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w MĄKO WIE MAZOWIECKIM 
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Maków Mazowiecki, 03.06.2022 r.
WO.0002.45.2022

Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XLV uroczystą 
sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. 
o godz. 1400 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie aktu praw miejskich nadanych Miastu w 1421 roku przez Janusza Seniora 

Księcia Mazowieckiego
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego”.
1) Barbara Dzielińska,
2) Lucyna Kacprzycka,
3) Aniela Michalak.

4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

lady Miejskiej

iecznikowski

Przewodniczący

Dariusz Arti

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 XLV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 10 czerwca 2022 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

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

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1400 otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał wszystkich 
uczestniczących w obradach obecnych na sali oraz osoby oglądające dzisiejszą transmisję.

Ustawowy skład Rady wynosi 14 Radnych. Obecnych na sali było 13 Radnych. Nieobecny 
był Radny Tadeusz Szczuciński.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził ąuorum.

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

Obrady XLV sesji trwały w czasie od godz. 1413 do godz. 1445.

Ad pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie aktu praw miejskich nadanych Miastu w 1421 roku przez Janusza Seniora 

Księcia Mazowieckiego.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego”:
1) Barbara Dzielińska,
2) Lucyna Kacprzycka,
3) Aniela Michalak.

5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

Następnie Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak wraz z Przewodniczącym RM Dariusz Artur 
Miecznikowski wręczyli nagrodę Pani Małgorzacie Sadowskiej, jako wyraz uznania za 
wieloletnią pracę nauczyciela w makowskich szkołach podstawowych oraz wicedyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim w związku z przejściem na emeryturę.
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Ad pkt 3.
Odczytanie aktu praw miejskich nadanych Miastu w 1421 roku przez Janusza Seniora 
Księcia Mazowieckiego.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miccznikowski poprosił o odczytanie aktu praw miejskich 
uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr. 2 - Maję Olkowską 
i Antoniego Kacprzyckiego. Akt praw miejskich nadanych Miastu w 1421 roku przez Janusza 
Seniora Księcia Mazowieckiego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad pkt 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego”:
ppkt 1) w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”- 
Pani Barbara Dzielińska,

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 - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XLV/346/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ppkt 2)
w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”- Pani 
Lucyna Kacprzycka,

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 - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XLV/347/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ppkt 3)
w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”- Pani 
Aniela Michalak,

