowym 
dniu przywitał samorządowców oraz gości obecnych na sali, a także mieszkańców 
oglądających transmisję.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została w trybie 
§ 21 ust. 1 i 2 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 14 Radnych.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził ąuorum. Podejmowane 
uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady XXXI sesji trwały w czasie od godz. 1600 do godz. 1640.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja dotycząca obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu 

Maków Mazowiecki.
3. Wykład dotyczący historii Miasta Maków Mazowiecki.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego”.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

Ad pkt 2.
Informacja dotycząca obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu 
Maków Mazowiecki.

Dyrektor MDK Anna Winiarek powiedziała, że w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
sześćsetlecia Miasta Makowa Mazowieckiego jest jej naprawdę niezmiernie miło oficjalnie 
rozpocząć świętowanie jubileuszu. Rok dwa tysiące dwudziesty pierwszy jest rokiem 
podniosłego wydarzenia dla mieszkańców miasta. Obchodzimy sześćsetlecie nadania praw 
miejskich. Godnie upamiętniamy ten niezwykły jubileusz organizując wiele różnych 
wydarzeń, które będą aktywizować naszych mieszkańców, wzmacniając więzi, relacje
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i tożsamość lokalną. Miasto - to społeczność, społeczność - to ludzie. W dziejach Makowa 
wybrzmiewają nie tylko ważne historyczne wydarzenia, istotne przemiany ekonomiczne, 
społeczne, wzloty i upadki naszej ojczyzny, ale także losy rzemieślników, handlarzy, 
kochających i opiekuńczych matek, zaradnych ojców, cierpliwych nauczycieli, czułych 
opiekunek, skrupulatnych urzędników, odważnych przedsiębiorców, ludzi z pasją 
i społeczników. To oni właśnie mieli największy wpływ na losy Makowa. To oni tworzyli 
przez setki lat koloryt naszego miasta. To oni swoim trudem tkali tak liczne wątki losów 
naszej małej ojczyzny. Doceńmy to. Przywołajmy ich przechadzając się po rynku, czy też 
ulicami naszego miasta nad Orzycem. Pozwólmy, by w tych uroczystych chwilach obchodów 
sześćsetlecia nadania praw dla Makowa Mazowieckiego znalazła się chwila na wspomnienia 
o nich. Choć dziś często bezimienni, to warci naszej pamięci, czułej refleksji nad wysiłkiem 
i trudem jaki włożyli w budowanie tego miasta. Nasza przyszłość, nasza przeszłość jest 
mocnym fundamentem do kreowania przyszłości. Zadbajmy zatem o relacje między nami, 
wspierajmy się, otwarcie i wspólnie pracujmy nad społecznymi wyzwaniami. Wspólnota, 
solidarne obywatelstwo to siła. Wiedzieli o tym nasi dziadkowie podczas drugiej wojny 
światowej. Wiedzieli to nasi prapradziadkowie w czasie niepokojów bolszewickich. 
Wiedziały to nasze prapraprababki w czasie najazdów szwedzkich. Siłą Makowa jest ludzka 
wrażliwość i solidarność, impuls do działań dla przyszłości. Przyszłości naszej i przyszłych 
pokoleń. Świętujmy. Zwróćmy się ku sobie ciesząc się, że to, co najlepsze mamy przed sobą. 
Podziękowała w imieniu Komitetu i zaprosiła do wspólnego świętowania.

Ad pkt 3.
Wykład dotyczący historii Miasta Maków Mazowiecki.

Nauczyciel SP Nr 2 Janina Gałecka powiedziała, że sięgając do początków istnienia naszego 
miasta, musimy cofnąć się do samego średniowiecza, epoki powstania Państwa Polskiego. Jak 
można wnioskować z najdawniejszych opisów Państwa Mieszka Pierwszego Mazowsze 
znajdowało się pod jego panowaniem. Włączenie tego obszaru poprzez podbój do Państwa 
Gnieźnieńskiego następowało etapami już od dziesiątego wieku. Mazowsze jednak 
wielokrotnie uniezależniało się od centralnego ośrodka władzy, a po śmierci Konrada 
Pierwszego wnuka Bolesława Krzywoustego na kilka stuleci oddzieliło się politycznie jako 
teren peryferyjny od reszty ziem polskich. Będące obszarem pogranicza, sąsiadującym 
z innymi plemionami i państwami Mazowsze było narażone na najazdy. Ścierały się tu 
wpływy Zachodu i Wschodu. Przybywali tu osadnicy z różnych krain, a Mazowszanie 
zapuszczali się na południe i wschód. Śladami są chociażby nazwy miejscowości, na przykład 
Węgrów czy Tatary. W czternastym wieku Mazowsze leżące między królestwem polskim 
a państwem krzyżackim, podtrzymując związki z piastami rządzącymi innymi dzielnicami, 
złożyło hołd lenny królowi czeskiemu, a od tysiąc trzysta pięćdziesiątego pierwszego roku 
cały obszar Mazowsza stał się Państwem Lennym Królestwa Polskiego. Czternasty wiek to 
pierwsze próby wcielenia Mazowsza do korony, a całkowita inkorporacja trwała przez kilka 
pokoleń. To w tym okresie powstała większość znanych dziś na Mazowszu miejscowości. 
Niektóre jednak mogą poszczycić się rodowodem sięgającym jedenastego, dwunastego 
wieku. Dokument królewski Bolesława Śmiałego, określany jako falsyfikat mogileński, 
opisujący nadanie ziemi dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie wymienia Maków razem 
z Ciechanowem, Bielskiem, Serockiem, Płockiem, Płońskiem i Nasielskiem. W oparciu o ten 
dokument miejscowości z obszaru Wielkopolski, Kujaw, rejonu Płocka i dochody z pięciu 
Grodów Łęczycko-Sieradzkich stały się własnością klasztoru. Rękopis sporządzony przez 
mnichów najprawdopodobniej w tysiąc sto pięćdziesiątym piątym roku, chociaż w obawie 
przed zakwestionowaniem ich prawd benedyktyni opatrzyli go datą - tysiąc sześćdziesiąty 
piąty rok, jest źródłem wiedzy na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Polsce. 
W przypadku wielu miejscowości, w tym również Makowa, jest to pierwsza wzmianka 
pisana. W Falsyfikacie Mogileńskim Maków jest wymieniony jako jeden z punktów celnych 
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górnego, płynącego starym korytem Orzyca. Stąd określenie Maków nad Orzycem. Obecna 
nazwa Maków Mazowiecki funkcjonuje dopiero od tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego 
roku. Historycy potwierdzają, że centrum ówczesnego osadnictwa w dolinie rzeki Orzyc 
stanowił warowny gród z kościołem i cmentarzyskiem, a najwcześniejsze ślady osadnictwa 
odkryto w sąsiedztwie miejsca przepraw przy drodze do wsi Grzanka. Osada ta stanowiła 
punkt na szlaku handlowym na Ruś, Litwę i Jaćwież, czyli teren zamieszkały przez bałtyjskie 
plemię Jaćwingów. Przeprawa przez Orzyc prowadziła którąś z dzisiejszych ulic 
wychodzących z naroży rynku. Tej właśnie osady dotyczy przywilej lokacyjny na prawie 
chełmińskim. Nadany przez Księcia Janusza Pierwszego Starego w marcu tysiąc czterysta 
dwudziestego pierwszego roku. Dokument ten opierać się na odmianie prawa 
magdeburskiego używanego na Pomorzu, Prusach, Warami, Podlasiu i Mazowszu. 
W piętnastym wieku na Mazowszu lokowano największą liczbę miast, a do osiemnastego 
wieku nadano aż sto pięćdziesiąt sześć przywilejów, w tym trzydzieści sześć procent opierało 
się na prawie książęcym i królewskim. Wraz z tymi przywilejami Maków otrzymał określony 
układ urbanizacyjny. Od centralnie położonego prostokątnego rynku odchodziły w każdym 
kierunku geograficznym po dwie ulice. Istniały też mniejsze uliczki gospodarcze 
i prowadzące do rzeki, przecinające się pod kątem prostym. Miasto lokacyjne sięgało 
na północy do obecnej ulicy Franciszkańskiej. Na południu, do drewnianego kościoła pod 
wezwaniem Bożego Ciała, erygowanego w tysiąc trzysta dziewięćdziesiątym roku przez 
biskupa Jakuba. Na Zachodzie do ulicy Przasnyskiej i Moniuszki, a na Wschodzie granicę 
stanowiła rzeka. Miasto było zwarte, otwarte, czyli nie posiadało murów. Na planie 
z osiemnastego wieku ujęte są fosy. Przypuszcza się, że w rynku istniał ratusz, ponieważ 
w dokumentach o tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym roku pusty plac w rynku 
określany jest jako miejsce po ratuszu. Razem z przywilejem lokacyjnym mieszkańcy 
otrzymali od księcia zwolnienie z opłat celnych na terenie Mazowsza, możliwość wolnego 
handlu, prawo utworzenia łaźni, wagi miejskiej i postrzygalni sukna. Dochody z działalności 
tych obiektów oraz opłaty z targowego były przeznaczane na rozbudowę miasta. 
Do pierwotnego prawa organizowania dwóch jarmarków dodany został w tysiąc czterysta 
osiemdziesiątym roku przywilej trzeciego jarmarku trwającego dwa dni. Książę Janusz 
Pierwszy Stary w polityce wewnętrznej skupiał się na rozwoju gospodarczym Ziemi 
Mazowieckiej. Stał na stanowisku ścisłej współpracy z władcami Polski w tym 
z Władysławem Jagiełło. Wyrazem tego były składane przez niego hołdy lenne i krytyka 
polityki brata Siemowita Czwartego, który sięgał po koronę królewską, wykorzystują słabości 
dynastii Andegawenów. Za panowania następców Janusza pierwszego Maków nad Orzycem 
przeżywał stopniowy rozkwit. W pierwszej połowie szesnastego wieku stał się stolicą 
starostwa grodowego, miejscem sądów ziemskich, a nawet grodzkich, czyli rozpatrujących 
sprawy dotyczące przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu, czci i majątkowi szlachcica. 
Dobrobyt zawdzięczano głównie pośrednictwu w handlu z Litwą i istniejącej w tym miejscu 
komorze celnej. Na Zachód Europy wywożono: futra, zboże, wosk, skóry, drewno. 
Na wschód, natomiast: tkaniny, klejnoty i wina. Oprócz handlu rozwijało się rzemiosło. 
Głównie szewstwo, piwowarstwo i młynarstwo. O roli ówczesnego Makowa świadczy fakt, 
że ziemię różańską również określano jako makowską. Kolejne sześć wieków rozwoju 
i funkcjonowania miasta obfituje w ważne wydarzenia, ściśle związane z burzliwymi losami 
naszego kraju. Dodała, że historia Makowa jest o wiele obszerniejsza, ale z kolegą pozwolili 
sobie zająć się tylko tym momentem, który dotyczy dzisiejszego święta.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim Uchwałą Nr XXV/148/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. określiła 
zasady i tryb nadawania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”. 
Przyznanie jej jest dowodem najwyższego wyróżnienia i uznania za szczególne zasługi 
i wkład pracy na rzecz Miasta Maków Mazowiecki. Od 2005 r. odznakę przyznano łącznie 37 
zasłużonym osobom i podmiotom prowadzącym działalność na rzecz miasta. W tym 
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szczególnym czasie Komisja do spraw Nadania Odznaki rekomenduje przyznanie w/w 
odznaczenia:

