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75-lecie Orkiestry Dętej
W dniu 19 listopada br. w sali gimna-

stycznej Szkoły Podstawowej w Makowie 
odbyła się uroczystość obchodów Ju-
bileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Makowie. Uroczystość tą swoją obecnością 
zaszczyciło wielu gości tj. Poseł na Sejm RP 
Grzegorz Wojciechowski, Minister, Dorad-
ca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Radny 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, który 
reprezentował również Pana Grzegorza 
Schreibera – Marszałka Województwa 
Łódzkiego, partnera tego wydarzenia tj. 
Jubileuszu Pan Paweł Sałek, Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP 

RP w Skierniewicach dh Mirosław Belina i 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Skierniewicach dh Tadeusz 
Grotkowski oraz Z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP w Skierniewicach bryg. Robert 
Gruchała, a także Ks. Dziekan Tadeusz 
Jaros – Proboszcz Parafii pw.Św. Wojciecha 
w Makowie, Przewodnicząca Rady Gminy 
Maków Pani Maria Piechut, byli członkowie 
Orkiestry z rodzinami oraz liczna grupa 
mieszkańców. Wszystkich gości powitał 
Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz. 
Historię Orkiestry przedstawił dh Józef 
Zawadzki. Następnie wręczono odzna-

czenia wyróżnionym członkom Orkiestry 
w uznaniu ich dotychczasowych zasług 
w upowszechnianiu kultury muzycznej. 
W dalszej części uroczystości odbył się 
okolicznościowy koncert w wykonaniu 
Orkiestry oraz solistów, który poprowadził 
Pan Marian Chmielewski.

Na zakończenie koncertu Wójt Gminy 
Jerzy Stankiewicz podziękował Orkiestrze 
za piękny koncert a przybyłym gościom za 
udział w uroczystości . 

Partnerem wydarzenia było Wojewódz-
two Łódzkie. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY, 
Pełnych spokoju i rodzinnego ciepła

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności, wiele sukcesów 
i samych szczęśliwych chwil w Nowym Roku 

życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut wraz z Radnymi

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz z Pracownikami Urzędu
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Sesje Rady Gminy Maków 
Informacja o pracy Rady Gminy Maków 

W okresie ostatnich kilku miesięcy br. odbyły się cztery sesje 
Rady Gminy Maków. 

Sesjom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Maria 
Piechut. Uczestniczyli w nich: radni, Wójt Gminy – Jerzy Stankie-
wicz, Sekretarz Gminy – Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy – Justy-
na Winciorek, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych, 
sołtysi.

Rada Gminy Maków pracowała trzykrotnie w trybie nadzwy-
czajnym, tj. w dniach: 20 października, 3 listopada i 2 grudnia. 
Spowodowane to było m.in. koniecznością wprowadzenia do 
budżetu gminy w trybie pilnym środków finansowych, otrzy-
manych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, 
wykorzystujących do ogrzewania węgiel, pellet, olej, gaz i drewno 
kawałkowe. Na pierwszej z sesji nadzwyczajnych w dniu 20 paź-
dziernika br. radny Marian Trojan złożył ślubowanie. Radny wszedł 
do Rady Gminy Maków w wyniku wyborów uzupełniających, 
które zostały zarządzone w związku z wygaszeniem mandatu 
radnego śp. Roberta Maciejaka, z powodu jego śmierci w lipcu br. 

W dniu 24 listopada br. odbyła się sesja zwyczajna. Porządek 
tej sesji był bardzo obszerny. Zgodnie z przyjętym już zwycza-
jem – Przewodnicząca Rady Maria Piechut i Wójt Gminy Jerzy 

Stankiewicz przedstawili 
informacje o bieżącej dzia-
łalności. Poinformowali 
o najważniejszych spra-
wach jakie wydarzyły się w 
okresie międzysesyjnym, 
m.in. z zakresu inwestycji i 
remontów, gospodarki ko-
munalnej, oświaty, kultury 
i spraw różnych. 

Jak co roku o tej porze 
– uchwalono stawki po-
datków na kolejny rok po-
datkowy, które dotyczyły 
podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych. Stawki te wzrosną o 
11,8% w stosunku do roku bieżącego. W dalszej kolejności Rada 
Gminy przyjęła pozostałe uchwały, przewidziane w porządku 
sesji. Między innymi został przyjęty Program Wspierania Rodzi-
ny w Gminie Maków na lata 2023-2025, określono szczegółowe 
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Rada Gminy ustaliła także wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie 
dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie. 

