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Nowa hala sportowa oddana do użytku
W październiku 2020 r. Gmina Maków zakończyła budowę hali sportowej w Makowie. Była to inwestycja wieloletnia dofi -

nansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 4mln zł. 
W ramach zadania powstał jeden z nowocześniejszych obiektów sportowych w regionie, w skład którego wchodzi pełnowy-

miarowa płyta boiska, widownia, zaplecza szatniowe dla uczniów i zespołów sportowych, siłownia, sala fi tness, sala rekreacyjna, 
mała sala konferencyjna. Obiekt jest połączony łącznikiem ze szkołą, posiada też duży przestronny taras oraz antresolę. Hala 
jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy. Tak duże zadanie wymagało od nas przemyślanej organizacji, by hala mogła 
jak najlepiej służyć społeczeństwu. 

Dokończenie na str. 6

Drodzy Mieszkańcy 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia 
życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz

z Pracownikami Urzędu

Nr 4 (227) - Rok XXIV - ISSN 1232-7611, październik–grudzień 2020 r.



2 WIEŚCI Z GMINY  –  Gazeta Gminy Maków

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Maków,

przed nami Święta Bożego Naro-
dzenia. Minął kolejny rok i dwa 
lata, odkąd powierzyliście nam 
Państwo kierowanie Gminą. Rok 
2019 upłynął spokojnie, plan został 
wykonany i był rekordowym pod 
względem inwestycji. Wykonano 
25 inwestycji za 11 mln 143 tys. zł, 
przy dofi nansowaniu zewnętrznym 

5 mln 812 tys. zł. Bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do budowy 
dróg. Największe zadanie inwestycyjne 2019 roku to przebudowa 
drogi w Dąbrowicach. Zadanie to wcześniej przygotowane, miało 
być realizowane w 2018 roku. Ponieważ rok 2018 był rokiem wy-
borczym, wszystkie budowy były drogie. Koszt budowy drogi w 
Dąbrowicach szacowano na 2 mln zł, przy dofi nansowaniu 50% 
na 50% kosztowałoby nas to 1 mln zł. Wycofaliśmy wniosek o do-
fi nansowanie, by wiosną 2019 roku złożyć dwa wnioski na drogę 
w Dąbrowicach i Słomkowie, w których dofi nansowanie wynosiło 
80%. Tak jak się spodziewaliśmy, po wyborach ceny budowy dróg 
spadły. Koszt budowy drogi w Dąbrowicach wyniósł 1 mln 636 
tys. zł, przy dofi nansowaniu 80 %, to jest 1 mln 309 tys. zł, a nasz 
wkład własny wyniósł tylko 327 tys. zł.

Droga w Słomkowie kosztowała 2 mln 450 tys. zł, dostaliśmy na 
nią dofi nansowanie w wysokości 1 mln 913 tys. zł, a nasz wkład 
własny wyniósł 537 tys. zł.

Dzięki wejściu w inwestycje przy tak dużym, bo aż 80% dofi nan-
sowaniu mogliśmy zrobić jeszcze odwodnienie drogi w Dąbrowi-
cach i 1200 m.b. drogi Maków – Kolonia ul. Zagajna za 99 tys. zł.

Droga Jacochów – Pszczonów (1,5 km) jest zrobiona w połowie. 
Mieszkańcy pytali mnie dlaczego tylko tyle. W uchwale budże-
towej na 2020 rok na tę drogę mieliśmy zapisane tylko 10 tys. zł.  

Przetarg na wykonanie połowy drogi to 466 tys. 542 zł. Pod-
jęliśmy staranie o środki zewnętrzne. Z budżetu Województwa 
Łódzkiego otrzymaliśmy 276 tys. 380 zł (możliwa maksymalna 
kwota dofi nansowania), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych  176 tys. zł, resztę uzupełniliśmy środkami własnymi w 
wysokości 14 tys. zł.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok to 17 mln 925 
tys. zł, a środki własne 797 tys. zł. 

Należy wspomnieć, że zrobiliśmy drogę Święte Laski – Łuby (791 
m.b.) , wartość 313 tys. zł, pozyskane dofi nansowanie 181 tys. zł.

Z Europejskiego Funduszu Rolnego zrobiliśmy „ostatnią drogę” 
do cmentarza w Pszczonowie.

Przez ostatnie 2 lata wykonano w Gminie:
– 6 km 479 m.b. dróg asfaltowych, 2259 m.b. dróg ulepszonych 

powierzchniowo, 
– 1400 m.b. chodników.

