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Dożynkowe świętowanie

Dożynki to niezwykle ważne święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia
przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca.
Dożynki w Polsce mają bardzo długą i bogatą tradycję, ewaluując z dawnych słowiańskich tradycji do dzisiejszych chrześcijańskich ceremonii. Mimo wielu przeobrażeń dożynki zachowały swój ludowy charakter, a ceremonie, który możemy dziś obserwować
mają swe źródła głęboko w historii.
Tak też dzieje się również w naszej „małej” Ojczyźnie.
Tradycyjnie, 15 sierpnia - w uroczystość Wniebowzięcia NMP w makowskim kościele pw.Św.Wojciecha odbyły się dożynki gminno-parafialne. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Sołectwa Święte, którzy przynieśli piękny wieniec dożynkowy
w formie postaci Św.Józefa, nawiązujący do ogłoszonego przez papieża Franciszka roku 2021 Rokiem Świętego Józefa. Starostami
tegorocznych dożynek byli: Lidia Reczulska i Sebastian Szczechowicz.
Przybyłych wraz z wieńcem dożynkowym mieszkańców Sołectwa Święte na parkingu przed urzędem gminy powitali: Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz i proboszcz makowskiej parafii ks.Tadeusz Jaros, który pobłogosławił i poświęcił przyniesione przez Starostów
dożynkowych chleb i miód oraz wieniec dożynkowy.
Ciąg dalszy relacji z dożynkowych uroczystości na str.3

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całemu Gronu Pedagogicznemu
i wszystkim Pracownikom Oświaty wytrwałości, satysfakcji z pracy
zawodowej oraz sukcesów w procesie kształcenia młodego pokolenia
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz
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XXIX Sesja Rady Gminy
W dniu 26 sierpnia br. odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Maków.
Sesja ta została zwołana w trybie zwyczajnym. Obrady prowadziła
Przewodnicząca Rady Maria Piechut. W sesji wzięli udział radni,
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk,
Skarbnik Gminy Mirosława Górska, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi.
We wstępnej części sesji zrealizowano stałe punkty sesji tj.
przyjęto protokół z poprzedniej sesji, Przewodnicząca Rady i Wójt
Gminy przedstawili informacje o działalności w okresie międzysesyjnym. W związku z niedawno przeprowadzonymi wyborami
sołtysów i zmianą osób sprawujących funkcję sołtysa w trzech

sołectwach naszej Gminy, Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą
Rady podziękowali ustępującym sołtysom, tj. Pani Agnieszce
Grzelka, wieloletniej sołtys sołectwa Krężce, Panu Kazimierzowi
Pająk, wieloletniemu sołtysowi sołectwa Dąbrowice, Panu Romanowi Wójt, wieloletniemu sołtysowi sołectwa Sielce. Odchodzący
sołtysi otrzymali pisemne podziękowania i drobne upominki.
Następnie powitano nowo wybranych sołtysów. Trzy Panie
będą sprawować tę funkcję po raz pierwszy, a kolejne trzy Panie
wybrano na następną kadencję. Gratulujemy wszystkim Paniom
społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli je wyborcy.
W dalszej części sesji zostały podjęte uchwały, które przewidywał porządek sesji. W końcowej części sesji–radni i sołtysi
zgłaszali zapytania i wnioski. Do wszystkich zgłoszonych spraw
odniósł się Wójt Gminy.

