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Otwarcie nowego budynku
Urzędu Gminy

We wtorek 11 maja odbyło się oficjalne otwarcie nowego
budynku Urzędu Gminy w Makowie. Nowy budynek wybudowany został w nowoczesnej technologii pasywnej, jest w pełni
przystosowany do obsługi interesantów - także tych ze szczególnymi potrzebami. W otwarciu m.in. uczestniczyli: Biskup
Pomocniczy Diecezji Łowickiej Ks. Bp Wojciech Osial, księża
makowskiej parafii: Ks. Proboszcz Tadeusz Jaros i Ks.Wikariusz
Jakub Zakrzewski, wykonawca inwestycji - Prezes Grupa Ekoenergia i Woj-Art Andrzej Szewczyk, Radna Powiatu Skierniewickiego Monika Karalus, Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut wraz z Radnymi oraz pracownicy urzędu gminy.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Maków.
Budynek został wybudowany przy współudziale środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
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Rada Gminy Maków udzieliła jednogłośnie
absolutorium dla Wójta Gminy Maków za 2020r.

CO W INWESTYCJACH ?

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy
Maków. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, sesja została
przeprowadzona w trybie korespondencyjnym. Radni uczestniczyli w niej, głosując na dostarczonych kartach do głosowania.
Rada Gminy Maków przyjęła wszystkie uchwały, które zostały
objęte porządkiem sesji. Trzy z nich dotyczyły wyrażenia zgody na
wydzierżawienie, sprzedaż i nabycie nieruchomości. Został przyjęty plan pracy stałych komisji. Dokonano zmiany budżetu gminy
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przyjęty został program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi, jak również dokonano zmian w
ewidencji pomników przyrody, w wyniku czego 59 kolejnych
drzew uzyskało status pomnika przyrody, a z trzech drzew zdjęto
status pomnika przyrody.
Kolejna sesja odbyła się w dniu 24 czerwca br. Była to sesja
stacjonarna, pierwsza, jaką zorganizowano w nowym budynku
Urzędu Gminy w Makowie przy ulicy Akacjowej. Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piechut. Była to
jedna z najważniejszych sesji w roku. Główny jej temat dotyczył
udzielenia Wójtowi Gminy Maków absolutorium za 2020 rok.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rada Gminy Maków
rozpatrzyła najpierw raport o stanie Gminy Maków za 2020 rok,
a następnie podjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu wotum
zaufania Wójtowi Gminy Maków. W trakcie realizacji kolejnych
punktów sesji, zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Maków za 2020 r. i z informacją o stanie mienia

komunalnego oraz opiniami stałych komisji i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za
2020 r. Zarówno stałe komisje, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe sprawozdanie.
W roku 2020 dochody zrealizowano w wysokości 42.684.908,09
zł, a wydatki w wysokości 47.738.064,37 zł, w tym wydatki na
zadania inwestycyjne w wysokości 20.234.061,13 zł. W głosowaniu jawnym, Rada Gminy udzieliła jednogłośnie absolutorium
Wójtowi Gminy – tj. 14 głosami „za”. Udzielenie absolutorium to
stwierdzenie prawidłowego wykonywania zadań budżetowych i
braku zastrzeżeń do prowadzonej przez Wójta Gminy gospodarki
finansowej. Przewodnicząca Rady Maria Piechut wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Kazimierzem Sałkiem podziękowali
Wójtowi Jerzemu Stankiewiczowi za jego pracę na rzecz naszej
Gminy, wręczyli kwiaty. Gratulacje od pracowników Urzędu i
jednostek organizacyjnych naszej gminy przekazała Sekretarz
Gminy Maria Krawczyk. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz dziękując
za udzielenie absolutorium, powiedział, że rok 2020 był bardzo
trudny, panowała pandemia, jednak wiele przedsięwzięć zostało
zrealizowanych. Podkreślił, że jest to wynik pracy całego zespołu.
Słowa podziękowań skierował do radnych, pracowników Urzędu,
jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysów.
W dalszej kolejności Rada Gminy zajęła się pozostałymi zagadnieniami, które przewidywał porządek sesji. Między innymi
dokonała przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świętem w
Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Makowie. Wójt Gminy Maków podziękował Pani Bożenie Szmigler – dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętem za jej wieloletnią
pracę na rzecz tej placówki. Pani Bożena Szmigler również skierowała słowa podziękowań do władz gminnych za wieloletnią
współpracę w okresie kierowania przez nią tą szkołą.
W dalszej kolejności Rada Gminy dokonała ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych i ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
W końcowej części sesji – radni i sołtysi zgłaszali zapytania
i wnioski. Do wszystkich poruszonych spraw odniósł się Wójt
Gminy Jerzy Stankiewicz.