Tradycyjnie już – w końcowej części sesji – radni i sołtysi zgłasza-
li wnioski i zapytania. Do wszystkich poruszonych spraw odnieśli 
się Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady.

Ostatnia z sesji odbyła się w dniu 2 grudnia br. Rada Gminy 
Maków m.in. ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rok przyszły w wysokości:

- 26,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, 
na której kompostowane są bioodpady w kompostowniku przy-
domowym,

- 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, 
w przypadku braku kompostownika.

22 listopada br. na wniosek Spółki AGARIS odbyło się spotkanie 
konsultacyjne zarządu Spółki AGARIS z radnymi, sołtysami, pra-
cownikami urzędu gminy, aktywem społecznym gminy. Prezes 
Spółki AGARIS Rafał Nawrocki przedstawił wizualizację moderni-
zacji i fazy produkcji. Następnie została przeprowadzona dyskusja 
z uczestnikami spotkania. Pan Prezes mówił, że taśmociągi i silosy 
będą przykryte, a na wizualizacji wszystko było odkryte i cały odór 
leciał bezpośrednio do środowiska. Zauważyli to natychmiast 

Spotkania konsultacyjne uczestnicy spotkania. Na zakończenie wójt gminy zadał pytanie: 
„Niech podniesie rękę ten, kogo pan prezes przekonał do takiej 
modernizacji ?” Nikt z uczestników nie podniósł ręki.

Podobne spotkanie w wyżej wymienionym temacie odbyło 
się w dniu 14 listopada br. W spotkaniu oprócz mieszkańców 
uczestniczyli m.in. Robert Telus - Poseł na Sejm RP i Paweł Sałek 
- Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Tradycyjnie już w naszym samorządzie 
obchodzono Gminny Dzień Edukacji Na-
rodowej. W tym roku gala z okazji święta, 
odbyła się 14 października na Hali Sporto-
wej w Makowie.

Na Uroczystość przybyli nauczyciele 
obecni oraz emerytowani, pracownicy ad-
ministracji i obsługi szkół, przedstawiciele 
władz samorządowych na czele Wójtem p. 
Jerzym Stankiewiczem, Przewodnicząca 
Rady Gminy p. Maria Piechut wraz z rad-
nymi, Proboszcz w parafii św. Wojciecha 
w Makowie Tadeusz Jaros.

Uroczystość była doskonałą okazją do 
podziękowania pracownikom oświaty za 
trud włożony w edukację i wychowanie 
młodego pokolenia. Za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej Wójt Gminy Maków przyznał 
i wręczył pedagogom nagrody wójta. Na-
grody otrzymały Panie:

Barbara Dziuda, Anna Frankowska, 
Hanna Głuszek, Elżbieta Kamińska, Aneta 
Małczak, Lidia Matyjaszczyk, Gabriela 
Michalska, Monika Pietrzak, Monika Stań, 
Jolanta Szeliga, Jolanta Zarzycka-Karda.

Specjalne gratulacje i podziękowania za 
wkład pracy z młodzieżą odebrał Pan Ma-
rian Chmielewski-emerytowany nauczy-
ciel, wychowawca wielu pokoleń muzyków 
w makowskiej Orkiestrze.

Uroczysta galę uświetniły występy 
artystyczne. W pierwszej ich części zapre-
zentowali się uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Księdza Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Woli Makowskiej. Pod 
kierunkiem nauczycielek p. Anny Jawor-
skiej i Bożeny Skiby przedstawili zabawne 
scenki z życia szkoły oraz podziękowali i 
wyrazili uznanie dla trudnej, wymagają-
cej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela.

W dalszej części występów artystycznych 
zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu 
młodych adeptów Makowskiej Orkiestry 
pod kierunkiem Mariana Chmielewskie-
go, którzy wykonali na fortepianie oraz 
na instrumentach dętych utwory muzyki 
klasycznej: m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, 
F. Mendelssohna, L. van Beethovena. Na 
zakończenie koncertu młodzi artyści z 
grupy wokalnej zaprezentowali znane 
polskie przeboje przy akompaniamencie 
gitary basowej i perkusji.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w 
Makowie był wspaniałą okazją do spotka-
nia się i wymiany doświadczeń między 
pokoleniami. Wszystkim życzono pomyśl-
ności w życiu osobistym i działalności 
zawodowej, satysfakcji z wypełnianych 
obowiązków oraz pomyślnej realizacji 
wszelkich zamierzeń i planów.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
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* W dniu 11 listopada br. – w 104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha 
odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. We 
Mszy Św., którą celebrował ks. Tadeusz Jaros - proboszcz parafii, 
uczestniczyły m.in. władze Gminy Maków z Wójtem Jerzym 
Stankiewiczem i Przewodniczącą Rady Gminy Marią Piechut na 
czele, poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy oraz makowska 
Orkiestra Dęta OSP pod dyrekcją dh Mariana Chmielewskiego. 
Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Pol-
ski. Po zakończeniu Mszy Św. odbył się okolicznościowy koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej i solistów oraz 
uczniów ze szkół podstawowych pod kierunkiem p.Beaty Domiza.