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 - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr XLV7348/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania odznaki „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt 6.
Wolne wnioski i informacje.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak powiedział, że czas 
biegnie bardzo szybko, chociaż jeszcze ma świeżo w pamięci to ważne dla niego wydarzenie, 
które miało miejsce rok temu, gdzie otrzymywał odznakę „Zasłużony dla Miasta Makowa”. 
Ta oznaka jest dla niego ogromnym wyróżnieniem, ale jest też wielkim zobowiązaniem, które 
tak jak już wtedy powiedział, będzie starał się systematycznie, dopóki sił i możliwości starczy 
wypełniać. Dodał, że Miasto Maków Mazowiecki jest miastem jego młodości i jest zawsze 
bardzo bliskie jego sercu. Dlatego też, jako Samorządowiec Województwa, jest cały czas 
w ścisłej współpracy z Panem Burmistrzem i starają się pozyskiwać środki, aby realizować 
inwestycje, które Radni, jako reprezentanci mieszkańców wskazują, jako konieczne do 
wykonania. Na pewno bardzo obiecująca jest nowa perspektywa unijna. Wszyscy czekają na 
konkretne środki, które pozwolą na zrealizowanie kolejnych wytyczonych celów. Dodał, że 
jest pewny, iż przygotowania ku temu Pan Burmistrz wraz ze swoimi współpracownikami 
robi profesjonalnie i na miarę obecnych czasów i możliwości architektów. Stara się je 
przygotować na moment, kiedy zaczną być uruchamiane środki. Życzył wszystkim obecnym 
na sali i wszystkim mieszkańcom Makowa Mazowieckiego, żeby te kolejne stulecie było 
stuleciem rozwojowym, żeby zostały zrealizowane wszystkie sprawy, które są sprawami 
kluczowymi dla miasta, ale również i te drobne, które czasami utrudniają codzienne życie, a 
wydaj e się, że nie są aż tak problematyczne do rozwiązania. Życzył też, żeby to świętowanie 
podsumowujące jak to, które było rok temu, zaczęło się od wysokiego C takim wysokim C i 
taką wielką nadzieją na przyszłość się zakończyło i żeby wszyscy razem na kolejnych już 
sesjach, czy to budżetowych, czy to absolutoryjnych mieli wiele satysfakcji z dobrze 
wypełnionego, samorządowego obowiązku. Nadmienił, że chciałby prywatnie bardzo 
serdecznie wszystkim podziękować za współpracę, za życzliwość i dodał, że ze swej strony 
również chce zawsze tym wobec obecnych indywidualnie, jako samorządowcom 
odwzajemnić. Przekazał najlepsze życzenia od Pana Marszałka Adama Struzika, od 
wszystkich Samorządowców Województwa dla Samorządowców Miasta i dla wszystkich 
mieszkańców.
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Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że chciałby przekazać 
informację dotyczącą Radnego Pana Wojciecha Taczewskiego. Radny w dniu 26 maja 2022 r. 
złożył rezygnację z pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
zaznaczając, że decyzja podyktowana jest względami zdrowotnymi. W dniu 6 czerwca 2022 r. 
do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynęło Postanowienie Nr 4/2022 
Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Aktualnie miasto czeka na Zarządzenie 
Wojewody Mazowieckiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na terenie 
miasta. Dodał, że uroczysta sesja jest okazją, aby podkreślić, że Pan Radny Wojciech 
Traczewski to wielki entuzjasta sportu i społecznik. Przez długie lata pracę w Klubie 
sportowym „Makowianka” łączył z pracą zawodową m.in. w Urzędzie Miejskim w Makowie 
Mazowieckim. Za swoją pracę został wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami PZPN, 
zaś Rada Miejska w 2013 r. doceniła jego zasługi na rzecz miasta przyznając honorowe 
odznaczenie „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”. Pomimo przejścia 
na emeryturę Pan Wojciech Traczewski nadal działał na rzecz lokalnej społeczności, 
co zostało docenione przez mieszkańców, którzy w wyborach samorządowych w 2018 r. 
powierzyli mu mandat Radnego Rady Miejskiej. W związku ze złożoną rezygnacją wszyscy 
obecni na posiedzeniu składają Panu Wojciechowi Traczewskiemu wyrazy uznania za pełną 
zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Miasta Maków Mazowiecki i społeczności lokalnej. 
Życzył zdrowia, sukcesów w życiu rodzinnym oraz wytrwałości w budowaniu lepszego jutra.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zaprosił obecnych na sali do 
udziału w dalszych uroczystościach, które odbyły się w Centrum Dialogu Kulturowego „Dom 
Wesołka”.

Ad pkt 7.
Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 1445 zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Przewodniczący.Rady Miejskiej

Dariusz ArturMiecznikowski
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Załącznik Nr.......A.............
do Protokołu Nr ,'KLJZ......

z dnia .

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 
NA XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
W DNIU 10 CZERWCA 2022 R.

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. Smiałkowski Michał Arkadiusz



Przywilej Miasta Makowa A. D. 1421

Załącznik Nr......rfi.................
do Protokołu Nr ,?SL.IZ........

2 dnia .......

