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Makowski Karnawał po raz XXV

W dniu 3 marca br. odbył się Makowski Karnawał, impreza która od XXV lat promuje dorobek kulturalny Gminy. 
Wśród licznych Gości tegorocznego Karnawału m.in. byli: Posłowie na Sejm RP Dorota Rutkowska i Grzegorz Wojciechowski 

oraz Senator RP Rafał Ambrozik. W programie imprezy wystąpiło ponad 100 dzieci z terenu naszej gminy – ze szkół w Słom-
kowie i Woli Makowskiej, makowskie Przedszkolaki, Orkiestra Dęta OSP z Makowa wraz z czterema Grupami Paradnymi oraz 
tancerze z grupy tanecznej Jazz Dance Center z Krakowa. 

Makowski Karnawał rozpoczął się tradycyjnie odegraniem hejnału. Pierwszym punktem programu był występ makowskich 
Przedszkolaków, które pod okiem nauczycielek Anny Frankowskiej i Anny Król zaprezentowały barwny układ taneczny.Tema-
tem przewodnim występu była Bajkowa Kraina - miejsce pełne kwiatów i magicznych wróżek oraz wdzięcznych świerszczy. 
Następnie, wystąpiły dzieci ze szkół podstawowych w Słomkowie i Woli Makowskiej . Mali artyści ze Słomkowa przenieśli 
widzów w klimaty „ Ali Baby i 40 Rozbójników”. Opiekunkami dzieci były nauczycielki-Małgorzata Wach i Ewa Wesołowska. 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 

życzą 

Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz 
z pracownikami Urzędu

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Piechut wraz z Radnymi

dokończenie na str.10
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W pierwszym kwartale bieżącego 
roku odbyły się dwie zwyczajne sesje 
Rady Gminy Maków. 

Tradycyjnie, w sesjach tych wzięli 
udział radni, Wójt Gminy Jerzy Stankie-
wicz, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, 
Skarbnik Gminy Mirosława Górska,  
kierownicy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi i mieszkańcy.  

Obrady prowadziła Przewodnicząca 
Rady Gminy – Maria Piechut. 

Pierwsza z sesji odbyła się w dniu 
31 stycznia 2019 r. We wstępnej części 
sesji Przewodnicząca RG i Wójt przed-
stawili informacje o najważniejszych 
sprawach, jakie wydarzyły się w okresie 
międzysesyjnym. 

Najważniejszym punktem tej sesji 
było uchwalenie budżetu Gminy na 
2019 rok. Rada Gminy Maków pod-
jęła przedmiotową uchwałę 8 głosa-
mi „Za”, przy 4 głosach „Przeciw” i 3 
„Wstrzymujących się”. Budżet na 2019 
rok po stronie dochodów zamknął się 
kwotą 34.446.159,64 zł, a po stronie 
wydatków kwotą 41.086.721,88 zł. W 
roku bieżącym zaplanowano inwesty-
cje, które przyczynią się do poprawy 
warunków życia mieszkańców naszej 
Gminy, tak, aby wszystkim nam żyło 
się wygodniej, bezpieczniej i piękniej. 
Między innymi rozpocznie się budowa 
nowego budynku Urzędu Gminy w 
Makowie, na którą pozyskano dofinan-
sowanie w wysokości 3 mln 800 tys. zł. 
Kontynuowana będzie budowa hali 
gimnastycznej w Makowie. Zaplanowa-
no liczne inwestycje drogowe, budowę 

domowe. W roku ubiegłym na terenie 
Gminy wydarzyło się 6 wypadków 
drogowych i 30 kolizji. W wyniku wy-
padków rannych zostało 6 osób.

W kolejnym punkcie porządku sesji 
przedstawiciele różnych stowarzyszeń 
przedstawili informacje o działalności z 
zakresu kultury i sportu, prowadzonej 
na terenie Gminy.  Informację przed-
stawili: przedstawiciele Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Piotr Gradowski i 
Marian Nowak; Prezes LZS „Macovia” 
Maków Adam Gasiński; Prezes Klubu 
Seniora „Mak” Eugeniusz Kosson. 
Rada Gminy przychyliła się do pro-
pozycji Wójta Gminy dotyczącej wy-
odrębnienia funduszu sołeckiego w 
budżecie Gminy Maków na 2020 rok. 
W dalszej części sesji zostały podjęte 
pozostałe uchwały, ujęte w porządku  
sesji. Uchwalony został między innymi 
Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi na 2019 rok, przyjęto także 
zmiany budżetu Gminy. W końcowych 
częściach obydwu sesji  - radni, sołtysi 
i mieszkańcy zgłaszali wnioski i zapyta-
nia, do których odniósł się Wójt Gminy 
wraz z Przewodniczącą Rady. 

strefy aktywności w Pszczonowie. 
Dobudowywane będzie oświetlenie 
uliczne, m.in. pomiędzy Makowem a 
Słomkowem.

W dalszej części sesji został zatwier-
dzony plan zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu obrębu 
Maków. Przyjęto również plany pracy 
komisji. 

Kolejna sesja odbyła się w dniu 14 
marca br. Porządek tej sesji był bardzo 
obszerny. Wstępna jej część obejmo-
wała między innymi przedstawienie 
informacji o stanie bezpieczeństwa w 
naszej Gminie za 2018 rok. Informa-
cję przedstawił Naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji 
w Skierniewicach kom. Sławomir Ka-
miński. Poinformował między innymi, 
że na terenie naszej Gminy w roku 
2018 stwierdzono 29 przestępstw 
kryminalnych. Przeprowadzono 432 
interwencje, z czego 120 to interwencje 

O działaniach Rady Gminy Maków  
w pierwszym kwartale 2019 roku

Drodzy Mieszkańcy Gminy Maków,

rozwiązałem umowę z firmą ROSA – BUD 
S.A. na „Budowę hali sportowej w Ma-
kowie”. Stało się tak, ponieważ zaczęły 
do nas napływać niepokojące infor-
macje o złej kondycji finansowej firmy. 
Przeprowadziliśmy z firmą ROSA – BUD 
S.A. stosowne rozmowy i po analizie 
faktów uznaliśmy, iż najkorzystniejsze 
dla Gminy będzie rozwiązanie umowy i 
przerwanie budowy.

Firma przekazała nam już doku-
mentację budowy, dzienniki robót, 
obmiary prac. W chwili obecnej trwa 
inwentaryzacja robót i Gmina przy-
gotowuje się do ogłoszenia nowego 
przetargu i wyboru wykonawcy na 
dokończenie budowy. Zapewniamy 
Państwa, iż termin realizacji inwestycji 
nie jest zagrożony. Hala zostanie odda-
na do użytku, tak jak planowaliśmy to 
wcześniej, tj. w 2020 r.

Powyższa sytuacja nie będzie też miała 
wpływu na dotację, jaką otrzymaliśmy z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jest to dla nas bardzo trudne, będzie 
nas to kosztowało dużo pracy, ale w 
tej sytuacji było to jedynym i najsłusz-
niejszym wyjściem. Jak tylko wyłonimy 
nowego wykonawcę, poinformujemy 
o tym Państwa i rozpoczniemy roboty.