* Dziesiątego listopada na stadionie w Makowie odbyła się już 
czwarta edycja biegów sztafetowych z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości – „Sztafeta dla Niepodległej”. W im-
prezie wzięło udział 77 uczniów ze szkół w Dąbrowicach, Mako-
wie, Pszczonowie i Woli Makowskiej. Otwarcia zawodów dokonał 
zastępca Wójta Gminy Maków Adam Gasiński. Rywalizowano w 
dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII – VIII. W tym 
roku każda drużyna miała swojego patrona – wybitnego Polaka – 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
sportowca, ale takiego sprzed wielu lat. Przed biegiem zadaniem 
każdej z drużyn było odszukanie kilku informacji o swoim patro-
nie. Innymi akcentami patriotycznymi były biało – czerwone stroje 
uczestników oraz pałeczki sztafetowe w barwach narodowych.

Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały okolicznościowe 
dyplomy. Na zakończenie uczestnicy zawodów oraz ich opie-
kunowie spożyli pyszne kiełbaski z grilla oraz gorącą herbatę 
przygotowane przez pracowników urzędu gminy. 

Imprezę zorganizowali animatorzy Orlika Jarosław Łopatka 
i Piotr Gradowski we współpracy z Gminą Maków oraz Makow-
skim Centrum Kultury. 

Po raz kolejny dzieci i młodzież na sportowo uczcili rocznicę 
odzyskania niepodległości. Mamy nadzieję, że „Sztafeta dla Nie-
podległej” na stałe wejdzie do kalendarza imprez sportowych 
naszej gminy.

* W ramach obchodów tegorocznego Święta Niepodległości 
dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Makowie na czele z 
Panią Dyrektor i nauczycielami odwiedziły urząd gminy. Gości 
przyjął Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz. Dzieci zaprezentowały 
krótki program artystyczny, na który złożył się Hymn Polski oraz 
piosenki patriotyczne.

Dnia 26 października 2022 r w Szkole Podstawowej im Księdza 
Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem odbył się III 
Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie Ojczyzno” 
pod patronatem Wójta Gminy Maków Jerzego Stankiewicza. W 
konkursie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu 
gminy. Uczniowie prezentowali utwory o tematyce patriotycznej 
w 6 kategoriach. Występy oceniała komisja w składzie: p. Marian 
Chmielewski, p. Ireneusz Foks, p. Piotr Gradowski, która wysoko 
oceniła poziom wszystkich występujących.

Laureaci konkursu zaprezentowali swoje utwory podczas kon-
certu z okazji obchodów Święta Niepodległości, który odbył się 
w dniu 11 listopada w makowskim kościele.

Bardzo dziękujemy wszystkim młodym artystom i ich opie-
kunom – nauczycielom ze szkół z terenu gminy za wspaniałe 
przygotowanie się do konkursu.

Konkurs „Tobie Ojczyzno”
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VII GMINNY DZIEŃ SENIORA

Jasełka w Słomkowie

Spotkanie autorskie z Joanną Jax
22 października br. w świetlicy OSP w Makowie odbył się VII Gminny Dzień Seniora-cykliczna uroczystość organizowana przez 

makowski Klub Seniora MAK. Wzięła w nim udział liczna grupa seniorów-członków klubu, a także zaproszeni goście m.in. Wójt 
Gminy Jerzy Stankiewicz, Przewodnicząca RG Maków Maria Piechut i Prezes LGD Gniazdo Marek Skiba, którzy na ręce Prezes Koła 
Pani Zofii Placek złożyli okolicznościowe życzenia i gratulacje. Następnie wszyscy obejrzeli okolicznościowy program artystyczny, na 
który złożył się mini recital skrzypcowy utalentowanej młodej skrzypaczki Agaty Więcek oraz okolicznościowy program artystyczny 
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Makowie pod kierownictwem Pani Renaty Wójcik.

