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Otwarcie Gminnego Żłobka w Makowie
12 lutego b. r. odbyło się oﬁcjalne otwarcie Gminnego Żłobka w Makowie.
Inwestycja została zrealizowana dzięki pomocy środków ﬁnansowych pozyskanych:
- w ramach programu „Maluch+” w wysokości 494 191,00 zł realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
(adaptacja pomieszczeń, budowa placu zabaw),
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 782 603,53 zł (wyposażenie obiektu oraz zatrudnienie kadry pracowniczej na okres dwóch lat).
Z okazji otwarcia placówki okolicznościowe listy skierowali: Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki (treść listu prezentujemy na str. 4) oraz Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Serdeczne podziękowania
kierujemy dla przybyłych gości:
- Pana Tobiasza Bocheńskiego
- Wojewody Łódzkiego
- Pana Grzegorza Wojciechowskiego -Posła RP
- Pana Rafała Ambrozika - Senatora RP.
Szczególne podziękowania
kierujemy dla Pana Pawła Sałka - Doradcy Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, mieszkańca
naszej Gminy, który zawsze dba
o dobre interesy Gminy Maków.
Od lewej:
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz,
Senator RP Rafał Ambrozik,
Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Wojewoda Łódzki
Tobiasz Bocheński, Dyrektor
Żłobka Monika Pietrzak, Doradca
Prezydenta RP Paweł Sałek

Drodzy Mieszkańcy
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość
oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz
z Pracownikami Urzędu
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Szanowni Mieszkańcy,
18 lutego 2021r. uchwalono budżet
Gminy Maków na 2021r.
Po raz pierwszy w historii gminy
budżet uchwalono bez deficytu
budżetowego. W połowie roku, gdy
tworzono budżet na 2021 rok, nikt
nie spodziewał się takiego rozwoju
pandemii.
Ale z drugiej strony wynik ﬁnansowy za 2020 rok, który jest
punktem wyjścia był lepszy od oczekiwanego. Zrealizowaliśmy
rekordowy budżet inwestycyjny w wysokości 20 mln 234 tys. zł
przy udziale środków własnych 1 mln 200 tys. zł.
W 2020 roku udało nam się utrzymać zadłużenie poniżej 30%
(dopuszczalne zadłużenie to 80%).Na rekordowy wynik nakładów inwestycyjnych, obok środków własnych, złożyły się środki
z programów unijnych, kredytów oraz środki z tarczy Covid-19.
Na ten rok, budżet inwestycyjny to 7 mln 600 tys. zł, w tym z
udziałem środków z Unii Europejskiej 5 mln 700 tys. zł.
Jak wcześniej wspomniałem, w ubiegłym roku zaciągnęliśmy
kredyt w wysokości 8 mln 600 tys., żeby za inwestycje z udziałem
środków zewnętrznych zapłacić zgodnie z zasadą: „Najpierw
trzeba za całą inwestycję zapłacić, a potem środki ﬁnansowe są
refundowane”.
Już otrzymaliśmy refundacje za inwestycje:
– odnawialne źródła energii – 1 mln 400 tys. zł,
– przebudowa drogi w Słomkowie – 888 tys. zł.
Czekamy jeszcze na 1 mln 500 tys. zł refundacji z hali sportowej.
Można było te pieniądze oddać na wcześniejszą spłatę kredytu,
ale po co. Tymi pieniędzmi można jeszcze „obrócić”. Kredyt jest
na 1,21% - dobry kredyt, ale i my jesteśmy dobrym partnerem
dla banku.
Często słyszę, że wzięliśmy kredyt na budowę nowego Urzędu
Gminy i po co ten „słupek” jeszcze… Ten „słupek” to ładowarka do
pojazdów elektrycznych, o mocy 22 kW (koszt 40 tys. zł – oczywiście ze środków unijnych ), to dzięki temu są punkty i ponad
4 mln zł, dotacji do budowy. Do ostatniej faktury jeszcze w tym
roku dostaniemy z Unii Europejskiej 651 tys. zł. Prawdą jest, że
nie ma jeszcze w Makowie pojazdów elektrycznych – to tylko
kwestia czasu. Na starym kontynencie sprzedano w ubiegłym
roku prawie 1,4 mln pojazdów elektrycznych. Byłem niedawno
na budowie wielkiego Centrum Handlowego , przed biurowcem
wyjście na trzy ładowarki. Warszawa w tym roku wybuduje 800
ładowarek, na drogach niemieckich w tym roku zostanie przekroczony próg miliona tego typu aut. Musimy jechać do przodu,
ale nie na furmankach.