Trwają inwestycje na drogach:
* na drodze od Makowa do Woli
Makowskiej położono pierwszą
warstwę wyrównawczą, następnie będzie położona warstwa
ścieralna,
* na drodze Jacochów – Pszczonów wykonano podbudowę z
kruszywa i cementu. W najbliższych dniach będą położone 2
warstwy asfaltu,
* wyznaczono geodezyjną trasę
przebiegu drogi przez las Maków – Krężce. Prace na tej drodze
będą kontynuowane w październiku.

www.gminamakow.info
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Dożynkowe świętowanie
Dożynkowe świętowanie (ciąg dalszy ze str.1)
Następnie wszyscy w procesji prowadzonej przez makowską orkiestrę dętą pod batutą Mariana Chmielewskiego przeszli do
kościoła, gdzie odbyła się uroczysta liturgia Mszy św. dożynkowej, w trakcie której delegacje gospodarzy dożynek złożyły dary –
kwiaty ,owoce, warzywa, chleb i wino.
Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został krótki program muzyczny pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej
oraz solistów, który z dużym zainteresowaniem został przyjęty przez pozostałych uczestników uroczystości.
Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, tradycyjne dzielenie chlebem i miodem, odbyło się w formie wcześniej przygotowanych
paczuszek, którymi uczestnicy dożynek byli obdarowani przy wyjściu z kościoła.
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Sołectwa Święte, a szczególnie Paniom z KGW w Świętem pod przewodnictwem
p. Urszuli Łuczywek za zaangażowanie i włożoną pracę w przygotowanie tegorocznych dożynek.
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* 29 sierpnia br. w parafii pw. Św.Doroty w Pszczonowie odbyły się dożynki parafialne. Gospodarzem tegorocznych dożynek
było Sołectwo Bobiecko. Po dożynkowej Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na wspólnym poczęstunku.
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* Tradycyjnie Gmina Maków wzięła udział w Dożynkach Powiatu Skierniewickiego, które w bieżącym roku odbyły się w dniu
22 sierpnia br. w Lipcach Reymontowskich. Naszą Gminę reprezentowała delegacja złożona z władz samorządowych Gminy
Maków i mieszkańców Sołectwa Święte z wieńcem dożynkowym.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w miejscowym kościele, skąd po jej zakończeniu barwny korowód z wieńcami
dożynkowymi prowadzony przez makowską orkiestrę dętą przemieścił się na Zagrodę Ludową. Tam nastąpił tradycyjny obrzęd dzielenia chleba, prezentacja dorobku kulturalnego przez poszczególne gminy powiatu oraz występ orkiestr dętych z
terenu powiatu skierniewickiego.

www.gminamakow.info
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Wybrano nowe władze w 8 sołectwach
W miesiącu lipcu i wrześniu br. odbyły się zebrania wiejskie
w 8 sołectwach naszej Gminy, na których mieszkańcy dokonali
wyboru sołtysów i rad sołeckich. Frekwencja na zebraniach była
wysoka. Najwięcej, bo 92 mieszkańców, wzięło udział w zebraniu
wiejskim sołectwa Wola Makowska. W pięciu sołectwach - na kolejną kadencję, zostali ponownie wybrani dotychczasowi sołtysi.
I tak na kolejną kadencję wybrano: w Makowie Panią Teresę Kopińską, w Makowie-Kolonii Panią Monikę Karalus, w Pszczonowie
l.p.

Sołectwo

1

Maków

2

Maków-Kolonia

3

Krężce

4

Dąbrowice

5

Pszczonów

6

Jacochów

7

Sielce

8

Wola Makowska

Podczas zebrań mieszkańcy zgłaszali różnorodne wnioski i zapytania.
Do wszystkich zgłoszonych spraw
odniósł się Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Adam Gasiński. Poinformowali
również mieszkańców o bieżących
sprawach dotyczących naszej Gminy,
w tym o realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.
Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy wiele satysfakcji w
pełnieniu tych zaszczytnych i bardzo
istotnych funkcji społecznych.

Pana Tadeusza Lipińskiego, w Jacochowie Panią Grażynę Markus,
w Woli Makowskiej Pana Mariana Trojana. W trzech sołectwach
nastąpiła zmiana osoby sołtysa. W Krężcach sołtysem została Pani
Katarzyna Pąśko, w Dąbrowicach Pani Agnieszka Głuszek-Nowicka, natomiast w Sielcach Pani Dorota Cybulska. Mieszkańcy
dokonali również wyboru nowych rad sołeckich.
Poniżej przedstawiamy nowe składy rad sołeckich w 8 sołectwach naszej gminy.