Po zakończeniu części artystycznej, w której występujący artyści zebrali za swoje niezwykle udane występy gromkie brawa, 
wszyscy spotkali się na poczęstunku i lampce szampana. 

Warto zaznaczyć , że w gronie klubowiczów znalazły się dwa małżeństwa (Państwo Karwatowie i Państwo Wojciechowscy), które 
w bieżącym roku świętowały swoje Złote Gody pożycia małżeńskiego.

Dziękujemy kierownictwu i członkom Klubu za przygotowanie tej niezwykle miłej i udanej uroczystości.

7 października 2022r. w Makowskim Centrum Kultury w ramach 
puli spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki gościliśmy pisarkę po-
wieści historycznych, Panią Joannę Jax (właśc. Joanna Jakubczak), 
która przyjechała do nas z Olsztyna. 

Na spotkanie licznie przybyli sympatycy twórczości pisarki 
(jedna osoba ma w swoim prywatnym księgozbiorze 12 książek 
autorki!), członkowie DKK oraz Klubu Seniora Mak.

Wieczór autorski otworzyła Kierownik Biblioteki w Makowie, 
p.Marzena Kubik, powitała przybyłych i przedstawiła krótki bio-
gram pisarki, która zadebiutowała w 2014 roku „Dziedzictwem 
von Becków”. 

Prowadzenie spotkania Pani Marzena powierzyła członkini 
Dyskusyjnego Klubu Książki, Pani Cecylii Grzelce i rozpoczęła się 
„duchowa uczta”. Padło mnóstwo pytań i odpowiedzi. Pani Cecylia 

żonglowała miedzy życiorysem autorki, warsztatem pisarskim, 
smaczkami ze świata wydawniczego i pisarskiego, a nawet atrak-
cjami miasta Olsztyna. Autorka nawiązywała do swoich książek: 
„Długa droga do domu”, „Piętno von Becków”, „Syn zakonnicy” 
„Zemsty i przebaczenia”, „Zanim nadejdzie jutro”, „Prawda zapisa-
na w popiołach” i „Córka fałszerza”. W sumie powstało prawie 40 
pozycji. Ta pisarska płodność wynika z wielkiej dyscypliny Pani 
Joanny, która pisaniu i promocji książek poświęca dużo czasu. 
Cieszymy się, że spotkaniu wybrzmiały także przepiękne cytaty, 
pełne życiowych mądrości, które zostały wyfiltrowane z powieści:

* nienawiść najbardziej niszczy nas samych. Powoduje, że 
przestajemy dostrzegać piękno wokół siebie.

* kluczem do wszystkiego jest miłość. To ona pomaga czekać, 
wybaczać i znosić każde cierpienie.

* zawsze warto żyć. W miejsce ludzi, którzy odchodzą z naszego 
życia, pojawiają się inni, równie ważni. I dla nich warto budzić się 
każdego dnia, nawet jeśli są daleko

Na koniec publiczność odważnie zadawała pytania, a do zakupu 
książek i po autograf ustawiła się długa kolejka, bo warto nabyć na 
jesienne wieczory dobrą książkę, w której bohaterką jest historia 
albo bohaterami są ludzie, a historia jest dominującym tłem.

W niedzielę 11 grudnia br. odbyły się 
Jasełka Bożonarodzeniowe w Szkole Pod-
stawowej w Słomkowie

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Pamiątki po serialu „Chłopi”
Wiosną 1971 roku rozpoczęły się zdjęcia w Pszczonowie do słynnego serialu „Chłopi”, które trwały aż do wiosny 1972 roku. Zdję-

cia powstawały też w Lipcach Reymontowskich. Jako statyści występowali w tym filmie mieszkańcy obydwu tych miejscowości.
Rada Sołecka Pszczonowa i wielu innych mieszkańców upamiętnili to wydarzenie, stawiając tablice z informacją o filmowych ple-

nerach. Uroczystość odsłonięcia tablic odbyła się w dniu 3 grudnia br. Na tablicach znajdują się zdjęcia ze zbiorów Pana Zbigniewa 
Stania, który jest miłośnikiem i znawcą serialu. Na tych zdjęciach jest wielu mieszkańców Pszczonowa, ich domy i zwierzęta. Obie 
tablice są umieszczone obok kościoła.

Poświęcenie krzyża
W dniu 20 listopada br. w miejscowości 

Święte został poświęcony krzyż ufundo-
wany przez mieszkańców. Poprzedni krzyż 
został zniszczony przez wichurę. 