1) Panu Janowi Chodkowskiemu,
2) Panu Janowi Rutkowskiemu,
3) Panu Henrykowi Miecznikowskiemu,
4) Panu Henrykowi Kowalczykowi - Posłowi na Sejm RP
5) Panu Adamowi Krzysztofowi Struzikowi - Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego
6) Panu Mirosławowi Janowi Augustyniakowi - Radnemu Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego
7) Panu Zbigniewowi Romanowi Deptule - Staroście Powiatu Makowskiego
8) Specjalnemu Ośrodkowi Szkolono - Wychowawczemu w Makowie Mazowieckim,
9) Klubowi Seniora „Makowianka”,
10)Miejskiej Orkiestrze Dętej w Makowie Mazowieckim,

Ad pkt 4. ppkt 1)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Janowi Chodkowskiemu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka 
odczytała projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/252/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ppkt 2)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Janowi Rutkowskiemu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/253/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ppkt 3)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Henrykowi Miecznikowskiemu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka 
odczytała projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/254/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ppkt 4)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Henrykowi Kowalczykowi.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 12 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/255/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ppkt 5)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Adamowi Krzysztofowi Struzikowi.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka 
odczytała projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/256/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ppkt 6)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Mirosławowi Janowi Augustyniakowi.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/257/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ppkt 7)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” Panu Zbigniewowi Romanowi Deptule.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
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odczytała projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/258/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ppkt 8)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 13 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/259/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ppkt 9)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” dla Klubu Seniora „Makowianka” w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka 
odczytała projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
7



Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/260/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ppkt 10)
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie.

za - 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XXXI/261/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za 
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad pkt 8.
Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak pogratulował osobom, które zostaną odznaczone. Powiedział, 
że to jest bardzo duże wyróżnienie, duża satysfakcja i jest mu miło, że wziął udział 
w składaniu tych wszystkich wniosków do Rady Miejskiej. Podziękował za głosowanie. 
Dodał, że to głosowanie pokazuje, że nawet w największej zgodzie, w największej wolności 
i demokracji następują jakieś drobne różnice zdań i one są potrzebne. Nigdy nie jest tak, 
że społeczność jest monolitem, tylko jednak każdy ma prawo do własnej wypowiedzi. 
Ponownie podziękował za głosowanie i za to, że te wnioski zostały przez Radę Miejską 
przyjęte. Powiedział, że za chwilę sesja zostanie zakończona, ale jest to dopiero początek 
dzisiejszego dnia razem. Zaprosił wszystkich obecnych na Rynek Miasta, aby dalej 
świętowali i byli świadkami nadania oraz wręczenia odznak, które przed chwilą zostały 
zatwierdzone przez Radę Miejską.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, iż jest zaszczycony, że w tak 
ważnym dla Mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki czasie może wraz z Państwem 
spojrzeć na bogatą historię miasta. Jubileusz 600 - lecie nadania praw miejskich Miastu 
Maków Mazowiecki to święto wszystkich mieszkańców i sympatyków miasta, którzy tworzą 
historię, zapisują kroniki, a swoimi decyzjami i działaniem wpływają na wyjątkowość 
miejsca, w którym żyją. Życzył, aby rok 2021 zapisał się w pamięci jako rok wyjątkowy, 
pełen historycznych odniesień, niezwykłych wydarzeń, doniosłych uroczystości i nowych 
wyzwań. Niech pozwoli podsumować 600 lat historii Miasta Maków Mazowiecki i wyznaczy 
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kierunki działania na rzecz miasta.

Ad pkt 9.
Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 1640 zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

Inspektor UM
Mał^orz^aCikacz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz
ArC^Miecznikowski

9



LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 
NA XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.

Załącznik Nr 

do Protokołu 
z dnia . 3,

1. Bielacki Grzegorz

2. Boguszewski Grzegorz

3. Długołęcka Małgorzata Jolanta

4. Dobrzyński Arkadiusz

5. Falba Paweł

6. Leśniak Sławomir Maciej

7. Miecznikowski Dariusz Artur

8. Mróz Jan

9. Ogar Krzysztof Adam

10. Paczkowski Marian

11. Piątek Mirosław

12. Sawicki Zdzisław

13. Szczuciński Tadeusz

14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz

15. Traczewski Wojciech



UCHWAŁA NR XXXI/252/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr...... .................. 

do Protokołu Nr .XXX/...... 
7 dnia

t dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Janowi Chodkowskiemu Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mie skiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski

Id: 5EC2C1FD-78C6-486E-8CFE-EAC9E1EBAD8C. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:

Jan Chodkowski

2) Data i miejsce urodzenia:

17.02.1938 Głodki

3) Miejsce zamieszkania:

Głodki 3, 06-200 Maków Mazowiecki

4) Obywatelstwo:

Obywatelstwo Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Jan Chodkowski po ukończeniu Liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Makowie Mazowieckim studiował na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki 
Warszawskiej. Uzyskał kwalifikacje rolnicze, rozpoczął prowadzenie rodzinnego 
gospodarstwa rolnego.

W 1980 podjął działalność w rolniczej „Solidarności”.

Sprawował mandat senatora I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II kadencji 
z ramienia Porozumienia Ludowego oraz IV kadencji z ramienia AWS. W Senacie 
reprezentował województwo ostrołęckie.

Należał do Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
W 2001 opuścił SKL, nie zgadzając się na akces tej partii do Platformy Obywatelskiej (zasiadł 
w zespole parlamentarnym Przymierza Prawicy). W tym samym roku nie uzyskał ponownie 
mandatu (kandydował w wyborach z ramienia Bloku Senat 2001) i wycofał się z bieżącej 
polityki. W 2007 był bezpartyjnym kandydatem do Sejmu z listy Ligi Polskich Rodzin, która 
nie uzyskała mandatów.

Ojciec Andrzeja Chodkowskiego, urzędnika, m.in. wiceministra rolnictwa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2004 roku.

