
UCHWALA Nr XXXV /213/2009 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 28 maja 20091'. 


w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa 

Mazowieckiego" . 


Na podstawie § I ust. 3 pkt. I i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie 
nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" uchwala się, 
co następuje: 

• § l. 

Nadaje się Panu Januszowi Żerańsk iemu Odznakę "Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rady Miejskiej Prze ~ni~zJc 
Ireneusz 
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WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

"Za zasług i dla miasta Makowa Mazowieckiego" 

I . Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia 

Janusz Żerański 

2. Data i m iejsce urodzenia 

2 stycznia 1935 r. Glinki Stare gm. Sypniewo 

3. Miejsce zamieszkania 

06-200 Maków Maz., ul. Staszica 12 

4. Obywatelstwo 

Polskie 

5. Szczegółowe uzasadnien ie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz miasta 

Makowa Mazowieckiego 

Pan Janusz Żerański urodził się w 1935 r. w powiecie makowskim, ale Maków 

zobaczył po raz pierwszy dopiero po maturze w latach 50. Zamieszkal tu w 1964 r. Od 

ki lkudzies ięciu lat związany j est z makowską kul turą, sztuką i oświatą. Jego obrazy zdobią 

śc i any wielu miejskich instytucj i i prywatnych domów, a jego uczniowie wystawiają swoje 

prace poza granicami kraju. Pasja i aktywność zawodowa sprawiły, że pracował w wielu 

miejscach: był woj ewódzkim plastykiem w Ełku, w Mrągowie, dekoratorem w WPHW w 

Ostrołęce, kierownikiem szkoły na Krupiach, wizytatorem oświaty w Makowie i Ostrołęce, 

rolni kiem w Glinkach. Był pierwszym kierownikiem i organizatorem Szkoły Podstawowej nr 

2 w Makowie, szkolną bibliotekę i wyposażenie wielu pracowni przewoził własną syrenką. 

Przez wiele lat uczył plastyki w prawie wszystkich makowskich szkołach podstawowych i 

średnich . Szczególnie dużo osiągnął w Stud ium Wychowania Przedszkolnego, gdzie kilka 

absolwentek tej szkoły związała s ię na stale z różnym i dziedzinami sztuk plastycznych. Jedna , 
z n ich jest znaną sty l istką i projektantką mody we Włoszech i oczywiście mal arką. 

Pan Janusz Żerańsk i był i pozostał człowiekiem aktywnym spolecznie, twórczo 

pracuj ącym na rzecz rozwoju kultury i sztuki w środowisku lokalnym. Byl wiceprezesem 

makowskiego oddziału PCK, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej, 

szefem "So lidamości" w SWP, aktywnie działał w harcerstwie, poza godzinami pracy 

rozwija ł talenty młodzieży uzdolnionej plastycznie. 



Jego największą pasjąjest malarstwo i stara się tym zarazić mieszkańców Makowa. 

Robi to nie tylko przez szeroką edukacją plastyczną dzieci i młodzieży , ale także poprzez 

organizowanie plenerów malarskich, na które ściąga wielu uznanych artystów. Byl kuratorem 

trzech plenerów malarskich odbywających się pod hasłem "Z Makowem w tle" i ciąg le ma 

nadz ieję, że tego rodzaju inicjatywa będzie miała charakter cykliczny i na s tałe wpisze s ię do 

makowskiego kalendarza imprez kulturalnych. 

Za swoją twórczą pracę otrzymał następujące medale i wyróżnienia : Brązowy, Srebrny 

i Zloty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Dzia łacza Kultury dla woj. ostrołęckiego, 

Odznakę Zasłużonego Działacza PCK, dwa razy Nagrodę Kuratora Oświ aty oraz Nagrodę 

Ministra. Ceni też sobie bardzo wysokie odznaczenia łowi eckie, które otrzyma! jako prezes 

Koła Łowieckiego w Gąsewie . 

• Pan Janusz Żerański jest postacią znaną w Makowie, cieszy s i ę dużym uznaniem i 

szacunkiem lokalnej społeczności. To postać, która na stałe wrosła w makowską oświ atę, 

kulturę i sztukę , dla której tak wiele zrobił. W tych dziedzinach jest prawdziwym au torytetem. 

Doceniając w pełni zasługi pana Żerańskiego dla rozwoju i promocji miasta 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej stawia wniosek o przyznanie mu Odznaki "Za 

zasługi dla miasta Makowa Mazowieckiego". Jest to obywatel naszej społeczności , który w 

pełni zasłużył na to wyróżnienie. 
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