W imię Chrystusa, Amen

Na wieczną rzeczy pamiątkę Jan(usz) z łaski Bożej Senior Książę Mazowiecki, Ruski Pan i 
Dziedzic ziem: (czerskiej, wyszogrodzkiej, ciechanowskiej, zakroczymskiej, liwskiej, wiskiej 
i warszawskiej) pragniemy dać do wiadomości wszystkich, tak obecnym jako i przyszłym 
potomnym tymi oto dokumentami, których dotyczy, generalnie i powszechnie, że pragnąć nade 
wszystko dobra książęce Nasze rozszerzyć, w sposób zaś szczególny miasto Nasze Maków i 
jego mieszkańców tamże osiadłych lub mogących być osiedlonymi w sposób szczególny 
wyróżnić, aby miasto to zostało uświetnione wszelkimi wolnościami i prawami, poniżej 
wymienionymi i opisanymi, aby ten sposób uhonorowane, mogło prawa te na swój większy 
pożytek obrócić.

Prawa poniżej opisane i wyszczególnione gwarantujemy zachować przez Nas i naszych 
sukcesorów wszystkim mieszkańcom na wieczne czasy. Postanawiamy zatem i miłościwie 
zezwalamy, aby w tak małych jak i wielkich (sprawach), mianowicie złodziejstwa, zabójstwa, 
podpalenia, obrażenia członków, gwałtu, nierządu i fałszowania monety, wagi i miary oraz 
innych występków w jakimkolwiek imieniu popełnionych według miary i stopnia zbrodni i 
uczynków niegodziwych popełnionych w granicach i obrębie wspomnianego miasta i 
mogących być popełnionymi należały do jurysdykcji tegoż miasta w sądzeniu, potępieniu, 
karaniu, wyrokowaniu, w pełnej rozciągłości władzy, według prawa teutońskiego 
chełmińskiego zgodnie ze wszystkimi jego artykułami, punktami, warunkami, klauzulami jakie 
prawo to wymaga; zastrzegamy jednak, czego tam jest brak, niektóre sprawy (występki) 
dotyczące szlachetnie urodzonych oraz jakichkolwiek rycerzy naszemu Sądowi Książęcemu 
lub też naszym rezydującym Baronom będą podlegały. Jeżeli natomiast jakiś występek zostanie 
popełniony przez obcego, a mianowicie żołnierza, kmiecia , sługę biskupiego lub poddanego 
zakonnego i przez mieszczan wymienionego miasta niechże będzie utrzymany i przez sądy 
cywilne rozpatrzony. Jeżeli natomiast po spełnieniu występku tenże sam obcy (człowiek), jak 
wspomniane zostało wyżej wymienionych mieszczan i prawu miejskiemu nie może być 
przekazany i osądzony według prawa w mieście obowiązującego, to wówczas złoczyńca ten 
ma zakaz prawa pobytu w granicach miasta. W wypadku gdy tego rodzaju złoczyńca i 
buntownik nie mógł zostać zatrzymany przez wyżej wymienionych obywateli w granicach 
miasta, będzie sadzony według prawa gdziekolwiek i w jakimkolwiek czasie.

Poza tym zabójstwo, jakie może zajść między ludźmi bez żadnej przeszkody ze strony Naszych 
prokuratorów, niechaj śmiercią, utratą majątku i jakichkolwiek rzeczy będzie karane według 
zwykłego prawa cywilnego. Poza tym wyżej wymienionym mieszkańcom miasta zezwalamy 
we wszystkich miejscach naszego księstwa, jeździć bez żadnych powinności cła i myta wolno 
i bezpiecznie na całym Mazowszu z towarami swoimi, jeżeli natomiast ktoś pragnąłby udać się, 
wtedy cła obowiązujące w naszym władaniu i księstwie jest obowiązany dać.

