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Dokończenie na str. 2

W czwartek, 21 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego wraz z wmurowaniem 
kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowej w Makowie.

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego  
wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego  

pod budowę Hali Sportowej w Makowie

oraz przedstawiciele środowisk szkolnych dokonali 
uroczystego podpisania Aktu Erekcyjnego, który został 
zamknięty w stalowej tubie wraz z ostatnim numerem 
gazety Wieści z Gminy.

Po przemówieniach gości odbyła się część artystycz-
na przygotowana przez uczniów Gimnazjum Świętego 
Wojciecha w Makowie i uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie. 

Na wstępie uroczystości, wprowadzono sztandary szkół  
z terenu Gminy Maków oraz odśpiewano hymn  
państwowy. Po powitaniu zaproszonych gości, spo-
łeczności szkolnej oraz mieszkańców gminy przez 
Pana Wójta Jerzego Stankiewicza, przystąpiono do 
właściwej części ceremonii. Pani Aneta Kowalczyk  
– prowadząca uroczystość, odczytała treść Aktu Erek-
cyjnego. Następnie Wójt Gminy, zaproszeni goście 
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Dokończenie ze str. 1

Dalsza część uroczystości odbyła się 
na terenie budowanej hali sportowej. 
Ksiądz Wikariusz Grzegorz Krupa odmó-
wił okolicznościową modlitwę i poświęcił 
tubę z Aktem Erekcyjnym. Następnie w 
fundamenty hali wmurowano kamień 
węgielny. 

Uroczystość miała podniosły charak-
ter i uświetniona została obecnością 
szanownych gości: Mieczysław Jurczak 
– Prezes Zarządu Firmy ROSA-BUD, Jan 
Wach – Prezes Zarządu Firmy EL-IN, 
Andrzej Szewczyk – Wiceprezes Firmy 
EKOENERGIA, Dominik Dudek oraz Łu-
kasz Kędziora – projektanci budynku 
hali sportowej, Marcin Gul – kierownik 
kontraktu, Dariusz Kuleta – Przewodni-
czący Rady Gminy Maków, ks. Cyprian 
Lewandowski – proboszcz parafii w 
Pszczonowie, ks. Andrzej Kłoszewski 
– proboszcz parafii w Stachlewie, ks. wi-
kariusz Grzegorz Krupa, dyrektorzy szkół 
z terenu gminy oraz radni Rady Gminy 
Maków. W uroczystości licznie uczestni-
czyła społeczność szkolna, rodzice oraz 
mieszkańcy gminy.

Wmurowanie kamienia węgielnego. 
Od lewej: Wójt Gminy Maków, Jakub Smol-
czewski –  Przewodniczący Samorządu Szkol-
nego SP w Makowie oraz Weronika Stępniak 
– Przewodnicząca Samorządu Gimnazjum im. 
Św. Wojciecha w Makowie

Część artystyczna uroczystości

Do zadań Rady Budowy należeć będzie 
czuwanie nad realizacją robót budowla-
nych zgodnie z harmonogramem, do-
kumentacją projektową, a także sztuką 
budowlaną. Zgodności z procedurami 
administracyjnymi pilnował będzie pra-
cownik Referatu Inwestycji Szymon Duda.

Konsekwencja, determinacja i ciężka 
praca sprzyjają realizacji wielu inwestycji 
w Gminie Maków. Na niektóre mieszkańcy 
naszej Gminy czekali od wielu lat, ale dzię-
ki operatywności Wójta Jerzego Stankie-
wicza widoczne są już efekty. Plany, które 
niedawno były jeszcze tak dalekosiężne, 
stają się rzeczywistością. 

Rok 2018 i 2019 będzie najatrakcyjniej-
szym okresem rozwoju inwestycyjnego 
w historii Gminy Maków, szczególnie 
służącym młodzieży pod kątem spędzania 
wolnego czasu. 

W maju została podpisana umowa na 
dwie największe inwestycje sportowe. 
Pierwszą z nich jest „ Budowa hali sportowej”, 
której koszt wyniesie ok 12 mln zł - najwięk-
szy w historii gminy. Na tą budowę gmina 
otrzymała pełne dofinansowanie w wysoko-
ści 4 mln zł. Tylko 5 gmin w Polsce otrzymało 
takie dofinansowanie. Nowa hala to obiekt o 
pow. użytkowej 2472m2 + taras widokowy 
544m2. W skład budynku wchodzą:

- boisko o wymiarach 20x40 metrów,
- dwie sale do ćwiczeń i fitnessu,
- siłownia z wyposażeniem,
- 6 szatni z pełnym węzłem sanitarnym, 

oddzielnie dla klubów sportowych i szkół,
- pomieszczenie sędziów,
- ścianka wspinaczkowa,
- pomieszczenia magazynowe i gospo-

darcze.
Na tej samej działce między Orlikiem a 

cmentarzem trwa już budowa „Boiska do 
gier wielkich wraz z wielofunkcyjną strefą 
aktywności”. 

W skład obiektu wchodzą:
- boisko piłkarskie o wymiarach 

60m x 100m, 
- bieżnia 400m,
- system nawodnienia, odwodnienia  

i oświetlenia boiska,
- boisko do streetballa i skatepark.

Całkowita wartość budowy boiska 
to kwota 3 mln zł, z czego 1  466 180 zł 
dofinansowane zostanie z Ministerstwa 
Sportu. Należy podkreślić, iż tak wielkie do-
finansowanie na tego rodzaju inwestycje w 
naszym województwie udało się pozyskać 
tylko 2 gminom tj. Gminie Maków i Gminie 
Uniejów. Jest to wielki sukces tych gmin.

Teren budowy pod te inwestycje został 
przekazany firmie ROSABUD z Radomia 
(„Budowa hali sportowej w Makowie”) 
oraz firmie EL-IN ze Skierniewic („Boiska 
do gier wielkich wraz z wielofunkcyjną 
strefą aktywności”). 

Wiele się dzieje również na drogach. 
Powolutku, ale sukcesywnie poprawiany 
jest komfort ruchu poprzez przebudowę 
i remont dróg. We współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Skierniewicach 
wyremontowana została droga prowadzo-
na przez Zwierzyniec wraz z malowniczą 
ścieżką rowerową. 