Całkowita wartość inwestycji drogowych, to 5 mln 186 tys. zł, 
dofi nansowanie zewnętrzne 3 mln 753 tys. zł, wkład własny 1 
mln 433 tys. zł

Rok 2020 możemy śmiało nazwać rokiem COVID – 19. Szerząca 
się na całym świecie pandemia wyhamowała świat, wprowadza-
jąc chaos w wielu dziedzinach życia. Pomimo licznych przeszkód, 
głosów krytyki i często też braków kadrowych spowodowanych 
zachorowaniem na COVID – 19, Gmina Maków elastycznie 
dostosowuje się do sytuacji i na bieżąco wdraża rozwiązania, 
które pozwalają na realizację i kontynuowanie zaplanowanych 
wcześniej działań.

Jak co roku, w naszej Gminie staramy się realizować  inwestycje 
z ochrony środowiska, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej. 
Także w tym roku zakończyliśmy kolejny już etap montażu ko-
lektorów słonecznych i kotłów na pellet. Cieszymy się, że nasi 
mieszkańcy chętnie korzystają z tego typu projektów i stawiają 
z nami na ekologię. Wiemy też z licznych telefonów i zapytań, że 
w dalszym ciągu interesujecie się tego typu projektami. Mogę 
zapewnić, że jeśli tylko będzie możliwość aplikowania o środki 
na tego typu inwestycję  przez samorządy, będziemy o takie 
fundusze się starać.

Największą inwestycją była budowa hali sportowej. Na tej 
budowie przećwiczyliśmy chyba wszystko: zerwane umowy, 
inwentaryzacje, procesy sądowe (wszystkie wygraliśmy), od-
wołania do Krajowej Izby Odwoławczej, negocjacje, rozprawy 
z fi rmą ubezpieczeniową (ostatecznie wygraliśmy proces, 570 
tys. zł gwarancji i 60 tys. zł odsetek). Umowę z Grupą Ekoenergia 
mogliśmy podpisać dopiero we wrześniu 2019 roku. Wielkie 
roboty wykonywane były jesienią i zimą  (w błocie i mrozie). 
Wielką radość sprawili mi mali chłopcy, gdy pierwszy raz weszli 
na halę. Stanęli, otworzyli radosne buzie i powiedzieli „Ooooooo 
jak pięknie”. Dla takiej dziecięcej radości warto było to robić.

Nie mniej ważnym zadaniem do wykonania było też stworzenie 
żłobka w Makowie. Udało nam się to z pełnym sukcesem i od 
nowego roku zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy do 
korzystania z naszej oferty. Cieszymy się, że dzięki temu projek-
towi umożliwiamy rodzicom powrót do pracy ze świadomością, 
że dziecko pozostaje pod profesjonalną opieką w naszym żłobku.
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Poza dużymi inwestycjami realizowaliśmy też te mniejsze, ale 
jakże ważne dla naszych społeczności. W 2020 roku udało nam 
się wyremontować świetlicę OSP Dąbrowice, zbudować altankę 
w Woli Makowskiej, zagospodarować teren przy świetlicy w Świę-
tem, zmienić dach na strażnicy OSP w Krężcach, stworzyć boisko 
do piłki w Pszczonowie, wyremontować plac zabaw w Makowie, 
a także doposażyć świetlice w naszych miejscowościach, założyć 
w nich klimatyzacje, monitoring.

Szanowni Państwo, 
od ponad 20 lat w Polsce istnieją przepisy dotyczące zapew-

nienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, lecz nadal 
trudno dostrzec wprowadzanie ich w praktyce. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że budynek naszego urzędu nie spełnia żadnych norm 
architektonicznych, dlatego też odkupiliśmy w 2007 roku działkę 
od parafi i. W 2010 roku  wykonano parking i posiano trawnik z 
nieutwardzoną ścieżką oraz posadzono kosodrzewinę. W 2018 
roku przygotowano dokumenty do zmiany przeznaczenia grun-
tów i złożono wniosek na budowę budynku pasywnego. 19 lipca 
2019 roku weszła Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Do 30 września 2020 roku musieliśmy 
powołać koordynatora dostępności. W lipcu 2021 rok urząd musi 
być dostępny dla osób poruszających się za pomocą kul, protez, 
wózków, słabych, chorych niesłyszących, niedowidzących, z 
trudnościami manualnym i poznawczymi, osób z wózkami dzie-
cięcymi ciężkim bagażem, tyle ustawa. Spójrzmy teraz na nasz 
stary budynek. Dobrze służył społeczności przez prawie 40 lat. 
Obecnie dach aluminiowy dziurawy jak sito, instalacje do wymiany 
(najgorsza elektryczna), bariery architektoniczne, schody - każdy 
innej wysokości. Czas na remont kapitalny. Koordynator dostęp-
ności przeliczył koszty, trzeba prawie 3 mln zł. Jest ciasno, będzie 
jeszcze ciaśniej, bo potrzeba widny, wyjść ewakuacyjnych itp. 