Skład rady sołeckiej
Teresa Kopińska – sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Andrzej Ozimek – członek rady
Bogusława Placek – członek rady
Danuta Seroczyńska – członek rady
Karalus Monika – sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Krystyna Bakalarska – członek rady
Mariusz Bolimowski – członek rady
Robert Korbeń – członek rady
Mariusz Seliga – członek rady
Katarzyna Pąśko – sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Agnieszka Grzelka – członek rady
Kazimierz Kuś – członek rady
Waldemar Rosiński – członek rady
Agnieszka Głuszek-Nowicka – sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Stanisława Bartosik – członek rady
Waldemar Bartosik – członek rady
Urszula Krupa - członek rady
Kazimierz Pająk – członek rady
Tadeusz Lipiński – sołtys – przewodniczący rady sołeckiej
Barbara Belewicz - członek rady
Krzysztof Gajda - członek rady
Ewa Kowalczyk - członek rady
Łukasz Kolis - członek rady
Jarosław Lipiński - członek rady
Marcin Polit - członek rady
Grażyna Markus - sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Zbigniew Kolis - członek rady
Marianna Walkiewicz- członek rady
Dorota Cybulska – sołtys – przewodnicząca rady sołeckiej
Marta Janus - członek rady
Andrzej Owczarek - członek rady
Tomasz Przyżycki - członek rady
Mariusz Smolarek - członek rady
Trojan Marian - sołtys – przewodniczący rady sołeckiej
Ireneusz Kolis-Mikina - członek rady
Izabela Maciejak - członek rady
Jacek Magdziarz - członek rady
Paweł Szot - członek rady
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Zmiana władzy w Klubie MAK
W Klubie Seniora MAK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zgodnie ze statutem Klubu, Pan Eugeniusz Kosson mógł
pełnić funkcję Prezesa przez dwie kadencje. W uznaniu Jego
zasług zarówno przy tworzeniu Stowarzyszenia Klubu Seniora
MAK jak i wspaniałych efektów pracy w tych dwóch kadencjach
klubowicze podjęli uchwałę o nadaniu Eugeniuszowi Kossonowi tytułu Honorowego Prezesa Zarządu.
Kwiatami i okolicznościową statuetką klubowicze podziękowali ustępującemu Prezesowi. Także władze samorządowe
doceniając wkład pracy i bardzo duże zaangażowanie w
działalność Klubu podziękowali Prezesowi wręczając kwiaty
i drobny upominek.

W głosowaniu jawnym na prezesa zarządu wybrano Zofię
Placek. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano zarząd, który
ukonstytuował się w następującym składzie: Anna Nowicka i
Krystyna Bakalarska – wiceprezeski, Danuta Marat – skarbnik,
Wojciech Pąśko – sekretarz, Iwona Kosmatka i Józef Stasiak –
członkowie.
W komisji rewizyjnej będzie działał: Czesław Stań – przewodniczący, Tadeusz Dziuda – sekretarz, Marianna Adamiec
– członek.
Gratulujemy wyboru nowej Pani Prezes jak i pozostałym
członkom zarządu. Życzymy owocnej pracy i dobrej współpracy z samorządem.

Dotacja
dla kościoła
Podczas unijnego pikniku w Miedniewicach ks. Tadeusz Jaros – proboszcz parafii
św. Wojciecha w Makowie od władz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
odebrał symboliczny czek na kwotę 75 tys.zł.
W ramach przyznanej dotacji z Programu
„Ochrona zabytków” w pierwszym etapie są
wykonywane prace restauratorskie przy elewacji
południowej wieży kościoła.