Zakończono już prace drogowe na ulicy 
Źródlanej w Krężcach. W fazie projektowej 
są drogi w Dąbrowicach, Maków – Kolonii 
- Woli Makowskiej oraz Świętem. 

Użytkownicy nowych nawierzchni bar-
dzo się cieszą z poprawy komfortu poru-
szania się po wyremontowanych drogach. 

Równie ważną, lecz mniej dostrzega-
ną jest inwestycja pn.”Uporządkowanie 
gospodarki wodnościekowej na terenie 
gminy Maków”. Prace toczą się już od 
dwóch miesięcy i zauważalne są już ich 
postępy. W ramach tej inwestycji powsta-
nie nowy budynek Stacji Uzdatniania 
wody w Słomkowie, który będzie dostar-
czał wodę dla mieszkańców Słomkowa, 
Świętego i Pszczonowa oraz powstaną 
oczyszczalnie przy szkołach w Świętem, 
Słomkowie i Woli Makowskiej. Wartość 
całkowita tego zadania to 1 580 000,00 zł, 
a dofinansowanie - 771 005,00 zł. 

Dużym sukcesem gminy w latach wcze-
śniejszych była inwestycja polegająca na 
montażu kolektorów słonecznych u miesz-
kańców. Do tej pory zamontowano 435 
kolektorów na budynkach mieszkalnych 
o wartości ponad 5 mln zł. Korzystając 
ze zdobytego doświadczenia gmina po-
wieliła swój sukces pozyskując kolejne 
5,5 mln zł na projekt o wartości ponad  
7 mln. W ramach projektu zamontowa-
nych zostanie u mieszkańców 249 kolek-
torów słonecznych i 90 pieców na pellet. 
Piece zamontowane będą jeszcze w tym 
roku, solary w latach 2018 – 2019. 

Wychodząc naprzeciw cyfryzacji, gmina 
Maków zostanie pokryta siecią światło-
wodową. Sieć kładzie firma ITV Media w 
ramach środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. . Dzięki uczestnictwu w 
projekcie mieszkańcy za wykonanie przy-
łącza zapłacą 90 zł zamiast 599 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Woli Ma-
kowskiej powstanie Otwarta Strefa Ak-
tywności. Gmina pozyskała na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł.

Wszystkie te inwestycje oraz wiele in-
nych mniejszych działań powoduje to, że 
Gmina Maków zmienia się prawie każde-
go dnia dla wszystkich mieszkańców tej 
gminy a szczególnie dla dzieci i młodzieży. 
Staje się otwarta na nowe możliwości.

Na te wszystkie inwestycje tylko w tym 
roku Gmina wyda ponad 22 mln zł z czego 
dofinansowania środków zewnętrznych to 
kwota ponad 14 mln zł. A co najważniejsze, 
na tym nie koniec – zapewnia Wójt Jerzy 
Stankiewicz.

DuŻO SIĘ DzIeJe – InWeSTYCJe W TOKu

Teren budowy boiska.
Tu na razie jest klepisko, ale będzie 
piłkarskie boisko!

W środę 13 czerwca bieżącego roku została powołana Rada Budowy

Skład Rady Budowy 
Od lewej stoją: 
Małgorzata Machaj - kierownik Referatu  
Inwestycji, 
inż. Marcin Gul - kierownik kontraktu, 
Michał Krawczyk - inspektor nadzoru 
oraz Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy Maków.
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1918 – 2018
W okresie wiosennym odbyły się dwie 

sesje Rady Gminy Maków. Pierwsza z nich 
- odbyła się w dniu 19 kwietnia br. – i była 
to sesja nadzwyczajna. Podczas sesji do-
konano pilnych przesunięć budżetowych, 
związanych z realizowanymi inwestycjami, 
miedzy innymi zwiększono środki na bu-
dowę stadionu.

Kolejna sesja odbyła się w dniu 29 
czerwca 2018 r. Sesji przewodniczył Prze-
wodniczący Rady Dariusz Kuleta. Głównym 
tematem sesji było udzielenie absoluto-
rium dla Wójta Gminy za 2017 rok. Najpierw 
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił 
Radzie Gminy sprawozdanie finansowe za 
2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu. Żadnych uwag nie zgłoszono. 
Sprawozdania te zostały również pozytyw-
nie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Skiernie-
wicach. W głosowaniu jawnym Rada Gminy 
udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium  
12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym”. Absolutorium to potwierdzenie 
przez Radę Gminy, że Wójt Gminy pra-
widłowo zrealizował budżet gminy, czyli 
zgodnie z prawem zostały wydatkowane 
publiczne pieniądze. Absolutorium jest 
rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem 
w zakresie wykonania budżetu i jest wyra-
zem ostatecznej oceny jego działalności. 
Przewodniczący Rady Dariusz Kuleta wraz 

z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Marią 
Piechut podziękowali Wójtowi Jerzemu 
Stankiewiczowi za jego pracę na rzecz na-
szej Gminy, wręczyli kwiaty. Gratulacje od 
pracowników Urzędu i jednostek organiza-
cyjnych naszej gminy przekazała Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej Emilia 
Smolarek wraz z Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej Marianną Łopatką.

Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz dziękując 
za udzielenie absolutorium, powiedział, że 
2017 rok był to kolejny bardzo dobry rok 
dla naszej Gminy. Wiele inwestycji zostało 

zrealizowanych, na kolejne przedsięwzię-
cia pozyskano środki i są one realizowane  
w roku bieżącym. Podkreślił, że ten dobry 
wynik, to efekt pracy całego zespołu ludzi  
tj. radnych, pracowników Urzędu i jedno-
stek organizacyjnych Gminy, sołtysów. 

W dalszej kolejności Rada Gminy zajęła 
się pozostałymi zagadnieniami, które 
przewidywał porządek sesji. Między innymi 
wprowadzono zmiany do budżetu gminy. 
Przyjęto także zasady dotyczące usytuowa-
nia miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

W końcowej części sesji – tradycyjnie 
radni i sołtysi zgłaszali zapytania i wnioski.  
Do wszystkich poruszonych spraw od-
niósł się Wójt Gminy wraz z Przewodni-
czącym Rady.