W tym roku planujemy wykonać 16-20 inwestycji.
Główne inwestycje to:
- termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy
Maków.
Zadanie to ma pełną dokumentację, podpisane umowy na
dotację oraz umowę z wykonawcą. Wartość inwestycji – 2 mln
571 tys. zł, doﬁnansowanie - 1 mln 577 tys. zł.
W ramach tego zadania, generalnej termomodernizacji poddane zostaną obiekty tworzące kompleks budynków oświatowych
w Makowie: budynek szkoły podstawowej, budynek przedszkola,
budynek sali gimnastycznej. W budynkach tych zostaną ocieplone ściany, wymienione zostanie źródło ciepła z węglowego
na gazowe oraz instalacja CO, zamontowane zostaną panele
fotowoltaiczne.
Najwyższy komin w Makowie zniknie z naszego krajobrazu.

W zakres inwestycji wchodzi też remont budynku Szkoły
Podstawowej w Pszczonowie, który poddany zostanie termomodernizacji, wymieniona zostanie instalacja CO, a szkoła zostanie
podłączona do instalacji gazu ziemnego.
Na bieżąco dbamy o nieprzerwane dostawy dobrej wody. W
tym roku przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody w
Dąbrowicach. Stacja obecnie pracuje normalnie, ale jest to najstarsza stacja w Gminie Maków i trzeba ją przebudować zgodnie
z zasadą: „nie kopie się studni kiedy jest pożar”.
Stacja zasila w wodę Dąbrowice, Krężce i część Makowa.
Wartość inwestycji – 1 mln 779 tys. zł,
Doﬁnansowanie – 960 tys. zł,
Czas zakończenia robót - wrzesień 2021r.
W ramach tego zadania zostanie wykonana również oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach.
Ważnym zadaniem inwestycyjnym są drogi.
Przez ostatnie 2 lata wykonano w gminie 6 km 479 mb. dróg
asfaltowych, 2259 mb. dróg ulepszonych powierzchniowo, 1400
mb. chodników.
Całkowita wartość inwestycji drogowych to 5 mln 186 tys. zł,
doﬁnansowanie 3 mln 753 tys. zł.
Mamy już przygotowane 3 dokumentacje z pozwoleniami na
budowy.
Na jednej z dróg wykonujemy teraz pomiary geodezyjne i będziemy realizować dokumentację w oparciu o spec ustawę ZRID,
by drogę o szerokości 3,5 mb. doprowadzić do szerokości 10,5 mb.
Pozyskaliśmy też środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zagospodarowanie
terenu przy cmentarzu w Makowie. Miejsce to wymaga uporządkowania i nowej aranżacji. W ramach projektu pn. „Utworzenie
terenów zieleni z bazą edukacyjną w Gminie Maków” w miejscu
tym powstaną alejki rekreacyjno - edukacyjne z instalacjami
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dydaktycznymi o tematyce przyrodniczej, kładka nad zadoleniem
terenu , wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz zainstalowane
obiekty małej architektury. Wartość projektu wynosi 288 tys. zł,
doﬁnansowanie 213 tys. zł, wkład własny Gminy 75 tys. zł.
Miejsce między cmentarzem a marketem DINO.