www.gminamakow.info
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OBÓZ MUZYCZNY
Już po raz dwunasty odbył się obóz muzyczny organizowany
przez makowską orkiestrę dętą. Tym razem naszą bazą była malownicza Zawoja położona u stóp Babiej Góry. Najważniejszym
punktem każdego dnia było oczywiście muzykowanie. Młodzi
uczestnicy obozu pod okiem instruktorów poznawali przydzielone im instrumenty, uczyli się na nich grać oraz czytać nuty.
Czynni członkowie orkiestry szlifowali swoje muzyczne rzemiosło
i przygotowywali się do koncertów podczas codziennych prób.
Organizatorzy zadbali także o szereg turystycznych atrakcji dla
wszystkich uczestników obozu. Wprawdzie pogoda nie zawsze
sprzyjała turystycznym wypadom, ale i tak udało się zwiedzić i
obejrzeć bardzo dużo. Kulminacyjnym punktem górskich wędrówek było zdobycie Babiej Góry (mało kto wie, że poza Tatrami jest
to najwyższy szczyt w Polsce). Przy okazji zdobywania szczytu
pani przewodnik opowiadała wiele ciekawostek o przyrodzie i
historii Królowej Beskidów. Podczas innej wycieczki, na Mosorny
Groń mieliśmy okazję obejrzeć malowniczy wodospad Mosorne i
zjechać do Zawoi baaaaardzo długim wyciągiem krzesełkowym.

Niezwykłe emocje przezywaliśmy podczas pobytu w Energylandii
w Zatorze. Przejażdżki rollercoasterami niejednemu podniosły
ciśnienie i poziom adrenaliny (a niektórzy stwierdzili, że już nigdy
na coś takiego nie wsiądą). Poza tym zwiedziliśmy Dom Zabawki
Ludowej w Stryszawie, park miniatur w Inwałdzie oraz muzeum
poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II w Wadowicach. Miłym
akcentem naszego pobytu w ośrodku„Wiktoria” był koncert kapeli
góralskiej z Zawoi. Sympatyczni muzycy z zespołu zaprezentowali
nam folklor babiogórskich górali. Na zakończenie obozu każdy z
młodych adeptów orkiestry zaprezentował swoje umiejętności
gry na instrumentach. Zdecydowana większość z nich obiecała, że będzie kontynuować przygodę z muzyką. Mamy zatem
nadzieję, że nasza orkiestra nadal będzie się prężnie rozwijać.
Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali okolicznościowe dyplomy i
upominki. Dziesięć dni minęło bardzo szybko i wszyscy już czekają
na kolejny obóz w przyszłym roku. Na zakończenie chcielibyśmy
podziękować władzom gminy za wsparcie finansowe i pomoc w
zorganizowaniu obozu.

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że nasza makowska
Orkiestra Dęta OSP zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie
„Strażacy Roku 2021” pod patronatem Zarządu Głównego Związku OSP RP
w kategorii „Orkiestry OSP” w województwie łódzkim
i zdobyła tutuł Orkiestry OSP Roku Województwa Łódzkiego 2021,
a tym samym zakwaliﬁkowała się do ﬁnału ogólnopolskiego,
w którym uplasowała się na 8. miejscu w kraju.
Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych jeszcze większych sukcesów !!!
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Zmokniętych i zmęczonych
powitaliśmy w hali MCK
Około 400 pielgrzymów Łowickiej Pielgrzymki na Jasną Górę, którzy przybyli do Makowa 6 sierpnia br. nie nocowało w domach
naszych mieszkańców . Ze względów epidemiologicznych zostali przyjęci w hali sportowej. Do ich dyspozycji były wszystkie pomieszczenia.
Tutaj również odbył się koncert, który z pewnością rozgrzał strudzonych drogą.
Następnego dnia po porannej Mszy Św. odprawionej w makowskim kościele pielgrzymi ruszyli w dalszą drogę.

www.gminamakow.info
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Pamiętamy o poległych
Jak co roku, na początku września pamiętamy o poległych w obronie naszej Ojczyzny. Również i w tym roku 1 września –
w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy i mieszkańców uczciły władze
naszej Gminy - Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz oraz Zastępca Wójta Adam Gasiński.
Na grobach poległych i w miejscach pamięci w Makowie i Pszczonowie zostały złożone kwiaty i zapalone symboliczne znicze.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr.Hubala (Hubalczycy) jechali
Zagonem Kawaleryjskim w celu upamiętnienia 26 Dywizji Piechoty oraz Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, którzy walczyli
w Bitwie nad Bzurą.