Pozytywna ocena dla Wójta Gminy  
za realizację budżetu w 2017 roku

W dniu 23 czerwca br. uczestniczyliśmy w ostatniej drodze naszego dłu-
goletniego pracownika i kolegi ś.p.Józefa Króla. Ziutek – bo tak się do Niego 
zwracali wszyscy, którzy Go znali, odszedł o wiele za wcześnie, bo zaledwie w 
wieku 53 lat… Od ponad roku zmagał się z ciężką chorobą, która Go niestety 
pokonała. 

Od roku 2007 pracował w Urzędzie Gminy w Makowie w grupie gospo-
darczej. Dał się poznać jako sumienny i dyspozycyjny pracownik, życzliwy  
i uczynny dla wszystkich.

Śp.Józef Król był również znanym społecznikiem. Od najmłodszych lat 
związany był z Ochotniczą Strażą Pożarną w Makowie - najpierw jako czło-
nek młodzieżowej drużyny pożarniczej, a po osiągnięciu pełnoletności jako 
strażak i kierowca czynnie uczestniczący w życiu jednostki. Już w wieku  
21 lat (1986 r.) został Zastępcą Naczelnika , a w niedługim czasie Naczelnikiem 
OSP i funkcję tę pełnił aktywnie do swych ostatnich dni.

W ostatniej drodze oprócz Najbliższych i Rodziny licznie towarzyszyli  
Mu współpracownicy, orkiestra dęta i koledzy strażacy z OSP Maków oraz  
z pozostałych OSP w Gminie i OSP Skierniewice z pocztami sztandarowymi, 
koledzy i znajomi oraz mieszkańcy.

Jego postać z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. 
Spoczywaj w pokoju…
Serdeczne wyrazy współczucia składamy Żonie Halinie i Dzieciom: 

Agnieszce, Mateuszowi, Kindze i Oli.

22 kwietnia 2018 r., 3. niedziela po 
Zmartwychwstaniu Pańskim, Nie-
dziela Dobrego Pasterza. 

On sam wybrał czas i miejsce na pre-
mierę koncertu  „Wolność krzyżami się 
mierzy”. W stulecie odrodzenia Polski 
- jak kraj długi i szeroki - odbywają się 
liczne uroczystości związane z tym pod-
niosłym wydarzeniem. A zatem i nasza 
Gmina, i Parafia aktywnie włączyły się 
w uroczyste obchody Jubileuszu. Na ich 
zaproszenie przybyły połączone chóry: 

„Cantores Cordis lesu” ze Skierniewic 
oraz  Chór Towarzystwa Śpiewaczego 
Ziemi Sochaczewskiej, młodzież - absol-
wenci Gimnazjum Świętego Wojciecha 
w Makowie i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Skierniewicach. Artyści 
przedstawili program słowno - mu-
zyczno - multimedialny, będący żywą 
prezentacją historii naszego narodu. 

W I części „U początków ojczy-
stych dziejów” pojawili się twórcy 
naszej prehistorii - Piast, Lech, Mieszko,  

Bolesław Chrobry, królowa Jadwiga, król 
Władysław Jagiełło... W kolejnej części 
mowa była o prorockich zaklęciach 
księdza Piotra Skargi, które nie pomo-
gły, bowiem Rzeczpospolita chyliła się 
ku upadkowi. Dalej czasy rozbiorowej 
niewoli, mroczne lata niebytu, tęskno-
ta za krajem, „gdzie kruszynę chleba 
podnoszą z ziemi przez uszanowanie...”   
i walki, która doprowadziła do zmar-
twychwstania - 11.11.

W części IV „Początki odrodzenia 
państwowości polskiej”  słyszymy o 
wdzięczności za wolność, która nam 
przyszła przez modlitwę i pracę orga-
niczną. W finałowej części programu 
hymn dziękczynienia Bogu, „za wszyst-
ko i mimo wszystko, za krzyż i zmar-
twychwstanie, za nasze trudne polskie 
Te Deum”.

Piękne, głębokie, pełne refleksji teksty 
doskonale komponowały się z muzyką, 
pieśniami, a dodatkowa oprawa multi-
medialna stanowiła uzupełnienie tego 
przekazu. 

Scenariusz widowiska oparty został 
na literackich tekstach m.in. Zbigniewa 
Herberta, Juliana Tuwima, Marii Konop-
nickiej, Juliusza Słowackiego, Jana Le-
chonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana 
Kamila Norwida. 

Autorem scenariusza uroczystości jest 
Biskup Józef Zawitkowski. 

Dyryguje – Ewa Szałapska
Przygotowanie recytatorów - Renata 

Wójcik
Koordynator projektu- Eugeniusz 

Włoczyk

Dumą napawa fakt,  że właśnie  
w Makowie miała miejsce premiera 
widowiska, które do listopada obejrzą 
mieszkańcy 14 miast naszej łowickiej 
diecezji. Kulminacyjnym punktem 
obchodów rocznicowego wydarzenia 
będzie koncert w łowickiej katedrze.
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W dniu 16 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Księdza Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość obchodów 
100 – lecia powstania szkoły w Woli Makowskiej. To święto łączy 
w sobie zapisane kartki 100-letnich wydarzeń szkoły. Do takich 
wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz cyklicznie 
i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten 
dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, 
pracowników administracji i obsługi.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, nie sposób wyliczyć 
także tego, co zrobili dla szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją 
w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum 
szkolnym. 

Ta piękna uroczystość przypomniała, że w szkole najważniejszy 
zawsze był i jest uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej 
absolwenci.

Od początku istnienia szkoły funkcje kierownika lub dyrektora 
pełniło 9 osób:

Zofia Skorupka (1917-1919), Ignacy Psyk (1927 – 1966), Zofia 
Caban (1966 – 1968), Władysław Podkoń (1968 – 1977), Jadwiga 
Podkoń (1977 – 1978), Teresa Struska (1978 – 1987), Stefania 
Szymczak (1987 – 1997), Piotr Gradowski (1997 – 2003), Elżbieta 
Kamińska (2003 – nadal).