Przenosimy się do nowego budynku, o którym śmiało można 
powiedzieć – budynek przyszłości. Zastosowano wszystkie naj-
nowsze technologie jakie stosuje się w nowoczesnym budownic-
twie ekologicznym i energooszczędnym. Jeden tylko przykład: 
żeby nie płacić podatku od deszczówki, będzie ona łapana w 
specjalny system podziemnych skrzynek wodnych, które będą 
wykorzystane do odbioru ciepła wprowadzanego do budynku.

Koszty wstępne – wartość budowy 7 mln zł, dotacje – 3,8 mln 
zł,  środki własne – 3,2 mln zł.

W czerwcu otrzymaliśmy pieniądze z tarczy Covid-19.
Ten budynek na kontynuowanie inwestycji otrzymał 533 tys. zł. 

Na wiosnę przeprowadzamy się do nowego budynku, a stary 
budynek zostanie wyremontowany i przekazany na potrzeby 
naszego społeczeństwa. Nowy budynek stanie się centrum admi-
nistracyjnym i będzie świadczył o sile i świetności Gminy Maków.

Szanowni Państwo, 
dziś z perspektywy minionego czasu stwierdzam, że nie były 

to łatwe zadania, ale dzięki Waszej akceptacji, poparcia Radnych 
i zaangażowania pracowników Urzędu Gminy, mogliśmy je 
zrealizować z wielkim sukcesem. Wszystkim, którzy w te inwe-
stycje włożyli pracę i cząstkę serca, mówię najprostsze ze słów: 
DZIĘKUJĘ.

Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Wiele zadań już 
czeka na realizację, mamy już podpisane umowy na dofi nanso-
wania, a inne są w fazie projektu. Myślę, że w nowym roku uda 
nam się je zrealizować z powodzeniem, tak jak robimy to do tej 
pory. Gmina Maków jest w dobrej kondycji fi nansowej, będziemy 
wspierać inwestycje, działania prorozwojowe, by być na ścieżce 
trwałego rozwoju. Zapraszam do współpracy.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Stankiewicz

Wójt Gminy Maków
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Jesienne Sesje Rady Gminy Maków 
W miesiącu październiku i listopadzie odbyły się cztery sesje 

nadzwyczajne Rady Gminy Maków tj. w dniach: 09 paździer-
nika, 17 i 24 listopada oraz 3 grudnia. Trwająca od dłuższego  
czasu epidemia Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ob-
ostrzenia spowodowały, że sesje Rady Gminy Maków odbywają 
się korespondencyjnie. Radni głosują nad projektami uchwał 
na przekazanych im kartach do głosowania. Od miesiąca 
grudnia wprowadzono stacjonarne, indywidualne posiedzenia 
stałych komisji, podczas których omawiana jest tematyka sesji. 
Radni mogą zgłaszać pytania, uzyskiwać wyjaśnienia i informa-
cje. Jeżeli potrzebują dodatkowych wyjaśnień, mogą również 
telefonicznie kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy. 

Podczas październikowej sesji Rada Gminy zarządziła wybo-
ry sołtysów i rad sołeckich w ośmiu sołectwach naszej Gminy. 
Już wiemy, że wybory te odbędą się z dużym opóźnieniem, 
ponieważ w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest możliwe 
zorganizowanie zebrań wiejskich. Na ww. sesji w wyniku prze-
kształcenia instytucji kultury, powołano Makowskie Centrum 
Kultury. Celem działalności Makowskiego Centrum Kultury 
będzie prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwija-
jącej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz 
upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w kraju i za granicą.

Podczas sesji odbywającej się w dniu 17 listopada Rada 
Gminy utworzyła Gminny Żłobek w Makowie, ustalając także 
wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w tej placów-
ce. Żłobek zacznie funkcjonować od nowego roku. Na sesji 
tej został przyjęty Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Program 
współpracy Gminy Maków z organizacjami  pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021 rok. 