Z poważaniem
Jerzy Stankiewicz
Wójt Gminy

BudOwa hali pRzeRwana
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O NOWYM BUDYNKU URZĘDU

W miesiącu styczniu 2019 r. w dwóch sołectwach naszej Gmi-
ny – tj. w Świętem i Słomkowie - odbyły się wybory sołtysów 
i rad sołeckich. W sołectwie Święte wybory odbyły się dnia 12 
stycznia br. Zostały zarządzone w związku z rezygnacją sołtysa 
Andrzeja Staszka. Nowym sołtysem Sołectwa Święte i jednocze-
śnie Przewodniczącym Rady Sołeckiej został wybrany Krzysztof 
Jędrocha. Do składu rady weszli: Piotr Łuczywek, Michał Meszka, 
Daniel Siejkowski, Marcin Wach.

W Sołectwie Słomków wybory odbyły się w dniu 19 stycznia 
br. Wybory zostały zarządzone z powodu upływu kadencji 
sołtysa. Na kolejne 4 lata sołtysem została ponownie wybrana 
Małgorzata Grochala. Ponadto do składu Rady Sołeckiej zo-
stali wybrani: Jacek Bartosiewicz, Rafał Foks, Mariusz Lipiński, 
Agnieszka Wojdak, Agnieszka Zalewska.

Uroczyste powitanie sołtysów odbyło się w dniu 31 stycznia 
2019 r. podczas IV sesji Rady Gminy Maków. Wójt Gminy wraz 
z Przewodniczącą Rady złożyli nowym sołtysom gratulacje i 
wręczyli symboliczne upominki. 

Podczas tejże sesji podziękowano również za pracę na rzecz 
Sołectwa Święte dotychczasowemu sołtysowi Andrzejowi 
Staszkowi. Z uwagi na nieobecność Pana A.Staszka, list gratu-
lacyjny oraz symboliczny upominek został przekazany na ręce 
Przewodniczącej Rady Gminy.

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 
W SOŁECTWACH ŚWIĘTE I SŁOMKÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków, 
Ostatnio wiele się mówi o budowie nowego budynku urzędu 

gminy. Gmina na ten cel pozyskała 3,8 mln zł, a całość inwestycji 
przewidziana jest na 6,5 mln zł. Będzie to majątek Gminy. Nowy 
budynek ma służyć nie tylko polepszeniu pracy urzędników, 
lecz przede wszystkim lepszej obsłudze mieszkańców, w tym 
starszym i niepełnosprawnym, którzy w obecnym budynku mają 
ograniczony dostęp.

Jako gospodarz tej Gminy zdecydowałem się na pozyskanie 
pieniędzy i budowę nowego urzędu, ponieważ nasz stary bu-
dynek nie spełnia wielu standardów i warunków technicznych, 
a przede wszystkim wymogów bezpieczeństwa osób w nim 
przebywających oraz ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. 
Kilkakrotnie analizowałem remont starego urzędu i szukałem 
środków na jego realizację, co okazało się bezskuteczne. Nigdy 
żadna instytucja nie dawała szansy na pozyskanie środków na 
remont urzędu, chyba, że będą tu się mieścić usługi społeczne, 
to wtedy jest szansa i to duża. Koszt generalnego remontu to 
minimum ok. 3 mln zł

Kto kiedykolwiek był w Naszym urzędzie, wie jak wyglądają 
chociażby schody prowadzące na 3 piętro i salę konferencyjną, 
wie też, że starsi ludzie nie są w stanie wejść na górę i załatwić 
jakąkolwiek sprawę. Brak jest możliwości zorganizowania Biura 
Obsługi Interesanta oraz pomieszczeń na archiwum zakładowe, 
na które wymagana jest bardzo duża powierzchnia. W nowym 
budynku powstanie Punkt Obsługi Interesanta, nie trzeba będzie 
wchodzić na 3 piętro, by dokonać opłat czy złożyć podanie.

Przez niemalże 30 lat funkcjonowania samorządu gminnego 
zawsze inne sprawy były ważniejsze niż budowa lub remont 
siedziby urzędu w standardzie zapewniającym właściwe warunki 
pracy i możliwości udziału mieszkańców w pracach organów 
Gminy. W okresie tym nastąpiło znaczne zwiększenie zadań Gmi-
ny, rozrost procedur, które muszą być zachowane przy realizacji 
zadań, to zaś generuje konieczność zapewnienia właściwych 
środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W ak-
tualnych warunkach sprostanie wymogom narzuconym przez 
przepisy prawa jest niemożliwe.

Lokalizacja nowego budynku usprawni działanie urzędu, 
powstanie on na terenie zielonym przy obecnym gimnazjum. 
Parking oczywiście pozostanie nienaruszony i w dalszym ciągu 
będzie służył mieszkańcom, a pracownicy będą parkować na 
tyłach budynku nie blokując miejsc parkingowych.

Nowa siedziba będzie wykorzystywała nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne, które pozwolą na ograniczenie wydatków 
związanych z jej utrzymaniem tj. pompy ciepła, fotowoltaika i 
stacja ładowania samochodów. Są to rozwiązania służące ochro-
nie środowiska i zapewnieniu czystego powietrza

Pojawiają się pytania -A co ze starym budynkiem urzędu ? Otóż 
budynek ten zostanie zagospodarowany na potrzeby Naszych 
mieszkańców. Powstanie w nim m.in. dom dziennego pobytu, 
pomieszczenia dla Klubu „MAK” , warsztaty dla dzieci i młodzieży 
np. teatralne, malarskie (wg Waszych potrzeb) i policji. Oczywiście 
myśląc o takim zagospodarowaniu obecnego budynku Gminy 
na usługi społeczne, jesteśmy w stanie pozyskać fundusze na 
odpowiednie remonty i dostosowanie obiektu.

W każdej gminie jest wiele do zrobienia: chodniki, drogi, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie uliczne itd.. Myślę jednak, że nadszedł 
czas, kiedy możemy zadbać o komfort obsługi interesanta. 
Żywię nadzieję, że to Wy, mieszkańcy będziecie dumni z nowej 
inwestycji. Piękna wizytówka Gminy jest dowodem na to, że w 
niedużej Gminie radzimy sobie dobrze, a nowe obiekty świad-
czą o bardzo dobrym gospodarowaniu samorządu. Pozyskane 
środki w kwocie 3 800 000 zł zostały już przyznane na określony 
cel – budowa nowej siedziby urzędu. Środków tych nie można 
wykorzystać na inny cel np. na budowę drogi. Proszę więc odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, czy jest w interesie Gminy rezygnacja 
z tych środków? Podkreślam jednak fakt, że budowa nowego 
budynku urzędu gminy nie wpłynie negatywnie na rozwój całej 
Gminy; dalej będziemy pozyskiwać środki fi nansowe i budować 
drogi – jeżeli tylko pojawią się takie możliwości. Będziemy starać 
się o pieniądze na nowe kolektory czy piece i stawiać na rozwój 
społeczny mieszkańców.

Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz

Krzysztof Jędrocha 
Sołtys Sołectwa Święte

Małgorzata Grochala 
Sołtys Sołectwa Słomków
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W miesiącu lutym br. wydano koleją już decyzję celu publicz-
nego na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa o 
łącznej długości 7092 mb. w miejscowości Wola Makowska. 
Projekt obejmuje: Starą Wieś, Ławki, Zwierzyniecką, Piaski i 
ma być zakończony do jesieni 2019 r. 

W gminie Maków gazociąg przebiega już przez miejscowość 
Pszczonów wzdłuż drogi powiatowej o długości ok. 2800 m, 
którego właścicielem jest SIME POLSKA Sp. z o.o. 