Senator Jan Chodkowski wprawdzie nie jest mieszkańcem Makowa Mazowieckiego, ale jego 
życie jest mocno związane z tym miastem. Tu zdał maturę, tu brał ślub, tu się rodziły jego 
dzieci, tu załatwiał wszystkie życiowe sprawy.

Po wyborach 4 czerwca 1989r. gdy został Senatorem otworzył biuro senatorskie w Makowie 
ze stałym pracownikiem, które blisko współpracowało z różnymi organizacjami z terenu miasta 
(m.in. kombatantów, związku niewidomych, fundacji o Uśmiech Dziecka) oraz było 
wielokrotnie pomocą dla indywidualnych mieszkańców.



Jako Senator współpracował z samorządem terytorialnym i nie tylko, pomagając w nawiązaniu 
kontaktów z różnymi instytucjami centralnymi w Warszawie. Spraw bolesnych dla Makowa, a 
trudnych do załatwienia było wiele. Najważniejsze to:

- Starania o Urząd Rejonowy w Makowie. Maków nie spełniał kryteriów, trzeba było różnych 
zabiegów, by ta konieczna w Makowie instytucja w nim powstała.

- Dużo spotkań i wyjazdów do Warszawy wymagała sprawa telefonów, bo wielkim 
utrudnieniem dla Makowa był brak dostatecznej ilości telefonów, zresztą te które były, to 
przestarzałe aparaty na korbkę i ręczne łączenie na centrali, co bardzo odstraszało 
potencjalnych inwestorów w upadłych zakładach pracy.

- Na początku lat dziewięćdziesiątych to upadające zakłady i bezrobocie, jako Senator, pomagał 
w znalezieniu nowych inwestorów i tworzeniu miejsc pracy. Z jego inicjatywy wstrzymano 
budowę nieefektywnej oczyszczalni ścieków dla dwóch bloków PGR Bazar i zbudowanie 
kolektora ściekowego, którym popłynęły ścieki i z PGR Bazar i z lewobrzeżnej części Makowa 
do miejskiej oczyszczalni, której wcześniej groziło zamknięcie ze względu na brak ścieków. 
Miasto wtedy dostało duże wsparcie finansowe z NFOŚ na budowę kolektorów, by 
doprowadzić więcej ścieków do oczyszczalni.

- Chodkowski był współorganizatorem powiększenia gminy typowo miejskiej w Makowie o 
wioski leżące wokół Makowa, to w tamtym czasie miało duże znaczenie dla funkcjonowania 
miasta. Skutecznie wspierał w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej starania szpitala 
w Makowie o dotacje na sprzęt rehabilitacyjny. Był inicjatorem projektu podłączenia do 
miejskich wodociągach szeregu wiosek z gminy Szelków, to pozwoliło na modernizację stacji 
wodociągów i obniżyło koszty eksploatacji.

- Był inicjatorem rozpoczęcia starań o przywrócenie sądu w Makowie. Efektem tych działań 
było otwarcie w Makowie Filii Sądu Rejonowego w Przasnyszu ( Kolegium ds. wykroczeń)

- Był skutecznie zaangażowany w działania mające na celu utworzenie Powiatu Makowskiego 
a tym samym utworzenie siedziby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim . Jego 
autorytet jako Senatora i zarazem Przewodniczącego Komisji Senackiej ds. rolnictwa w 
znaczący sposób wpłynął na decyzję Rządu dotyczącym utworzenia Powiatu Makowskiego.

Oznaczenie wnioskodawcy:

■94. -2^ 

data

hURMISTR2 miasta

WO}- ---------- -

pieczątka



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr
do Protokołu Nr . ......

Uchwała numer XXXI/252/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan Jan 
Chodkowski/" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem 
za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:20:03

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Dariusz Artur Miecznikowski
7. Jan Mróz
8. Krzysztof Adam Ogar
9. Marian Paczkowski
10. Mirosław Piątek
11. Zdzisław Sawicki
12. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
13. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Sławomir Maciej Leśniak

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr........  

do Protokołu Nr .X.K,X..*.
UCHWAŁA NR XXXI/253/2021 2 dnia •

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Janowi Rutkowskiemu Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
A

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 49D7CD65-0C3A-4E8F-AB4A-216773D82720. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego zasady 
i tryb nadawania odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia*:

Jan Rutkowski

2. Data i miejsce urodzenia:

12.06.1948 r. w Warszawie

3. Miejsce zamieszkania:

ul. Gen. Pułaskiego 16, 06-200 Maków Mazowiecki

4. Obywatelstwo:

polskie

5. Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

1. Działał aktywnie jako organizator zjazdów absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim w latach: 2001, 2006, 2011 i 

2016.

2. Był aktywnym inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. 

Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Jest prezesem Zarządu tego 

Stowarzyszenia od początku jego istnienia, to jest od 2006 roku.

3. Był pomysłodawcą i organizatorem konkursów literackich i plastycznych, które 

spotkały się z licznym odzewem makowskiej młodzieży.

a) Konkurs literacko - plastyczny pt. „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” dla dzieci i 

młodzieży szkół makowskich (42 uczniów wykonało prace, które znalazły się w 

publikacji książkowej w 2009 r.)

b) Konkursy literackie o nagrodę przedwojennego nauczyciela i kronikarza miasta 

Makowa, Izaaka Wesołka - 30 prac uczniów szkół makowskich



4. Przygotowywał materiały i współpracował nad publikacją książkową „Nasza Maria” 

wydaną w 2011 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Liceum, jak również „Księgą 

Jubileuszową 70-lecia szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie - 

Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim” w roku 2016.

5. Przyczynił się do wydania przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Geysztora 

w Pułtusku pracy makowianina Stanisława Dobosiewicza pt. „Gwara Makowa 

Mazowieckiego i okolic” w roku 2011.

6. Był współautorem pracy zbiorowej „Powiat Makowski. Ocalić od zapomnienia” tom I - 

2008 rok, tom. 11-2012 rok.

7. Koordynował tłumaczenia z języka jidysz na język polski „Księgi Żydów Makowskich” 

oraz z języka angielskiego na język polski książek makowianina mieszkającego po II 

wojnie światowej w Kanadzie i Izraelu Dawida Azrieliego „O krok przed 

niebezpieczeństwem” i „Jubileusz 85 lat życia”.

8. Jest członkiem komitetu obchodów 600-lecia nadania Praw Miejskich dla Makowa 

Mazowieckiego. W 2017 roku zainicjował wydanie monografii „Dzieje Makowa” w II 

tomach. Monografia ta ma na celu uczczenie 600-lecia nadania praw miejskich dla 

Makowa Mazowieckiego (I tom oddany został do rąk czytelników w maju 2020 roku, a 

wydanie tomu II planowane jest na koniec kwietnie 2021 roku - ta dwutomowa 

monografia w większości sfinansowana została ze środków Stowarzyszenia Pomocy 

Liceum).

9. Pełni funkcję członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej. Inicjuje z 

TMZM wiele przedsięwzięć kulturalnych i społecznych na terenie Makowa 

Mazowieckiego. Wspiera inicjatywy prospołeczne organizowane przez Urząd Miasta i 

Miejski Dom Kultury Na każde życzenie Urzędu Miasta, bezinteresownie wykonywał 

remonty ławek na stadionie, wielokrotnie naprawiał kładkę nad „ turbiną” i konstrukcje 

drzewne nad zalewem.

10. Z jego inicjatywy sfinansowana została ze środków Stowarzyszenia Pomocy Liceum 

dokumentacja techniczna budynku Bożnicy Żydowskiej Bet Hamidrasz, dzięki czemu 

miasto Maków Mazowiecki mogło pozyskać dotacje ze środków Unii Europejskiej na 

pełne wyremontowanie tego zabytkowego budynku według zaleceń konserwatora 

zabytków. W budynku tym zlokalizowane zostało Centrum Dialogu Kulturowego 

„Dom Wesołka”.

11. Zorganizował sesję popularno - naukową pt. „Osiągnięcia naukowe Marii Skłodowskiej 

— Curie i jej związki z Ziemią Makowską”, która odbyła się 7 kwietnia 2011 roku w 



budynku LO z udziałem profesorów z Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12. Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów LO z WAT zakończonych 

podpisaniem umowy o współpracy 20 kwietnia 2012 roku.

13. Pomagał w zorganizowaniu umundurowania dla 40 uczniów klasy wojskowej 

makowskiego LO, która występowała w nich w miejskich uroczystościach 

rocznicowych, takich jak: Obchody Święta Niepodległości, Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja w latach 2013-2016.

14. Był pomysłodawcą i inicjatorem działań na rzecz rewitalizacji zabytkowej dzwonnicy 

wraz z naprawą zegarów .Opracował i sfinansował dokumentację techniczną, dzięki 

której dzwonnica została wpisana w rejestr zabytków makowskich. Temat rewitalizacji 

dzwonnicy jest ciągle aktualny.