Tak jest.
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będą musieli wykładać pieniądze na drogi do swoich zakładów,
to czarno widzę strategię rozwoju Powiatu Skierniewickiego, a w
niej konkurencyjność powiatu. Mimo że za budowę i utrzymanie
dróg powiatowych odpowiada powiat, a nie gmina – to Gmina
Maków z własnych środków wybudowała 10 km chodników przy
tych drogach (Maków, Słomków, Pszczonów, Święte, Krężce, Wola
Makowska, Dąbrowice), we współpracy z powiatem wybudowano 7 km ścieżek rowerowych.
Dodatkowo do przebudowy drogi powiatowej Skierniewice –
Maków, Gmina dołożyła 1 mln. 500 tys. zł.
Rozpoczęliśmy pracę nad strategią rozwoju gminy. Zadajemy
sobie pytanie - co dalej? Jak rozwijać przedsiębiorczość, będzie
praca, będą pieniądze, będzie rozwój. Jak to zrobić…..? Mówimy
o inwestycjach, o wydatkach, ale żeby były wydatki, muszą być
najpierw zapewnione dochody.
Celem Gminy jest zapewnienie dochodów na poziomie pozwalającym na stałą poprawę jakości życia. Trzeba utrzymać
ofertę kulturalno- rozrywkową i rekreacyjno - sportową. Dziś
musimy pomagać młodym ludziom odzyskać sprawność ﬁzyczną.
Zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, to efekt zdalnej edukacji
spędzanej przed komputerem. Dlatego także z myślą o nich
napisany jest ten budżet.
Na realizację zadań dla młodzieży zaplanowano:
– Makowskie Centrum Kultury – 400 tys. zł,
– Utrzymanie Orlika – 84 tys. zł,
– Ludowy Zespół Sportowy – 60 tys. zł,
– Środki z UE – 50 tys. zł,
– Uczniowski Klub Sportowy – 24 tys. zł.
W Gminie mamy żłobek, przedszkole, oddziały przedszkolne
– to wszystko funkcjonuje dobrze, co nie w każdej gminie jest
standardem.

Tak będzie.

Często zadawane są pytania, co w starym budynku UG?
Stary budynek trzeba dostosować do aktualnych przepisów
budowlanych.
Pierwszy trening maluchów z makowskiego Żłobka na Orliku.

Tak pracuje się w Referacie Inwestycji.

Dziś rodzice wożą dzieci na zajęcia do Skierniewic. Czy nie
mogą być takie zajęcia tutaj? 25% naszych mieszkańców to seniorzy. O nich też trzeba pomyśleć , dla nich też trzeba zapewnić
godne miejsce spotkań.
Największym problemem w naszej gminie są drogi powiatowe.
W gminie nie ma dróg krajowych ani wojewódzkich. Trzy największe zakłady w powiecie, które bazują na ciężkim sprzęcie,
znajdują się na terenie Gminy Maków, jednak jeśli przedsiębiorcy

Dla realizacji tego budżetu w czasie walki z pandemią COVID-19,
nie może nam zabraknąć wiary w sukces. Staramy się by Urząd
Gminy (w reżimie sanitarnym) był otwarty dla mieszkańców.
Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Wiele zadań już
czeka na realizację, mamy już podpisane umowy na doﬁnansowania, a inne są w fazie projektu. Myślę, że w nowym roku uda
nam się je zrealizować z powodzeniem, tak jak robimy to do tej
pory. Gmina Maków jest w dobrej kondycji ﬁnansowej, będziemy
wspierać inwestycje, działania prorozwojowe, by być na ścieżce
trwałego rozwoju. Zapraszam do współpracy.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Stankiewicz –Wójt Gminy Maków
P.S. Z OSTATNIEJ CHWILI….
Nie będzie nowych silników spalinowych od Audi!
Firma z Ingolstadt skupi się na rozwoju jednostek stosowanych dotychczas oraz elektromobilności.
Audi rozwinie gamę samochodów elektrycznych – do 2025 roku ma
ona liczyć aż 20 modeli.
Te zaskakujące informację w wywiadzie do Frankfurter Algemeine
Zeitung potwierdził sam szef marki Audi Markus Duesmann.
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Z życia makowskiego przedszkola
Jak co roku, na przełomie lutego i marca, na przekór zimowej jeszcze porze, atmosferę w makowskim przedszkolu rozgrzewały
niezwykłe uroczystości…