Do w/w sieci wybudowane zostanie przyłącze gazowe do 
budynku komunalnego oraz szkoły podstawowej. Termin re-
alizacji inwestycji do końca III kwartału br. Mieszkańcy Pszczo-
nowa mieszkający przy trasie gazociągu mogą występować 
indywidualnie do Spółki SIME POLSKA z siedzibą w Sochacze-
wie o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Koszt 
wydania warunków z podłączeniem infrastruktury do granicy 
działki wynosi 2 029,50 zł brutto, termin realizacji do pół roku. 

W miesiącu marcu br. otrzymano od Polskiej Spółki Gazow-
niczej warunki techniczne na przyłączenie do sieci gazowej 
budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach, ostateczny 
termin przyłączenia do września 2020 r. 

W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYS-
TEM spółki Skarbu Państwa planuje się realizację gazociągu 

wysokiego ciśnienia relacji Leśniewice-Rawa Mazowiecka, 
który pozwoli na przesyłanie zwiększonej ilości gazu do 
aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Na terenie gminy Maków 
przebiegać będzie przez tereny rolne miejscowości Pszczonów, 
Słomków oraz Maków. Lokalizacja stacji zaporowo-upusto-
wej w Słomkowie da możliwość wybudowania w przyszłości 
sieci dystrybucji gazu dla miejscowości Słomków, Jacochów 
i Maków.

Więcej informacji na stronie Gminy Maków w zakładce dla 
mieszkańców/Gazyfikacja.

Gazyfikacja w gminie

W ostatnim czasie wiele mówiło się, szczególnie w mediach 
o wystawionym przez Gminę Maków na sprzedaż w formie 
przetargu pisemnego nieograniczonego samochodu osobo-
wego marki Porsche 981 Cayman. 

Wyjaśniając dokładnie tę trudną i niezrozumiałą dla wszyst-
kich sytuację informujemy, że Gmina Maków na mocy po-
stanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, nabyła z 
mocy ustawy spadek po zmarłym mieszkańcu gminy. Przejęcie 
spadku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego następuje w 
takim przypadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, 

Maków wstąpiła w prawa przysługujące spadkodawcy. W 
wyniku dziedziczenia Gmina otrzymała w spadku samochody, 
sprzęt budowlany, grunty oraz budynki. 

Rozliczenie z wierzycielami oraz dłużnikami spadkodawcy 
jest skomplikowane, gdyż zmarły prowadził działalność gospo-
darczą, a posiadana dokumentacja tej działalności nie zawsze 
jest jasna i pozwalająca na ustalenie praw przysługujących 
spadkodawcy. Roszczenia wierzycieli opiewają na kwotę po-
nad 4 mln zł, natomiast Gmina Maków ponosi odpowiedzial-
ność do stanu czynnego majątku tj. 2,5 mln zł wynikająca ze 
spisu inwentarza oszacowanego przez rzeczoznawców.

Z naszym problemem zwróciliśmy się o poradę do: Woje-
wody Łódzkiego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz posłów. Rozumieją naszą 
sytuację, ale pomóc nam nie mogą.

Aby jeszcze dokładniej wyjaśnić tę kwestię informujemy, 
że w systemie prawnym występują różne formy prowadzenia 
działalności gospodarczej np. działalność jednoosobowa, spół-
ka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandy-
towa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W związku z tym, że zmarły prowadził 
jednoosobową działalność gospodarczą, Gmina Maków, chcąc 
nie chcąc, musiała taki spadek przejąć. W przypadku innej 
formy prowadzenia działalności problem ten by nas ominął.

Aby odzyskać środki finansowe i móc rozpocząć zaspo-
kajanie wierzycieli, Gmina Maków wystawiła na sprzedaż 
wspomniany samochód Porsche 981 Cayman. W następnej 
kolejności będzie uruchomiona sprzedaż majątku ruchomego 
(m.in. sprzętu budowlanego, samochodów, sprzętu kompu-
terowego) oraz nieruchomego (działki, budynki ). Mamy na-
dzieję, że w ten sposób uda nam się uzyskać środki finansowe 
i pokryć część olbrzymich długów. 

PRZYMUSOWY SPADEK

że Gmina odpowiada za długi spadkowe jedynie do wartości 
masy czynnej spadku. Gmina została uznana za spadkobiercę 
ponieważ najbliższa rodzina. która powinna dziedziczyć ów 
spadek odrzuciła go. Gmina zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywil-
nego jest „ostatnim spadkobiercą” i zgodnie z tymi przepisami 
dziedziczy taki spadek z mocy ustawy bez prawa do jego od-
rzucenia. W sierpniu 2017 roku na mocy postanowienia sądu 
stwierdzającego nabycie przez gminę praw do spadku Gmina 
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OrkiestrOwe kOlędOwanie
Tradycją stało się już , że w pierwszych dniach Nowego Roku 

odbywają się koncerty kolęd w wykonaniu makowskiej Orkie-
stry Dętej. Tak też i w tym roku, 6 stycznia – w Święto Trzech 
Króli, w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha, a w kolejne 
niedziele stycznia w kościele w Pszczonowie i w Stachlewie od-
były się koncerty kolęd, podczas których orkiestrę poprowadził 
Pan Marian Chmielewski. Muzycy zaprezentowali kilkanaście 
najpopularniejszych kolęd w wersji instrumentalnej oraz wo-
kalnej w wykonaniu solistów - członków orkiestry, a podczas 
koncertu w Stachlewie nawet w wykonaniu ks.proboszcza 
Andrzeja Kłoszewskiego. Koncerty, jak zwykle te spotkały się 
z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony 
słuchaczy, którzy licznie wzięli w nich udział.

1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków
Przekaż 1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków.

Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas to szansa na rozwój m.in. zakup instrumentów,  
szkolenie młodych talentów i dzięki temu podtrzymanie wieloletniej tradycji  

Naszej Orkiestry.

W deklaracji PIT jako OPP wybierz: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – numer KRS 0000116212.

Jako cel wpisz: OSP Maków – Orkiestra Dęta, ul. Przemysłowa 2, 96-124 Maków
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Gminne Święto naszych Pań
W sobotę – 2 marca br. w świetlicy wiej-

skiej w Świętem z okazji zbliżającego się 
Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie 
Pań. Gospodarzem uroczystości było 
Koło Gospodyń Wiejskich w Świętem. 
Tradycyjnie, jak co roku nie zabrakło 
delegacji kół gospodyń wiejskich z tere-
nu całej gminy. Uroczystość rozpoczęła 
się od życzeń, które wszystkim Paniom 
złożyli: Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, 
zastępca Wójta Adam Gasiński, Prezes 
OSP w Świętem Mateusz Królikowski 
i Przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Piechut. Wszystkie Panie otrzymały od 
Wójta okolicznościowe upominki.

Podczas uroczystości dotychczasowa 
przewodnicząca KGW w Świętem, Pani 
Maria Piechut podziękowała za ponad 22 
letnią działalność jako przewodnicząca 
tego koła i pogratulowała wyboru na 
tę funkcję Pani Urszuli Łuczywek. Za jej 
wieloletnią działalność jako przewod-
niczącej KGW, koleżanki z koła złożyły 
podziękowania i wręczyły pamiątkową 
fotoksiążkę.