Podpis: Pierwszy z lewej płk Jarosław Zdun
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Piknik
CZYSTE
POWIETRZE
W piątek 3 września br. w makowskim Amfiteatrze odbył się Piknik Czyste Powietrze. Na miejscu działało stanowisko konsultacyjne
dotyczące Programu Czyste Powietrze, gdzie można było dowiedzieć się jak pozyskać dotację na wymianę kotła oraz termomodernizację budynku. Na Pikniku nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci m.in.: malowanie ekologicznych toreb na zakupy, tworzenie
kolorowych zakładek do książek, zdjęcia na ogromnym dmuchanym fotelu oraz wejście do tajemniczego pokoju zagadek ekologicznych. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się Festiwal Proszków Holly. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem.

www.gminamakow.info
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuje w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Letnie inspiracje – Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne” mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
i tożsamości regionalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
„Letnie inspiracje – przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne” Gmina Maków w 2021 r. zrealizowała projekt pn. „Letnie inspiracje
– przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”. Projekt był realizowany przy współfinansowaniu środków z LGD Gniazdo w ramach
PROW na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu 50.008,00 zł
Kwota dotacji 31.820,00 zł
Zrealizowaliśmy następujące działania:
- planszowe inspiracje - w ramach działania zakupione zostały wielkoformatowe gry planszowe, które będą wykorzystywane do
wspólnych spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu;
- Wigilia św. Jana – miała miejsce 23 czerwca przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek, podczas obchodów odbył się konkurs na wianki, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz pokaz fontann multimedialnych;
- kino plenerowe - w ramach projektu mogliśmy wziąć udział w dwóch seansach filmowych pt.: „41 dni nadziei” oraz „Rozumiemy
się bez słów”;
- festiwal kolorów - w ramach tego działania na Makowskim Amfiteatrze zamontowaliśmy instalację z kolorowych wstążek, wykonaliśmy nasadzenia kwiatów na terenie Gminy oraz został ustawiony kolorowy napis MAKÓW.
Wszystkie te działania prowadzone były od maja do lipca. Projekt „Letnie inspiracje – przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne”
pozwolił na integrację mieszkańców, szczególnie w czasie pandemii Covid – 19.
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Nasza Gmina na Święcie Kwiatów
Tradycyjnie już, Gmina Maków aktywnie uczestniczyła w tegorocznych obchodach Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i
Warzyw. Mimo niesprzyjającej pogody, w paradzie otwierającej Święto wzięła udział nasza Orkiestra Dęta, delegacja władz samorządowych naszej Gminy i dyrektorzy szkół.
Nie zabrakło również stoiska promującego naszą Gminę, przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Świętem, które przyciągało nie tylko pięknym wyglądem, ale i regionalnymi przysmakami serwowanymi przez KGW.