Zmieniamy Gminę – budynki szkół oszczędne
i przyjazne środowisku

Trwa realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynków
oświatowych na terenie gminy Maków.
W ramach zadania poddane kompleksowej termomodernizacji zostały budynki Szkoły Podstawowej , Sali Gimnastycznej i
Gminnego Przedszkola w Makowie oraz Szkoła Podstawowa w
Pszczonowie.
Dzięki realizacji projektu zmniejszy się ich zapotrzebowanie na
energię cieplną oraz poprawi się sprawność energetyczna budynków poprzez ich ocieplenie, wymianę źródła ciepła i instalacji co
To jeszcze zrobimy…
oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
Gmina Maków otrzymała milionowe dotacje na remont dróg
gminnych. Drogi, jakie zostaną poddane przebudowie to:
1. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E”
Na to zadanie Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych.

fot. Termomodernizacja SP w Makowie
Ostateczne zakończenie prac przewidziano na koniec listopada
bieżącego roku
Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020
Wartość inwestycji: 2 775 849,25 zł
Wartość dotacji: 1 896 036,49 zł
* W drogach
To już zrobiliśmy…
Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i
grysami w miejscowościach:
- Dąbrowice (za rzeką) o długości 200 m.b.

Podziękowanie
Podczas sesji Rady Gminy Maków, w dniu 24 czerwca 2021 roku,
w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Świetem w
Szkołę Filialną, podziękowano dyrektor Pani Bożenie Szmigler za
pełną poświecenia pracę na stanowisku dyrektora. Pani Bożena
Szmigler pełniła funkcję dyrektora szkoły przez ostatnie 20 lat. W
szczególny sposób kształtowała umysły młodych ludzi, wskazując
im właściwą drogę życiową. Pani Bożena Szmigler od 1 września
2021 roku będzie nauczycielem Szkoły Filialnej w Świętem.
Dziękujemy Pani Dyrektor za te lata pracy, za stworzenie dobrej
atmosfery pracy oraz integrację ze środowiskiem lokalnym.
Dziękujemy za współpracę z przedstawicielami organu prowadzącego, dyrektorami placówek oświatowych z terenu naszej
gminy opartą na zrozumieniu problemów oświaty, szacunku i
zaufaniu.
Życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

- Pszczonów – Góry do budynków nr 150-165 o długości 380
m.b.
- Maków Kolonia ul. Wiosenna do budynków nr 1a, 1b. o długości 80 m.b.
- Wola Makowska od nr 66 do Stachlewa o długości 70 m.b.
- Wola Makowska od nr 66 do Sielc Prawych o długości 70 m.b.
- Dąbrowice od nr 275 w stronę szkoły o długości 70 m.b.
Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i
grysami na spękaniach w nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Dąbrowice, Krężce ul. Leśna, Pszczonów - Podłężce w
ilości 1400 m2.

fot. Droga w Dabrowicach

fot. Podpisanie umowy z Wojewodą Łódzkim

W ramach zadania zostanie przebudowana droga o długości
3,288 km na odcinku od Makowa (skrzyżowanie przy cmentarzu) poprzez Maków – Kolonię do Woli Makowskiej (skrzyżowania ze szkołą). Droga na całym odcinku zostanie poszerzona do
szerokości 5,5 m, a na odcinku od Makowa do Makowa-Kolonii
(I etap) zostanie wybudowany na fragmencie chodnik i na całej
długości ścieżka rowerowa. W II. etapie będzie przebudowana
droga Maków-Kolonia – Wola Makowska.

fot. Droga Maków - Wola Makowska
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zautomatyzowaną i połączoną za pomocą Internetu z gminnym - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świętem – w ramach zadasystemem wodociągowym, gdzie można na bieżąco śledzić
nia wykonano wylewkę i położono parkiet, wymieniono drzwi
proces uzdatniania wody, jak i stan wody w zbiorniku. Prace
i naprawiono uszkodzenia komina. Wartość robót – 67 tys. zł.
przy SUW potrwają do września br. Koszt projektu ogółem
Ponadto strażacy wykonali prace remontowe we własnym
(razem SUW i oczyszczalnia) – 1 738 419,31 zł brutto. Wartość
zakresie (wymieniono oświetlenie, wyremontowano sufit,
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
pomalowano ściany). Koszty materiałów pokryła gmina na
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
kwotę 13 tys.zł.
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 960 716,00 zł.