Przy suto zastawionych stołach, na 
których nie brakowało przepysznych dań, 
słodkości i przysmaków przygotowanych 
przez Panie z koła ze Świętego i przy dobrej 
muzyce, w miłej atmosferze wszyscy bawili 
się do białego rana. Dziękujemy członki-
niom KGW z Świętego za zorganizowanie 
tej wspaniałej gminnej uroczystości.

piękny Jubileusz
W dniu 31 stycznia 2019 r. Pani Janina Kowara, mieszkanka Słomkowa, obchodziła 

jubileusz 100- lecia urodzin. 
Szacowna Jubilatka urodziła się w Makowie-Kolonii. Jej rodzice Wiktoria i Józef 

Szymajda, mieszkali przy dzisiejszej ulicy Zagajnej. Zajmowali się, jak większość 
mieszkańców ówczesnej wsi, pracą na roli. Pani Janina nie miała łatwego życia. 
Ciężko pracowała od najmłodszych lat, tym bardziej, że matka osierociła ją bardzo 
wcześnie (w 1920 r.). W 1940 r. wyszła za mąż  za Pana Wacława Smolarka. Przeżyła 
II wojnę światową i trudne czasy powojenne.

Urodziła i wychowała z mężem trzy córki, a pochowała go na makowskim cmen-
tarzu w 1969 r. W latach osiemdziesiątych XX w., zdecydowała się wyjść ponownie 
za mąż za wdowca Pana Stefana Kowarę. I tak trafi ła do Słomkowa, gdzie otoczona 
opieką rodziny mieszkała do 21 marca br., kiedy zmarła.

Pani Janina, jak już wspomniano, wychowała troje dzieci. Doczekała się też pię-
ciorga wnuków, dziewięciorga prawnuków i jednej praprawnuczki.

Z okazji Jubileuszu przyjęła wiele życzeń i gratulacji, za które wszystkim serdecznie 
dziękują najbliżsi ś.p. Janiny Kowara.
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Dzień Babci i Dziadka
Tegoroczne Gminne obchody święta odbyły się 26 stycznia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Makowskiej. 

Uczestniczyło w nich blisko 160 osób. Oprócz licznie przybyłych Babć i Dziadków, uroczystość zaszczyciły swoją obecno-
ścią władze samorządowe Gminy, radna z Woli Makowskiej, i przedstawiciele lokalnych organizacji. Społeczność szkolna 
uświetniła obchody święta bogatym programem artystycznym, w którym znalazły się wzruszające wiersze i okoliczno-
ściowe piosenki. Dzięki dobrej organizacji, zaangażowaniu wielu osób i pomysłowości organizatorów Gminne Obchody 
Dnia Babci i Dziadka po raz kolejny były udaną i wspaniałą imprezą. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowania tej uroczystości. 
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FERIE
W GMINIE MAKÓW NIE BYŁY NUDNE

W dniach od 29 stycznia do 11 lutego br. w szkołach odby-
wały się ferie zimowe. Tradycyjnie plan działania był bardzo 
obszerny. Każda szkoła przygotowała własny program zajęć. 
Uczestnicy mieli do wyboru wiele ciekawych zajęć od warszta-
tów plastycznych, tanecznych, kulinarnych, komputerowych, 
gier i zabaw z nagrodami po turnieje sportowe oraz wyjazdy  
do Skierniewic do kina „Polonez”, na basen i kręgle. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Pszczonowie wybrały się do Warszawy 
– do Teatru Studio „Buff o” na musical „Romeo i Julia” a następ-
nie do Centrum Nauki Kopernik. Młodzież z makowskiego 

Zajęcia świetlicowe w szkołach odbywały się od poniedział-
ku do piątku w godzinach 900-1400.

Udział uczniów w formach wypoczynku:
wycieczki wyjazdowe- 336 uczniów,
zajęcia sportowe- 180 uczniów,
różnorodne warsztaty -333 uczniów.

Ferie fi nansowane były z gminnego budżetu. Gmina opłaciła 
wynagrodzenie opiekunów, zakup materiałów potrzebnych do 
prowadzenia zajęć, bilety wstępu oraz transport. Ogółem na 
realizację programu przeznaczona została kwota 18.825,00 zł. 

gimnazjum       w trakcie  wycieczki do Łódzkiej Manufaktury  
odwiedziła park trampolin oraz obejrzała projekcje fi lmu. 
Dzieci z Dąbrowic, Słomkowa, Woli Makowskiej i Makowa 
wyjeżdżały do Skierniewic do kina „Polonez”, na basen oraz 
kręgle. Dzieciaki ze Świętego  wzięły udział w warsztatach 
cukierniczych w Bednarach. Ponadto na sali gimnastycznej  
w Makowie prowadzone były zajęcia sportowe – sekcja piłki 
siatkowej.  Program zajęć sportowych  oferował dla wszystkich 
chętnych kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”.  

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik -SP Pszczonów

Zajęcia cukiernicze w Bednarach SP Święte
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Seans w kinie - SP Wola Makowska

Zajęcia sportowe - SP Słomków

Na basenie - SP Dąbrowice Zajęcia kulinarne - SP Maków

W Parku Trampolin - Gimnazjum Św. Wojciecha
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Natomiast uczniowie z Woli Makowskiej przedstawili historię „Alicji w Krainie Czarów”. Występ dzieci przeniósł widzów do 
świata fantazji, w którym spotkaliśmy Alicję, Kapelusznika, Motyla, Królową, Zajączka oraz wiele innych barwnych postaci. 
Układy choreografi czne oraz stroje przygotowały nauczycielki-Anna Jaworska, Marzena Fidalska, Danuta Sułek. 

Makowski Karnawał po raz XXV

Dziewczęta z Gimnazjum Świętego Wojciecha w 
Makowie Zuzanna Jeż i Paula Białek przedstawiły 
taniec z elementami gimnastyki akrobatycznej z 
użyciem wstążek do przewodniej piosenki baśni 
Disneya „Kraina Lodu” - „Mam tę moc”. Układ opra-
cowały nauczycielki: Danuta Sułek i Monika Olejnik. 

Makowski Karnawał, to nie tylko występy arty-
styczne uczniów makowskich szkół. W programie 
wystąpili tancerze z grupy tanecznej Jazz Dance 
Center z Krakowa. Na co dzień możemy ich podzi-
wiać podczas oprawy koncertów telewizyjnych 
Polsatu czy TVP. 

Kulminacyjnym punktem Karnawału był kon-
cert Orkiestry Dętej OSP z Makowa. Orkiestra 
zagrała w składzie 50 osobowym, pod kierunkiem 
Pana Mariana Chmielewskiego. Wraz z naszą 
Orkiestrą wystąpiły dziewczęta z czterech dzia-
łających Grup Paradnych oraz soliści–Proboszcz 
z Parafi i ze Stachlewa Ks.Andrzej Kłoszewski, oraz 
soliści Orkiestry: Karolina Maszkowska, Artur 
Dyśko i Ireneusz Foks. 

Grupy Paradne prowadzą od wielu lat panie 
Danuta Sułek i Beata Domiza. Orkiestra zagrała 
m.in. utwory Stanisława Moniuszki i Dymitra 
Szostakiewicza.

Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Jana Twardowskiego w Makowie zgromadziła 
się jak co roku bardzo liczna publiczność, która 
gromkimi brawami oklaskiwała wspaniałe wido-
wisko zgotowane widzom zarówno przez małych 
jak i zawodowych artystów.

dokończenie ze str. 1

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tegorocznego Makowskiego Karnawału.