www.gminamakow.info
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Dzień Przedszkolaka
20 września makowskie przedszkolaki przyłączyły się do Ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy
je razem tańcem i piosenką”. Jest to święto, które powstało na
wniosek Rzecznika Praw Dziecka w 2013 roku. Obchody tego
dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i szerzej – prawa
dziecka do edukacji i wychowania przedszkolnego, zarówno
wśród najmłodszych jak i dorosłych. Przedszkolaki świętują ten
dzień wspaniałymi zabawami, śpiewem i tańcem oraz przyjmują
życzenia od dorosłej kadry z przedszkola. Tak też działo się w
makowskim przedszkolu, gdzie świętowanie trwało cały dzień.
W tym wyjątkowym dniu każde dziecko otrzymało także pamiątkowy dyplom.
Idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim Dzieciom, aby uśmiech
gościł na ich buziach każdego dnia.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2021/2022 w Gminie Maków
Po okresie nauki zdalnej od 1 września dzieci i młodzież wracają do tradycyjnej formy nauki. Szkoły będą działały w oparciu
o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowiące zbiór zaleceń i
rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna
organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Zbiór rekomendacji uwzględnia najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie
maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia
zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały
omówione zagadnienia dotyczące organizacji zajęć w szkole,
higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły.
W roku szkolnym 2021/2022 do placówek oświatowych na
terenie Gminy Maków uczęszczać będzie 815 dzieci i uczniów, w
tym 562 do szkół podstawowych, 108 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 125 do przedszkola, 20 do
żłobka. W gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych
będzie 85 nauczycieli, w tym: 66 pełnozatrudnionych i 17 niepełnozatrudnionych. Liczba pracowników realizujących zadania
administracyjno-obsługowe w szkołach wyniesie 24 osoby.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom aby
szkoła była przede wszystkim bezpiecznym i przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, nawiązywania przyjaźni, rozwijania
zainteresowań, zaś dla nauczycieli-miejscem czerpania satysfakcji
zawodowej.
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Macovia Maków Mistrzem Powiatu Skierniewickiego !!!
Macovia Maków triumfowała w finałowym meczu o Puchar Starosty Powiatu Skierniewickiego.
W meczu finałowym rozegranym w dniu 8 sierpnia br. na boisku w Lipcach Reymontowskich
nasza drużyna pokonała Manchatan Nowy Kawęczyn 4:3 (3:2).Dwa gole dla zwycięskiej drużyny
strzelił Patryk Błędowski, a po jednym Mateusz Białek i Piotr Winciorek.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Informacja
w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie
Od listopada bieżącego roku, w dniach odbioru odpadów komunalnych, przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne
w obecności pracownika urzędu będą prowadzić na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych
czynności są zastrzeżenia zgłaszane przez firmę odbierającą odpady dotyczące niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów
w gospodarstwach domowych.
W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.888) art.9u oraz art. 379 ust.1 i 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219) – Wójt sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem
i stosowaniem ustaw w stosunku do podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz właścicieli nieruchomości. Z analizy sprawozdań złożonych
przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Maków
wynika, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest
niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować
nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej
kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka
może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Nieprawidłowości zgłaszane przez odbiorcę odpadów związane
są z tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec
recyklingowy tj. opakowania wielowarstwowe, metale, aluminium,
plastik czy szkło do pojemników nie przeznaczonych do tego celu.

Są także takie nieruchomości, z których mieszkańcy nie oddają
odpadów pozostałych z segregacji.
Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie
trzeba ich myć!
W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie
ze złożoną deklaracją mieszkańcy nieruchomości obecni w domu
podczas kontroli zostaną pouczeni i otrzymają ulotki „Jak segregować odpady”. Pozostałe nieruchomości otrzymają przyklejone
na pojemnikach lub w widocznych miejscach informacje następującej treści:
W Twoim pojemniku/worku znajdują się odpady podlegające
segregacji, np. plastik, metal, szkło czy papier. Ta karteczka to
dla Ciebie ostrzeżenie.
Jeżeli ponowna kontrola wystawionych odpadów wykaże fakt
stosowania niepełnej segregacji lub ich nie segregowania, zostanie
wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa
domowego decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania
odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).
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KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W OSP
Jak już informowaliśmy, z blisko półrocznym opóźnieniem spowodowanym obostrzeniami i ograniczeniami związanymi
z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19, odbywała się w naszej Gminie kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.
Podczas walnych zebrań, które odbywały się od lipca do września br. jednostki podsumowywały swoją działalność , a także
wybrano w nich nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję.
Oto składy nowo wybranych Zarządów OSP.
OSP Dąbrowice
Prezes – Jacek Stań
Wiceprezes – Jan Tarnowski
Naczelnik – Paweł Stań
Zastępca Naczelnika – Albert Bartosik
Sekretarz – Danuta Zatorska
Skarbnik – Marek Szymczak
Gospodarz – Tomasz Majka
Kronikarz – Joanna Tarnowska
Członek zarządu - Urszula Krupa
OSP Jacochów
Prezes – Piotr Dańczak
Wiceprezes – Tomasz Solarz
Naczelnik – Marcin Kocemba
Sekretarz – Anna Kocemba
Skarbnik – Zbigniew Kolis
Gospodarz – Tomasz Markus
OSP Krężce
Prezes – Andrzej Tarnowski
Wiceprezes – Patryk Magdziarz
Naczelnik – Włodzimierz Grzelka
Zastępca Naczelnika – Tomasz Grzelka
Sekretarz – Rafał Koza
Skarbnik – Wacław Lewandowski
Gospodarz – Daniel Wach