Na wykonanie zadania został już przeprowadzony przetarg i
wybrano wykonawcę.
W ramach III. etapu planuje się poszerzyć to zadanie o budowę
ścieżki rowerowej do Woli Makowskiej.
2. „Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej
nr 115103 E”. Droga ta czeka na swoją realizację kilka lat. Po
wielu staraniach udało nam się wypracować wspólne porozumienie z Nadleśnictwem Skierniewice i dzięki tym działaniom
droga zostanie wybudowana jeszcze w tym roku.
Jest to odcinek o długości 930 m łączący drogę powiatową
z miejscowością Skierniewice tzw. droga przez las. Na drogę
tą został ogłoszony przetarg w chwili obecnej trwa wybór
wykonawcy

Będziemy robić jeszcze:

fot. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim

W wodociągach

fot. Podpisanie porozumienia z Nadleśnictwem Skierniewice
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- Zakończono roboty budowlane związane z montażem małej
oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach. przydomowa oczyszczalnia odbiera już i oczyszcza ścieki
z budynku szkoły i przedszkola. Koszt inwestycji – 120540 zł
brutto.
- Wykonano sieci wodociągowe w miejscowościach:
- Święte Laski – działki o długości 607 m.b.
- Święte Laski do działek nr 267/2, 267/15, 267/15, 267/14,
267/13, 267/12, 267/11, 267/10, 267/9, 267/16 o długości
420 m.b.

3. Przebudowa drogi do pól w miejscowości Jacochów etap II” W
ramach tego zadania zostanie wykonany drugi etap łączący
Jacochów z Pszczonowem tzw. Pólko o długości 814 m.

fot. Droga Jacochów-Pszczonów

Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu
Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z
produkcji gruntów rolnych w wysokości 181 520,00 tys. W chwili
obecnej został ogłoszony przetarg na wykonawcę tej inwestycji
Dla rozwoju każdego samorządu drogi to priorytet. Sprawa
transportu to podstawowa kwestia dla rozwoju gospodarki
gminy, dlatego też w naszych inwestycjach staramy się co rok
fot. Budowa wodociągu w Swiętem
przebudować kluczowe odcinki dróg. W tym roku będzie to aż
5,03 km istotnych odcinków dróg dla rozwoju Gminy. Cieszymy To jeszcze zrobimy…
się, że udało nam się w tym roku rozpocząć przebudowy dróg - Sieć wodociągową w miejscowości Wola Makowska o zakładu
i do Woli Makowskiej i drogi przez Zwierzyniec, ponieważ były
EL-IN do granicy z gmina Skierniewice o długości 565 mb. i w
to drogi z zawiłościami prawnymi. Czasami nie wystarczą same
Osiedlu Zwierzyniec o długości 180 mb.
pieniądze, ale ważniejsze są sprawy formalne, czy sprawy wykupu - Ponadto w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściegruntów. W tym przypadku nam się udało osiągnąć wszystkie te
kowej w miejscowości Dąbrowice trwa budowa i przebudowa
elementy i doprowadzić do realizacji tych zadań.
Stacji Uzdatniania Wody. Będzie ona kolejną stacją, w pełni

fot. Budowa SUW w Dąbrowicach

W świetlicach

1. „Sołectwo na plus”
Wnioski czterech sołectw zostały zaopiniowane pozytywnie
przez Urząd Marszałkowski i przyznano pomoc na poniższe
zadania:
- Sołectwo Krężce - „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej przy
OSP Krężce poprzez remont myjni i kuchni” (10.000,00 zł);
- Sołectwo Wola Makowska -„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wola Makowska – ogrodzenie terenu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez
instalację monitoringu” (10.441,81 zł);
- Sołectwo Jacochów - „Poprawa jakości mieszkańców Jacochowa poprzez modernizację oświetlenia ulicznego”
(10.000,00 zł);
- Sołectwo Maków – Kolonia „Pasieka sołectwa Maków –
Kolonia” (10.000,00 zł).
2. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Maków – 2021”