Dzień Serc

kolorze czerwonym, natomiast głowy ich
zdobiły serduszkowe opaski. Przedszkolaki
5 luty był dla naszych przedszkolaków wzięły udział w różnych zabawach związaprawdziwym dniem przyjaźni i miłości. nych z walentynkami oraz wykonały piękTego dnia wszystkie dzieci ubrane były w ne prace plastyczne związane z tematyką

Dzień Kobiet

W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy
w każdej grupie składali życzenia dziew8 marca to wyjątkowy dzień w roku. czynkom i swoim paniom. Nie obyło
Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie się także bez grupowych uroczystości
Kobiety-zarówno te duże ,jak i te małe. z tańcami, wierszykami i piosenkami.

tego wyjątkowego dnia. Na zakończenie
tego czerwonego dnia wszystkie dzieci
otrzymały czekoladowe serca, od Rady
Rodziców. Był to dzień miłych wrażeń oraz
samych pozytywnych emocji i uczuć.

Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził
przez cały dzień, a chłopcy zachowywali
się jak prawdziwi gentelmeni, byli przemili, uczynni i sympatyczni.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej koleżanki Moniki Bodek.
Monia pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała kobieta, niezastąpiona koleżanka, zawsze
uśmiechnięta i pomocna. Trudno nam się pogodzić z tym, że nie usłyszymy jej żartów i nie
spędzimy razem czasu. Była cudowną koleżanką zawsze służącą dobrą radą , pełną energii do
działania. Codziennie wprowadzała w nasze serca mnóstwo optymizmu. Jej uśmiech na twarzy
i pozytywne podejście do życia powodowało, że nawet zły dzień stawał się lepszy. Na zawsze
pozostanie w naszej pamięci.
„Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Żegnamy Cię Moniko, będziemy pamiętać Cię jako wspaniałą mamę, koleżankę oraz cenionego
pracownika. Składamy wyrazy współczucia Najbliższym i łączymy się w bólu.
Na zawsze w naszych sercach
Pracownicy Urzędu

Dar serca

Informacja GOPS

W sobotę 20 marca br. w Hali Sportowej
w Makowie odbyła się akcja zbiórki krwi.
Spośród 52 osób, które się zgłosiły, 43
udało się oddać krew, co w sumie dało
19,35 l.
To bardzo dużo !!!
Wielkie podziękowania dla wszystkich,
którzy stawili się i postanowili oddać krew.
To wielki gest i wielki akt szlachetności
skierowany w kierunku naszej Koleżanki
śp. Moniki Bodek.
Obecność tych osób i ten piękny dar, jaki
został oddany, będzie na pewno wielką
pomocą dla innych potrzebujących.
Oddając krew ratujemy życie osób, dla
których transfuzja to jedyna możliwość
powrotu do zdrowia. Osoba, która otrzymuje krew pozostaje dla krwiodawcy anonimowa, ale jest ona na pewno dla kogoś
przyjacielem, rodzicem lub krewnym.
Wielkie brawa i podziękowania dla
wszystkich obecnych na sobotniej akcji !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 czerwca 2021 r.
rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „ Rodzina
500+” i będzie trwał do 31 maja 2022 r. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego na nowy okres, można składać wnioski już od 1 lutego 2021 r. drogą
elektroniczną, za pośrednictwem portalu Empatia: empatia.mrpips.gov.pl, przez
bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także
drogą tradycyjną ( papierową ), czyli w siedzibie GOPS w Makowie, ul. Główna 3 lub
za pośrednictwem poczty.
Druki wniosków można pobrać w Ośrodku lub ze strony internetowej Gminy Maków:
www.gminamakow.info w zakładce samorząd/ośrodek pomocy społecznej/ogłoszenia.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie wniosku w późniejszym terminie spowoduje, że świadczenie zostanie przyznane od miesiąca
złożenia wniosku.
Jednocześnie informujemy, że w 2020 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały 724 rodziny z terenu naszej Gminy (1256
osób). Na realizację programu wydano ponad 7.144.000 zł.
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GMINA MAKÓW WITA NA ŚWIECIE SWOICH
NOWYCH MIESZKAŃCÓW
Upominki dla nowo narodzonych Mieszkańców Gminy Maków to nowy projekt Urzędu Gminy w Makowie.
Każdy nasz nowy Mieszkaniec to dla nas ogromne szczęście i wielki skarb, szczególnie ten najmłodszy, dlatego też przygotowaliśmy taki specjalny prezent. Wierzymy, że ten pomysł przypadnie do gustu również rodzicom.
Akcja dotyczy Maluchów urodzonych po 1 stycznia 2021 roku, zameldowanych na terenie Gminy Maków.
Upominki, które zawierają biały kocyk z wyhaftowaną literą M, śliniaczki oraz list gratulacyjny, będą dostarczane do naszych
Maluchów w miesiącu następującym po miesiącu urodzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie
Gminy Maków poprzez budowę i przebudowę stacji
uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowice
oraz budowie małej oczyszczalni ścieków
przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach
Na terenie
Gminy pracują 4 stacje uzdatniania wody. Dwie
x
z nich spełniają nowoczesne standardy są w pełni zautomatyzowane. W tym roku przyszedł czas na remont kolejnej. W
ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014
– 2020 zostanie rozbudowana i częściowo przebudowana stacja uzdatniania wody w Dąbrowicach. Inwestycja ta zwiększy
bezpieczeństwo dostarczania wody dla mieszkańców Dąbrowic,
Krężc i Makowa ul. Malinowej i Górskiej na kolejne 30 lat.