Zezwalamy i łaskawie dajemy prawo naszym mieszkańcom miasta Makowa prowadzić łaźnię, 
bez żadnych powinności, na korzyść wymienionego miasta i nadzieję, że będą one przez 
radnych budowane i utrzymywane. Zastrzegamy jednak Dla Nas i naszej familii prawo 
korzystania z łaźni bezpłatnie w jakimkolwiek dniu tygodnia. Poza tym zezwalamy pismem 
niniejszym i władzą naszą ustanawiamy i aprobujemy miastu temu i jego obywatelom, w 



jakimkolwiek czasie prawo do prowadzenia postrzygalni, z której to postrzygalni obywatele 
tegoż miasta, każdego roku i na wieczne czasy mogą otrzymywać zapłatę i na użytek miasta ją 
zamieniać. Również dajemy mieszkańcom miasta wyżej już wspomnianego prawa wagi, aby z 
niej mogli uzyskane opłaty na korzyść miasta zamieszczać bez żadnej ze strony naszej 
przeszkody Przyznaj emy również z łaskawości Naszej mieszkańcom Makowa oraz ich 
potomnym las zwany pospolicie Lang istniejący im położony w granicach wyżej 
wymienionego miasta Makowa miedzy rzeką Orzyc i Ossownicą ze wszystkimi korzyściami, 
owocami z niego pochodzącymi, które mogą powszechnie mieć i spokojnie i bez żadnych 
przeszkód używać na wieczne czasy.

Sporządzono i dano w Makowie w dniu św. Wita w roku Pańskim tysiąc czterysta dwudziestym 
pierwszym w obecności szlachetnych mężów Stybora Podkomorzego Zakroczymskiego, 
Marszałka Dworu Naszego, Nielasariusza Makowskiego, sędziów Jana Lomasowicza, Jana z 
Kuchar i Wacława z Podosia, miłych Naszych przyjaciół. Spisane ręką Pawła kanonika 
Płockiego i Warszawskiego, któremu to w sprawach tych zostało zlecone.

(tekst tłumaczony na język polski z oryginału łacińskiego)



Załącznik Nr........O...........

do Protokołu Nr ...XL\Z....
z dnia .....

UCHWAŁA NR XLV/346/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 10 czerwca 2022 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 2022 r. 
poz. 559 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 Pani Barbarze Dzielińskiej 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

Cl
Dariusz

Artur Miecznikowski

Id: BEF1C9F8-1455-4495-AE01-CA6994B588C8. Podpisany Strona 1



Maków Mazowiecki dn. 05.05.2022 r.

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Barbara Dzielińska

2) Data i miejsce urodzenia:

3) Mi ej sce zami eszkania:

4) Obywatelstwo:
Polskie

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

Pani Barbara Dzielińska z domu Dobrzyńska, nie była rodowitą makowianką, ale to 
właśnie Maków stał się jej domem i miejscem, w którym bardzo aktywnie działała na 
rzecz lokalnej społeczności.
Urodziła się w Warszawie, była najżywszym z pięciorga dzieci państwa Dobrzyńskich, 
właściwie to nie wiadomo było w kogo się wdała, bo wszyscy w jej rodzinie byli raczej 
spokojni i stateczni. Rodziców straciła w młodym wieku miała siedem lat, gdy zmarła 
jej matka, 13 lat gdy na początku wojny zmarł ojciec. Wraz z rodzeństwem trafiła 
najpierw' do rodziny, a następnie do internatu prowadzonego przez siostry zakonne w 
podwarszawskim Skolimowie. W 1943 roku zdała małą maturę w Prywatnej Szkole 
Gospodarczej i Wychowawczyń na Czemiakowie. Dla zdobycia normalnej matury, po 
wojnie skończyła jeszcze dwie klasy. Podczas powstawania warszawskiego jako 
uczennica gimnazjum pomagała powstańcom dostarczając żywność. 19 września 1944 
roku, gdy powstanie dobiegło końca wraz z całą szkołą została przewieziona do obozu 
w Pruszkowie, a następnie do obozu w Niemczech, gdzie pracowała w fabryce broni po 
12 godzin na dobę. Pani Barbara już jako dziecko lubiła organizować przedstawienia, 
pisała też wiersze. Tak też było w obozie, na święta Bożego Narodzenia 1994 
przygotowała jasełka. Była w nich scena, w której Polska w kajdanach przychodziła do 
żłóbka i prosiła Matkę Boska o wolność. Matka Boska błogosławiła ręką, a Polska 
zrywała kajdany. Ta sceną i zmienionymi słowami kolędy naraziła się Niemcom. Nie 
zraziła się jednak, kontynuowała działalność artystyczna, a swoim optymizmem 
zarażała innych.