Członek zarządu – Łukasz Żyniewicz
Członek zarządu – Mariusz Bakalarski
OSP Maków
Prezes – Tomasz Niedbała
Wiceprezes – Marek Skiba
Naczelnik – Michał Niedbała
Zastępca Naczelnika – Sławomir Ozimek
Sekretarz – Paweł Stań
Skarbnik – Józef Zawadzki
Gospodarz – Mariusz Karalus
Członek zarządu – Andrzej Domiza
Członek Zarządu – Tadeusz Supera
OSP Pszczonów
Prezes – Mariusz Polit
Wiceprezes – Łukasz Kolis
Naczelnik – Krzysztof Gajda
Zastępca Naczelnika – Krzysztof Trojan
Sekretarz – Jarosław Lipiński
Skarbnik – Anna Reczulska
Gospodarz – Łukasz Maszkowski
Kronikarz – Damian Żaczek
Członek Zarządu – Justyna Wysocka
OSP Słomków
Prezes-Waldemar Szafrański
Wiceprezes-Maciej Pędziejewski

Naczelnik -Michał Kozłowski
Zastępca Naczelnika - Damian Panak
Sekretarz - Jakub Stopiński
Skarbnik - Krzysztof Majcher
Gospodarz - Damian Szafrański
Członek Zarządu - Adam Ozimek
Członek Zarządu - Adam Kuran
OSP Święte
Prezes – Patryk Iwańczyk
Wiceprezes – Michał Meszka
Naczelnik – Łukasz Kowalczyk
Zastępca Naczelnika – Piotr Łuczywek
Sekretarz – Arkadiusz Piechut
Skarbnik – Damian Lesiak
Gospodarz – Damian Meszka
Kronikarz – Agata Szczechowicz
Członek Zarządu – Adrian Marat
OSP Wola Makowska
Prezes – Zbigniew Górecki
Wiceprezes – Tomasz Kamiński
Naczelnik – Mateusz Białek
Zastępca Naczelnika – Dawid Kolis
Sekretarz – Przemysław Górecki
Skarbnik – Kamil Górecki
Gospodarz – Michał Janus