Ponadto w ramach tego zadania zostanie wybudowana
oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicach,
oczyszczalnie ścieków wybuduje ﬁrma Marek Dziuda, Drzewce
126, gm. Lipce Reymontowskie.
Prace w ramach powyższych inwestycji zostaną rozpoczęte
wiosną br.
Koszt projektu ogółem 1 738 419,31 zł brutto.

Wartość doﬁnansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego
Stacja Uzdatniania wody będzie kolejną nowoczesną stacją
w pełni zautomatyzowaną i połączoną za pomocą internetu z na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
gminnym systemem wodociągowych gdzie można na bieżąco
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
śledzić proces uzdatniania wody, jak i wody w zbiorniku. Zada- 2014-2020: 960 716,00 zł.
nie to będzie wykonywała ﬁrma P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński
i wspólnicy Sp.J., ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wielkopolski. Wkład własny 777 703,31 zł. Ponadto gmina odzyska podatek VAT.
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Sesje Rady Gminy Maków
BUDŻET GMINY NA 2021 ROK UCHWALONY!
Rada Gminy Maków w okresie styczeń – marzec 2021 roku
odbyła jedną sesję, która odbyła się w dniu 18 lutego br. Sesji
przewodniczyła Przewodnicząca Rady Maria Piechut. Z powodu
trwającej epidemii, radni uczestniczyli w sesji korespondencyjnie. Stacjonarny udział w sesji został ograniczony do obecności
Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy Jerzego Stankiewicza. Radni
zagłosowali nad projektami uchwał na przekazanych im wcześniej kartach do głosowania. Sesja była transmitowana.
We wstępnej części sesji zostały zrealizowane stałe punkty porządku obrad. Przewodnicząca Rady Maria Piechut przedstawiła
informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił informację o
bieżącej działalności Urzędu Gminy.
W kolejnym punkcie porządku sesji Przewodnicząca Rady
przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady za 2020 rok. Głównym
punktem sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.
Uchwała budżetowa została podjęta 15 głosami „za” tj. jedno-