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach – trwają prace
remontowe toalet i korytarz, utworzona została toaleta dla
W dniu 13 maja 2021r. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim
niepełnosprawnych. Wartość robót 106 tys. zł
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
realizację zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Maków – 2021” w kwocie 87.681,00 zł. W
ramach zadania odbierzemy azbest ze 115 posesji w ilości szacunkowej 250,518 Mg. Planowany termin zakończenia zadania
wrzesień 2021 r.
Ponadto Gmina Maków ubiega się o kolejne środki na instalację kotłów na pellet u naszych mieszkańców, w związku tym
złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie
dofinansowania na zadanie pn.„Ochrona środowiska naturalnego
Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii –
III etap”. W ramach projektu zaplanowano wymianę kotłów u 41
mieszkańców (o mocy od 15 kW do 31 kW) oraz instalację paneli
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej tj. Hala
Sportowa, Szkoła Podstawowa, Stadion i Orlik. Wniosek opiewa
fot. Świetlica w Dąbrowicach
na kwotę 1.668.484,80 zł , w tym dofinansowanie 1.257.371,00 zł.

Zebrania wiejskie w sprawie wyborów
sołtysów i rad sołeckich w ośmiu sołectwach naszej Gminy
W ośmiu sołectwach naszej Gminy odbędą się zebrania wiejskie, na których zostaną wybrani sołtysi i rady sołeckie.
Zebrania odbędą się w następujących terminach:
1. Maków-Kolonia – w dniu 1 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Makowie o godz.17.00;
2. Krężce – w dniu 2 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Krężcach o godz.16.45;
3. Sielce – w dniu 8 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Sielcach
Lewych o godz.17.00;
4. Dąbrowice – w dniu 10 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej
przy OSP w Dąbrowicach o godz. 16.45;

5. Maków – w dniu 17 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej przy
OSP w Makowie o godz.16.30;
6. Jacochów – w dniu 23 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej przy
OSP w Jacochowie o godz.16.45;
7. Wola Makowska - w dniu 4 września 2021 r. w świetlicy
wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej o godz.16.45;
8. Pszczonów – w dniu 11 września 2021 r. w świetlicy wiejskiej
przy OSP w Pszczonowie o godz.16.45.
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Walne zebranie
w Klubie Seniora MAK
9 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Klubu Seniora MAK.
Na wstępie zebrani uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie
członków klubu śp. Edmunda Placka i Tadeusza Kowalskiego. W
dalszej części okolicznościowe statuetki z okazji ukończenia 80
lat otrzymały Panie Maria Gocalska i Maria Pokrop, a Państwo
Maria i Zygmunt Zatorscy oraz Alicja i Tadeusz Krawczyk z okazji

jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego otrzymali kwiaty i
gratulacje, a następnie zebrani odśpiewali im tradycyjne 100 lat
i wznieśli toast lampką szampana.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań złożonych przez
zarząd i komisję rewizyjną Klubu, które przyjęli jednogłośnie.
Przyjęto również wniosek o nadaniu tytułu Honorowego Członka
Klubu Państwu Stanisławie i Janowi Wach.
Po wyczerpaniu porządku obrad uczestnicy spotkania zwiedzili
nową siedzibę urzędu gminy oraz halę sportową, po których
oprowadził ich Wójt Jerzy Stankiewicz, przedstawiając szczegółowo informację na temat budowy, kosztów i funkcjonowania
budynków.

Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i
poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Gmina od 06.07.2021r. uruchomi punkt konsultacyjny, w którym będzie można uzyskać informację o Programie
oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.
Z programu można m.in. wymienić piec, wykonać termomodernizację budynku.
Dyżury Punktu konsultacyjno – informacyjnego będą pełnioDnia 31.05.2021r. Gmina Maków podpisała porozumienie z
ne
w budynku Urzędu Gminy: wtorek godzina 9 – 15, czwartek
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
godzina
14 - 18
Wodnej w Łodzi dotyczące realizacji programu„Czyste Powietrze”.

Od 1 lipca br. wchodzi obowiązek
zgłaszania źródła ciepła
Już od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła
lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można będzie złożyć w prosty sposób przez Internet,
nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil Zaufany
/ bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie ma dostępu do
Internetu deklarację trzeba złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do
urzędu listem poleconym.
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed
1 lipca 2021r.
W przypadku źródeł ciepła w nowo powstających budynkach
termin na zgłoszenie będzie wynosił 14 dni od dnia oddania
budynku do użytkowania.
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej.