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
HALA SPORTOWA

Zapraszamy naszych Mieszkańców do korzystania z zajęć sportowo rekreacyjnych prowadzonych na hali sportowej.
Poniżej podajemy harmonogram zajęć oraz telefony kontaktowe do osób prowadzących zajęcia.
Harmonogram zajęć na hali sportowej
Judo Tiger – poniedziałek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00 – tel. 509 847 237
Fitness – poniedziałek w godz. 19.00 – 20.00, piątek w godz. 19.30 – 20.30 – tel. 781 581 062
Karate – wtorek i piątek w godz. 17.00 -19.30 (od października) – tel. 604 209 622
Zdrowy kręgosłup Karolina – środa w godz. 18.00 -19.00 – tel. 660 148 064
Zumba – środa w godz. 19.00 – 20.00 – tel.604 518 399
Zdrowy kręgosłup Michał - czwartek w godz. 19.00 - 20.00 – tel. 784 910 433
Zajęcia i treningi tenisa stołowego – poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 – 20.00 – tel. 607 772 199
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
Narodowy Dzień Tenisa Stołowego
W sobotę 4 września br. w hali sportowej Makowskiego
Centrum Kultury (MCK) w Makowie rozegrano turnieje tenisa
stołowego oraz animacje w ramach Narodowego Dnia Tenisa
Stołowego (NDTS). Początkowo impreza ta odbywała się na
Stadionie Narodowym i była imprezą o zasięgu ogólnopolskim.
Po kilku latach zmieniono formę zawodów. Od ubiegłego roku
NDTS odbywa się na szczeblu wojewódzkim i właśnie tegoroczne
rozgrywki przeprowadzono w hali sportowej MCK w Makowie.
Tegoroczną edycję Narodowego Dnia Tenisa Stołowego w
Makowie otworzył Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz.
W programie NDTS były turnieje tenisa stołowego: dla dzieci
do lat 12, dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz turniej w kategorii
OPEN kobiet i mężczyzn, oraz turnieje towarzyszące - Wojewódzki
Turniej Kwalifikacyjny Juniorów i Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków, a w niedzielę Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny
Młodzików.
W programie NDTS znalazło się również spotkanie z lokalną
gwiazdą. Gwiazdą makowskiej imprezy był Marcel Błaszczyk
- zawodnik MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka, który pomimo
młodego wieku zdobył już 4 tytuły Mistrza Polski w kategoriach

młodzieżowych. Dzieci grające w turnieju do lat 12 mogły mu
zadawać pytania oraz stanąć do wspólnej fotografii.
W kąciku trenera Krzysztof Placek (od wielu lat w UKS Maków)
zdradzał tajniki gry w tenisa stołowego, a także umożliwiał
dzieciom grę z trenażerem (robotem wyrzucającym piłeczki).
Animacje prowadzili doświadczeni nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej w Makowie: Monika Olejnik oraz
Piotr Gradowski. Animacje te cieszyły się dużym powodzeniem.
W turnieju wystartowali również zawodnicy UKS Maków. Najwyższe miejsca zajęli:
- Basia Starzec - III miejsce w turnieju dziewcząt do lat 12,
- Wojtek Korbeń - II miejsce w turnieju chłopców do lat 12,
- Krzysztof Placek - III miejsce w turnieju OPEN mężczyzn,
- w turnieju WTK Żaczek III miejsce zajęła Lena Caban-Janus, a
IV miejsce Ania Lipińska,
- w turnieju WTK Młodziczek II miejsce zajęła Basia Starzec.
Turniej podobał się zawodnikom i ich rodzicom. Wszyscy byli
pod wrażeniem hali MCK i zapowiedzieli udział w następnych
zawodach, które będą rozgrywane w Makowie.

www.gminamakow.info

Pierwszy z lewej:
Prezes UKS Maków Marian Nowak, pierwszy z prawej – lokalna gwiazda młodzieżowego tenisa stołowego Marcel Błaszczyk.
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W Gminie Maków na dzień 30 września b.r. zostało w pełni zaszczepionych (dwoma dawkami)
45 % mieszkańców.
Na terenie naszej Gminy mieszkańcy mogli się
zaszczepić w dwóch ośrodkach zdrowia, a także
dodatkowo:
Ü w dniu 15 sierpnia br. w Makowie podczas
Dożynek Gminno-Parafialnych (107 osób zaszczepionych),
Ü w dniu 21 sierpnia br. w Pszczonowie (9 osób
zaszczepionych),
Ü w dniu 29 września br. w Woli Makowskiej (16
osób zaszczepionych).
Z tej okazji Koło Gospodyń Wiejskich z Woli
Makowskiej zorganizowało festyn dla dzieci
i młodzieży pod nazwą „Szczepimy się z KGW”.
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