Warto dodać, że krzyż ten był jednym z 
była scena powrotu chłopów z więzienia 
na czele z Antkiem Boryną.

Dziękujemy mieszkańcom Świętego za 
ufundowanie nowego krzyża.

75-lecie Orkiestry Dętej

W dniu 27 listopada br. w hali MCK w Makowie odbyła się wystawa rasowych gołębi, 
zorganizowana przez Skierniewicki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego, na której można było zobaczyć niezwykle ciekawe okazy gołębi rasowych 
lokalnych hodowców.

Najlepsi hodowcy zostali uhonorowania pucharami, które wręczyli Wójt Gminy Jerzy 
Stankiewicz i Prezes skierniewickiego związku Lech Stań.

Wystawa gołębi 
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Renowacja 
obrazu

Obraz Matki Bożej Łaskawej znajdujący 
się w makowskiej świątyni pochodzi z 
przełomu XVII i XVIII wieku. Obraz ten na-
malowany został przez nieznanego autora 
na płótnie, a następnie naklejony na deskę. 
Jest przyozdobiony koronami i srebrnymi 
sukienkami autorstwa Franciszka Grusie-
wicza. W br. ze względu na poważne znisz-
czenia, obraz został poddany konserwacji, 
której podjęła się dr hab. Ewa Wiłkojć – 
główny konserwator Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Koszty konserwacji obrazu (33 
tys. zł) pokryli nasi mieszkańcy Państwo 
Agnieszka i Paweł Szot z Woli Makowskiej, 
za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Po zakończeniu konserwacji obraz 
został na nowo poświęcony w niedzielę 
27 listopada br. Stało się to okazją do do-
konania Aktu zawierzenia współczesnego 
pokolenia makowian w opiekę Maryi. Aktu 
poświęcenia i zawierzenia dokonał JE 
ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba. W uro-
czystości wzięli udział parafianie, władze 
samorządowe, dyrektorzy szkół , sztandary 
szkolne i jednostek OSP. 

Warto wspomnieć, że wcześniej tj. 20 
grudnia 1974 roku ks. Kardynał Prymas 
Stefan Wyszyński podczas odwiedzin 
naszej Parafii na zakończenie rekolekcji 
adwentowych dokonał aktu zawierzenia 
parafii Matce Bożej Łaskawej.

Relikwie ks. Kardynała od 7 grudnia br. 
znajdują się w naszym kościele.
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W dniu 04.12.2022r. w hali sportowej w Makowie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jest to ostatnie wydarzenie z cyklu reali-
zowanych w ramach realizacji zadania „Makowskie spotkania z rodziną” finansowanego w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny 
Rodzinie 2022”. Było to wydarzenie wielopokoleniowe i nakierowane na integrację międzypokoleniową.

Jarmark jak co roku cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 
W przepięknym domku Mikołaja dzieci miały możliwość napisać do niego list a sam Mikołaj rozdawał upominki, obdarował 

ponad 300 dzieci.
Podczas jarmarku można było zakupić ozdoby świąteczne od naszych lokalnych artystów. Wystawiali oni przepiękne ozdoby 

wykonane własnoręcznie tj. np. ręcznie malowane bombki, makramy, skrzaty, lampy, biżuterię i wiele, wiele innych cudów. Można 
było również napić się gorącej czekolady, herbaty, zjeść domowe wypieki, pierogi i inne łakocie. 

Nasz jarmark to wielkie święto rodziny. Było wiele atrakcji dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Nasi najmłodsi korzystali 
z dmuchańców, karuzeli i innych atrakcji. Brali udział w warsztatach polegających na tworzeniu ozdób świątecznych tzw. handmade.

„Makowskie spotkania z rodziną”
www.lodzkie.pl
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Bożonarodzeniowe tradycje
Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. 

Czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, 
zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są roz-
wiązaniem wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, 
wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną. Ten wyjątkowy czas 
to czas świąt Bożego Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste i rodzinne 
święta, w czasie których szczególną rolę odgrywają tradycje. To 
właśnie one nadają im jeszcze bardziej uroczystego i wyjątko-
wego znaczenia. 

Jedną z form kultywowania tych tradycji są widowiska jasełko-
we opowiadające o narodzinach Jezusa Chrystusa, które z reguły 
przygotowywane są w szkołach i przedszkolach.

Także i w naszej gminie utrwaliła się ta tradycja i przedsta-
wienia jasełkowe przygotowywane są przez wszystkie placówki 
oświatowe. 