Wystawa w MCK
19 czerwca 2021 r. na tarasie Makowskiego Centrum Kultury
odbył się wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Gradowskiego
- ,,Zwierzyniec Królewski i Uroczysko Bażantarnia – w czułych
objęciach wiosny”. Wydarzenie połączone było z OBCHODAMI
JUBILEUSZU 30-lecia pracy zawodowej Pana Zbigniewa. Wystawę
można oglądać w Makowskim Centrum Kultury (Hala Sportowa
ul. Akacjowa 2) do 30 września 2021 r.
Serdecznie zapraszamy!!!

www.gminamakow.info
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Noc Świętojańska
W Makowskim Amfiteatrze dnia 23.06.2021r. odbyła się Noc Świętojańska. W programie imprezy był m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, mieszkańcy Gminy wykonali ich, aż 41. Komisja oceniająca nie miała łatwego zadania, gdyż każdy był
nietuzinkowy. Na Wigilii Św. Jana, nie zabrakło wspólnego biesiadowanie przy ognisku oraz pieczenia kiełbasek. Dzieci mogły
robić samodzielnie wielkie bańki mydlane oraz wspólnie bawić się, grając na wielkoformatowych grach. Całe święto zostało zakończone niesamowitym pokazem wodno-laserowy, połączenie wody z ogniem robiło wrażenie a kolorowe lasery nocą myślę,
że było widać nie tylko w Amfiteatrze.
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Nowy Urząd Gminy

www.gminamakow.info

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Rozpoczęcie budowy Urzędu Gminy

Na placu budowy Urzędu Gminy

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Uroczystości otwarcia nowego Urzędu Gminy

Urząd Gminy - hol
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Zmiana Księży Wikariuszy
W dniu 27 czerwca 2021r. w naszej parafii odbyło się pożegnanie księdza wikariusza Jakuba Zakrzewskiego, który był z nami
przez trzy lata, zaskarbiając sobie w tym czasie wielką sympatię parafian.
Podczas uroczystej niedzielnej Mszy Świętej Ksiądz Jakub wygłosił swoje ostatnie kazanie, a po Mszy Św. poszczególne grupy
parafialne przeszły w procesji z kwiatami i podziękowaniami złożonymi na ręce naszego Wikariusza.
Życzenia dopełnił Ksiądz Proboszcz Tadeusz Jaros oraz Pan Wójt Jerzy Stankiewicz.
Po trzech latach intensywnej posługi w naszej wspólnocie parafialnej, przepełnionej różnorodnymi inicjatywami duszpasterskimi skierowanymi zwłaszcza do dzieci i młodzieży, ksiądz Jakub na mocy dekretu diecezjalnego został przeniesiony do Parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie.
Drogi Księże Jakubie…
Dziękujemy Ci za trud i pracę oraz zawsze ciepły uśmiech i serdeczność. Dałeś się poznać jako człowiek sympatyczny, odpowiedzialny,
wrażliwy i wyrozumiały.
Życzymy, aby w dalszej drodze Twojego kapłańskiego posługiwania towarzyszyła Ci Łaska Boża.
Abyś dzięki tej mocy miał siłę do pokonywania wszelkich trudności i nigdy nie przestawał cieszyć się życiem i napotkanymi ludźmi.
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże w Twojej dalszej posłudze kapłańskiej.
W niedzielę 4 lipca 2021r. Parafianie powitali nowego wikariusza ks. Adama Łukaszewicza (fot niżej).

Urząd Gminy - sala konferencyjna

Urząd Gminy - pokoje służbowe

Urząd Gminy - pokoje służbowe

Urząd Gminy - USC sala ślubów

Urząd Gminy - kotłownia
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Z życia szkół
Pomimo pandemii i zdalnego nauczania uczniowie makowskich szkół uczestniczyli w organizowanych konkursach i z powodzeniem odnosili w nich sukcesy:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach wzięli udział w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym i
zajęli w nim czołowe lokaty:
• Bartosz Walczak, uczeń klasy V- I zajął miejsce w kategorii klas
IV-VI,
• Aleksandra Starzec, uczennica klasy IV-II miejsce w kategorii
klas IV-VI,
• Jakub Broniarek, uczeń klasy VII – II miejsce w kategorii klas
VII-VIII.
Koordynatorem konkursu była p.Aneta Małczak, nauczycielka
biologii, geografii, przyrody i muzyki.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicach wzięła udział w konkursach
organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego i Instytut
badań Edukacyjnych. Uzyskała w nich dwa prestiżowe tytuły:
SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA oraz PRZEDSZKOLE TALEN-