Hejnał na rozpoczecie Karnawału

Otwarcie Karnawału

Makowskie Przedszkolaki
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Makowskie Przedszkolaki SP w Słomkowie

SP w Słomkowie SP w Woli Makowskiej

SP w Woli Makowskiej Gimnazjum Św. Wojciecha

Publiczność nie żałowała braw artystom
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Grupa Jazz Dance Center Grupy Paradne

Grupy Paradne Grupy Paradne

Karolina Maszkowska i Artur Dyśko Grupy Paradne

Ks. Andrzej Kłoszewski Ireneusz Foks
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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające  
- Program „Mama 4+”. 

Świadczenie ma na celu zapewnienie dochodu osobom, 
które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze 
względu na wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. 

Od marca 2019 roku wnioski do ZUS lub KRUS będą mo-
gły złożyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat 
- kobiety, 65 lat – mężczyźni) i nie posiadają niezbędnych 
środków utrzymania. 

Świadczenie będzie przyznane matce, która urodziła i wy-
chowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci 
matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, 
który wychował co najmniej czworo dzieci.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1100 zł, tj. wyso-
kość najniższej emerytury od marca 2019 roku.

W przypadku, gdy osoba już pobiera świadczenie niższe 
od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie 
uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty 1100 zł mie-
sięcznie.

Więcej informacji: strona internetowa Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl , strona 
Urzędu Gminy Maków https://www.gminamakow.info lub 
bezpośrednio ZUS albo KRUS.

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie na terenie Gminy Maków ukazała się ulotka ,,Nasza Gmina ”, w której umieszczony został artykuł ,,Budżet 

na 2019 r.-QVO VADIS GMINO MAKÓW ”.Każdy może pisać co chce-wolny kraj, wolni ludzie, ale niech piszą prawdę, niech nie 
opluwają własnej Gminy, niech nie pokazują jej w złym świetle.

Odniosę się tylko do cyfr w tabeli nr 1.

Ogólny kształt budżetu-bilans lat ubiegłych.

Rok Dane z tabeli w gazecie (ulotce) ,,Nasza Gmina” Stan faktyczny

2015 +0,3 mln nadwyżka +2.355 tys.zł

2016 -0,4 mln deficyt +849 tys. 236 zł

2017 -4 mln deficyt +64 zł

Te dane są opublikowane w Internecie, a ktoś kto to napisał, jest zwykłym ignorantem, który wprowadza ludzi w błąd.
Deficyt w budżecie samorządu to pojęcie nie takie samo jak w prywatnym obrocie. W samorządzie na deficyt składają 

się środki, które mam oraz te, które chcę pozyskać, np. mam 1 mln zł, a chcę wykonać inwestycję za 5 mln zł. Brakuje mi 
4 mln zł, więc pracujemy, by pozyskać pieniądze z zewnątrz. Trzeba podkreślić, że pieniądze z planowanego deficytu idą 
wyłącznie na inwestycje, które są motorem rozwojowym naszej Gminy.

W roku 2019 zaplanowaliśmy inwestycje za 16 mln 789 tys. zł przy sile własnej do 1 mln zł. Ponad 15 mln zł będzie 
deficytem, na którego pokrycie planujemy pozyskać między innymi środki unijne w wysokości ok. 9 mln zł.

Można nie planować deficytu i nie robić nic, ale po to kandydowałem na Wójta Gminy, by realizować strategię rozwoju 
naszej Gminy.

Gmina Maków jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi 24,69 % przy dopusz-
czalnym prawem 60%.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz

Informacja na temat osób uprawnionych 
do Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z 5 grudnia 2014 roku o 
Karcie Dużej Rodziny, od stycznia 2019 roku o wyrobienie 
karty mogą zwrócić się do GOPS w Makowie rodzice lub 
ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na wychowaniu co 
najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w 
chwili składania wniosku. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. 
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 
Więcej informacji: www.mpips.gov.pl 

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie GOPS oraz 
na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-
Karty-Duzej-Rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

Informacje GOPS 
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25 marca br. wielu mieszkańców 
Makowa i okolic pożegnało Panią Zofię 
MACIEJAK, zasłużoną na polu krzewienia 
oświaty i kultury, znaną wielu najpierw 
jako Zosię BLUS z Graniczek, potem jako 
żonę Pana Zdzisława MACIEJAKA z Mako-
wa, mamę trzech córek: Beaty, Katarzyny 
i Agnieszki.

Na tę okoliczność, warto przypomnieć 
zarys historii Biblioteki Publicznej w Ma-
kowie i wkład Pani Zofii MACIEJAKOWEJ 
w jej rozwój.

Początek działalności Biblioteki Pu-
blicznej w Makowie sięga czasów oku-
pacji niemieckiej, kiedy to w 1943 r. 
powstała konspiracyjna wypożyczalnia 
książek, z inicjatywy Pana Walerego 
Magdziarza, Prezesa Zarządu Spółdzielni 
Spożywców w Makowie, który w biurze 
tejże spółdzielni - mieszczącym się w 
późniejszym Domu Nauczyciela przy 
Szkole Podstawowej w Makowie - roz-
począł gromadzenie polskich książek, 
pod groźbą kary śmierci, czy wywózki 
do obozu.

Funkcjonowanie wypożyczalni biblio-
tecznej prowadzonej początkowo w ra-
mach pracy społecznej przez mieszkankę 
Makowa, Panią Józefę Placek, zostało 
zawieszone w sierpniu 1944 r., kiedy 
to zabudowania i plac szkolny zostały 
zajęte przez stacjonujących tu żołnierzy 
niemieckich.

Wznowienie działalności wypożyczalni 
książek nastąpiło zaraz po wyzwoleniu, 
w lutym 1945 r., pod kierunkiem Pani 
Jadwigi Zgoreckiej, nauczycielki języka 
polskiego w miejscowej Szkole Podsta-
wowej.

Dzięki Uchwale Gminnej Rady Narodo-
wej Skierniewka z 17 kwietnia 1946 r. ma-
kowska książnica zyskała miano Gminnej 
Biblioteki Publicznej Skierniewka, stając 
się jedną z pierwszych placówek kultu-
ralnych na terenie tej gminy.

W roku 1952 Biblioteka Publiczna zo-
stała przeniesiona z gmachu szkoły do 
tzw. „Organistówki”, lokalu wynajętego 
przez Parafię św. Wojciecha.

Na stanowisku bibliotekarki, od wrze-
śnia 1952 do końca czerwca 1953 roku 

Wspomnienie o Pani Zofii MACIEJAK  
byłej kierowniczce Biblioteki Publicznej w Makowie,  
w której spędziła całą 35-letnią karierę zawodową,  

zmarłej 21 marca 2019 r. w wieku 82 lat

tury, w ramach którego przez jakiś czas 
działała czytelnia Biblioteki Publicznej, 
ze względu na trudne warunki lokalowe 
do czasu przeniesienia biblioteki do po-
sesji Pana Stanisława Świderka, na ulicy 
Rynek, obecna Główna, w 1963 roku, 
kiedy w jednym z wynajętych pomiesz-
czeń można było urządzić niezależną 
czytelnię, w której udostępniany był 
księgozbiór podręczny i prenumeratę 
czasopism. 

W ramach działalności bibliotekarskiej 
Pani Zofia Maciejakowa przygotowywała 
regularne wystawy książek, zarówno te-
matyczne, jak i nowości wydawniczych, 
ekspozycje plakatów, foto-gazetki oraz 
konkursy wiedzy o książkach, spotkania z 
autorami, jak również majowe kiermasze 
książki, organizowała także lekcje biblio-
teczne dla dzieci szkolnych, urządzała 
wieczory baśni, urozmaicane pokazami 
slajdów i przez wiele lat prowadziła 
teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych.