Każde zmiany na stanowisku kierowniczym korzystnie wpływały 
na jakość pracy szkoły oraz jej wizerunek.

Rok 1917 to bardzo ważna data w historii Woli Makowskiej, 
bowiem rok ten zapisał się jako data powstania szkoły na tym 
terenie. Od 1.X.1917 roku rozpoczęła działalność jednoklasowa 
elementarna szkoła mieszana.

Szkoła mieściła się w wynajętym budynku u gospodarza Jana 
Ceronia. 

Od 1927 roku decyzją Kuratorium Okręgowego Oświaty  
i Wychowania podwyższony został stopień organizacyjny tej pla-
cówki do rangi dwu klasowej. W roku szkolnym 1935/36 szkoła 
uzyskała stopień organizacyjny szkoły czteroklasowej. W czasie  
II wojny światowej zajęcia w szkole w Woli Makowskiej odbywały 
się regularnie. 

W 1955 roku dzięki staraniom ówczesnego kierownika szkoły 
Ignacego Psyka, mieszkańców wsi oraz Komitetu Budowy Szkoły 
rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego. Budowa trwała  
3 lata. W 1958 r. został wybudowany nowy budynek szkolny. 
Pierwszego września uczniowie rozpoczęli naukę w nowym jedno-
piętrowym lokalu. W tym czasie gmach ten był jednym z najnowo-
cześniejszych na terenie gminy Maków. W tym czasie również w tej 
szkole mieściła się dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. 

W 1966/67 roku szkolnym szkoła otrzymała miano ośmioklaso-
wej szkoły podstawowej. 

Pierwszego września 1999 roku weszła do szkół nowa reforma 
szkolna. Szkoła w Woli Makowskiej stała się jedną z 6 szkół podsta-
wowych na terenie gminy. Wdrożenie nowego ustroju szkolnego 
wprowadziło zmiany w istniejącej sieci szkół. Szkoły podstawowe 
stały się sześcioklasowymi. Dalszą naukę uczniowie zaczęli kon-
tynuować w trzyletnim gimnazjum. 

W 50. rocznicę powstania nowego budynku szkoły Rada Gminy 
w Makowie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. Od 
13 maja 2008 r. szkoła nosi imię Księdza Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. 13 września 2008 roku szkoła otrzymała także sztandar.

Od 2017 roku - w rocznicę 100 – lecia, szkoła ponownie uzyska-
ła miano ośmioklasowej. Obecnie pracuje w niej 14 nauczycieli 
- wszyscy z wykształceniem magisterskim i przygotowaniem 
pedagogicznym oraz 1 woźna.

Najdłużej pracującymi w tej szkole nauczycielami byli: 
Eugenia Czarnecka - 45 lat,
Ignacy Psyk – 41 lat,
Elżbieta Kamińska– 37 lat,
Bożena Sałkowska - 35 lat, 
Anna Głas– 34 lata,
Helena Łuczywek – 34 lata,
Agnieszka Gaworek – 32 lata.
Ta piękna uroczystość zgromadziła wielu gości i mieszkańców 

wsi. Po odprawionej Mszy Św. i poświęceniu tablicy pamiątkowej 
przez ks.Grzegorza Krupę, oraz okolicznościowych wystąpieniach 
gości, uczniowie Szkoły Jubilatki zaprezentowali okolicznościowy 
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich pań 
nauczycielek.

Wszystkim, którzy włożyli cząstkę serca i pracy w przygotowanie 
tej uroczystości, a szczególnie Pani Dyrektor Elżbiecie Kamińskiej 
serdecznie dziękujemy.

Znakomitym prezentem dla szkoły będzie Otwarta Strefa  
Aktywności, która przy niej powstanie. Gmina pozyskała na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł, i jak zapewnił wszystkich 
Wójt Gminy, na tym się nie skończy.

Szkoły funkcjonujące na wsi spełniają bardzo ważną rolę nie 
tylko w wychowaniu i nauczaniu dzieci, ale również są centrum 
życia kulturalnego. Bardzo mądre i ciągle aktualne są słowa:  
,,By umarła wieś, wystarczy zamknąć szkołę”. 

100 lecie szkoły
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majówkowy weekend

Natomiast w godzinach popołudniowych zorganizowany został 
Gminny Dzień Dziecka, którego tematem przewodnim były ,,Smer-
fy-łowcy przygód”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
dzieci i ich opiekunów (fotorelacja na str.22).

W niedzielne przedpołudnie odbyła się druga część Forum Go-
spodarczego, a w godzinach popołudniowych na scenie makow-
skiego Amfiteatru odbyła się główna uroczystość majówkowego 
weekendu. Wszystko zaczęło się tradycyjną paradą rozpoczętą 
sprzed Gimnazjum Św. Wojciecha do Amfiteatru. W paradzie 
szli uczniowie makowskich szkół, lokalne władze, goście z Litwy  
i mieszkańcy, a towarzyszyła im znakomita makowska orkiestra 
oraz grupy paradne. Dla bezpieczeństwa paradę prowadził nowy 
samochód strażacki z OSP Maków, a zamykał samochód strażacki 
z OSP Krężce.

Jak co roku program Makowskiej Majówki był bardzo urozma-
icony. Mieszkańcy gminy i przybyli goście bawili się doskonale. 
Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji, nie tylko na scenie, ale 
także wokół Amfiteatru. Imprezie towarzyszyły przepiękne stoiska 
przygotowane przez KGW z Dąbrowic, Krężc i Pszczonowa, gdzie 
można było posmakować m.in. pysznych dań z grilla. Atrakcją dla 
najmłodszych było Wesołe Miasteczko . 

Gwiazdą tegorocznej Majówki był SŁAWOMIR, którego koncert 
w makowskim Amfiteatrze zgromadził liczną publiczność. Ponad-
to wystąpiły również inne znakomite zespoły: ,,Novator”, ,,MIG”, 
,,Freaky Boys” oraz zespół ,,Drovuoliai” z Litwy. 