Zakończenie
roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczynając rok szkolny 2020/2021 każdy miał plany i wizje
na realizację jego programu. Jednak ze względu na pandemię
koronawirusa, wypracowane i utarte schematy przestały obowiązywać. Całe środowisko oświatowe stanęło przed ciężką i
trudną rzeczywistością, z którą przez cały rok szkolny musiało się
zmagać. Wprowadzenie systemu nauki zdalnej, który obowiązywał przez większość czasu postawiło przed wszystkimi nie lada
wyzwanie. Podsumowując kończący się rok szkolny 2020/2021

Ile waży dobre serce?
W przypadku makowskich przedszkolaków waga ta wynosi
pół tony.
W zeszłym tygodniu w przedszkolu w Makowie odbyła się
zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Akcja została zorganizowana w formie konkursu między grupami przedszkolnymi i
trwała tylko jeden dzień. Nad całością akcji czuwała nauczycielka
Katarzyna Seliga. Głównym założeniem i celem przedsięwzięcia
było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych stworzeń oraz
chęć kształtowania już od najmłodszych lat gotowości niesienia
im pomocy.
Łącznie w ciągu dnia zebrano 500 kg karmy suchej i w puszkach,
która została przekazana Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Skierniewicach.
Oto jak ukształtowały się wyniki poszczególnych grup:
I miejsce – Króliczki 213,5 kg
II miejsce – Tygryski 148,2 kg
III miejsce – Biedronki 50,9 kg
IV miejsce – Wiewiórki 46,4 kg
V miejsce – Jeżyki 41 kg
Ten świetny rezultat to efekt pomocy ze strony posiadaczy
dobrych serc i wrażliwości na potrzeby naszych mniejszych braci.
Nauczycielki szczerze przyznają, że ogromne ilości przyniesionej
karmy przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się takiego wsparcia ze strony dzieci i rodziców. Jak widać,

TÓW. W realizacji zadań konkursowych uczestniczyli wszyscy
uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, a koordynatorką przedsięwzięć była nauczycielka p.Beata Kubik. Ponadto pod
kierunkiem opiekuna p.Magdaleny Ostrowskiej trzy uczennice
klasy ósmej zrealizowały ogólnopolski projekt Centrum Edukacji
Obywatelskiej pod nazwą MŁODZI W AKCJI. Natomiast uczniowie
klasy piątej w ramach koła, którego opiekunem jest p.Aneta Małczak, podjęli wyzwanie naukowe i uczestniczyli w piątej edycji
programu naukowego BYĆ JAK IGNACY NAUKA TO PRZYSZŁOŚĆ.
Wiktor Pyrek, uczeń kl. IVa ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Makowie, zajął I miejsce na szczeblu centralnym w Ogólnopolskim Konkursie ,,Warstwy lasu na plakacie
Puszczy Białowieskiej’’. W konkursie brali udział uczniowie szkół
podstawowych z terenu całej Polski. To już drugi sukces Wiktora
w konkursie przyrodniczym w tym roku szkolnym. Jako członek
Szkolnego Koła LOP, którego opiekunem jest p. I. Kuch, zajął już
II miejsce na szczeblu okręgu w Ogólnopolskim Konkursie ,,Mój
las’’. Za zajęcie I miejsca w kraju Wiktor oraz szkoła otrzymali
cenne nagrody.
Gratulujemy wspaniałych sukcesów uczniom oraz nauczycielom prowadzącym.

www.gminamakow.info
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Pierwsi absolwenci
gminnego żłobka w Makowie
Piątek, 25 czerwca to był wyjątkowy dzień dla siedmiorga dzieci ze starszej grupy żłobkowej Żabki. Tego dnia miało miejsce
pożegnanie żłobkowiczów, którzy od września opuszczą nas i pójdą do przedszkola.
Na początku odbył się krótki występ artystyczny w wykonaniu dzieci. Pani Dyrektor Monika Pietrzak podziękowała wszystkim za
współpracę. Pan Wójt Jerzy Stankiewicz wręczył dyplomy ukończenia żłobka oraz upominki.
Życzymy Dzieciom samych dobrych dni, miłych kolegów i koleżanek oraz wiele, wiele radości.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy okazali nam zaufanie powierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy im licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów ich dzieci. Mamy nadzieję, że w nowym środowisku spotkają się z życzliwością i wsparciem.