Na kolejnej sesji w dniu 24 listopada podjęta została uchwała 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Sesja grudniowa dotyczyła wprowadzenia zmian budżetu 
gminy w związku z otrzymaniem dofi nansowania na realizację 
zadania pn. „Utworzenie terenów zieleni z bazą edukacyjną w 
Gminie Maków”. W ramach tego zadania zostanie zagospo-
darowany teren w Makowie, położony w rozwidleniu dróg, 
sąsiadujący z cmentarzem, spółdzielnią i marketem Dino.  
Realizacja zadania rozpocznie się wiosną 2021 roku.  

W miesiącu grudniu zaplanowana jest jeszcze jedna sesja, 
która  odbędzie się po świętach.

Komunikat
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Maków z dnia 04 grudnia 2020 roku, dzień 24 grudnia 2020 roku 

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Makowie.
W związku z powyższym w tym dniu Urząd Gminy w Makowie będzie NIECZYNNY

Urząd Gminy w Makowie informuje, że z powodu panującej pandemii, zebrania wiejskie w sprawie 
wyborów sołtysów i rad sołeckich w 8 sołectwach Gminy Maków tj.: w Makowie, Makowie-Kolonii, 

Krężcach, Dąbrowicach, Woli Makowskiej, Pszczonowie, Jacochowie i Sielcach odbędą się z opóźnieniem.
Poinformujemy o terminach zebrań w ww. sołectwach w możliwie najbliższym okresie czasu, 

kiedy minie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.   
Do czasu wyboru nowych władz sołeckich, ich obowiązki wykonują dotychczasowi sołtysi i rady sołeckie. 

Wójt Gminy (-) Jerzy Stankiewicz

INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Wstrzymany odczyt wodomierzy 
Wójt Gminy Maków informuje, iż w związku zagrożeniem spowodowanym pandemią COVID-19, na terenie gminy Maków 

do odwołania wstrzymany został odczyt stanu wodomierzy przez inkasenta.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie stanu licznika wody:

• na adres e-mail: wodamakow@op.pl,
• SMS-em na numer tel. kom: 667-665-630, 667-665-622 

• telefonicznie na numer tel. 46 831-20-17 wewn. 109
W informacji prosimy podać adres do wysyłki faktury.
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Gratulujemy Kołu Gospodyń Wiej-
skich w Świętem wygranego plebiscytu 
pn.,,Dziarskie KGW ” zorganizowanego 
przez „Głos Skierniewic i Okolicy”. Plebi-
scyt ten pokazał, jak wiele dobrego robią 
te Panie dla swoich mieszkańców. Re-
daktor naczelna Głosu wręczyła Paniom 
puchar i nagrodę główną w wysokości 
1000 zł na dowolne wydatki.

Należy podkreślić, że w plebiscycie 
wzięły udział 74  Koła Gospodyń Wiej-
skich . Zwyciężczynie ze Świętego zdo-
były 5560 punktów. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Świętem 
istnieje ponad 60 lat z krótką przerwą 
w latach 90-tych.W 1996 roku działal-
ność Koła została reaktywowana przez 
przewodniczącą Panią Marię Piechut. 
Obecnie funkcję tę pełni Pani Urszula 
Łuczywek. Dziś w KGW w Świętem 
działa 47 pań, które angażują się w or-
ganizację między innymi : Dnia Kobiet, 
Makowskiej Majówki, dożynek i innych 
imprez okolicznościowych. Organizują 
również wycieczki, wyjazdy do teatru 
i na koncerty. Główną wygraną Panie 
planują przeznaczyć na zorganizowanie 
wycieczki na Litwę. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Od 1 września do 30 listopada na terenie 
całego Kraju odbywał się Powszechny 
Spis Rolny.

Celem PSR 2020 było dostarczenie in-
formacji z dziedziny rolnictwa, zebranie 
informacji o gospodarstwach rolnych i 
związanych z nimi gospodarstwach do-

mowych, a także analiza zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Z tego miejsca składamy serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich, którzy wzięli 
udział w Powszechnym Spisie Rolnym.

Szczególne podziękowania należą się 
Rachmistrzom z terenu Gminy Maków: 

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończony !!!
Pani Anecie Bobrowskiej, Panu Mar-
cinowi Karwatowi, Pani Magdalenie 
Broniarek, którzy w tym trudnym czasie 
wykonywali sumienną i rzetelną pracę oraz 
mieli poczucie zaangażowania i zdyscypli-
nowania w wypełnianiu obowiązków w 
prace spisowe. 

