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Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz 
z pracownikami Urzędu

Wręczenie promesy dla Gminy Maków 
w ramach Programu „MALUCH +”

Miło nam poinformować, że w dniu  27 lutego 2020 r. Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz 
odebrał z rąk Pełnomocnika Rządu Pawła Wdówika i Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheń-
skiego promesę w wysokości 494 191 zł.

pełniona środkami z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego, z 
którego kwota dofi nansowania 
wynosi 782 603,53 zł.

Planowany termin urucho-
mienia Gminnego Żłobka w 
Makowie dzięki otrzymanemu 
wsparciu z ww. programów to 
1 styczeń 2021r.

Zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane posłaniem 
dziecka do żłobka w celu zgło-
szenia wstępnej deklaracji. 
Osoby zainteresowane   zło-
żeniem deklaracji prosimy o 
kontakt z Gminnym Zespołem 
Ekonomiczno-Administracyj-
nym Szkół w Makowie pod nr 
telefonu 46 831 24 36.

Gmina Maków znalazła się wśród 20 fi nalistów i otrzymała nagrodę w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2020”, organizowanym 
przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w kategorii: Gminy Wiejskie za projekt pn.: „Gmina Maków Regionalnym 
Centrum Innowacji i Rozwoju”. Celem konkursu była promocja kreatywnych i innowacyjnych samorządów. Nagrodzone zostały 
najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w jednostkach samorządowych. 

W ramach tego projektu odbyły się : 3 Makowskie Majówki, 3 szkolenia dla mieszkańców, w których wzięły również udział delegacje 
z Litwy i Białorusi. Ponadto uczestniczyliśmy w targach inwestycyjnych, a także wykonane zostały materiały promujące naszą Gminę .

W ramach programu „MA-
LUCH+ ’2020” realizowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
Gmina Maków uzyskała do-
finansowanie na utworzenie 
Gminnego Żłobka w Makowie.

Zakres przewidzianych do 
wykonania prac obejmuje prze-
budowę pomieszczeń byłego 
gimnazjum wraz z wykonaniem 
wszelkich prac towarzyszących, 
zakupem niezbędnego wypo-
sażenia oraz wybudowaniem 
placu zabaw. Otrzymana na 
realizację przedmiotowego 
zadania dotacja zostanie uzu-

Innowacyjny Samorząd

Szanowni Mieszkańcy !

W tym szczególnym i trudnym czasie z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego życzymy Wam, aby Zmartwychwstały Pan napełnił Wasze serca wiarą 
i nadzieją w jak najszybsze ustąpienie zagrożenia, które nas wszystkich dotyka.

Niech wszystkie Wasze troski i smutki zastąpi radość i miłość 
spędzona w rodzinnym gronie

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Piechut wraz z Radnymi
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Sesje Rady Gminy Maków 
W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się 
trzy sesje Rady Gminy Maków. Sesje te pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Maria Piechut. 

Pierwsza z sesji, odbyła się dniu 27 stycz-
nia 2020 r. i została zwołana w trybie zwy-
czajnym. Na początku sesji zostały zrealizo-
wane stałe punkty porządku sesji. Między 
innymi Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy 
przedstawili informacje o bieżącej działal-
ności. W kolejnym punkcie Przewodnicząca 
Rady wraz z Przewodniczącymi stałych ko-
misji złożyli sprawozdania z pracy organów 
Rady w 2019 r. Sprawozdania przedsta-
wili: Maria Piechut -Przewodnicząca Rady 
Gminy, Urszula Krupa – Przewodnicząca 
Komisji Finansów i Spraw Społecznych, 
Jerzy Kowara – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Waldemar Rosiński – Przewod-
niczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Głównym punktem sesji było uchwalenie 
budżetu Gminy na 2020 rok. Uchwalenie 
budżetu zostało poprzedzone przedsta-
wieniem opinii stałych komisji oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, rów-

nież dyskusją. Budżet został uchwalony 9 
głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 
„wstrzymujących się”. Określono dochody w 
kwocie 37.415.023,69 zł i wydatki w kwocie 
45.866.341,57 zł, w tym wydatki majątkowe 
w wysokości 17.925.781,57 zł. Wśród zadań 
inwestycyjnych, jakie będą realizowane w 
2020 roku należy wymienić między innymi: 
przebudowę drogi gminnej w Słomkowie, 
kontynuację budowy budynku Urzędu 
Gminy i hali sportowej w Makowie. Mniejsze 
zadania, dotyczące każdego sołectwa, będą 
realizowane w ramach środków wyodręb-
nionych na fundusz sołecki.