Po oswobodzeniu obozu w 1945 roku została zatrudniona jako nauczycielka w polskiej szkole 
powszechnej w Niemczech. Tam też poznała Stanisława Dzielińskiego swojego rówieśnika, a 
w listopadzie 1946 roku w Menden wzięli ślub. Wraz z mężem w 1946 roku postanowili wrócić 
do Polski. Do Makowa Mazowieckiego, rodzinnego miasta męża pani Barbary przyjechali w 
czerwcu 1947 roku. Od tego czasu pani Basia zawsze żywo i z pasją angażowała się w życie 
miasta - kulturalne i społeczne. 1 września 1947 roku zaczęła pracować w pierwszym 
makowskim przedszkolu (spędziła tam 6 lat, o czym świadczy własnoręcznie robiona przez nią 
w tym czasie Kronika). Następnie przeszła do powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni, 
gdzie została pracownikiem socjalnym. Tu był w swoim żywiole organizując wycieczki, 
choinki, sylwestra i inne imprezy dla pracowników i ich rodzin. Kolejnym miejscem pracy byl 
PSS gdzie działała świetlica dla tzw. trudnej młodzieży, to właśnie w pani Barbarze młodzi 
zawsze mogli znaleźć oparcie i zrozumienie, zawsze znajdywała czas na rozmowę, znajdywała 
wyjście z różnych sytuacji. W Międzyzakładowej Placówce Kulturalno-Oświatowej 
organizowała przedstawienia, wyjeżdżała z młodzieżą na obozy wędrowne. Nie było czasu na 
urlop, był czas na działanie. W 1981 roku pani Basia przeszła na emeryturę i zajęła się 
makowskim Klubem Seniora. To właśnie dzięki niej Klub Seniora ożył, uaktywnił się 
kulturalnie i otworzył się na publiczność dostarczając społeczności rozrywki. Znacznie 
zwiększyła się liczba członków. Wspólnie spotykali się, spędzali imieniny, urodziny, jeździli 
na wycieczki, zdarzały się nawet klubowe wesela. Pani Barbara wprowadziła nowe formy 
artystyczne, członkowie klubu zaczęli przygotowywać własne programy artystyczne, do 
których sami pisali scenariusze i teksty. Autorką wielu z nich była pani Basia, która miała głowę 
pełną pomysłów i trzeba je było zrealizować. Dzięki niej Klub zyskał renomę i zaczął też 
reprezentować Maków Mazowiecki na konkursach (m.in. Zapusty). Dzięki jej staraniom w 
działalności Klubu wciąż żywa i bardzo ważna była tradycja. Pani Barbara Dzielińska była 
barwą postacią, wszyscy pamiętają ją jako osobę pomocną, pełną energii, optymistkę otwartą 
na ludzi, ich kłopoty, którym niejednokrotnie z wielkim optymizmem zaradzała. Wielu 
makowian wspomina Panią Barbarę i jej zasługi dla lokalnej społeczności. 55-lecie istnienia 
Klubu Seniora 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. To także bardzo duża zasługa właśnie pani Barbary 
Dzielińskiej. Doceniając w pełni całokształt jej zasług dla naszego miasta, wnioskuję o 
przyznanie Odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

Oznaczenie wnioskodawcy:

05.05.2022 r. . 
data

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
ul. Moniuszki 6 

06-200 Maków Maz.
NIP 7571420377, REGON 550668300

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....*7................

do Protokołu Nr XL\Z.........
z dnia ........

Uchwała numer XLV/346/2022 "Uchwała w sprawie nadania odznaki 
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" - Pani Barbara 
Dzielińska" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 10.06.2022 14:32:42

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

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.