Za koordynacje prac 
spisowych odpowiadało 
Gminne Biuro Spisowe 
w składzie: Adam Ga-
siński, Beata Glanow-
ska, Agnieszka Placek, 
Monika Bodek, Tomasz 
Krawiec.

Dane statystyczne po 
przeprowadzeniu spisu 
wyglądają następująco:
 •  Liczba gospodarstw do 
spisania (przed spisem): 
740
 •  Liczba gospodarstw 
spisanych: 740

Spis Rolny został zreali-
zowany w 100%

Dziękujemy !!!

Dziarskie 
Koło Gospodyń Wiejskich



6 WIEŚCI Z GMINY  –  Gazeta Gminy Maków

W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu w Gminie Maków Makowskiego Centrum 
Kultury, którego Dyrektorem jest Pan Adam Gasiński. (fot. obok)

Makowskie Centrum Kultury będzie się zajmowało na terenie naszej Gminy organizacją życia 
społeczno-kulturalno-sportowego naszej Gminy zgodnie z potrzebami mieszkańców. W chwili 
obecnej Makowskie Centrum Kultury tworzy budynek Hali Sportowej i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Makowie.

Mimo pandemii wirusa COVID – 19, Makowskie Centrum Kultury rozpoczęło  działalność na hali 
sportowej. W chwili obecnej zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi na hali odbywają 
się zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych . Z bogatą ofertą zajęć można zapoznać się 
na  Fanpage Makowskie Centrum Kultury . Działa też Gminna Biblioteka Publiczna.

W przyszłości małymi krokami zamierzamy rozwinąć działalność tej instytucji zgodnie z oczeki-
waniami Mieszkańców, poszerzymy ofertę zajęć tak, by każdy znalazł coś dla siebie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli, aby ten piękny obiekt mógł powstać i służyć Naszym 
Mieszkańcom. Szczególne podziękowania kierujemy do radnych byłej i obecnej kadencji, którzy 
głosowali za budową tego obiektu i pracownikom Urzędu Gminy zaangażowanym w jego budowę.

Główna płyta

Widok ogólny
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Poświęcenie hali Przekazanie kluczy do obiektu

Przekazanie kluczy do obiektu Wejście główne

Sala rekreacyjna Sala fi tness

Siłownia Miejsca dla publiczności
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Zmarł 
ks. Stanisław Ciąpała

W dniu 23 października 2020 roku w  szpitalu w Płońsku w wieku 
77 lat zmarł Ks. Prałat Stanisław Ciąpała długoletni proboszcz parafi i 
pw. Św. Wojciecha w Makowie. Msza Św. pogrzebowa odprawiona 
została w dniu 27 października br. w kościele pw. Św.Wawrzyńca w 
Sochaczewie, gdzie śp.ks. Stanisław pełnił ostatnio posługę duszpa-
sterską jako rezydent. Pochowany został na cmentarzu parafi alnym 
w Zdunach w grobie rodzinnym.

Jeszcze w grudniu bieżącego roku do jednostek OSP w Krężcach i 
Pszczonowie trafi  nowy sprzęt i wyposażenie dzięki dotacjom, które 
udało się pozyskać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priory-
tetowego „Ogólnopolski program fi nansowania służb ratowniczych” 
w zakresie „Część 2) Dofi nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Jednostki te znalazły się w gronie 51 jednostek OSP z terenu 
województwa łódzkiego, których wnioski o dotacje uzyskały po-
zytywną ocenę.

Do jednostki w Krężcach trafi  sprzęt o wartości 25 tys. zł (m.in: 
agregat prądotwórczy o mocy 6 kW z funkcją AVR, wentylator od-

FINANSOWE WSPARCIE 
DLA OSP

dymiający, spalinowa pilarka do materiałów wielowarstwowych, 
plecakowy opryskiwacz spalinowy, przenośny sprzęt do oświetlenia 
terenu akcji oraz 2 pary butów woderów). Do Pszczonowa trafi  m.in.: 
pilarka spalinowa do stali i betonu, pilarka do drewna, opryskiwacz 
spalinowy, drabina pożarnicza, narzędzie wielofunkcyjne, 2 pary 
butów  woderów i 10 kompletów umundurowania koszarowego 
wartości 14740 zł.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że koszty, jakie na 
zakup sprzętu poniosą jednostki stanowić będą jedynie 1% wartości 
zakupów, a w 99% pokryte zostaną z uzyskanych dotacji.