15. Wspomagał i wspomaga od momentu założenia parafię p.w. Św. Brata Alberta w 

Makowie Mazowieckim poprzez budowę Szopek Bożonarodzeniowych, pomoc przy 

dekoracjach kościoła z okazji świąt religijnych. W okresie probostwa ks. Zbigniewa 

Sajewskiego wspierał organizację różnorodnych imprez sportowych na rzecz dzieci i 

młodzieży z całego Makowa Mazowieckiego.

16. Należał do honorowego komitetu obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. Z tej okazji własnoręcznie 

wykonał i sfinansował pomnik upamiętniający to ważne wydarzenia dla całej 

społeczności makowskiej.

17. Był jednym z organizatorów w Makowie Mazowieckim Mistrzostw Polski w 

Podnoszeniu Ciężarów Kobiet w latach 2014 i 2015. Na obydwie imprezy wykonał 

profesjonalne podesty do podnoszenia ciężarów.

18. Brał udział w nawiązaniu kontaktów z Fundacją Azrieli z Kanady i Instytutem Yad 

Vashem w Jerozolimie. W ramach tej współpracy odwiedzają Maków studenci z 

Kanady, USA i Izraela.

19. W Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie pełni funkcję 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zawodzie cieśla, a w Cechu makowskim 

jest sekretarzem zarządu.

20. Przez wiele lat współpracował z Zespołem Szkół Zawodowych im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Makowie Mazowieckim, organizując dla uczniów staże w swojej firmie i 

przygotowując ich do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.



21. Zorganizował we współpracy z Urzędem Miasta Makowa Mazowieckiego w lecie 2017 

roku spotkanie z Ruth Freemson, Laureatką Nagrody Pulitzera w Centrum Dialogu 

Kulturowego. Laureatka wyraziła wsparcie przy tworzeniu 2 części filmu p.t. „Jedno 

miasto - dwie kultury”. Przekazała, również dla Domu Wesołka materiały ze swoich 

reportaży.

6. Oznaczenie wnioskodawcy: Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, założone w roku 2006.

30-12-2020 r.
(data)

STOWARZYSZENIE 
.. P.OfdGGY- LICEUM ’ 

w Makowie Mat.
(podpis wnioskodawcy***)

* w przypadku instytucji lub organizacji podać nazwę i rok założenia.
* * wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest instytucja.
* **w przypadku, gdy wniosek skład więcej niż jedna osoba, podpisy wnioskodawców 
przedkłada się na oddzielnej kartce, która stanowi załącznik do wniosku.

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



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr...... .............. ■
do Protokołu Nr XX.K4...
z dnia ‘

Uchwała numer XXXI/253/2021 “Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan Jan 
Rutkowski/" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:21:40

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr 

do Protokołu Nr
UCHWAŁA NR XXXI/254/2021 z dnia

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się pośmiertnie Panu Henrykowi Miecznikowskiemu Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: CF74DB26-4B58-4666-AF7C-A0B21A259984. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia

Henryk Miecznikowski

2. Data i miejsce urodzenia

20.10.1924r. Horbów

3. Miejsce zamieszkania

4. Obywatelstwo

Polskie

5. Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych 
zasług na rzecz Miasta Makowa Mazowieckiego

Henryk Miecznikowski był wieloletnim kierownikiem księgami 
w Makowie Mazowieckim.

Przez długie lata prace w księgami łączył z pracą społeczną w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Makowskiej. Członkiem 
Towarzystwa został w 1975 roku. Prezesem został w 1976 roku i 
pełnił tę funkcję przez 3. Kadencje do roku 1988.

Jego pomysłem było nawiązanie współpracy kulturalnej z 
Makowem Podhalańskim.



„Coś zaczyna świtać - napisał we wspomnieniach - czy to jest 
właściwy trop, ta jedna kartka. Pomysł trochę śmieszny, chociaż 
całkiem nowy. Czy warto z nim wystąpić? Może lepiej się nie 
ośmieszać. Każda nowa rzecz, osoba, melodia a nawet techniczna 
nowość jest przyjmowana z wielka rezerwą. Zresztą jest to całkiem 
uzasadnione. Lecz pomysł, chociażby był byle jaki, lepszy od 
żadnego, Warto więc wysondować co na to bliski współpracownik.

Mamy w Polsce drugie miasto o tej samej nazwie. Może warto z 
nimi nawiązać kontakt. Miasto starsze od naszego. Liczba ludności 
zbliżona, a herby kontrastem. Oni powinni mieć nasz a my ich ze 
względu na teren. Nasuwa się przypuszczenie, że zostały nam 
zamienione na skutek źle funkcjonującej poczty w zamierzchłych 
czasach. Skąd u nas znalazł się w herbie góral, skoro teren jest 
nizinny. Tak czy inaczej, warto trzymać się pretekstu. Wyślemy pismo 
zapraszające do nas, celem omówienia wątpliwości”.

Współpraca Makowa Mazowieckiego z Makowem 
Podhalańskim trwa nieprzerwanie od 1977 roku. Za czasów prezesury 
Henryka Miecznikowskiego była najbardziej „żywa”.

W ramach niej, młodzież, Orkiestra Dęta oraz twórcy Makowa 
Mazowieckiego wielokrotnie przebywali w Makowie Podhalańskim 
na zaproszenie tamtejszej władz. W Makowie Mazowieckim 
gościliśmy z Makowa Podhalańskiego zespół folklorystyczny 
„Makowska Polana”, kapele podwórkową „Szmalec Paka” oraz 
orkiestrę dętą.

Za popularyzację współpracy obu miast Henryk 
Miecznikowski otrzymał tytuł „Zasłużony dla Makowa 
Podhalańskiego”.

Nie należy zapomnieć o innych zasługach Henryka 
Miecznikowskiego w ramach pracy w Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Makowskiej.

To za jego prezesury:

■ Zorganizowano sesję popularnonaukową z okazji 550. Rocznicy 
nadania praw Miejskich dla Makowa Mazowieckiego,



• Wydano Monografię „Maków Mazowiecki i ziemia makowska” 
z jego przedmową
Wybudowano „Lapidarium” poświęcone pamięci makowskich 
Żydów,

• Współorganizowano „Dni Makowa”
• Zainicjował budowę Izby Regionalnej. (Zakupiono kontenery, 

które zostały przejęte przez miasto w 1990r.)

Działalność Towarzystwa polegała na szerokiej popularyzacji 
historii o ziemi makowskiej, na gromadzeniu materiałów: zdjęć oraz 
dokumentów historycznych, pobudzeniu młodego pokolenia do 
działalności twórczej (m.in. organizacja konkursu literacko - 
plastycznego pt. „Moje Miasto”), a także promowanie twórców 
związanych z ziemią makowską , m.in. Janusza Żerańskiego, 
Stanisława Morki, Bolesława Brzezińskiego i Alfreda Kohna.

We wszystkie te działania zaangażowany był Henryk 
Miecznikowski.

Henryk Miecznikowski wzniósł ogromny wkład w 
popularyzację współczesnej wiedzy historycznej i kulturalnej w 
Makowie Mazowieckim. Dzięki jego zaangażowaniu TMZM 
zrealizowało wiele ważnych inicjatyw. Był autorem wielu artykułów 
dotyczących historii i życia społeczeństwa Makowa, które ukazywały 
się w lokalnej i regionalnej prasie. Za jego prezesury praca 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej było bardzo wysoko 
ceniona przez Wydział Kultury i Sztuki w Ostrołęce oraz przez Radę 
Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury.

Działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej brali 
czynny udział w sesjach popularno-naukowych zorganizowanych w 
Łomży, Ostrołęce i w Warszawie, podczas których wygłaszali referaty 
dotyczące historii ziemi makowskiej.

Mając na uwadze zasługi Henryka Miecznikowskiego, uważam 
wniosek o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” za jak najbardziej zasadny.