Załącznik Nr.......5
do Protokołu Nr 
z dnia

UCHWAŁA NR XLV/347/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 10 czerwca 2022 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 2022 r. 
poz. 559 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 Pani Lucynie Kacprzyckiej 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: 9CC919A2-6A7A-4523-B8A7-94DA0F00BB34. Podpisany Strona 1
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„ Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"

1. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia

Lucyna Kacprzycka

2. Data i miejsce urodzenia

3. Miejsce zamieszkania

4. Obywatelstwo

Polskie

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

Pani Lucyna Kacprzycka była wieloletnim dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Makowie Mazowieckim oraz sekretarzem Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej. Brała czynny 
udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Przez 6 kadencji pełniła funkcję przewodniczącej 
Koła Rejonowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Była członkiem zarządu Komitetu Pomocy 
Społecznej oraz Radną Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczęła 1 kwietnia 1956 r. na stanowisku 
instruktora. Funkcję dyrektora MBP pełniła od 1975 roku, a zakończyła w 1990 roku, przechodząc na 
zasłużoną emeryturę.

Była osobą niezwykle zaangażowaną w pracę bibliotekarską. Praca z książką i czytelnikami 
sprawiała jej dużo satysfakcji. Wiele wysiłku włożyła w organizację sieci bibliotecznej na terenie 
powiatu i Makowa Mazowieckiego. Doprowadziła do założenia na terenie Makowa Mazowieckiego 
dwóch filii bibliotecznych: przy ulicy Sportowej (budynek MOSiR) oraz przy ulicy Kopernika 22.

W okresie jej dyrektorowania Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem wielu spotkań 
literackich ze znanymi i łubianymi pisarzami oraz krytykami literatury: Henrykiem Syską, Seweryną 
Szmaglewską, Edwardem Kupiszewskim, Dionizym Maliszewskim, Aleksandrem Nawrockim,



Ryszardem Matuszewskim, Edmundem Menclewskim i innymi. Biblioteka była organizatorem 
spotkań w ramach „Warszawskiej Jesieni Poezji".

Działalność biblioteki, w okresie dyrektorowania Lucyny Kacprzyckiej, to ogromna ilość 
konkursów literacko-plastycznych, kiermaszów książek, pogadanek szkolnych na temat historii 
Makowa Mazowieckiego oraz wystaw.

Była bez reszty oddana miastu. W okresie swojej pracy wychowała wielu świetnych 
bibliotekarzy. Przez długie lata pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej łączyła z pracą społeczną w 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Makowskiej. Członkiem Towarzystwa została w 1976 roku. Przez 5 
kadencji pełniła funkcję Sekretarza.

Celem działania Towarzystwa było pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych, 
popularyzacja wiedzy historycznej o ziemi makowskiej, szeroka działalność kulturalna oraz dbałość o 
miejsca pamięci narodowej. Te cele realizowano z wielkim powodzeniem. Do ważniejszych inicjatyw 
Towarzystwa można zaliczyć:

• zorganizowanie Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego,
• nawiązanie współpracy z Makowem Podhalańskim,
• wydanie Monografii pt. „Maków Mazowiecki i ziemia makowska",
• budowa „Lapidarium" poświęconego pamięci makowskich Żydów,
• budowa pomnika poświęconego poległym w walce o niepodległość 1914-1920,
• współorganizacja „Dni Makowa",
• inicjatywa powstania Izby Regionalnej.

Działalność Towarzystwa polegała na szerokiej popularyzacji historii o ziemi makowskiej, na 
gromadzeniu materiałów: zdjęć oraz dokumentów historycznych, pobudzaniu 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, Alfreda Kohna. We wszystkie te działania zaangażowana była Lucyna 
Kacprzycka.

Lucyna Kacprzycka zmarła 21 stycznia 2010 roku i pochowana została na miejscowym cmentarzu. 
Mając na uwadze wszystkie zasługi Pani Lucyny Kacprzyckiej, uważam wniosek o nadanie jej odznaki 
„Za Zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" za jak najbardziej zasadny.