Warto nadmienić, że w roku ubiegłym również ze środków WFOŚ i 
GW w Łodzi dotację na doposażenie w  wysokości 35 tys. zł otrzymała 
jednostka OSP w Makowie.

* Gmina Maków otrzymała dofi nansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w  wysokości 960 tys. zł 
na budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach. Obecnie stacja pracuje normalnie, ale jest jedną z 
najstarszych stacji w Gminie Maków. Nowa stacja będzie wyposażona w nowoczesne technologicznie obiek-
ty i wyrównawczy zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 i wysokości 11 m. Nowa stacja zapewni 
utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci.

* W trosce o czyste powietrze ze środków Unii Europejskiej przeprowadzona zostanie termomodernizacja 
przedszkola i sali gimnastycznej w Makowie oraz szkół podstawowych w Makowie i Pszczonowie. Obiekty 
będą ogrzewane z nowych kotłowni gazowych. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofi nansowanie w  
wysokości 1 mln 896 tys. zł.

CZYSTA WODA I CZYSTE POWIETRZE 
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Opłata za odpady po nowemu
 PODATKI BEZ ZMIAN

Urząd Gminy w Makowie informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Maków w 
latach 2021-2022, od dnia 1 stycznia 2021 r., zmianie ulegnie stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z wyliczonymi i proponowanymi w uchwale stawkami nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 21,00 zł/osobę/m-c - dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach 

przydomowych (po 20% zniżce);
- 26,25 zł/osobę/m-c - dla osób które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie.
Aktualnie ze zniżki ustalonej w br. korzysta ok. 98% mieszkańców naszej Gminy, kompostując bioodpady we własnym zakresie.
Według założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminny system gospodarki odpadami powinien być 

systemem samofi nansującym i winien się bilansować co oznacza, że Gmina nie może zarabiać na opłatach za śmieci!!!
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Eko-Region Sp. z o.o.),
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Eko-Region Sp. z o.o.), 
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Wzrost stawki za odbiór odpadów jest w głównej mierze konsekwencją kwoty wskazanej w przetargu przez fi rmę Eko-Region. 

Na wielkość tej kwoty wpływa choćby opłata marszałkowska, pobierana za składowanie 1 tony odpadów, która jeszcze niedawno 
wynosiła 24 zł za tonę, a w 2020 roku wynosi 270 zł za tonę, większa ilość i masa odbieranych odpadów czy wzrost płacy minimal-
nej. Koszty obsługi administracyjnej systemu wynoszą mniej niż 1% wszystkich kosztów związanych z obsługą systemu odbioru 
odpadów rocznie.

Warto zaznaczyć, że obliczone stawki są jednymi z najniższych spośród okolicznych gmin. Dodatkowo, aby ułatwić segregację 
odpadów papierowych, w następnym roku do wszystkich nieruchomości będą podstawione kosze na papier w kolorze niebieskim.

W obecnej chwili Gmina jest w dobrej pozycji fi nansowej, ma zabezpieczone środki na inwestycje i dlatego w przyszłym roku 
podatki pozostaną na tym samym poziomie mimo, że ceny energii, pracy, usług zdrożeją o ok. 5-10 %.

Do wizyty Św. Mikołaja makowskie przedszkolaki przygotowywały się już od dawna, ucząc się wierszyków i piosenek, aby jak 
najlepiej wypaść podczas wizyty tego długo oczekiwanego Gościa. Dzieciaki przygotowały się do wizyty wzorowo, bo Mikołaj zo-
stawił im wiele prezentów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Starszym wizyta długo oczekiwanego Gościa sprawiła wiele 
radości. Młodsze dzieci, mimo początkowego strachu, jaki wywołał u nich wygląd Gościa, dzielnie prezentowały przygotowane i 
wyuczone występy, a Mikołaj wszystkim odwdzięczył się zostawiając mnóstwo podarków. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MAKOWSKIM PRZEDSZKOLU
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Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że każdy z Was może skorzystać z autobusów, które dowożą dzieci do szkół. 