W tym roku jako pierwsze odbyły się jasełka w Gminnym 
Przedszkolu w Makowie (6 grudnia). Jasełka to wyjątkowe święto 
dla całej społeczności przedszkola. W tym roku dzieci grupy 5-6 
latków pod kierunkiem p. Agnieszki Szychowskiej-Szadkowskiej 
wystąpiły w jasełkach, a pozostałe grupy uświetniły swój występ 
śpiewem pastorałek. W uroczystości wzięli udział zaproszeni go-

ście – m.in.: p. Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków, p. Adam 
Gasiński – z-ca Wójta Gminy, p. Maria Krawczyk -Sekretarz, p. 
Justyna Winciorek – Skarbnik, p. Jolanta Zarzycka-Karda – Dyrek-
tor GZEAS, p. Jolanta Szeliga – Dyrektor SP w Makowie, p. Hanna 
Mozga – Dyrektor MCK, p. Teresa Kopińska-Sołtys wsi Maków, ks. 
Tadeusz Jaros – Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Makowie 
wraz z ks. Adamem – Wikariuszem i ks. Andrzejem – Proboszczem 
ze Stachlewa. Nie zabrakło oczywiście licznej rzeszy mam, tatu-
siów, babć i dziadków, którym niejednokrotnie zakręciła się łza 
w oku, oglądając występy swych przejętych pociech. Gościem 
szczególnym, na którego czekały wszystkie dzieci, był oczywiście 
Święty Mikołaj.

Występy dzieci nagrodziły gromkie brawa widowni. Podzięko-
wań nie szczędzili także goście, m.in. Pan Wójt i Ksiądz Proboszcz.

W niedzielę 11 grudnia przedstawienie jasełkowe odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Słomkowie.

Szkoda, że nie możemy zaprezentować Państwu przedstawień 
jasełkowych, które odbyły się w pozostałych szkołach - już po 
wydaniu naszej gazety.

Dziękujemy serdecznie wszystkim – zarówno dzieciom jak też 
nauczycielom i opiekunom za przygotowanie tych pięknych 
widowisk.
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Konkurs ,,O Ignacym wiem wszystko” 
W dniu 8.11.2022 r. w Makowskim Centrum Kultury odbył się konkurs wiedzy pt.,,O Ignacym wiem wszystko” realizowany w 

ramach programu grantowego ,,Rozgrzewamy Polskie Serca” Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.
Skierowany był do uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych z terenu Gminy Maków. Przygotowanie do konkursu wymagało od 

uczestników opanowania dużej ilości materiału dotyczącego życia prywatnego i zawodowego, działalności społecznej, naukowej, 
patriotycznej oraz osiągnięć Ignacego Łukasiewicza. 

Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Szot ze Szkoły podstawowej w Woli Makowskiej, drugie miejsce – Eliza Kępień ze Szkoły Podsta-
wowej w Makowie, a trzecie miejsce Kalina Kubik ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Dodatek węglowy i zakup preferencyjny węgla
Z dniem 30 listopada br. zakończyło się przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. W tym czasie do urzędu gminy wpłynęło 

1937 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarstwom domo-
wym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. Łącznie wypłacono sumę 3 642 000 zł.

O wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła (pelet, drewno kawałkowe, olej, gaz skroplony) wpłynęło 315 wniosków. Łącznie 
wypłacono 627 000 zł.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla złożyło do tej pory 762 gospodarstwa domowe. Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy 
Maków prowadzi Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 2.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki upraw-
niające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
* Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
* Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: 1,5 tony do 31 

grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego 
w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego nieza-
kupionego w ramach limitu określonego na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023;

* Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Skierniewicach wynosi 1800 zł brutto;
* Do ceny nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – stanowi to 

dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe;
* Energetyka Cieplna Sp. z o.o. umożliwia wsparcie w organizacji transportu do gospodarstwa domowego. Dodatkowe informacje 

w tym zakresie można uzyskać w siedzibie spółki.

WIEŚCI ZNAD STOŁU
Grand Prix Weteranów w tenisie

W dniach 19-20.11.2022r. w Makowie w hali MCK odbył się 3. 
turniej cyklu Grand Prix Weteranów w tenisie stołowym. Organi-
zatorami turnieju byli: Polski Związek Tenisa Stołowego, Gmina 
Maków - Makowskie Centrum Kultury, UKS Maków. Turniej otwo-
rzył Paweł Sałek - Radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz Członek 
Zarządu PZTS - Marek Zalewski.

