
UCHWAŁA NR XI/78/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 511) w związku z § 1, § 2 i § 3 Uchwały nr IX/62/2019 z dnia 28 czerwca 
2019 r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego" (Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2019 r., poz. 4566), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego" Pani Marzenie Machałek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Eugeniusz Kleśta
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UZASADNIENIE 

         Biografią i zasługami Pani Minister Marzeny Machałek można by obdzielić kilka osób. 

Całe swoje życie związała z oświatą – początkowo jako nauczyciel języka polskiego, a 

następnie jako radna miejska, wiceburmistrz Kamiennej Góry, odpowiedzialna m.in. za oświatę 

w mieście, wreszcie członek sejmiku województwa dolnośląskiego. Zwieńczeniem jej 

dotychczasowej kariery zawodowej jest sprawowany przez nią od kilku kadencji mandat 

poselski oraz piastowanie stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

W latach osiemdziesiątych to działaczka opozycji antykomunistycznej blisko związana z NSZZ 

„Solidarność”. 

            Zawsze najważniejsi dla Pani Marzeny Machałek byli uczniowie i ich dobro. To dlatego 

tak mocno zaangażowała się w przeprowadzenie niezbędnych dla polskiej oświaty reform, a do 

dzisiaj odpowiada w ministerstwie za szkolnictwo zawodowe i edukację włączającą osób 

niepełnosprawnych.  

Polska szkoła to nie jedyna przestrzeń zaangażowania Pani Minister. To ona już od 2012 

roku we współpracy z Komitetem Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych i Koleją Doliny 

Bobru prowadziła działania na rzecz unowocześnienia linii kolejowych i przywrócenia połączń 

Jeleniej Góry np. z Lwówkiem Śląskim; to ona walczyła o równe traktowanie pacjentów 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej; to ona broniła mieszkańców 

Sudetów, a szczególnie gminy Stara Kamienica, przed uruchomieniem kopalni wydobycia 

uranu; to ona wreszcie angażowała się w budowę drogi szybkiego ruchu S3, która już dzisiaj 

ułatwia komunikację mieszkańcom naszego regionu z północą Polski. Należy również 

podkreślić, że Pani Minister, pełniąc różne funkcje społeczne, zawsze pracowała nad poprawą 

połączeń między Powiatem Jeleniogórskim a Wrocławiem. I na koniec sport -  to dzięki 

osobistemu zaangażowaniu Pani Minister, co mocno podkreślił w swoim wystąpieniu na 

otwarciu stadionu Burmistrz Karpacza, w kurorcie tym powstał najwyżej w Polsce położony  

stadion lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej. A przecież to nie wszystko. To jeszcze szereg 

interwencji i interpelacji poselskich, wsparcie udzielane samorządom w ramach pracy w 

resorcie edukacji, bezinteresowna pomoc potrzebującym. To również efektywna pomoc dla 

licznych samorządów, w tym samorządu Powiatu Jeleniogórskiego. To Pani Minister 

zawdzięczamy skuteczne kilkakrotne interwencje dotyczące zwiększenia subwencji 

oświatowej z rezerwy Ministerstwa Finansów, czy też wynegocjowanie dogodnych rat spłaty z 

tytułu nienależnie pobranej subwencji. 

            Podsumowując uznajemy, że osoba Pani Marzeny Machałek zasługuje na wyróżnienie 

jej tytułem Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego. 
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