Maków Mazowiecki,

1) Oznaczenie wnioskodawcy:

data

BURMISTRZ MIASTA 
Maków Mazowiecki 

woj, mazowieckie 

pieczątka



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr........ .^............

do Protokołu Nr ..X.&XZ....
z dnia .A..r ■

Uchwała numer XXXI/254/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan Henryk 
Miecznikowski/" została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:23:21

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piqtek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


UCHWAŁA NR XXXI/255/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr.........Q........... 

do Protokołu Nr ..... 
z dnia

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Henrykowi Kowalczykowi Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Mię skiej

Dariusz 
Artur N^jecznikowski

Id: A8D05A8C-8AB5-4F99-8FB7-FE21CAD38D79. Podpisany Strona 1



Maków Mazowiecki, dnia 01 czerwca 2021

t

Urząd Miejski Maków Mazowiecki

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Henryk Kowalczyk - Poseł na Sejm

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:
15 lipca 1956 Żabianka

3) Miejsce zamieszkania:
Golądkowo

4) Obywatelstwo:
Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Polityk, nauczyciel i samorządowiec. Od 2005 poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX 
kadencji. W latach 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w latach 2015-2018 minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu 
Stałego Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, p.o. 
ministra skarbu państwa (2016), w latach 2018-2019 minister środowiska w rządzie 
Mateusza Morawieckiego, od 2019 przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w 
Sejmie IX kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1979-1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole 
Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990- 
1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 zajmował stanowisko wojewody 
ciechanowskiego. W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim. W latach 
1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół 
Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 był przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego w gminie Winnica. Członek Akcji Katolickiej diecezji płockiej 
(wiceprezes zarządu diecezjalnego w latach 1999-2003) oraz Ruchu Światło-Życie. W 
latach 1992-2003 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Od 2005 
działa w Prawie i Sprawiedliwości. W 2005 z listy PiS został wybrany na posła V 
kadencji w okręgu siedleckim. Od 7 czerwca 2006 do 16 listopada 2007 był sekretarzem



stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. 
kształtowania ustroju rolnego. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi 
uzyskał mandat poselski, otrzymując 13 600 głosów. W wyborach do Sejmu w 2011 z 
powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 13 713 głosów. W 2015 został ponownie 
wybrany do Sejmu, otrzymując 22 850 głosów. 16 listopada 2015 powołany na ministra 
bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu 
Stałego Rady Ministrów. We wrześniu 2016 »po odwołaniu z urzędu Dawida 
Jackiewicza powierzono mu tymczasowo kierowanie Ministerstwem Skarbu Państwa 
(do czasu likwidacji resortu z dniem 31 grudnia 2016). Również we wrześniu 2016 
został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 
2017 objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza 
Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady 
Ministrów. 9 stycznia 2018 został odwołany z pełnionych funkcji i tego samego dnia 
mianowany ministrem środowiska. W wyborach w 2019 uzyskał mandat posła IX 
kadencji, otrzymując 50 680 głosów. Objął funkcję przewodniczącego Komisji 
Finansów Publicznych. 15 listopada 2019 zakończył pełnienie funkcji ministra. W 2021 
powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców 
Politycznych.
Pan Poseł Henryk Kowalczyk od kilku lat bardzo aktywnie wspiera samorząd Miasta 
Maków Mazowiecki we wszelkiego rodzaju projektach infrastrukturalnych 
realizowanych na terenie miasta. Jego wsparcie przyczyniło się do pozyskania środków 
finansowych i umożliwiły realizację wielu ważnych dla rozwoju Miasta inwestycji, w 
tym przede wszystkim:
1. Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z 

niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc. Dofinansowanie 3 000 000,00 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

2. Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi gminnej o nr 21045IW i Przemysłowej drogi 
gminnej o nr 210473W w Makowie Mazowieckim w ramach Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji 6 000 000,00 zł dofinasowanie 
3 000 000,00 zł.

3. Inicjator podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w 
sprawie budowy ronda przy ul. Kolejowa, Słoniawska, Polna.

4. Inicjator porozumienia samorządowego ws. budowy linii kolejowej Zegrze - 
Przasnysz.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

BURMISTRZ MIASTA 
Maków Mazowiecki

* f '• W0J- mazowieckie

data pieczątka podpis wnioskodawcy



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
tel. (29) 717-10-02 
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr

do Protokołu Nr ....
z ’nia "

Uchwała numer XXXI/255/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan Henryk 
Kowalczyk/" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
12, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:24:52

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki

2. Grzegorz Boguszewski
3. Arkadiusz Dobrzyński
4. Paweł Falba
5. Dariusz Artur Miecznikowski
6. Jan Mróz
7. Krzysztof Adam Ogar
8. Marian Paczkowski
9. Mirosław Piątek
10. Zdzisław Sawicki
11. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
12. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
1. Małgorzata Jolanta

Długołęcka

Wstrzymuję się

1. Sławomir Maciej Leśniak

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr A.O.........

do Protokołu Nr 
z dnia

UCHWAŁA NR XXXI/256/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Adamowi Krzysztofowi Struzikowi Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski

Id: 87333CDF-AFCA-465C-9B07-9E503A416042. Podpisany Strona 1



Maków Mazowiecki, dnia 14.06.2021 r.

I
Urząd Miejski Maków Mazowiecki

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Adam Struzik - Marszalek Województwa Mazowieckiego

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:
1 stycznia 1957 r. w Kutnie

3) Miejsce zamieszkania:
Płock

4) Obywatelstwo:
Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta Makowa 
Mazowieckiego:

Lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Absolwent Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia 
podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia 
menedżerskie z obszaru administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1984 r. należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach 
wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Senator RP w 
latach 1991-2001 (II, III i IV kadencja). Był członkiem senackich komisji: Polityki Społecznej i 
Zdrowia oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. 
Podczas przewodnictwa Izbie Wyższej Parlamentu RP doprowadził m.in. do odzyskania i 
restauracji wielu ośrodków kultury i dziedzictwa narodowego na obczyźnie. Inicjator powstania 
Domu Polonii w Wilnie, za co został odznaczony orderem „Meritus Patriae” przez fundację 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. W 2007 r. objął funkcję wiceprezesa Związku Województw 
RP. Od chwili wstąpienia Polski do UE jest członkiem Komitetu Regionów; w 2010 r. został 
powołany w skład jego prezydium. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki 
Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) 
oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m. in. ds. zdrowia i Brexitu.



W latach 1982-1990 zastępca dyrektora ds. lecznictwa i rehabilitacji w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Gostyninie. Od 1990 r. przez kolejne 7 lat był dyrektorem Wojewódzkiego 
Szpitala Zawodowego w Płocku. W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 
r. radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, przewodniczący 
Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Od 1998 r. radny województwa 
mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej 1 kadencji Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka 
Województwa Mazowieckiego (w 2007 r. wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP - 
zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego). 
W wyborach do sejmiku województwa w 2018 r. otrzymał rekordowe poparcie nie tylko na 
Mazowszu, ale też w skali kraju - oddało na niego swój głos aż 76 971 osób.
Działalność Pana Adama Struzika miała również olbrzymi wpływ na społeczność Makowa 
Mazowieckiego. Swoją działalnością przyczynił się do rozwoju Miasta Makowa Mazowieckiego 
jak i jego mieszkańców. Wieloletnia współpraca pana Adama Struzika Marszałka z makowskim 
samorządem zaowocowała realizacją wielu inwestycji tj. Rewitalizacji Centrum Starego Miasta 
czy budową, elektrowni wodnej na rzece Orzyc. Pan Marszałek Adam Struzik wsparł inwestycje 
na łączną kwotę 36 467 775,95 zł. Do wniosku załączam wykaz wszystkich inwestycji i 
przedsięwzięć zrealizowanych przy współpracy z Panem Adamem Struzikiem 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

data

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki 

woj. mazowieckie . 
pieczątka



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr..... ./l/J.............  
do Protokołu Nr ..XX.../.... 
, dnia ..Li.

Uchwała numer XXXI/256/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan Adam 
Krzysztof Struzik/" została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:26:24

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Dariusz Artur Miecznikowski
7. Jan Mróz
8. Krzysztof Adam Ogar
9. Marian Paczkowski
10. Mirosław Piątek
11. Zdzisław Sawicki
12. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
13. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Sławomir Maciej Leśniak

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr......C.sC.......... . 
do Protokołu Nr ....^X.K/....

UCHWAŁA NR XXXI/257/2021 z dnia 4 .
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Mirosławowi Janowi Augustyniakowi Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 4AB0E4D0-7C04-4013-8575-7FC6378937B4. Podpisany Strona 1



Maków Mazowiecki, dnia 01 czerwca 2021

t

Urząd Miejski Maków Mazowiecki

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Mirosław Jan Augustyniak - Radny Województwa Mazowieckiego

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:
29 sierpnia 1963 r. w Makowie Mazowieckim

3) Miejsce zamieszkania:
Sypniewo

4) Obywatelstwo:
Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Mirosław Augustyniak urodził się w Makowie Mazowieckim w 1963 roku. Jest 
absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ukończył studia 
podyplomowe na Politechnice Radomskiej oraz pedagogiczne w Wyższej Szkole 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W latach 1999-2010 był dyrektorem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Przez wiele lat był 
inicjatorem, kreatorem i realizatorem wielu akcji promujących bezpieczeństwo na 
drodze. Od 2010 roku jest Radnym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Wieloletnia współpraca pana Mirosława 
Augustyniaka z makowskim samorządem zawsze oparta była na szacunku i 
partnerskich zasadach, pogłębiała solidarne działania dla realnej przemiany naszego 
miasta, czego dowodem są współfinansowane przedsięwzięć z zewnętrznych środków 
samorządu województwa mazowieckiego. Do najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych przy wsparciu Pana Mirosława Augustyniaka zaliczamy:
1. Budowa Centralnej Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Przemysłowej - wartość 

inwestycji 7.500.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł to dofinasowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.