Do turnieju zgłosiło się 282 zawodniczek i zawodników z całej 
Polski. Turniej rozegrano w 12 kategoriach wiekowych - naj-
młodsze kategorie to przedział wiekowy 40-49 lat, a najstarsze to 
70-79 lat wśród pań, a wśród panów - 85 i więcej lat. W turnieju 
uczestniczyło 25 zawodniczek i zawodników z województwa 
łódzkiego, w tym 6 weteranów UKS Maków: Paweł Stopiński, 
Krzysztof Placek, Maciej Pigoń, Piotr Machaj, Jacek Gędek oraz 
Stanisław Zbudniewek. Do turniejów głównych awansowali 
Paweł Stopiński, Krzysztof Placek i Maciej Pigoń. Najwyższe 
miejsce wśród zawodników UKS zajął Paweł Stopiński - III miejsce 
w kategorii 40-49 lat. Krzysztof Placek grający w kategorii 50-59 
lat zajął miejsce 13-16. Również w kategorii 50-59 lat grał Maciej 
Pigoń zajmując miejsce 24-32. Pozostali zawodnicy UKS Maków 
zajęli dalsze miejsca.

Zawodnicy, który zdobyli czołowe miejsca w poszczególnych 
kategoriach zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami 
oraz dyplomami. Ponadto Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz 
wręczył statuetki ufundowane przez Radnego Sejmiku Woje-

W sobotę, 26 listopada na Orliku w Makowie rozegrano turniej 
piłkarski dla dzieci i młodzieży z okazji trwających mistrzostw 
świata – „Makowski mini mundial”.

W zawodach wzięło udział 42 zawodników (w tym jedna 
dziewczyna) rywalizujących w dwóch kategoriach wiekowych. 
Przed rozgrywkami kapitanowie poszczególnych drużyn wylo-
sowali reprezentacje, będące ich patronami, a następnie każdy z 
zawodników wylosował piłkarza danej reprezentacji.

 W kategorii „starszaków” zwycięstwo odniosła reprezentacja 
Anglii w składzie: Kacper Karalus (Kieran Trippier), Adam Marko-
wicz (Phil Foden), Grzegorz Zarzycki (Mason Mount), Maksymilian 

wódzkiego Pawła Sałka, które otrzymali: najstarszy zawodnik 
turnieju Lech Dojka oraz najlepsi zawodnicy województwa łódz-
kiego: Iwona Lewandowska, Waldemar Józala i Paweł Stopiński.

Turniej był świetną formą promocji Gminy Maków oraz Makow-
skiego Centrum Kultury. Wielu uczestników turnieju potwierdziło 
chęć udziału w przyszłych turniejach weteranów organizowanych 
w hali MCK.

MAKOWSKI MINIMUNDIAL 2022
Nowak (Marcus Rashford), Wiktoria Karwat (Jordan Henderson) i 
Bartłomiej Wysocki (Jon Stones). Kolejne miejsca zajęły Holandia 
i Brazylia.

Wśród młodszej grupy pierwsze miejsce zajęła Francja, grająca 
w składzie: Igor Pawlak (Benjamin Pavard), Kacper Marat (Theo 
Hernandez), Jan Owczarek (Adrien Rabiot), Błażej Kostrzewa 
(Kingsley Coman) i Dawid Fastyn (Antoine Griezman). Na drugim 
miejscu uplasowała się reprezentacja Polski, na trzecim Belgia, a 
na czwartym – Hiszpania.

W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy mogli posilić się smacz-
nym żurkiem, kiełbaską z grilla oraz gorącą herbatą przygoto-
waną przez pana Sylwka Zarzyckiego. Oprócz tego każdy z za-
wodników otrzymał smacznego batona. Na zakończenie turnieju 
wójt gminy Pan Jerzy Stankiewicz wręczył drużynom puchary i 
medale ufundowane przez Gminę Maków. 

Sponsorami poczęstunku byli: Wojciech Foks, Rafał Foks, 
Włodzimierz Domiza, Andrzej Domiza oraz Alina Siejkowska, 
właścicielka piekarni w Makowie. Chcielibyśmy także podzięko-
wać pozostałym osobom za pomoc w zorganizowaniu turnieju: 
Panom Marcelowi Paradowskiemu i Adamowi Gasińskiemu za 
sędziowanie meczów, Pani Monice Karalus z KGW Maków za 
udostępnienie akcesoriów kuchennych oraz Panu Tomkowi 
Michalakowi za ugotowanie zupki. Pomysłodawcami i organi-
zatorami turnieju byli animatorzy Orlika w Makowie – Jarosław 
Łopatka i Piotr Gradowski.