Oznaczenie wnioskodawcy:

04.05.2022r.
MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 

ul. Moniuszki 6 
06-200 Maków Maz.

NIP 7571420377. REGON 550668306

(data) (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 .........
z dnia ......

Uchwała numer XLV/347/2022 "Uchwała w sprawie nadania odznaki 
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" - Pani Lucyna 
Kacprzycka" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 
13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 10.06.2022 14:34:10

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

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.



Załącznik Nr.......<c.............
do Protokołu Nr .XlrK.....

z dnia ........

UCHWAŁA NR XLV/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 10 czerwca 2022 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 2022 r. 
poz. 559 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 Pani Anieli Michalak 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 Mjecznikowski

Id: 9F45FB58-3DAD-47C8-8DA3-0648642CF322. Podpisany Strona 1



WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia *: Aniela Michalak

2) Data i miejsce urodzenia: --------------------------------------------

3) Miejsce zameldowania: ---------------------------------------------

Miejsce zamieszkania: ---------------------------------------------

4) Obywatelstwo: polskie

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

Mazowieckiego:

Aniela Michalak związana jest z Makowem Mazowieckim od 1 września 1957 roku, kiedy to 

rozpoczęła pracę w Państwowym Przedszkolu nr 1, jako nauczycielka. Już na pierwszy rzut oka widać 

było, że ma zamiłowanie do pracy z dziećmi. Zawsze była oddana im do reszty i potrafiła zarażać je 

swoją pasją. Posiadała niezwykłą łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i stale była wrażliwa na 

ich los. Zawsze była zaangażowana w swoją pracę. Sumiennie i rzetelnie wykonywała swoje obowiązki. 

W przygotowanie i prowadzenie zajęć wkładała wiele uczucia, czasu i wysiłku. Ponadto, cechowała ją 

szczerość w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami. Jej życzliwość i przychylność przekładała się na udaną 

współpracę zarówno ze współpracownikami z przedszkola, jak i z rodzicami dzieci. W swojej pracy 

stawiała na ciągły rozwój, bo uważała, że to jeden ze sposobów na wiarę w lepsze jutro w tamtych 

niełatwych czasach. Doskonaliła więc swoje umiejętności, nie tylko na polu zawodowym, ale i 

osobistym. Co ważne, potrafiła dzielić się swoją wiedzą. Posiadane przez nią kwalifikacje oraz 

doświadczenie w dużej mierze zdecydowały o tym, iż została kierownikiem praktyk, podczas 

funkcjonowania Studium Wychowania Przedszkolnego w Makowie Mazowieckim.

Aniela Michalak nie poprzestała jednak na rzetelnej i w całości oddanej dzieciom pracy. W 1981 

roku jako doświadczona nauczycielka z 28-letnim stażem pedagogicznym, po licznych rozmowach z 

ówczesnym Inspektorem Oświaty i Wychowania mgr Bogumiłem Dzwoniarskim, podjęła się niełatwego 

(zwłaszcza w ówczesnych latach) zadania - założenia Państwowego Przedszkola Nr 4 w Makowie 

Mazowieckim. Jednocześnie zadeklarowała pełną gotowość do pełnienia funkcji dyrektora tej placówki. 