Zwierzchnictwo nad Gromadzką Bi-
blioteką Publiczną w Makowie sprawo-
wała Biblioteka Powiatowa w Skiernie-
wicach aż do początku 1973 roku, kiedy 
to został przywrócony Urząd Gminy w 
Makowie, wskutek czego miejscowa 
biblioteka została przemianowana na 
Bibliotekę Gminną w Makowie, której 
podlegały filie biblioteczne w Pszczo-
nowie i Słomkowie, oraz kilka punktów 
bibliotecznych.

W związku z nową rejonizacją kraju 
w 1975 roku, Biblioteka Publiczna w 
Makowie zaczyna podlegać Miejskiej 

została zatrudniona Pani Weronika Wójt 
z Makowa, a od lipca 1953 do końca 
grudnia 1954 Pani Janina Zatorska z 
makowskich Graniczek, przyjęta na 
całoetatowym stanowisku kierownika 
biblioteki.

Po likwidacji Urzędu Gminy w Mako-
wie, miejscowa placówka biblioteczna 
zyskała status Gromadzkiej Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Skierniewka, z siedzibą w 
Makowie, obejmującej następujące miej-
scowości, w których zostały utworzone 
punkty biblioteczne: Słomków, Święte 
Laski, Płyćwia, Kawęczyn Stary, Godzia-
nów, Byczki, Zapady, Wola Makowska, 
Krezce, Dąbrowice, Mokra Lewa i Prawa, 
Sierakowice, Starbacicha, Grabina, Bo-
rowiny, Budy Grabskie, Miedniewice, 
Samice, Pamiętna.

Na koniec 1954 roku było 1050 czytel-
ników, w tym 752 w punktach bibliotecz-
nych, zaś księgozbioru opiewał na 7850 
woluminów.

Taki stan rzeczy został przejęty przez 
zatrudnioną od początku stycznia 1955 
roku na stanowisku kierownika Publicz-
nej Biblioteki Gromadzkiej Panią Zofię 
Blus, młodą absolwentkę Liceum Ogól-
nokształcącego im. B. Prusa w Skiernie-
wicach, która przez całą 35-letnią karierę 
zawodowa podnosiła swe kwalifikacje 
bibliotekarskie, uzyskując między innymi 
dyplom Pomaturalnego Studium Biblio-
tekarskiego w Jarocinie.

W początkach 1957 roku biblioteka 
została przeniesiona do niewielkiego 
pomieszczenia wynajętego u Pana Fe-
liksa Kozła, którego dom usytuowany 
był na dawnej ulicy Anielskiej, obecnej 
Kasztanowej.

Obok zakupu, opracowywania, wypo-
życzania i udostępniania księgozbioru 
oraz czasopism, działalność makowskiej 
Biblioteki Publicznej nakierowana była 
na popularyzację czytelnictwa wśród 
dorosłych i dzieci.

Pani Zofia Blus organizowała wieczor-
nice literackie i akademie upamiętniają-
ce ważne rocznice i święta państwowe, 
często w ramach współpracy ze świetlicą 
szkolną oraz Wiejskim Ośrodkiem Kul-
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Portret mojej babci
24 stycznia br. w bibliotece odbyło się 

podsumowanie gminnego konkursu 
plastycznego pt. „Z sercem malowane - 
portret babci”. W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z 
terenu gminy Maków. Zadaniem uczest-
ników było wykonanie portretu swojej 
babci. Spośród 35 prac komisja przyznała 
nagrody i wyróżnienia autorom najład-
niejszych i jednocześnie najbardziej 
samodzielnie wykonanych portretów.

W spotkaniu podsumowującym kon-
kurs uczestniczyły również dzieci z 
przedszkola w Makowie, które zaprezen-
towały krótką część artystyczną.

Wieści z BiBlioteki
Obraz zamknięty w kadrze 

4 lutego br. uczniowie Gimnazjum św. 
Wojciecha w Makowie wzięli udział w 
warsztatach fotograficznych pt. „Obraz 
zamknięty w kadrze” Organizatorem 
zajęć była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Makowie. Warsztaty przeprowadził 
pan Dariusz Piwowarski, na co dzień za-
wodowy fotografik, autor wielu wystaw 
i prawdziwy pasjonat fotografii. Może 
o niej opowiadać godzinami o czym, 
przekonała się makowska młodzież. Ale 
warsztaty to przede wszystkim praktyka. 
Uczestnicy oprócz poznania historii 
fotografii otrzymali praktyczne rady, na 
co zwrócić uwagę przy robieniu zdjęć.

Seniorzy zdobywają nowe 
umiejętności

W okresie zimy od listopada do marca 
odbył się w Gminie Maków zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Makowie, finansowany ze środków 
unijnych 120 godzinny kurs komputero-
wy. Skierowany był do osób po 25 roku 
życia, zamieszkujących obszary wiejskie 
województwa łódzkiego. Z naszej gminy 
wzięło w nim udział 13 osób- członków 
klubu seniora „MAK”.

Dla kilku osób było to pierwsze ze-
tknięcie z komputerem. Kursanci nabyli 
m. in. umiejętności pisania, rysowania 
a także tworzenia prezentacji multi-
medialnych. Każdy uczestnik założył 
adres e -mail i potrafi komunikować się 
ze światem. Seniorzy nabyli też umie-
jętność wyszukiwania potrzebnych im 
informacji w internecie. Kurs przepro-
wadził p. Albert Hodorowicz z HN Part-
ners. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin 
końcowy składający się ze 150 pytań. 
Seniorom serdecznie gratulujemy!

Bibliotece Publicznej w Brzezinach, a 
po ponownej likwidacji Urzędu Gminy 
w Makowie od stycznia 1975 do lutego 
1977 roku filia biblioteczna w Pszczono-
wie została włączona do Gminy w Łysz-
kowicach, a Maków i filia w Słomkowie 
do Gminy w Skierniewicach.

Biblioteka Publiczna w Makowie zaczę-
ła wtedy pełnić rolę Biblioteki Gminnej w 
Skierniewicach, z siedzibą w Makowie, 
pod którą podlegało 6 filii bibliotecz-
nych, a mianowicie: Słomków, Dębowa 
Góra, Żelazna, Miedniewice, Sierakowice 
i Mokra Prawa, oraz 22 punkty bibliotecz-
ne, zaopatrywane w książki i wizytowane 
regularnie przez kierowniczkę makow-
skiej biblioteki.

Od 1 marca 1982 r. w Bibliotece Gmin-
nej w Makowie zostało utworzone 
dodatkowe stanowisko bibliotekarza, 

obsadzone przez Panią Mariolę Kowa-
rę, z domu Banaszkiewicz, z ul. Rynek. 
Przyjęcie nowego pracownika pozwoliło 
na rozłożenie codziennych obowiązków 
związanych z funkcjonowaniem bi-
blioteki, w tym polepszenie opieki nad 
filiami i zakup książek sprowadzanych 
comiesięcznie we własnym zakresie z 
Księgarni im. Conrada, mieszczącej się w 
Warszawie na Nowym Świecie.

Z dniem 1 października 1982 roku 
wraz z reaktywowaniem Gminy Maków 
biblioteka stała się Gminną Biblioteką 
Publiczną w Makowie, posiadającą 2 filie: 
w Pszczonowie i Słomkowie, obejmując 
swoją działalnością teren Gminy Maków. 