Opracował: Piotr Gradowski
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Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00

Gmina
Maków

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAĆ: butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe      
(np. karton po mleku, sokach), plastikowe np. torby, worki, reklamówki i inne folie - niezabrudzone, metale kolorowe 
(np. puszki po napojach i konserwach), folie aluminiową (niezabrudzoną). 
NIE WRZUCAĆ: butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, 
pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum, silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD. 

PAPIER
WRZUCAĆ: opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki           
i worki papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki. 
NIE WRZUCAĆ: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią, 
kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek 
higienicznych, tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych). 

SZKŁO
WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości.
NIE WRZUCAĆ: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych                      
i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów.

BIO
WRZUCAĆ: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny 
i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs).
NIE WRZUCAĆ: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

ODDZIAŁ SKIERNIEWICE - tel. 46 833 33 34

Maków ul. Akacjowa, Brzosty, Główna, Górska, Dworska, Graniczna,
Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa,  Malinowa, 

Ogrodowa, Przemysłowa, Sosnowa, Wiosenna, Zwierzyniec

 komunalne -2 pon, suche i papier -2 pon, szkło -2 pon (1), bio -2 pon

Miesiąc 
Metale

i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Styczeń 9 9 9 9 9
Luty 13 13 13

Marzec 13 13 13
Kwiecień 15 15 15 15, 24 15, 24

Maj 8 8, 22 8, 22
Czerwiec 12 12, 26 12, 26

Lipiec 10 10 10 10, 24 10, 24
Sierpień 14 14, 28 14, 28
Wrzesień 11 11, 25 11, 25

Październik 9 9 9 9, 23 9, 23
Listopad 13 13 13
Grudzień 11 11 11

Miesiąc 
Metale

i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Styczeń 9 9 9
Luty 13 13 13 13 13

Marzec 13 13 13
Kwiecień 15 15, 24 15, 24

Maj 8 8 8 8, 22 8, 22
Czerwiec 12 12, 26 12, 26

Lipiec 10 10, 24 10, 24
Sierpień 14 14 14 14, 28 14, 28
Wrzesień 11 11, 25 11, 25

Październik 9 9, 23 9, 23
Listopad 13 13 13 13 13
Grudzień 11 11 11

Miesiąc 
Metale

i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Styczeń 3 3 3
Luty 7 7 7 7 7

Marzec 7 7 7
Kwiecień 4 4, 18 4, 18

Maj 9 9 9 9, 23 9, 23
Czerwiec 6 6, 20 6, 20

Lipiec 4 4, 18 4, 18
Sierpień 1 1 1 1, 22 1, 22
Wrzesień 5 5, 19 5, 19

Październik 3 3 3 3, 17 3, 17
Listopad 7 7 7
Grudzień 5 5 5

Miesiąc 
Metale

i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Styczeń 10 10 10 10 10
Luty 14 14 14 

Marzec 14 14 14
Kwiecień 11 11 11 11, 27 11, 27

Maj 16 16, 25 16, 25
Czerwiec 13 13, 30 13, 30

Lipiec 11 11 11 11, 31 11, 31
Sierpień 8 8, 30 8, 30
Wrzesień 12 12, 29 12, 29

Październik 10 10 10 10, 30 10, 30
Listopad 14 14 14
Grudzień 12 12 12

Miesiąc 
Metale

i tworzywa 
sztuczne

Papier Szkło Bio
Zmieszane 

odpady 
komunalne

Styczeń 10 10 10
Luty 14 14 14 14 14

Marzec 14 14 14
Kwiecień 11 11, 27 11, 27

Maj 16 16 16 16, 25 16, 25
Czerwiec 13 13, 30 13, 30

Lipiec 11 11, 31 11, 31
Sierpień 8 8 8 8, 30 8, 30
Wrzesień 12 12, 29 12, 29

Październik 10 10, 30 10, 30
Listopad 14 14 14 14 14
Grudzień 12 12 12

MAKÓW-KOLONIA – Akacjowa, 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

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

MAKÓW-KOLONIA – Ogrodowa
MAKÓW – Maków-ulice: Akacjowa, Brzosty, Główna, Górska, Dwor-

ska, Graniczna, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa, 
Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Ogrodowa, Przemysłowa, 
Sosnowa, Wiosenna, Zwierzyniec, Główna Kapkaz.