Przedszkole to miało rozpocząć swoją działalność od 1 września 1981 roku. Było to dla pani Anieli 

bardzo trudne wyzwanie, któremu jak się później okazało, sprostała w sposób lepszy niż ktokolwiek 

przypuszczał. Można powiedzieć, że zrealizowała je wzorowo, mimo, że na każdym kroku musiała 

stawić czoła pojawiającym się trudnościom i problemom. Kluczową była konieczność przekształcenia, 

a następnie dostosowania budynku po Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy 

ulicy Przasnyskiej 11 do warunków przedszkolnych. Warto nadmienić, że budynek ten, z racji 

poprzedniej funkcji, nie był przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym celu konieczne 

były liczne remonty wewnątrz budynku. Z dwóch pokoi, po zburzeniu ściany działowej, powstała jedna 

sala do zajęć i zabaw dla dzieci. Konieczne było również przystosowanie łazienek do potrzeb dzieci w



wieku przedszkolnym. Sytuację pogarszał takt, że byty to przecież ciężkie czasy. Brakowało mebli oraz 

sprzętu AGD i RTV. Pani Aniela, dzięki swojej komunikatywności oraz operatywności, nawiązała więc 

ścisłą współpracę z zakładem produkcyjnym ZREMB w Makowie Mazowieckim, który' następnie został 

zakładem opiekuńczym tej placówki. Z uwagi na życzliwość Pani Anieli, w remoncie i przystosowaniu 

budynku do działalności pomagali również rodzice dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu. Z 

dniem 1 września 1984 roku Aniela Michalak odeszła na zasłużoną emeryturę, a w roku 2009 zmieniła 

miejsce zamieszkania przeprowadzając się do pobliskiego Zakrzewa w gminie Karniewo. Za swoje 

wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Aniela Michalak została wyróżniona 

wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to: 1. Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania trzeciego 

stopnia przyznana w 1975 roku, - nagroda Ministra Oświaty i Wychowania drugiego stopnia przyznana 

w 1980 roku, - nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce przyznana w 1982 roku. 2. Złoty 

Krzyż Zasługi. 3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Aniela Michalak swoje życie poświęciła 

nie tylko dzieciom, ale także naszemu miastu. Aktywnie działała na rzecz lokalnej społeczności i naszej 

Małej Ojczyny. Mimo, że urodziła się w Różanie, to sercem i czynami była związana z Makowem 

Mazowieckim. Przejawem jej lokalnej aktywności na rzecz mieszkańców jest działalność w ówczesnej 

Radzie Miasta, czyli Miejskiej Rady Narodowej. Działała w niej ponad 20 lat, a ostatni mandat radnej 

wykonywała podczas kadencji w latach 1978 - 1984. Opisane wyżej założenie przedszkola jest również 

wyrazem troski o nasze miasto i jej mieszkańców. Można powiedzieć, że Pani Aniela zostawiła nam 

miejsce szczególne, które z powodzeniem do dziś realizuje funkcję kształcenia naszych najmłodszych 

pokoleń, a tym samym przyczynia się do wychowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 

Jest to bez wątpienia dar bezcenny, bo parafrazując słowa Jana Zamoyskiego można powiedzieć, 

że Makowianie tacy będą, jakie ich młodzieży chowanie. Pomimo, iż pani Aniela nie jest 

makowianką z urodzenia, to wrosła na stałe w historię naszego miasta i w pełni zasłużyła na 

szacunek jego mieszkańców swoją rzetelną oraz pełną oddania i poświęcenia pracą. Z uwagi na 

powyższą argumentację, stawiam wniosek o przyznanie jej odznaki „Za zasługi dla miasta 

Makowa Mazowieckiego”. Ze względu na stan zdrowia pani Anieli Michalak która choruje na 

alzheimera i przebywa w prywatnym domu opieki w Zelkach, proszę o wyznaczenie pani Anny 

Piątek (córka) do odbioru odznaki. Kontakt do Pani Anny Piątek: 663-566-229

6) Oznaczenie wnioskodawcy:

05.05.2022 r.

(data)

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
ul. Moniuszki 6 

06-200 Maków Maz.
NIP 7571420377, REGON 55066830S

(pieczątka)
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Numer załącznika

Załącznik Nr......S........
do Protokołu Nr . .......

z dnia ......

Uchwała numer XLV/348/2022 “Uchwała w sprawie nadania odznaki 
„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" - Pani Aniela 
Michalak" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, 
jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 10.06.2022 14:35:41

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK
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