2. „Miasto Dwóch Kultur - rewitalizacja Centrum Starego Miasta” - wartość 
inwestycji 14 000 000,00. Dofinansowanie na łączną kwotę 7.034.003 milionów, z 
czego 5,5 miliona wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, a 1,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa.

3. Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim. Całkowita wartość 
projektu: 1 598 790,54 zł. Kwota dofinansowania: 1 358 971,95 zł (1 119 153,37 zł 
EFRR + 239 818,58 BP). Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych.

4. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 - 
2020 budowa przystani kajakarskiej, skateparku i boiska naturalnego.

5. Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z 
niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc. Dofinansowanie 4 000 000,00 z budżetu 
województwa mazowieckiego.

Pan Mirosław Augustyniak czynnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszego 
miasta. Wspiera liczne projekty i inicjatywy kulturalne podejmowane przez Miejski Dom 
Kultury w Makowie Mazowieckim. Mimo, że nie jest mieszkańcem Miasta Maków 
Mazowiecki to jednak jest bardzo mocno związany z naszym terenem. Stara się odpowiadać na 
wszelkie zaproszenia i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach 
odbywających się na terenie miasta. Pan Mirosław Augustyniak wspiera i mocno angażuje się 
w różne przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie 
Miasta. Działalność Pana Mirosława Augustyniaka ukazuje jego wielkie zaangażowanie, 
życzliwość i nieocenioną pomoc jaką udziela, tak samorządowi Miasta Maków Mazowiecki, 
jak i organizacjom oraz stowarzyszeniom mieszkańców działającym na jej terenie. Wszelkie 
jego działania prowadzą do systematycznego rozwoju Miasta i poprawy jakości życia jego 
mieszkańców. Jest człowiekiem współpracy, wielkiej kultury politycznej, świetnie 
rozumiejącym problemy i potrzeby innych ludzi.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

BURMISTRZ MIASTA
/U DC. Maków Mazowiecki 

Zj < • '-z C V'ff woj_ mazowieckie .

data pieczątka podpis wnioskodawcy



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
tel. (29) 717-10-02 
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr...../J?............ 

do Protokołu Nr K 
z dnia ...

Uchwała numer XXXI/2 57/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan 
Mirosław Jan Augustyniak/" została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:28:08

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. ]an Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr......ż/4...........

do Protokołu Nr Y.
UCHWAŁA NR XXXI/258/2021 z dnia ..

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Zbigniewowi Romanowi Deptule Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur
JafiuSz 
liecznikowski

Id: E7726426-674D-49B1-9824-5665C0F559E1. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 
„Za zasługi dla Miasta Maków Mazowiecki „

1 .Osoba zgłoszona do wyróżnienia
Zbigniew Roman Deptuła- 

Starosta Powiatu Makowskiego

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

Klub Radnych Miejskich „ Porozumienie Samorządowe” zgłasza 
kandydaturę Pana Starosty do nadania odznaki ”Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” z okazji 600-lecia naszego Miasta Makowa 
Mazowieckiego. Uważamy , że taką odznakę powinna otrzymać osoba 
wyróżniająca się w tworzeniu i rozpowszechnianiu dobrego imienia 
Miasta, osoba, która wniosła niepodważalny wkład w życie społeczne, 
kulturalne i gospodarcze Miasta. Uważamy, że taką osobą jest pan 
Zbigniew Roman Deptuła.

Pan Zbigniew Roman Deptuła w 2006 roku kandydował do Rady 
Powiatu, zdobywając najlepszy wynik w powiecie. Rada Powiatu wybrała 
Go na funkcję Starosty makowskiego i tę funkcję pełni nieprzerwanie do 
dziś.

Pan Zbigniew Roman Deptuła swoją pracę na rzecz naszego miasta 
rozpoczął będąc posłem w IV kadencji w latach 2001-2005.Głównymi 
zasługami w trakcie wykonywania mandatu posła na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego była budowa Komendy Policji i powstanie Sądu 
Grodzkiego . Praca w Sejmie dobrze przygotowała Go do pełnienia 
obecnej funkcji.

Do wybitnych zasług Pana Starosty należy zaliczyć wybudowanie hali 
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej 
i kompleksu boisk w Zespole Szkół Zawodowych im. Żołnierzy Armii 
Krajowej. Wszystkie budynki Oświatowe podlegające powiatowi zostały 
wyremontowane i zmodernizowane dając młodzieży lepszy start w 
przyszłość.
Do kolejnych zasług należy zaliczyć także modernizację Szpitala. 
Wybudowanie nowoczesnego na miarę XXI wieku bloku operacyjnego w 
makowskim Szpitalu.
Za kadencji Pana Starosty przebudowano kilkaset km dróg powiatowych.



Powiat w 2008 roku zajął III miejsce i I miejsce w 2012 roku w konkursie 
„Mazowiecki Powiat Roku”

Zbigniew Roman Deptuła w trakcie pełnienia swojej funkcji 
wielokrotnie otrzymywał medale i odznaczenia za swoją pracę i 
zaangażowanie od wielu różnych władz, instytucji i organizacji 
pozarządowych.

W czasie pełnienia swojej funkcji na stanowisku Starosty Miasta 
Makowa Mazowieckiego obejmował patronatem wiele inicjatyw 
kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Obecnie z inicjatywy Pana 
Starosty w makowskim Szpitalu powiatowym są pobierane i wykonywane 
bezpłatnie dla mieszkańców powiatu , badania na obecność przeciwciał 
Covid -19 (Anty-Sars Cov-2-S) . Akcja ta finansowana ze środków 
własnych powiatu cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest bardzo 
ważna dla wielu osób w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dokonania oraz fakt, iż pan 
Zbigniew Roman Deptuła od wielu lat związany jest z naszym miastem, 
wszyscy Radni niżej podpisani jednogłośnie uważają, że osoba Pana 
Starosty jest idealnym kandydatem do nadania odznaczenia „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Niech to odznaczenie będzie symbolicznym wyrazem najwyższego 
wyróżnienia, uznania oraz podziękowania za nieustanne dążenie do 
rozwoju naszego Miasta na wielu płaszczyznach.

Wnioskodawcy:

5-

Maków Maz. Dn



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr...... d*?-  

do Protokołu Nr.............. ....
z dnia

Uchwała numer XXXI/258/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Pan 
Zbigniew Roman Deptuła/" została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:29:29

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Dariusz Artur Miecznikowski
7. Jan Mróz
8. Krzysztof Adam Ogar
9. Marian Paczkowski
10. Mirosław Piątek
11. Zdzisław Sawicki
12. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
13. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Sławomir Maciej Leśniak

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


UCHWAŁA NR XXXI/259/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr...... .................. 
do Protokołu Nr ..XXX/....  
z dnia A.%^

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Mazowieckim Odznakę 
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 358AC0CC-1EDF-4AFC-9DBA-FD7A637703FB. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu określającego zasady 

i tryb nadawania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Maków Mazowiecki”

1. Nazwa instytucji zgłoszonej do wyróżnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5, rok założenia 1969

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego funkcjonuje od roku 
1969. Ośrodek zapewnia optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną. Jest placówką nowoczesną, w której wdraża się 
nowatorskie metody pracy z dzieckiem oraz najnowocześniejszy sprzęt m.in.: urządzenia do 
terapii logopedycznej, terapii SI, terapii Biofeedback, fizykoterapii, rehabilitacji, urządzenia do 
alternatywnych metod komunikacji w tym komunikatory dla dzieci niemówiących. Z dziećmi 
i młodzieżą pracują specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, psycholog, pedagog, 
logopedzi, neurologopeda, rehabilitant, specjalista integracji sensorycznej, specjalista EEG 
Biofeedback, muzykoterapeuta, dogoterapeuta. Placówka umożliwia realizację obowiązku 
szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spektrum 
autyzmu. Celem placówki jest nauczanie samoobsługi i zaradności życiowej, rozwój sprawności 
manualnych i ruchowych, kształtowanie mowy uczniów jako środka porozumiewania się, 
dostarczenie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym, 
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 
przygotowanie do samodzielnego na miarę możliwości psychofizycznych każdego ucznia 
funkcjonowania w życiu dorosłym.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
Przedszkole Specjalne
Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z 
niepełnosprawnością sprzężoną oraz dla dzieci z autyzmem.
Szkoła Podstawowa Specjalna
Zajmująca się kształceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: lekkim, 
umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem.



Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
Zapewniająca kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz 
Aniepełnosprawnością sprzężoną w zawodzie kucharz. ,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: umiarkowanym, 
znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz uczniów z autyzmem.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
głębokim.

Dla najmłodszych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego od momentu wykrycia 
zaburzeń do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej placówka organizuje zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem ze względu na profesjonalizm i skuteczność prowadzonej w Ośrodku terapii. 
W latach 2015-2016 przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń szkoły i 
internatu. Dzięki zaangażowaniu w program MEN „Radosna szkoła” placówka w 2013r. zyskała 
piękny, uwzględniający potrzeby dzieci niepełnosprawnych plac zabaw. Sale lekcyjne oraz 
specjalistyczne gabinety, w tym gabinety logopedyczne, sale do terapii wyposażone są w 
najwyższej generacji urządzenia, w tym tablice multimedialne, projektory, zestawy 
komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Jako 
jedyne w powiecie przedszkole funkcjonujące w Ośrodku posiada „Magiczny dywan” 
umożliwiający atrakcyjne prowadzenie zajęć dla najmłodszych. Placówka dysponuje salą 
komputerową z dziesięcioma stanowiskami dla uczniów, dostępem do Internetu, projektorem 
multimedialnym. W komputery wyposażone są sale lekcyjne, świetlice intemackie oraz 
wszystkie specjalistyczne gabinety. Biblioteka posiada elektroniczny systemem obsługi 
katalogu i czytelników. Na bazie pracowni komputerowej opracowano i wdrożono nowoczesny 
system wspomagający edukację, zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem. Placówka 
dysponuje salą doświadczania świata. Dzieci poznają w niej świat wszelkimi zmysłami, 
rozwijając i kompensując zaburzone funkcje, relaksują się, uczą się odbierać i różnicować 
bodźce oraz reagować na nie. Dzieci niepełnosprawne ruchowo poddawane są rehabilitacji 
mającej na celu usprawnianie i zapobieganie wtórnym skutkom niepełnosprawności ruchowej. 
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w profesjonalny sprzęt do fizykoterapii (laseroterapia, 
elektroterapia, krioterapia) i terapii wad postawy. W roku 2002, po 33 latach istnienia nadano 
Ośrodkowi imię ks. Jana Twardowskiego i sztandar. W Ośrodku kultywowana jest pamięć 
poety- patrona SOSzW. Ksiądz Jan Twardowski przyjeżdżał na spotkania z wychowankami 
SOSzW. Podczas jednej z wizyt, w roku 1999 zasadził świerk, rosnący do dzisiaj w ogrodzie 
Ośrodka. Ksiądz Twardowski wielokrotnie gościł uczniów SOSW w swoim domu na 
Krakowskim Przedmieściu. Z okazji 40-lecia istnienia Ośrodka w czerwcu 2009 roku 
zorganizowana została samolotowa pielgrzymka do Lourdes dla dzieci, rodziców oraz 
pracowników placówki. Było to wydarzenie spektakularne. Niezwykle trwale zapisało się w 
pamięci społeczności Ośrodka, wpływając na rozwój duchowy, emocjonalny i poznawczy' 
wychowanków. W roku 2007 placówkę odwiedziła pierwsza Dama -Prezydentowa Maria 
Kaczyńska. Niecodziennym wydarzeniem był również przyjazd ambasadorowych Belgii, 
Kazachstanu, Australii, Peru i Ekwadoru. Osobistości te przyczyniły się do propagowania idei 
integracji niepełnosprawnych, uznania ich praw i podkreślenia wartości, a także promowania



SOSW w środowisku i kraju. Aktywność placówki na rzecz upamiętniania historii, tradycji oraz 
ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości została doceniona przez 
Polski Urząd do spraw Kombatantów. Panią Dyrektor Kurowską oraz Ośrodek w 2010 roku 
odznaczono zaszczytnymi medalami „Pro Memoria” za „wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci 
o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu”. W Ośrodku organizowane były wielokrotnie spotkania z największymi 
autorytetami. Należy tu wymienić dwukrotne wizyty Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa 
Glempa Prymasa Polski, Jego Ekscelencji Biskupa Tadeusza Płoskiego, wizytę Jego Ekscelencji 
Arcybiskupa Tomasza Pety, Jego Ekscelencji ks. Biskupa Płockiego Piotra Libery. Od maja 
2013r. Ośrodek posiada elitarny tytuł Bezpiecznej Szkoły nadany przez Komitet Honorowy, na 
czele którego stoi Marszałek i Wicemarszałek Sejmu RP oraz Wicemarszałek Senatu RP. 
Należymy do Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół. W 2015r. placówka uczestniczyła 
w programie „ Chrońmy dzieci” w ramach rządowego programu „ Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w swoich działaniach wychodzi naprzeciw 
potrzebom lokalnego społeczeństwa. Zachowuje wysoką jakość pracy przekładającą się na 
podniesienie poziomu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich sukcesy 
i integrację ze środowiskiem.

Oznaczenie wnioskodawcy:

BURMISTRZ MIASTA
। s Maków Mazowiecki

cZ/f 0^ - r. woj. mazowieckie

(data) (pieczątka)
(podpis wnioskodawcy)



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
tel. (29) 717-10-02 
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr.......   

do Protokołu Nr.............. ....
z dnia

Uchwała numer XXXI/2 59/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Specjalny 
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Mazowieckim/" została 
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:31:03

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Mirosław Piątek
11. Zdzisław Sawicki
12. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
13. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

1. Marian Paczkowski

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr......Y d

do Protokołu Nr . X' < Y /
UCHWAŁA NR XXXI/260/2021 z dnia X

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się dla Klubu Seniora „Makowianka” w Makowie Mazowieckim Odznakę „Za zasługi dla 
Miasta Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paliusz 
Artur Miecznikowski

Id: DC2DC510-E950-409D-9114-EEFF5E93187E. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:

Klub Seniora Makowianka

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:

Klub Seniora Makowianka - rok założenia 1966.

3) Miejsce zamieszkania:

Miejscem działalności Klubu Seniora Makowianka jest Maków Mazowiecki 
z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

4) Obywatelstwo:

Członkowie Kluby Seniora Makowianka posiadają obywatelstwo polskie.

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Klub Seniora założył Czesław Zabielski (ówczesny inspektor Wydziału Oświaty 
i Kultury) w 1966 roku. Zorganizował sekcję Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, którą nazwano Klubem Seniora z siedzibą w Miejskim Domu Kultury. Pod jego 
kierownictwem klub działał 9 lat i liczył ok. 80 osób, których z roku na rok przybywało. Jego 
następcą został Pan Krzysztof Gieruszyński, który kierował niemałą ponad 100 osobową grupą 
przez kolejne 10 lat. Ze względu na stan zdrowia Pan Gieruszyński w 1985 roku przekazał 
prowadzenie Klubu jego członkini, Pani Barbarze Dzielińskiej, która rozwinęła działalność 
Klubu o nowe formy artystyczne i prowadziła go przez następne 20 lat. Klub rozszerzył 
znacznie swoją działalność, prócz spotkań, wycieczek i wieczorków tanecznych organizował 
również wyjazdy do sąsiednich Klubów i występy artystyczne na różne okazje i okoliczności 
m.in. Zrękowiny, Zapusty. Zabawne dialogi, skecze i teksty pisały wspólnie Pani Barbara 
wraz z Panią Jadwigą Wyrzykowską, która została nowym liderem Makowianki w 2005 roku 
i prowadzi zespół już ponad 16 lat. To pod jej kierunkiem Klub zyskał nazwę „Makowianka”.

Klub Seniora Makowianka posiada bardzo bogaty repertuar satyryczny, 
okolicznościowy i obrzędowy. Wielokrotnie członkowie Klubu przygotowywali programy 
artystyczne z okazji Dnia Seniora, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dni Makowa, Świąt Wielkanocnych, 
Bożonarodzeniowych, Pożegnanie Lata, Zapustów, Zrękowin i innych. Swoja działalnością 
pielęgnują i kultywują tradycje, przekazując ją młodszym pokoleniom. Corocznie, od wielu lat 
reprezentują Maków Mazowiecki na Przeglądzie Zespołów Zapustnych „Mazowieckie 
Zapusty”. Występują również na przeglądach, konkursach i festiwalach dla seniorów 
w województwie mazowieckim, jak i w innych regionach. Od 2016 roku aktywnie biorą udział 
w Pikniku Pokoleń - Dojrzali Wspaniali w Warszawie. Za swoje zaangażowanie i dorobek 
artystyczny otrzymali wiele dowodów uznania, gratulacji, dyplomów, pucharów i wyróżnień.