należy wyraźnie podkreślić, iż zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak i wszyscy odpowiedzialni za makowską oświatę
zdali egzamin z tego roku szkolnego na 6. Składamy serdeczne
gratulacje i dziękujemy. Mamy nadzieję, że nadchodzące wakacje
będą czasem zasłużonego odpoczynku. Tegoroczne zakończenie
roku szkolnego odbyło się w piątek 25 czerwca i ze względów
bezpieczeństwa miało bardzo skromną formę. Bez uroczystych
akademii, ale w sposób kameralny w salach lekcyjnych, uczniowie
odbierali swoje świadectwa i nagrody.
Życzymy udanego letniego odpoczynku. Mamy głęboką nadzieję, że po wakacjach, wszyscy cali, zdrowi i bogatsi o nowe
doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego powrócicie do nauki
na starych, sprawdzonych zasadach.
wielkie-małe gesty pomocy potwierdzają potrzebę prowadzonych akcji oraz słuszność przekazywanych dzieciom wartości.
Gratulujemy zwycięskiej drużynie Króliczków! Ogromne wyrazy
wdzięczności należą się również pozostałym grupom! Serdeczne
podziękowanie kierujemy także do Pana Wojtka, który pomógł
dostarczyć karmę do schroniska. W ramach nagrody nauczycielki
wybrały się z grupą Króliczków na lody do pobliskiej lodziarni, a
dla reszty przedszkolaków zorganizowano słodki poczęstunek.

Dlaczego warto się zaszczepić
przeciwko COVID-19?
Ü Bo uchronisz siebie przed
niebezpieczeństwem
Ü Bo uratujesz komuś życie
Ü Bo pomożesz zwalczyć pandemię
na świecie
Ü Bo zyskasz spokój
Ü Bo szczepionki są bezpieczne
Ü Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy
do normalności

Informujemy, że obecnie na terenie całego naszego Kraju trwa Narodowy Spis
Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 września 2021 r.
Podstawowe metody dokonania spisu:
1. Samospis interentowy poprzez stronę: www.spis.gov.pl (istnieje możliwość
dokonania spisu w Urzędzie Gminy w Makowie na specjalnie przygotowanym
stanowisku)
2. Wywiad telefoniczny z Rachmistrzem Spisowym, który zadzwoni numeru: - 22
828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.
3. Wywiad bezpośredni – od 23 czerwca 2021 r. Rachmistrze Spisowi rozpoczęli
pracę w terenie.
Jeśli nie jesteśmy pewni wiarygodności Rachmistrza, to w prosty sposób
można sprawdzić jego tożsamość.
Poproś rachmistrza aby wylegitymował się identyfikatorem i zweryfikuj jego
tożsamość poprzez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/,
- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości
rachmistrza.
Dodatkowo informujemy, że dnia 26 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 - 14.00 na
Hali Sportowej w Makowie znajdzie się Mobilne Miejsce Spisowe, w którym spisu
będą dokonywać Pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Zachęcamy do skorzystania !!!
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Zlot maszyn latających w Kreżcach
W dniu 13 czerwca br. na lądowisku Pana Krzysztofa Boryny w Krężcach przy ul. Leśnej odbył się Zlot Maszyn Latających-niecodzienne wydarzenie chyba nie tylko w Gminie Maków.
Miało być 5 helikopterów, 10 ultra lekkich samolotów oraz paralotnie i wiatrakowce, ale ze względu na porywisty wiatr niewielu
zdecydowało się na przylot. W taką pogodę wchodziło niebezpieczeństwo związane z lądowaniem i startem w takich warunkach
atmosferycznych. Przyleciało 5 samolotów i 1 helikopter.
Pan Krzysztof mówi, że to nie był ostatni taki zlot tego typu maszyn. Trwają rozmowy z pilotami większych samolotów, które
mogą sobie pozwolić na wylądowanie w tym miejscu Między innymi AN -2 czyli 3,5 tonowy dwupłatowiec, który kiedyś był wykorzystywany przez wojsko.