Na scenie nie mogło zabraknąć również makowskiej orkiestry 
z grupami paradnymi, oraz występów dzieci z przedszkola i ma-
kowskich szkół.

Tegoroczną Makowską Majówkę zaliczamy do bardzo udanych 
- jak zwykle dopisała publiczność i piękna pogoda. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej imprezy składamy 
serdecznie podziękowania. Szczególne podziękowania składamy 
niżej wymienionym sponsorom tegorocznej Makowskiej Majówki: 

Ü	EL-IN Sp. z o.o. P. Jan Wach - Skierniewice
Ü	POLISH RENDERING COMPANY - Pszczonów
Ü	P. Artur Foks - Wola Makowska
Ü	Zakład Usług Kominiarskich P. A. Ziombska-Skierniewice
Ü	MIRBUD S. A. - Skierniewice
Ü	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej-Skierniewice 
Ü	Apteka Rodzinna - Maków
Ü	Bank Spółdzielczy - Skierniewice
Ü	Skład Handlowy Grażyna Czajka - Lipce Reymontowskie 

Filia w Makowie
Ü	Hotel Dworek - P. Małgorzata Burzyńska - Skierniewice
Ü	TOM-DAR P. Marcin Snopek - Łyszkowice
Ü	KARMASZ - Słomków
Ü	Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna  

P. Ewa Murawska - Skierniewice
Ü	Usługi Fryzjerskie P. Barbara Paradowska - Maków
Ü	Stacja kontroli pojazdów INDT P. Marek Kasza - Maków
Ü	Zakład Robót Budowlanych P. Edward Duda - Skierniewice
Ü	Piekarnia Maków P. Alina Siejkowska 
Ü	KONS-MET P. Alicja Gałązka - Słomków
Ü	Sklep Spożywczo - Przemysłowy P. Anna Stępniak - Maków
Ü	Bank Pekao S.A. - Skierniewice
Ü	Sklep JEDYNKA P. Tomasz Sitarz - Maków
Ü	P. Krystyna Żaczkiewicz - Maków
Ü	P. Krystyna Lewandowska - Skierniewice

Tradycyjnie, w ostatnią sobotę i niedzielę maja w naszej Gminie odbywają się majówkowe imprezy plenerowe przygotowane 
dla mieszkańców. Tegoroczne – XX. odbyły się w dniach 26 i 27 maja. W sobotę 26 maja już w godzinach przedpołudniowych 
rozpoczęło się dwudniowe Majowe Forum Gospodarcze, o którym piszemy na str 16.

Parada Publiczność

Otwarcie Makowskie przedszkolaki

Makowskie przedszkolaki SP Pszczonów

SP Pszczonów SP Pszczonów
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SP Maków SP Maków

SP Maków Gimnazjum Św.Wojciecha

Grupy Paradne Grupy Paradne

Grupy Paradne Orkiestra dęta OSP

KGW Pszczonów KGW Krężce

KGW Dąbrowice Nagrody dla KGW

Gość z Gminy Szemud Zespół wokalny z Litwy

Podziękowanie dla p. Jarosława Gajewskiego Konkurs LGD
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Freaky Boys Novator

Aleksander Wyrwicz MIG

Gwiazda wieczoru Sławomir

Gmina Maków w dniu 18.06.2018 roku 
podpisała umowy na realizację grantów 
sołeckich dla miejscowości Święte, Maków 
i Krężce. W ramach dotacji w/w sołectwa 
zrealizują następujące zadania:

1. „Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Sołectwie Święte”, które 
polegać będzie na zagospodarowaniu 
placu przy OSP w Świętem. Zorganizo-
wane zostanie miejsce do spotkań in-
tegracyjnych wokół świetlicy wiejskiej, 
co poprawi ład przestrzenny. W ramach 
tego zadania powstanie piękna altana 
rekreacyjna z ławami i stołami, wyko-
nane zostanie miejsce na ognisko, przy 
którym zostaną zamontowane na stałe 
ławki. Dla bezpieczeństwa wykonane 
zostanie zejście ze skarpy w kierunku 
stawu i ścieżki do altany. Koszt zadania to 
12 500 zł (5 000 zł z dotacji). Planowane 
zakończenie zadania - wrzesień 2018 r.

2. W ramach zadania „ Nowe smaki so-
łectwa Maków” zakupiony zostanie 
piec gastronomiczny dla mieszkańców 
i produkty spożywcze do wykonania 

Granty sołeckie

przysmaków z tego pieca. Mieszkańcy 
będą mogli się cieszyć smakiem chleba 
z tego pieca i pizzy podczas plenerowej 
imprezy organizowanej przez Gminę 
Maków. Koszt zadania to 11 500 zł (5 000 
zł z dotacji). Planowane zakończenie 
zadania to wrzesień 2018 r.

3. W ramach zadania „Aktywizacja i inte-
gracja mieszkańców Gminy poprzez 
organizację dożynek i wspólne biesia-
dowanie”. Zakupione zostaną garnki  

Wizyta Gości z Litwy
W ostatni weekend maja br. podczas XX 

Makowskiej Majówki gościliśmy 9-oso-
bową delegację z miasteczka Moletu na 
Litwie, składającą się z przedstawicieli 
samorządu, oraz lokalnych artystów. 
Podczas swojej wizyty goście zwiedzili 
Łódź. Poznali historię powstania tego 
przemysłowego miasta oraz jego założy-
cieli. Mieli okazję poznać dzisiejszą ,szyb-
ko rozwijającą się Łódź, zobaczyć jeden  
z najnowocześniejszych i największych 
dworców kolejowych w Europie.

W Skierniewicach zwiedzili Pałac Pryma-
sowski i poznali dzieje jego mieszkańców. 
Goście z zainteresowaniem uczestni-
czyli w Makowskim Forum Gospodar-
czym, oraz świetnie bawili się podczas  
Makowskiej Majówki. Z dużym aplauzem, 
szczególnie wśród młodzieży spotkał się 
energetyczny występ zespołu ,,Drovuoliai 
”z Litwy, podczas makowskiego święta. 
Wizyta Gości z Litwy była jednocześnie 
ukoronowaniem XX-lecia wzajemnej 
współpracy pomiędzy Gminą Maków  
a Rejonem Moletu na Litwie.

i patelnie dla KGW Krężce które zostaną 
wykorzystane już podczas organizacji 
dożynek gminnych, na których miesz-
kańcy gminy będą mogli skosztować 
tradycyjne potrawy regionalne. Koszt 
zadania to 10 500,00 zł (5000 zł z dofi-
nansowania). Zadanie będzie realizo-
wane w terminie 23 lipiec - 30 września 
2018 roku.