głośnie. Tak jak w poprzednich latach, w budżecie gminy zaplanowano szereg inwestycji, na które oczekują mieszkańcy Naszej
Gminy – każdej miejscowości. Zadania inwestycyjne opiewają
na łączną kwotę 7.632.713,02 zł. Zaplanowane zadania dotyczą
m.in. infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej,
termomodernizacji budynków oświatowych, budowy nowej
siedziby Urzędu Gminy, utworzenia terenów zieleni oraz dobudowy oświetlenia ulicznego. W kolejnych punktach sesji została
uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2038,
udzielona pomoc ﬁnansowa dla Powiatu Skierniewickiego w formie dotacji z przeznaczeniem na zorganizowanie porad lekarza
psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Przyjęty
został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 i
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 20212025. Podjęto również uchwałę intencyjną dotyczącą zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świętem.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Dnia 1 kwietnia 2021r w całej Polsce rozpocznie się NarodoNARODOWY SPIS POWSZECHNY JEST OBOWIĄZKOWY !!!
wy Spis Powszechny, którego celem jest zebranie informacji o 1. Metody przeprowadzenia spisu:
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
• Samospis internetowy (w domu lub w Urzędzie)
demograﬁczno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno –
• Wywiad telefoniczny
ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin
• Wywiad bezpośredni z Rachmistrzem Spisowym
oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
2. Wszelkie informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego
będą zamieszczane na:
• stronie internetowej
Gminy Maków: www.
gminamakow.info
• Facebooku Gminy
Maków: www.facebook.
com/gminamakow.info
3. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.spis.
gov.pl/

Statystyka mieszkańców Gminy Maków w latach 2019-2020
(stan na ostatni dzień danego roku)

Rok

Liczba mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały

Liczba urodzeń

Liczba mieszkańców,
którzy zawarli związek
małżeński

2019

6033

78

58

51

2020

6030

71

50

80

Liczba zgonów
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Komunikat
o konieczności wymiany do końca 2022 r. kotłów pozaklasowych
tzw. kopciuchów
Przypominamy, że na obszarze Województwa Łódzkiego od 24 października 2017 r. obowiązuje uchwała Sejmiku
Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwała antysmogowa, zgodnie z którą na
wymianę pozaklasowych kotłów pozostało ok. 1,5 roku (do końca 2022).
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w
zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim.
Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz
może wpłynąć na długość ich życia. Uchwała wprowadza stopniowe ograniczenia w użytkowaniu w domach pieców i
paliw niskiej jakości. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do
1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:
* pieców,
* kominków,
* kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,
regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.
Ważne!
WW. uchwała wprowadza następujące regulacje:
* od 1 stycznia 2023 r. nie wolno będzie używać tzw. „kopciuchów” czyli kotłów pozaklasowych nie spełniające żadnych
norm;
* użytkownicy kotłów klasy 5, zainstalowanych przed 1 maja 2018 r., spełniających normy PN-EN 303-5:2012 będą
mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
* posiadacze kominków i najbardziej archaicznych kotłów będą musieli zdemontować je do 1 stycznia 2025 roku lub
wymienić na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, bądź wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu
do wartości określonych w ekoprojekcie (stosowne filtry).
Należy również pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane
zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw.

Nowa
studnia
już działa
Na początku stycznia bieżącego roku uruchomiono na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Makowie nową studnię nr 2a o głębokości
46 m i wydajności 50 m3/h. Zastąpiła ona starą
i zlikwidowaną studnię nr 2, której wydajność
była ograniczona. Dzięki temu istniejące na
terenie SUW Maków studnie 1 i 2a pracują w
trybie wahadłowym, zapewniając niezawodną dostawę wody. Bezpieczeństwo ciągłości
dostaw zapewnia także stacjonarny agregat
prądotwórczy.
Ponadto uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne dla całego ujęcia w wysokości 171 000
m3/rok ważne do 2050 r.
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ARiMR przypomina
- wypalanie traw grozi utratą dopłat
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten
jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed
wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w
znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić
do stanu sprzed kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą
także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje
za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku
jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę ﬁnansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności
o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o
25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie
uporczywe wypalanie przez niego traw.
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WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
Zapraszamy
uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy
Maków do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ilustrujemy
twórczośd Stanisława Lema”
Wystarczy przeczytad i wykonad ilustrację do treści wybranej
przez siebie bajki z książki Stanisława Lema pt. „Bajki robotów.”
Regulamin konkursu dostępny jest w szkołach oraz w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Makowie.
Serdecznie zapraszamy