Poniżej rozkłady:

Przystanek
07:35 Maków szkoła 14:35 10:00
07:40 Wola Makowska 14:45 10:10
07:45 Sielce Prawe 14:50 10:15
07:50 Sielce Lewe 14:55 10:20
07:55 Wola Makowska szkoła 15:00 10:25
08:05 Maków szkoła 15:10 10:35

  

 Maków szkoła – Sielce Lewe – Maków szkoła

Przystanek
08:05 Maków szkoła 15:30 10:40
08:13 Święte szkoła 15:35 10:45
08:18 Święte OSP 15:40 10:50
08:28 Pszczonów „Bakutil” 15:48 /
08:35 Pszczonów szkoła 15:55          /
08:40 Słomków szkoła 16:00 10:55
08:45 Maków ul.Główna 16:05 11:00
08:50 Maków szkoła 16:15 11:05

 Maków szkoła – Święte – Maków szkoła

Przystanek
08:05 Maków szkoła 16:25
08:10  16:20
08:12 Słomków skrzyżowanie 16:18
08:15 Jacochów 16:15
08:20 Jacochów OSP 16:10
08:25 Pszczonów Podłężce 16:05
08:30 Pszczonów szkoła 16:00
08:40 Słomków ul. Zagórze 15:50
08:45 Maków ul.Zagajna 15:40
08:50 Maków szkoła 15:35

Maków szkoła – Jacochów – Maków szkoła

Przystanek
12:50 Pszczonów szkoła 12:50
13:00 Pszczonów „Bakutil” /
13:15 Pszczonów Podłężce /
13:20 Jacochów OSP 12:45
13:25 Jacochów 12:40
13:30 Słomków skrzyżowanie 12:35
13:35 Słomków szkoła 12:30
13:40 Maków szkoła 12:25

Pszczonów szkoła – Jacochów – Maków szkoła

Przystanek
14:35 Maków szkoła 07:30 12:00
14:40 Krężce sklep 07:35 12:05
14:45 Dąbrowice OSP 07:40 12:10
14:50 Dąbrowice szkoła 07:45 12:15
14:55 Krężce ul. Leśna 07:53 12:20
15:00 Krężce ul. Kręta 07:55 12:30
15:10 Maków Zwierzyniec 08:00 12:32
15:15 Maków ul.Graniczna 08:03 12:34
15:20 Maków szkoła 08:05 12:35

 Maków szkoła – Dąbrowice – Maków szkoła
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
Rozgrywki ligowe

W sobotę 12 grudnia br. rozegrano ostatnie mecze w I rundzie 
II ligi kobiet. Drużyna UKS Agaris Maków z kompletem zwycięstw 
zdobyła I miejsce w tabeli rozgrywek II ligi pań. Właśnie w sobotę 
Makowianki pokonały ULKS Moszczenica 7-3. Drużyna UKS wy-
stąpiła w składzie: Anna Kujawiak, Anna Caban, Diana Wrzosek 
oraz juniorka Monika Jacczyk. Serdecznie gratulujemy !

 Męska drużyna UKS Agaris II Maków rozegrała mecze z rezer-
wami I-ligowego IKS Start Zduńska Wola 5-5, oraz zwyciężyła 
w meczu przeciwko MKS Rzgów 7-3. UKS II Maków wystąpił w 
składzie Jakub Placek, Krzysztof Placek, Wojciech Placek oraz w 
meczu ze Zduńską Wolą Mateusz Kowalski, a w meczu z MKS 
Rzgów Tomasz Nowak.

Makowska Gwiazdka 2020
W sobotę 12 grudnia 2020 roku odbył się coroczny turniej 

tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży „Makowska Gwiazdka”. 
Turniej zorganizowano zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
Sportu wydanymi na czas pandemii. W turnieju uczestniczyło 
29 zawodniczek i zawodników - 14 dziewcząt i 15 chłopców. 
Wszyscy uczestniczą w treningach tenisa stołowego UKS Maków 
prowadzonych w halach sportowych w Makowie. Uczestnicy 
zawodów otrzymali: słodycze, medale oraz nagrody i upominki. 
Turniej zorganizowany był przez UKS Maków oraz Gminę Maków. 
Medale i nagrody wręczali: Pan Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy 
Maków oraz Pan Adam Gasiński - Zastępca Wójta Gminy Maków.
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MAKÓW – Maków-ulice: Akacjowa, Brzosty, Główna, Górska, Dwor-
ska, Graniczna, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa, 
Kwiatowa, Malinowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Sosno-
wa, Wiosenna, Zwierzyniec, Łąkowa, Główna Kapkaz.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2021 R.