Podpisanie umów w siedzibie Urzędu Gminy w Makowie. Od lewej: Wójt Gminy Słupia Mirosław 
Matulski, Wójt Gminy Nowy Kawęczyn Włodzimierz Ciok, Wicemarszałek Województwa Łódzkie-
go Artur Bagieński, Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz, Wójt Gminy Kowiesy Jarosław Pepka
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W niedzielę 10 czerwca br. ksiądz prałat Stanisław Ciąpała obchodził Jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 20-lecie pełnienia funkcji 
proboszcza w makowskiej parafii pw.Św.Wojciecha. Z tej okazji koncelebrowaną Mszę Św. wspólnie z Jubilatem sprawował Wi-
cedziekan ks. Janusz Zabłocki proboszcz parafii w Lipcach Reymontowskich wraz z księdzem wikariuszem Grzegorzem Krupą.

Gratulacje i życzenia Dostojnemu Jubilatowi złożyli przedstawiciele urzędu gminy z Wójtem na czele, dyrektorzy szkół, kate-
chetki, delegacje dzieci i młodzieży oraz służba liturgiczna.

Na tak pięknej uroczystości nie mogło zabraknąć naszej orkiestry dętej, która odegrała Jubilatowi 100 lat, a zgromadzeni na 
Mszy Św. parafianie oklaskami podziękowali za wieloletnią posługę kapłańską.

My również życzymy Dostojnemu Jubilatowi wiele Łask Bożych na dalsze lata, życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

złoty Jubileusz

W niedzielę 24 czerwca br. parafianie po-
żegnali księży pełniących posługę kapłańską 
w parafii pw. św. Wojciecha w Makowie:  
ks. prałata Stanisława Ciąpałę proboszcza parafii 
oraz wikariusza ks. Grzegorza Krupę. Obydwaj 
duszpasterze odeszli do parafii pw. Św. Waw-
rzyńca w Sochaczewie. Wdzięczni parafianie 
podziękowali ks. prałatowi i ks. prefektowi za 
lata posługi w makowskiej parafii.

Do naszej parafii w Makowie przybyli: ks.kan.
dr Sławomir Wasilewski dotychczasowy rektor 
i wykładowca w Wyższym Seminarium Ducho-
wym w Łowiczu - na proboszcza i dziekana oraz 
ks. Jakub Zakrzewski na wikariusza. Nowych 
kapłanów powitano w niedzielę 1 lipca br.

zmiana duszpasterzy w parafii maków

Powitanie nowych duszpasterzy
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Pierwszego dnia wszystkim przybyłym wygłosiliśmy prelekcje 
na tematy związane z energią odnawialną, zagrożeniami smo-
giem, produkcją oraz rynkiem zbytu produktów energetycznych 
i zasady działania pieców na pellet oraz kolektorów słonecznych. 

Pierwsze prelekcje wygłoszone były przez Centrum Ogrze-
wania Pelletowego, poruszały one tematykę zagrożenia smo-
giem, cen pelletu oraz porównywania kosztów ogrzewania 
różnymi metodami. Drugi wykład był o możliwości upraw 
roślin energetycznych, o korzyściach z tego płynących. Trzecią 
bardzo ciekawą prelekcję na temat zasad działania pieców na 
biomasę, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych 
wygłosili przedstawiciele firmy Ekoinstal System, którzy mówili 
o nowoczesnych technologiach działania, o możliwości ich 
wykorzystania oraz o korzyściach z tego płynących. 

Podsumowujący wykład pierwszego dnia wygłosiła spe-
cjalistyczna firma o nazwie Wniebowzięte, która mówiła  

mAJOWe FOrum GOSPODArCze
W dniach 26-27 maja 2018 roku odbyło się po raz drugi Majowe Forum Gospodarcze. Na tegoroczne forum zostali zapro-

szeni przedsiębiorcy z Litwy, województwa, powiatu oraz wszyscy mieszkańcy gminy zainteresowani tegoroczną tematyką. 

o nowoczesnych technologiach, o zastosowaniach nadajników 
fotograficznych oraz GPS, pokazywali w jaki ciekawy sposób 
można zaprezentować swoja działalność, jak przedstawić do-
godny i najprostszy dojazd do swojej firmy.

Drugi dzień poświęcony był tematyce zakładania działalności 
gospodarczej , możliwości otrzymania dofinansowań na terenie 
województwa łódzkiego. Prelekcję wygłosiły: LGD Gniazdo, 
która mówiła o możliwościach, jakie płyną ze współpracy, o do-
finansowaniach oraz zrealizowanych i rozliczonych projektach. 
Prelekcję wygłosiła również osoba która otrzymała taką formę 
wsparcia od LGD Gniazdo, jak udało jej się napisać wniosek, 
uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć go w pozytywny sposób. 
Drugi wykład wygłosiła Łódzka Agencja Rozwoju Regionalne-
go, która mówiła o możliwościach uzyskania dofinansowanie 
w ich instytucji o zasadach i regułach oraz o zrealizowanych 
projektach. W drugi dzień można było również posłuchać 
ciekawych wykładów na temat kosmetologii oraz skorzystać  
z proponowanych zabiegów np. parafina na dłonie, maseczki na 
twarz oraz wszelkiego rodzaju masaże. Mówiono również o ich 
skuteczności oraz możliwości dostania się do określonych szkół. 

Drugiego dnia firma Wniebowzięte towarzyszyła przez cały 
dzień, pokazując na przykładach przedsiębiorcom i mieszkań-
com zastosowanie nowinek technologicznych. Podsumowujący 
wykład był o tym, jak zaciekawić przedsiębiorcę swoją ofertą, 
jak wielkie znaczenie ma reklama w Internecie oraz co zrobić, 
aby uzyskać taki efekt. 