KOMUNIKAT
W ślad za informacją Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuję, że termin rozpoczęcia prac
budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka, przebiegającego przez teren
Gminy Maków (miejscowości: Maków, Słomków, Jacochów, Pszczonów) planowany jest na pierwszy kwartał 2022r.
Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) Inwestor będzie organizował kolejne spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych. Ogłoszenia o spotkaniach zostaną
opublikowane na stronie internetowej projektu oraz na stronie internetowej Gminy Maków.
Na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku GAZ-SYSTEM planuje przystąpić do protokolarnego przejęcia nieruchomości
na czas budowy gazociągu oraz do realizacji prac przygotowawczych związanych z badaniami archeologicznymi i wycinką
drzew. O terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości, właściciele bądź użytkownicy wieczyści zostaną poinformowani
drogą pisemną z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
Z uwagi na fakt, iż wszelka korespondencja związana z przedmiotową inwestycją (m.in. zawiadomienia urzędowe, zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości), będą wysyłane na dane adresowe wskazane w katastrze
nieruchomości Starostwa Powiatowego, prosimy aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak
najszybszą aktualizację tych danych.
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesłać na adres poczty elektronicznej:
komunikacja.gdansk@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie : www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/.
Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
Kolejne sukcesy
UKS Agaris Maków

• W niedzielę 28 lutego w Makowie rozegrano ostatni mecz
I rundy rozgrywek II ligi mężczyzn pomiędzy UKS Agaris
Maków a LKS Biała Rawska. Mecz zakończył się zwycięstwem
Makowa 6-4. Po dwa punkty dla Makowa zdobyli: Michał Uzarczyk, Paweł Stopiński i Michał Misiak. W spotkaniu wystąpił
również Witold Uzarczyk.

Niedzielne zwycięstwo dało UKS Agaris Maków awans na
• W dniach 13-14 marca w Rawie Mazowieckiej rozegrano
III miejsce w tabeli II ligi mężczyzn w tenisie stołowym.
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorów w tenisie
stołowym. UKS Maków reprezentowały cztery zawodniczki
i trzech zawodników. Najlepiej zagrała Anna Caban, która
indywidualnie zdobyła brązowy medal, a w niedzielę zajęła
miejsce 5-8 w grze podwójnej z Dianą Wrzosek oraz również
miejsce 5-8 w grze mieszanej z Michałem Uzarczykiem. Miejsca pozostałych zawodniczek: 13-20 Diana Wrzosek i Monika
Jacczyk, 21-25 Patrycja Strojek. Debel Strojek/Jacczyk miejsce
9-12. Seniorzy zajęli następujące miejsca: 9-16 Jakub Placek
i Michał Uzarczyk, 25-32 Witold Uzarczyk. Debel Uzarczyk/
Uzarczyk miejsce 5-8.
• W dniach 13-14 marca br.Gliwicach odbył się 4.Grand Prix
Polski Weteranów. W kategorii „40-49 lat” zwyciężył kapitan
II-ligowej drużyny UKS Agaris Maków - Paweł Stopiński.

Mieszkaniec naszej Gminy
brązowym medalistą Pucharu
Polski Seniorów w Judo
Mateusz Bolimowski - niespełna 22 letni
mieszkaniec Słomkowa zdobył brązowy
medal w Pucharze Polski Judo Seniorów
w kategorii wagowej do 100kg. Mateusz
na co dzień trenuje w Skierniewickim Wojowniku oraz jest Reprezentantem Polski.
Podczas turnieju nasz mistrz przegrał
walkę o ﬁnał z aktualnym Mistrzem Polski.
Mateuszowi gratulujemy medalu oraz
życzymy dalszych sukcesów sportowych!
Dziękujemy za godne reprezentowanie
naszej Gminy.
Wieści z Gminy - miesięcznik Gminy Maków

Dzielnicowy
rejonu nr 16 gm. Maków
sierż. sztab.

Piotr Ostrowski
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