Sukcesy Klubu Seniora Makowianka:

- Przegląd Zespołów zapustnych w Sypniewie 2006 r. - I miejsce;
- Wyróżnienie w Przeglądzie Zespołów Kabaretowych Klubów Seniora z województwa 
mazowieckiego - Sokołów Podlaski 2008 r.;
- VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów - Kozienice 2012 r.;
- XVIII Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych STOPA 2013 r.
Karniewo - wyróżnienie specjalne za najlepsze teksty literackie w postaci statuetki Tygodnika 
Ciechanowskiego i Tygodnika Makowskiego;
- XVIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2014 r. Iława - nagroda specjalna 
Puchar Dyrektora GOKiS w Iławie;
- Odznaka za „Zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” dla prowadzącej Klub Seniora 
Makowianka Pani Jadwigi Wyrzykowskiej - 2014 r.;
- XIX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2015 r., Iława - wyróżnienie;
- II Festiwal Amatorskiej Twórczości „Mikrofon Seniora” - Płock 2016 r., 
II miejsce w kategorii Kabaret;
- Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w organizacji IX Dożynek Powiatu Makowskiego 
w Świętej Rozalii 2016. r.;
- XIV Festiwal Zespołów Kabaretowych Seniorów - 2019 r;

Klub Seniora Makowianka to najdłużej działający zespół Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego w Makowie Mazowieckim, swój Jubileusz 501ecia działalności ma już za sobą. 
W roku Jubileuszowym 6001ecia Miasta Makowa Mazowieckiego przypada Jubileusz 551ecia 
Klubu. To wyjątkowa okazja by docenić i uhonorować Klub za długoletnią, aktywną 
działalność na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w rozwój kulturalny Makowa 
Mazowieckiego i aktywizację środowisk seniorów. Podziękować za promocję Makowa 
Mazowieckiego w regionie i poza nim, za wkład w pielęgnowanie polskich, a w szczególności 
lokalnych tradycji i zwyczajów, co w obecnych czasach jest niezwykle ważne by przekazywać 
wartości następnym pokoleniom.

551ecie istnienia Klubu Seniora Makowianka to zasługa i pasja wielu wspaniałych osób - 
seniorów i emerytów, którzy przez lata poświęcali swój czas i energię, pokazując, że życie na 
emeryturze jest pełne radości, twórczego działania i możliwości.

Doceniając w pełni zasługi Klubu Seniora Makowianka dla naszego miasta, wnioskuję o 
przyznanie Odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

data

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki 

..........woj-.maż.owięfK'?....
pieczątka



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
tel. (29) 717-10-02 
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr........ ................  
do Protokołu Nr J.....  
” dnia

Uchwała numer XXXI/260/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Klub 
Seniora "Makowianka" w Makowie Mazowieckim/” została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:32:35

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Pigtek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr.......

UCHWAŁA NR XXXI/261/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

do Protokołu Nr ..X.X.£ć.„.
z dnia -

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Makowie Mazowieckim Odznakę „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnie tący Rady
Miejskiej

Artur Miecznikowski

Id: B3AF57C2-25A1-4E29-8E1D-E6737CE6044E. Podpisany Strona 1



Maków Mazowiecki, dnia 31 maja 2021

♦

Urząd Miejski Maków Mazowiecki

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Miejska Orkiestra Dęta w Makowie Mazowieckim.

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:
Miejska Orkiestra Dęta - rok założenia 1980.

3) Miejsce zamieszkania:
Miejscem działalności Miejskiej Orkiestry Dętej jest Maków Mazowiecki.

4) Obywatelstwo:
Członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej posiadają obywatelstwo polskie.

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Miejska Orkiestra Dęta powstała w 1980 r. przy zakładzie maszyn 
budowlanych ZREMB, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Ryszarda Michalaka i władz 
miasta. Pierwszym kapelmistrzem nowo utworzonej orkiestry został Tadeusz 
Wiśniewski, nauczyciel muzyki w Studium Wychowania Przedszkolnego. Początki 
orkiestry nie były łatwe. Z chętnych, którzy się do niej zgłaszali, tylko dwie osoby 
umiały grać na instrumencie dętym. Pozostali uczyli się nut i gry na wybranym 
instrumencie od podstaw. Jednak systematyczna nauka i zapal początkujących 
muzyków zaczął przynosić efekty. Wkrótce orkiestra dęta stała się jedną z ważniejszych 
części życia towarzyskiego i kulturalnego w mieście. Od początku swego istnienia 
Miejska Orkiestra Dęta uświetniała święta państwowe, uroczystości miejskie, 
strażackie i kościelne w Makowie i okolicznych gminach. Na początku lat 90-tych do 
orkiestry zgłosiła się grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie, która 
znacznie wzmocniła jej skład. Po likwidacji ZREMB-u w roku 1990 orkiestra znalazła 
się pod opieką Urzędu Miejskiego, zaś miejscem prób orkiestry stał się Miejski Dom 
Kultury. Orkiestra pod batutą Pana Tadeusza odnosiła wiele sukcesów m.in. na 
konkursach orkiestr dętych na szczeblu byłego województwa ostrołęckiego, koncertach, 
przeglądach Amatorskich Zespołów Muzycznych na szczeblu ogólnopolskim. 
W styczniu 2014 r. Tadeusz Wiśniewski przeszedł na zasłużoną emeryturę, a pałeczkę 



dyrygenta przejęła Katarzyna Szynwelska, wieloletnia członkini orkiestry. Skład 
orkiestry znacznie się zmienił, nie zmieniła się działalność, która nadal uświetniała 
swoimi występami wiele uroczystości o charakterze miejskim, jak i powiatowym. Do 
repertuaru weszły również koncerty noworoczne, czy rozrywkowe, jak również udział 
w akcjach charytatywnych. Po odejściu pani kapelmistrz w 2016 r. poprowadzenia 
makowskiej orkiestry podjął się instruktor Andrzej Jednoróg, doświadczony 
kapelmistrz zasłużonej Miejskiej Orkiestry Dętej Moderato w Warce, instruktor sekcji 
trąbek w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Grodzisku Mazowieckim. Pod opieką 
nowego kapelmistrza skład orkiestry znacznie odmłodniał. Dzięki zaangażowaniu 
władz miasta i Miejskiego Domu Kultury orkiestra została wyposażona w nowe 
mundury, częściowo doposażona w nowe instrumenty, zyskała nową przestrzeń na 
próby, a także nowe brzmienie. W repertuarze tradycyjnie znajdują się koncerty 
okolicznościowe, rozrywkowe, którym niejednokrotnie towarzyszą utalentowani 
lokalni lub profesjonalni wokaliści. Występy orkiestry cieszą się dużym uznaniem, 
o czym świadczy licznie gromadząca się publiczność podczas koncertów w Domu 
Kultury, czy zaproszenia do uświetnienia występem świąt, jubileuszy, uroczystości 
w mieście, czy okolicznych gminach.

Miejska Orkiestra Dęta jest też niezwykłym zespołem, pod względem relacji 
i więzi łączącej członków zespołu, którzy tworzą muzyczną rodzinę, spotykają się 
również poza warsztatami i koncertami. W życie orkiestry angażują się najbliżsi 
muzyków. Co roku orkiestra łącząc przyjemne z pożytecznym wyjeżdżają na wspólne 
wakacyjne warsztaty.

Mimo wielu zmian nie tylko osobowych, Miejska Orkiestra Dęta kontynuuje 
tradycję działalności, rozwija się, edukuje młode pokolenie, towarzyszy lokalnej 
społeczności w ważnych wydarzeniach. Wpisała się w życie kulturalno - społeczne 
miasta Makowa Mazowieckiego. Nie sposób sobie wyobrazić uroczystości miejskich, 
strażackich i kościelnych w Makowie, czy świąt państwowych w mieście i okolicznych 
gminach bez udziału naszej Miejskiej Orkiestry Dętej.

Miejska Orkiestra Dęta w ubiegłym roku miała swój okrągły Jubileusz 401ecia, 
jednak sytuacja spowodowana epidemią wiarusa Covid - 19, uniemożliwiła zarówno 
działalność orkiestry i uroczyste świętowanie rocznicy. W dowód uznania dla 
wieloletniej działalności, misji edukacji i współtworzenia lokalnej kultury wnioskuję 
o nadanie Odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” dla Miejskiej 
Orkiestry Dętej.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

data

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki

woj. mazowujckio

pieczątka



Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
tel. [29] 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika

Załącznik Nr........ ................  

do Protokołu Nr .. .K.KZ.Ó... 
z dnia

Uchwała numer XXXI/261/2021 "Uchwała w sprawie nadania 
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" /Miejska 
Orkiestra Dęta w Makowie Mazowieckim/" została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 18.06.2021 16:34:08

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piqtek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

http://www.makowmazowiecki.pl