31 marca 1991 roku Pani Zofia Macieja-
kowa przeszła na emeryturę, przekazując 
stanowisko kierownika Biblioteki Gmin-
nej w Makowie Pani Mariannie Łopatce.

Opracowano na podstawie materia-
łów otrzymanych od Rodziny ś.p. Zofii 
Maciejak.

Od redakcji: W latach 1999 – 2004 
biblioteki otrzymały nowe lokale o znacz-
nie wyższym standardzie, częściowo 
wyposażone w nowe meble. Zainstalo-
wane zostały telefony i zabezpieczenia 
antywłamaniowe.

Od 1 lipca 2007 roku Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Makowie wraz z filiami 
w Pszczonowie i Słomkowie jest samo-
rządową instytucją kultury wpisaną do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 
przez Urząd Gminy w Makowie. Działa 
w obrębie ogólnopolskiej sieci bibliotek.

Od dnia 30 sierpnia 2018 roku po 
przejściu Pani Marianny Łopatka na 
emeryturę funkcję Dyrektora biblioteki 
pełni Pani Marzena Kubik.
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Sukcesy  
makowskich 
uczniów
• Ewelina Rzadkiewicz uczennica 

klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Dąbrowicach zajęła 
II miejsce na szczeblu okręgowym 
- w XII Konkursie Literackim ,,Lite-
ratura zaklęta w leśnych wersach”. 
Organizatorami konkursu byli: Za-
rząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
w Skierniewicach oraz Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 
Skierniewicach.

• Drużyna siatkarska w składzie: Par-
tyk Kroc, Wojciech Foks, Kacper Kijo, 
Antoni Nowak, Hubert Zdun, Kacper 
Jeż, Kacper Karalus, Grzegorz Za-
rzycki, Szymon Smolarek, Kamil Kijo, 
Krzysztof Wojciechowski - wywalczyła 
I miejsce a tym samym tytuł Mistrza 
Powiatu w Powiatowych Mistrzostwa 
Piłki siatkowej zorganizowanych w 
Godzianowie. W turnieju uczestniczy-
ły cztery drużyny chłopców. Zawody 
rozgrywane były systemem „każdy z 
każdym” do 2 wygranych setów. Siat-
karze trenują pod czujnym okiem p. 
Moniki Olejnik. 

Gratulujemy!

W dniu 20 marca br. w Urzędzie Gminy 
w Makowie odbyły się eliminacje szcze-
bla gminnego kolejnej edycji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Mimo, iż 
w eliminacjach wzięły udział tylko dwie 
szkoły (SP w Makowie i SP w Słomkowie), 
udało się wyłonić reprezentacje, które 
reprezentowały naszą Gminę podczas 
eliminacji powiatowych konkursu:

Grupa I (szkoły podstawowe klasa I-VI): 
Kinga Foks, Igor Różycki i Joanna Myszka 
(SP Słomków)

Grupa II (szkoły podstawowe klasa 
VII,VIII i gimnazjum): Mateusz Królik, 

Jakub Smolczewski i Mikołaj Karalus 
(SP Maków)

Wszyscy uczestnicy eliminacji gmin-
nych otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Gminę Maków, które 
wręczył Zastępca wójta Adam Gasiński.

P.S. Miło nam zakomunikować, że zna-
czący sukces podczas eliminacji powia-
towych odnotowali nasi reprezentanci 
z grupy II: Mateusz Królik, który zajął 3. 
miejsce i Jakub Smolczewski, który zajął 
4.miejsce.

Wszystkim uczestnikom i ich opieku-
nom dziękujemy i gratulujemy osiągnię-
tych sukcesów.

eliMinaCJe GMinne OTwp

Z dużą przyjemnością informujemy, że mieszkaniec 
naszej gminy , a konkretnie Słomkowa, Mateusz Boli-
mowski został  wicemistrzem Polski juniorów  w judo w 
kategorii do 90 kilogramów. To niezwykle udany start w 
tegorocznych zmaganiach sportowych tego młodego 
zawodnika MMKS Wojownik Skierniewice. Swój tytuł 
wywalczył podczas mistrzostw, które odbyły się w dniu 
10 marca b.r. w Poznaniu. W kategorii do 90 kg startowało 
13 zawodników i w eliminacjach pozostał niepokonanym  
aż do finału, gdzie uległ jedynie reprezentantowi WKS 
Gwardia Warszawa.

To nie jedyny sukces, jaki Mateusz osiągnął w ostatnim 
czasie. W grudniu ub. roku w parze z innym zawodnikiem 
Michałem Gołębiewskim zostali wicemistrzami Polski 
KATA i obaj znaleźli się w kadrze narodowej seniorów w 
tej specjalności.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych 
sukcesów !

Mieszkaniec naszej Gminy wicemistrzem polski !
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ZEBRANIA W OSP

OSP Słomków OSP Jacochów

OSP Pszczonów OSP Święte

OSP Dąbrowice OSP Krężce

OSP Wola Makowska OSP Maków
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Obowiązki właścicieli psów
Pies - jak głosi przysłowie – to najlepszy przyjaciel człowieka. 

Jego właściciel musi jednak zdawać sobie sprawę, że obok 
ogromu radości, jaką mu sprawia, nie można zapomnieć o obo-
wiązkach wynikających z jego posiadania. Właściciele psów 
muszą zdawać sobie jednak sprawę, że nawet najmądrzejszy 
pies często działa w oparciu o odziedziczone po przodkach 
instynkty, nad którym nie zawsze potrafi zapanować a tym 
bardziej ich przewidzieć. 

W związku z pojawiającymi się na terenie naszej gminy incy-
dentami agresywnego zachowania psów właścicielskich lub 
wręcz pogryzień przypominamy o obowiązkach wynikających 
z posiadania czworonogów.

Zobowiązanie należytej kontroli nad zwierzętami wynika 
m.in. z ustaw: o ochronie zwierząt (art. 9, 10, 10a, 10b), kodeksu 
cywilnego (art. 431) oraz kodeksu wykroczeń (art. 77, 78), jak 
również ustaleń prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Maków 

(rozdział 5). 
Najnowsza nowelizacja kodeksu cywilnego znacznie za-

ostrzyła kary za niedopilnowanie psów. Zgodnie z art. 77 i 78 
w.w ustawy – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze na-
gany. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę 
do tego że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Maków zobowiązuje właścicieli do:

- zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się 
zwierzęcia na zewnątrz,

- niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez psa w miejscach publicznych;

- wprowadzania psów na ternie użytku publicznego tylko 
na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczmy jest możliwe tylko 
w terenach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies 
ma kaganiec a opiekun ma możliwość sprawowania bez-
pośredniej kontroli. 

Właściciel ma obowiązek również naprawić szkody wyrzą-
dzone przez swojego psa - zgodnie bowiem z art. 431 Kodeksu 
cywilnego – Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje obo-
wiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody 
niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też 
zabłąkało się lub uciekło (…).

Należy pamiętać również o obowiązkowych szczepieniach 
zwierząt oraz że utrzymanie psa rasy agresywnej wymaga 
zezwolenia właściwego organu gminy.

Natomiast opieka nad psami bezdomnymi należy do zadań 
własnych gminy. Zwierzęta te, odłowione z terenu naszej 
gminy, podlegają umieszczeniu w skierniewickim schronisku 
dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej 16. Miesięczny 
koszt utrzymania jednego zwierzęcia wynosi 369 zł. Biorąc pod 
uwagę, średnią miesięczną ilość psów plasującą się na pozio-
mie 25-30 szt. psów stanowi to dla Gminy znaczne obciążenie 
finansowe. Miesięczne faktury za pobyt bezdomnych psów w 
schronisku oscylują na poziomie ok. 10 000 zł. 