Miesiąc 
Metale

i tworzywa
Papier Szkło Bio

Zmieszane 
odpady 

komunalne
Styczeń 11 11 11 11

Luty 8 8 8
Marzec 8 8 8

Kwiecień 12 12 12 12, 26 12, 26
Maj 17 17, 31 17, 31

Czerwiec 14 14, 28 14, 28
Lipiec 12 12 12 12, 26 12, 26

Sierpień 9 9, 23 9, 23
Wrzesień 13 13, 27 13, 27

Październik 11 11 11 11, 25 11, 25
Listopad 15 15 15
Grudzień 13 13 13

Miesiąc 
Metale

i tworzywa
Papier Szkło Bio

Zmieszane 
odpady 

komunalne
Styczeń 11 11 11

Luty 8 8 8 8 8
Marzec 8 8 8

Kwiecień 12 12, 26 12, 26
Maj 17 17 17 17, 31 17, 31

Czerwiec 14 14, 28 14, 28
Lipiec 12 12, 26 12, 26

Sierpień 9 9 9 9, 23 9, 23
Wrzesień 13 13, 27 13, 27

Październik 11 11, 25 11, 25
Listopad 15 15 15 15 15
Grudzień 13 13 13

Miesiąc 
Metale

i tworzywa
Papier Szkło Bio

Zmieszane 
odpady 

komunalne
Styczeń 5 5 5

Luty 2 2 2 2 2
Marzec 2 2 2

Kwiecień 6 6, 20 6, 20
Maj 4 4 4 4, 18 4, 18

Czerwiec 1 1, 15 1, 15
Lipiec 6 6, 20 6, 20

Sierpień 3 3 3 3, 17 3, 17
Wrzesień 7 7, 21 7, 21

Październik 5 5, 19 5, 19
Listopad 2 2 2 2 2
Grudzień 7 7 7

Miesiąc 
Metale

i tworzywa
Papier Szkło Bio

Zmieszane 
odpady 

komunalne
Styczeń 12 12 12 12 12

Luty 9 9 9
Marzec 9 9 9

Kwiecień 13 13 13 13, 29 13, 29
Maj 11 11, 25 11, 25

Czerwiec 8 8, 29 8, 29
Lipiec 13 13 13 13, 29 13, 29

Sierpień 10 10, 30 10, 30
Wrzesień 14 14, 29 14, 29

Październik 12 12 12 12, 29 14, 29
Listopad 9 9 9
Grudzień 14 14 14

Miesiąc 
Metale

i tworzywa
Papier Szkło Bio

Zmieszane 
odpady 

komunalne
Styczeń 12 12 12

Luty 9 9 9 9 9
Marzec 9 9 9

Kwiecień 13 13, 29 13, 29
Maj 11 11 11 11, 25 11, 25

Czerwiec 8 8, 29 8, 29
Lipiec 13 13, 29 13, 29

Sierpień 10 10 10 10, 30 10, 30
Wrzesień 14 14, 29 14, 29

Październik 12 12, 29 12, 29
Listopad 9 9 9 9 9
Grudzień 14 14 14

MAKÓW-KOLONIA – Akacjowa, Ogrodowa, Wiosenna, Zagajna

SIELCE LEWE, SIELCE PRAWE
WOLA MAKOWSKA

JACOCHÓW 
SŁOMKÓW – Borowiny, Główna, Gościniec, Kościelna, Nad Strugą, 

Okreżna, Olszynki, Podgajna, Za Górą, Zarzeczna, 
Źródlana

ŚWIĘTE LASKI, ŚWIĘTE NOWAKI, PSZCZONÓW

DĄBROWICE
KRĘŻCE – Główna, Kręta, Leśna, Sportowa , Strażacka, Źródlana

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych

Selektywnie zbierane odpady komunalne tj:
 • przeterminowane leki i chemikalia • zużyte baterie i aku-

mulatory • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny • meble 
i odpady wielkogabarytowe • zużyte opony samochodowe 
w ilości do 8 szt. na rok • odpady zielone – do 200 kg na rok 

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komu-
nalne – do 400 kg na rok,

właściciele nieruchomości mogą zbierać i samodzielnie dostarczać 
do punktu selektywnego odbioru odpadów.

Transport odpadów właściciel zapewnia we własnym zakresie 
i na własny koszt.

Adres: PSZOK stacjonarny, Eko-Region Sp.z o.o.
Julków, 96-116 Dębowa Góra

Godziny przyjęć odpadów: 
od poniedziałku do piątku w  godz. 15.00 – 20.00