www.gminamakow.info

MAKOWSKIE MINI EURO
Z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej na Orliku w Makowie odbył się turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży „Makowskie
Mini Euro”. Zawody rozegrano 26 czerwca w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy IV – VI i VII – VIII. W sumie w turnieju wzięło
udział 43 chłopców i dziewcząt ze szkół gminy Maków. Przed
rozgrywkami uczestnicy wylosowali kraj, który reprezentowali,
a następnie poszczególnych piłkarzy. W kategorii klas IV – VI
wygrała „Hiszpania” przed „Niemcami” i „Portugalią”. W starszej
grupie najlepsze były „Włochy”, drugie miejsce zajęła „Francja”, a
trzecie – „Holandia”.
Hiszpanie grali w składzie: Piotr Maciejak – „De Gea”, Marcelina Gocalska – „Azpilicueta”, Maksymilian Nowak - „Busquets”,
Mateusz Smolarek – „Thiago ”, Michał Krawiec – „Koke”, Antoni
Milczarek – „Fabian Ruiz”, Jakub Czochrowski – „Morata” i Wiktor
Pąśko – „Traore”.
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Reprezentacja Włoch to: Michał Wójt – „Donnaruma”, Antoni
Nowak – „Chiellini”, Kamil Kijo – „Bonucci”, Witold Krawczyk –
„Jorghinio”, Kacper Gradowski – „Verratti”, Jan Krupa – Immobile”,
Dariusz Bedełek – „Chiesa” i Filip Białek – „Insigne”.
Przyznano także nagrody dla wyróżniających się zawodników:
- Najlepsi bramkarze: Piotr Maciejak z „Hiszpanii” oraz Michał
Wójt z „Włoch”
- Najlepsi strzelcy: Maksymilian Nowak z „Hiszpanii” oraz Jan
Krupa z „Włoch”
- Najlepsi zawodnicy: Błażej Wysocki – „Rudiger” z „Niemiec”
oraz Patryk Kroc – „Mbappe” z „Francji”
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali poczęstunek – pączki,
soki oraz kiełbaski z grilla (które upiekł Pan Sylwek Paradowski).
Nagrody i poczęstunek ufundowała Gmina Maków. Turniej zorganizowali i przeprowadzili prezes LZS Mcovia – Adam Gasiński
oraz animatorzy Orlika – Monika Olejnik i Piotr Gradowski.
Opracował Piotr Gradowski

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP
Z półrocznym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami rozpoczęła się w naszej Gminie kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Podczas
walnych zebrań druhowie nie tylko podsumują swoją działalność , ale także wybiorą nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję.
Do chwili obecnej zebrania odbyły się w OSP w Słomkowie i Krężcach (fot. z lewej).
W OSP w Słomkowie z dalszego pełnienia funkcji Naczelnika złożył rezygnację dh Jarosław Maciejak, którą aktywnie sprawował
ponad 20 lat. W dowód uznania jego wieloletniej działalności na rzecz jednostki druhowie uhonorowali Go tytułem Honorowego
Naczelnika OSP, a podziękowania w imieniu jednostki złożył prezes dh Waldemar Szafrański.
W OSP w Krężcach podziękowania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz jednostki otrzymali druhowie: Marian Wójcik
(Gospodarz) i Henryk Lewandowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), którzy również zrezygnowali z dalszego pełnienia swoich
funkcji (fot. z prawej).

WIEŚCI ZNAD STOŁU

Mistrzostwa Gminy

udział wzięło 13 dziewcząt oraz 18 chłopców. Wszyscy zawodnicy
otrzymali medale i nagrody, były również słodycze i napoje.

We wtorek 01.06.2021 r. w hali sportowej w Makowie rozegrano
Nagrody i medale wręczali Wójt Gminy Maków p.Jerzy Stantradycyjnie turniej z okazji Dnia Dziecka oraz Mistrzostwa Gminy kiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Maków p.Adam Gasiński.
Maków w poszczególnych kategoriach wiekowych. W turnieju
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PRZETARG NA DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI
ŚWIĘTE LASKI !!!
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Makowie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu.
Wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r. wraz z podaniem nr działki.

L.p
1
2
3
4
5

Nr
działki
249
252
255
259
263

Powierzchnia

Wartość netto

Wartość brutto

Wadium

m2
2506
1500
1500
1500
1500

zł
60 896,00
41 400,00
41 400,00
41 400,00
41 400,00

zł
74 902,00
50 922,00
50 922,00
50 922,00
50 922,00

zł
7 490,00
5 092,00
5 092,00
5 092,00
5 092,00

Bliższych informacji udziela
Zastępca Wójta, tel. 46 831-20-09; tel. kom. 515-351-407.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Makowie, na stronie internetowej
Urzędu http://www.gminamakow.info/, Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.ugmakow.nv.pl/ oraz portalu:
https://www.facebook.com/gminamakow.info/.
Wieści z Gminy - miesięcznik Gminy Maków
Adres redakcji: Urząd Gminy Maków, ul. Główna 12
tel. 46 831-20-17, e-mail: urzad@gminamakow.info
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