W związku z powyższym świadków ewentualnych „pod-
rzuceń” psów na teren naszej gminy prosimy o kontakt z tut. 
Urzędem. 

W dniach 06-07.04.br. w Łodzi odbyły 
się Mistrzostwa Województwa w katego-
riach „Kadet” i „Junior”. W mistrzostwach 
wzięło udział czworo zawodników UKS 
Maków: Martyna Madejska, Monika Jac-
czyk, Oliwia Niedźwiadek oraz Hubert 
Piechut. Łącznie zdobyli oni 6 medali 
Mistrzostw Województwa. Poniżej wy-
niki przez nich osiągnięte:
Kategoria Kadet

gry indywidualne: 
- Monika Jacczyk (5-8),Oliwia Niedź-

wiadek (5-8),Hubert Piechut (13-16)
gry deblowe: 

- Oliwia Niedźwiadek/Wiktoria Wrzosek 
(MLUKS Dwójka Rawa Maz.) -1 miejsce

- Monika Jacczyk/Kinga Więcławska 
(UMLKS Radomsko) - 3 miejsce

gry mieszane:
- Monika Jacczyk/Hubert Piechut (5-8)
- Oliwia Niedźwiadek/Jakub Sukiennik 

(UMLKS Radomsko) (5-8)

Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego kadet-junior 

gry drużynowe:
- UKS Maków (Monika Jacczyk, Oliwia 

Niedźwiadek) - 3 miejsce
Kategoria Junior

gry indywidualne:
- Martyna Madejska (5-8)

gry deblowe:
- Martyna Madejska/Magdalena Chmie-

lewska (MKS Jedynka Łódź) - 2 miejsce
gry mieszane:

- Martyna Madejska/Kuba Kwapiś 
(MLUKS Dwójka Rawa Maz.) - 2 miejsce
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Zimowy okres pomiędzy rundami był dla drużyn Macovii 
Maków dość intensywny. 

Zespoły brały udział w wielu turniejach halowych, w których 
notowane były dobre wyniki:
- 5 stycznia 2019 r. – drużyna D2 Młodzik (rocznik 2007) – 

wygrana w halowym turnieju o Puchar Wójta Gminy Jeżów. 
- 20 stycznia 2019 r. – drużyna seniorów – wygrana w halo-

wym turnieju piłki nożnej o Mistrzostwo Powiatu Skiernie-
wickiego. 

- 17 lutego 2019 r. - drużyna D2 Młodzik (rocznik 2007)  
– 3 miejsce w halowym turnieju piłki nożnej organizowa-
nym w miejscowości Ojrzanów.

- 22 lutego 2019 r. - drużyna D2 Młodzik (rocznik 2007)  
– 4 miejsce w halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Godzianów (zawodnicy rywalizowali z drużynami z 
rocznika 2006).

- 24 lutego 2019 r. - drużyna seniorów – 4 miejsce w halowym 
turnieju piłki nożnej w ramach zawodów międzypowiato-
wych. Mecz rozgrywane z mistrzami 6 powiatów. 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego w tenisie stołowym
9 marca br. w sali gimnastycznej SP w Makowie rozegrano Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego w tenisie stołowym. W 

zawodach udział wzięło 39 zawodniczek i zawodników. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy, które wręczali wójt Gminy 
Maków  Jerzy Stankiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej LZS Tadeusz Kruk.

Na 30 medali do zdobycia -22 zdobyli członkowie klubu UKS Maków.

- 10 marca 2019 r. – drużyna E1 Orlik (2008) – 2 miejsce  
w turnieju halowym piłki nożnej rozgrywanym w Godzia-
nowie „Pogoń Cup”.

Od początku lutego wszystkie drużyny wznowiły treningi i 
aktywnie w nich uczestniczyły:

Drużyna seniorów oraz B1 Junior Młodszy (rocznik 2002) – 
treningi na orliku w Makowie,

Drużyna D2 Młodzik (rocznik 2007), E1 Orlik (rocznik 2008) 
oraz E2 Orlik (rocznik 2009 i młodsi) – treningi na hali sporto-
wej w Godzianowie. 

Ponadto drużyna seniorów rozegrała w tym czasie 7 meczów 
sparingowych.

Runda wiosenna dla zespołu Macovii Maków zapowiada 
się bardzo ciekawie. Oczy zwrócone będą przede wszystkim 
na drużynę seniorów, która po rundzie jesiennej zajmuje 2 
miejsce w tabeli Skierniewickiej Klasy Okręgowej. Trenerzy 
liczą również na swoje drużyny młodzieżowe, które bardzo 
solidnie przepracowały zimę. 

Życzymy powodzenia i sukcesów w nadchodzącej rundzie 
wiosennej !

inTenSYwana 
ziMa MaCOVii MaKÓw
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Szanowni Mieszkańcy Gminy MAKÓW

„EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Maków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu 
przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

odebrane w inny sposób. Drobne odpady komunalne, które 
ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach 
do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały 
rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz
2. kamienie
3. odzież, buty
4. lekarstwa
5. szkło luzem
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, 

wełna mineralna, papa)
7. opakowania po farbach, olejach itp.
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, 

punktów usługowych, gospodarstw rolnych
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebez-

pieczne nie wymienione( np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
11. posegregowane drobne odpady komunalne zgroma-

dzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe infor-
macje pod numerem telefonu 46 / 833-33-34

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW 
CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a 
oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, 
pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje se-
lektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom 
recyklingu w gminie.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

UWAGA !!!
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

Od dnia 3 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe
godziny pracy Urzędu Gminy w Makowie tj. :

 - poniedziałek, wtorek i środa – od 8.00 do 16.00
- czwartek – od 8.00 do 18.00

- piątek - od 8.00 do 14.00

05.04.2019r. – Maków ulice: Brzosty, Graniczna, Kasztanowa, 
Kwiatowa, Sportowa, Zwierzyniec.

12.04.2019r. – Maków ulice: Akacjowa, Górska, Jarzębinowa, 
Kolejowa, Malinowa.

19.04.2019r. – Dąbrowice, Krężce. 
23.04.2019r. – Maków-Kolonia ulice: Akacjowa, Ogrodowa, 

Wiosenna, Zagajna, Jacochów, Słomków.
26.04.2019r. – Sielce Lewe, Sielce Prawe, Wola Makowska.
29.04.2019r. – Pszczonów, Święte Laski, Święte Nowaki.
30.04.2019r. – Maków ulice: Główna, Kapkaz (wystawienie 

gabarytów do drogi dojazdowej), Ogrodowa, 
Sosnowa.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe 
winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w 
terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach 
wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego 
z konkretnej nieruchomości:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewi-

zory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze w całości)
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny 
5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszon-

kach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach do 20kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, po-
przez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. 
Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wiel-
kogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być 

ZAPROSZENIE
Już dziś zapraszamy naszych Mieszkańców  

na najbliższe imprezy gminne:
- 25 – 26 maja – III Majowe Forum Gospodarcze
- 25 maja – Gminny Dzień Dziecka
- 26 maja – XXI Makowska Majówka
- 23 czerwca – IV Makowska Noc Świętojańska