Uczestnicy wykładów mogli swobodnie zadawać pytania na 
każdy proponowany temat oraz korzystać z przerw kawowych 
i obiadowych zapewnionych przez organizatora. 

Gmina Maków – wydawca Wieści z Gminy przeprasza Panią Helenę Sałek za naruszające jej dobre imię publikacje: 
Jest decyzja rady w sprawie poligonu, Burzliwa sesja ze Spółdzielnią GS w tle, Radna Sałek głosuje przeciw stanowi-
sku ratującemu szkołę w Godzianowie! Czy chce jej likwidacji? i Czy rada Gminy ma coś do ukrycia?, a zwłaszcza 
za: zarzuty manipulowania materiałem z nagrań sesji rady Gminy i sugerowanie czytelnikom, że Pani Helena Sałek 
chciała likwidacji Gimnazjum w Godzianowie, podczas gdy informacje te były niezgodne z prawdą.

Gminny dzień strażaka
3 maja b.r. w naszej Gminie odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, które z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały szczególnie uroczysty charakter. Na uroczystość przybyły 
delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy z pocztami sztandarowymi, orkiestra dęta OSP Maków, władze Gminy, sołtysi, 
przewodniczące kół gospodyń wiejskich oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w makowskim 
kościele pw. Św.Wojciecha, którą celebrował ks.Grzegorz Krupa. Po jej zakończeniu wszyscy uczcili pamięć zmarłych druhów dźwię-
kiem syren strażackich samochodów, po czym wszyscy udali się do świetlicy OSP w Dąbrowicach, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości, podczas której Wójt Gminy wręczył okolicznościowe gratulacje obecnym oraz byłym prezesom OSP, posiadającym 
najdłuższy staż pracy w jednostkach.  Na zakończenie wystąpiła orkiestra dęta OSP i wszyscy spotkali się przy wspólnym obiedzie, 
który przygotowały panie z KGW w Dąbrowicach. 

W imieniu wszystkich Druhen i Druhów z naszych jednostek składamy wszystkim organizatorom serdeczne wyrazy podziękowania 
za tę wspaniałą uroczystość.

Rozpoczęcie obchodów Msza święta

Msza święta Poczty sztandarowe

Wspólny obiad Orkiestra OSP
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23 czerwca – w tradycyjną wigilię Św. Jana w makowskim 
Amfiteatrze odbyła się Makowska Noc Świętojańska, której  
organizatorem była Gmina Maków. Impreza  przyciągnęła sporą 
grupę mieszkańców, na których czekały atrakcje przygotowane 
przez organizatorów. Impreza rozpoczęła się rozpaleniem ogni-
ska przez Wójta Gminy. W czasie trwania imprezy można było 
słyszeć dobrze znane biesiadne piosenki, przy których uczestnicy 
piekli sobie kiełbaski zakupione przez organizatorów. W mię-
dzyczasie trwał również konkurs na najładniejszy wianek, każdy  
z uczestników imprezy mógł przynieść własnoręcznie wykonany 
wianek. W konkursie tym wzięło udział 35 osób, a wianki przez 
nich przyniesione zostały podzielone na 3 grupy wiekowe, tak 
aby każdy miał równe szanse. Nagrody dla uczestników tego 
konkursu zostały zakupione przez organizatora i były to:

za zajęcie I miejsca – namiot
II miejsca – koc piknikowy 
III miejsca – śpiwór, w każdej z kategorii wiekowej. 

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
Kategoria pierwsza (do lat 7) 
– Hanna Król, Maja Sękalska, Anna Lipińska

Mak owska Noc Świętojańska
Kategoria druga (8-9 lat)
– Maria Antoniak, Zofia Antoniak, Lena Sawicka
Kategoria trzecia (od 10 lat) 
– Julia Markowicz, Katarzyna Redlicka, Weronika Więcek. 

Dzieci mogły również spróbować swoich sił w robieniu ogrom-
nych baniek mydlanych, co sprawiło im wielką zabawę. 

Kulminacyjnym punktem wieczoru był pokaz sztuki ognia  
w  wykonaniu artystów Teatru Tańca z Ogniem pn.: „Mantra” z… 
Makowa, ale Mazowieckiego. Wszyscy obecni w Amfiteatrze 
z zapartym tchem obejrzeli spektakl pełen dynamicznych jak  
i bardzo refleksyjnych układów choreograficznych połączonych 
z odpowiednio dobraną muzyką, z wykorzystaniem pochodni, 
wachlarzy ognia, iskrowników i innych akcesoriów urozmaico-
nych efektami pirotechnicznymi. Wszystko to sprawiło, że ten 
szczególny wieczór wszyscy, którzy przybyli do Amfiteatru mogli 
miło i wesoło spędzić.

Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania 
Gniazdo. 
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Podczas tegorocznej Makowskiej Nocy 
Świętojańskiej odbył się konkurs piosen-
ki pn. „Rozśpiewany Maków”, którego 
głównymi założeniami były: propago-
wanie i upowszechnienie kultury mu-
zycznej oraz wyłonienie uzdolnionych 
wokalnie mieszkańców. Do konkursu 
zgłosiło się 45 uczestników w wieku od  
3 do 63 lat. Nad oceną występów pra-
cowało jury w składzie: Marian Chmie-
lewski, Maria Krawczyk i Beata Domiza, 

Rozśpiewany Maków
które nie bez trudu wyłoniło najlepszych 
wykonawców w poszczególnych gru-
pach wiekowych. 

Oto wyniki:
grupa 3-6 lat 
1. Gabrysia Kowara
grupa 7 -10 lat 
1. Julia Witczak
2. Dominika Żelazińska
3. Wiktoria Kucikowicz, Weronika Wię-

cek, Patrycja Placek

grupa 11-16 lat
1. ex equo – Karolina Maszkowska,  

Oliwia Rosińska, Julia Rosińska
grupa powyżej 16 lat 
1. Wojciech Gaworek

Najlepsi wykonawcy otrzymali atrak-
cyjne nagrody, a wszyscy pozostali 
uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami, których fundatorem była 
Gmina Maków.

