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

z dnia 18 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 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 sący Rady 
Miejskiej

Dąrjusz 
Artur Miecznikowski
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Maków Mazowiecki, dnia 31 maja 2021

t

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 zapał 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. mażowiocKw

pieczątka