W dniu 3 czerwca br. na stawach rekreacyjnych w Woli Ma-
kowskiej odbyły się wędkarskie zawody dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Imprezę zorganizowało tutejsze koło wędkarskie przy 
wsparciu Urzędu Gminy w Makowie. Była to już trzecia edycja 
zawodów, które z roku na rok przyciągają coraz więcej młodych 
amatorów wędkowania. Tym razem zebrała się rekordowa gru-
pa 29 dzieci. Konkurencję rozegrano w czterech kategoriach 
wiekowych. Młodym wędkarzom wytrwale kibicowali licznie 
zgromadzeni rodzice i dziadkowie. Zawody musiały być nieco 

Wędkowanie dla najmłodszych
skrócone ze względu na nadciągającą burzę. Nie popsuło  
to jednak nastrojów. Każde z dzieci zostało nagrodzone pamiąt-
kowym medalem, a zwycięzcy pucharami i upominkami. Spe-
cjalną statuetkę z rąk Wójta Gminy za największą złowioną rybę 
otrzymał Tomek Mikulski, któremu udało się złowić jesiotra mie-
rzącego 84 cm (3,55 kg). Na koniec przyszedł czas na poczęstunek  
z grilla i pamiątkowe zdjęcie. W przyszłym roku także planowane  
są zawody wędkarskie dla dzieci. Impreza ta na stałe wpisuje się  
w kalendarz imprez nad stawami w Woli Makowskiej. 
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Fotorelacja z Dnia Dziecka
W ostatnich dniach czerwca we wszystkich placówkach 

oświatowych naszej gminy – podobnie zresztą jak w ca-
łym kraju- uczniowie pożegnali rok szkolny 2017/2018. 
Z tej okazji odbywały się uroczyste akademie. Najlepsi 
uczniowie otrzymali nagrody, a nauczyciele i wychowawcy 
kwiaty od uczniów, którzy w ten sposób podziękowali im 
za całoroczny trud i pracę.

Żegnaj szkoło!
Uroczysty charakter miała również udział uroczystość pożegna-

nia 6 latków w makowskim przedszkolu, W tym roku dzieci z grup 
„Smerfy” i „Pszczółki” po wakacjach po raz pierwszy przekroczą 
próg szkoły podstawowej. Na pożegnanie z rąk Pani Dyrektor dzie-
ci otrzymały fotoksiążki oraz dyplomy ukończenia przedszkola. 
Łez i wzruszenia nie kryły zarówno dzieciaki jak i rodzice, oglądając 
swoje pociechy w okolicznościowym programie artystycznym 
oraz prezentacji multimedialnej z ich pobytu w przedszkolu.

Wszystkim, którzy rozpoczęli wakacje życzymy aby były one 
słoneczne i bezpieczne, oraz aby dostarczyły wielu niezapo-
mnianych wrażeń i wspomnień na przyszłość.

W piątek 1 czerwca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Makowie odbyły się zawody tenisa stołowego z okazji Dnia 
Dziecka. Zawody otworzyła pani Jolanta Szeliga - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Makowie. W zawodach udział wzięły 24 osoby. 
Zawody rozgrywane były w grupach: grupa początkująca, dziew-

częta chłopcy do kl.6 (2 grupy), chłopcy  powyżej kl.6. Najmłodszy 
zawodnik to 4-letni Wojciech Woch, a najmłodsza zawodniczka 
to 5-letnia Andżelika Bardzińska. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodycze i napoje. Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki, które 
wręczał pan Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy Maków.

Tenisowy Dzień Dziecka

Pszczółki z wychowawczynią Agnieszką Szychowską-Szadkowską

Smerfy z  wychowawczynią Anną Frankowską
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Po rocznej przerwie drużyna Macovii Maków wraca do Skier-
niewickiej Klasy Okręgowej.

Ostatecznie na koniec sezonu 2017/2018 Macovia zajmuje  
3 miejsce w Skierniewickiej Klasie A, które premiowane było bez-
pośrednim awansem do wyższej klasy rozgrywkowej.

Wielkie brawa i gratulacje dla Trenera oraz  Zawodników,  
za podjęcie rękawicy i walkę na niższym szczeblu rozgrywkowym 

po zeszłorocznym  spadku z Klasy Okręgowej. Pokazuje to ogrom-
ny charakter zawodników i przywiązanie do barw klubowych.

Dodatkowo wielkie gratulacje i podziękowania dla Zarządu oraz 
Kibiców, którzy w każdym meczu wiernie wspierali naszą drużynę. 

Cel drużyny został osiągnięty, teraz czas na nowe wyzwanie  
i gra w Skierniewickiej Klasie Okręgowej.

AWANS MACOVII MAKÓW DO KLASY OKRĘGOWEJ!!!

Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od posiada-
nego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci 
do ukończenia 20 roku życia, oraz do 24 roku życia, w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, opiekun faktycz-
ny, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, 
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor  
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek będzie można złożyć od 1 lipca online (przez stronę 
Ministerstwa Rodziny: empatia.mpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja 
papierowa) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie, ul. Główna 3.

Formularz wniosku będzie wydawany przez GOPS. Druk do-
stępny jest także na stronie Ministerstwa Rodziny: 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_
NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/1.pdf 

i – https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_
NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/SDS_1Zv3.pdf 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Rządowy program „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od  
1 lipca 2018 r. online: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE 
ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl będą przyjmowa-
ne wnioski na: świadczenia wychowawcze z rządowego Programu 
„Rodzina 500+”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świad-
czenia rodzinne na okres zasiłkowy 2018/2019 oraz za pomocą 
bankowości elektronicznej i portalu empatia na świadczenia „Do-
bry Start”. Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. będzie można również 
składać wnioski w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, Maków 
ul. Główna 3 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub 
pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16. 

Informacja GOPS

GOPS, w ramach kampanii informacyjnej skierowanej do  
beneficjentów wskazuje adres poczty elektronicznej, z której bę-
dzie wysyłana korespondencja do odbiorców programu „Dobry 
Start”: dobrystart@gminamakow.info.

Informacja GOPS 
– program „Dobry start”
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