W dalszej części sesji przyjęty został Pro-
gram Wspierania Rodziny w Gminie Maków 
na lata 2020-2022. Wiele czasu sesyjnego 
zostało poświęcone przyjęciu zmian w 
Regulaminie wynagradzania nauczycieli. 
Po licznych wypowiedziach, w których 
radni zgłaszali swoje wątpliwości, wyjaśniali 
przyczynę wycofania się z przyjęcia uchwały 
na grudniowej sesji, przyjęto jednogłośnie 
zmianę Regulaminu. Przyjęcie uchwały 

otworzy między innymi drogę do wypłaty 
dodatku dla nauczycieli, którzy opiekują się 
oddziałem przedszkolnym. W dalszej części 
sesji przyjęto pozostałe uchwały ujęte w 
porządku sesji. Między innymi uchwalono 
Regulamin dostarczania wody, zadecydo-
wano o nabyciu gruntów pod poszerzenie 
dróg gminnych w Makowie i Makowie-Kolo-
nii tj. ulicy Akacjowej oraz w Słomkowie ul. 
Źródlanej, jak również przyjęto plany pracy 
stałych komisji na bieżący rok. Na zakończe-
nie Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz udzielił 
odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania.

Dwie kolejne sesje zostały zwołane w try-
bie nadzwyczajnym. Pierwsza z sesji odbyła 
się w dniu 27 lutego br., a druga w dniu 26 
marca br. systemem korespondencyjnym 
z uwagi na zagrożenie koronawirusem 
Covid-19. Na obydwu sesjach dokonano 
pilnych zmian budżetu, wynikających 
głównie z realizacji inwestycji. Ponadto na 
marcowej sesji podjęto uchwałę o niewy-
rażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego na 2021 rok, jak również o 
wyrażeniu zgody na sprzedaż gminnych 
nieruchomości, położonych w Krężcach i 
Świętych Nowakach. 

W dniu 3 marca 2020 roku Wójt Gminy Maków podpisał 
umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim   Woje-
wództwa Łódzkiego na przebudowę stacji uzdatniania wody w 
Dąbrowicach oraz na budowę oczyszczalni  ścieków przy Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicach w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania - 1 829 
493 zł, dofinansowanie 960 716 zł. Przebudowa zaplanowana 
jest na 2020 i 2021 rok.

Przebudowa stacji 
uzdatniania wody  

w Dąbrowicach 

Komunikat
Wójta Gminy Maków

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w na terenie 
całego kraju związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
COVID 19, celem zmniejszenia potencjalnego zagrożenia, zwra-
cam się do Państwa z prośbą o:
Ü	unikanie miejsc publicznych i zatłoczonych (wszystkie możliwe 

sprawy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną),
Ü	pozostawanie w domu osób starszych i korzystanie przez nich 

z pomocy osób najbliższych i sąsiadów (np.zakupy),
Ü	ograniczenie przemieszczania się do minimum poza miejsce 

zamieszkania,
Ü	ograniczenie do minimum kontaktów dzieci i młodzieży z 

seniorami,
Ü	pozostanie w domach dzieci i młodzieży w czasie wolnym od 

zajęć oraz całkowite ograniczenie kontaktów z rówieśnikami,
Ü	pozostanie w domach osób chorych, przeziębionych itp.

Ponadto zalecam bieżące śledzenie komunikatów Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględne stosowanie się do 
zawartych w nich zaleceń.

Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrze-
ganie podstawowych zasad higieny, aby zminimalizować ryzyko 
rozprzestrzeniania koronawirusa.

Osoby, które chcą uzyskać informacje na temat „co robić i jak się 
zachować” w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, 
mogą skorzystać z całodobowej infolinii NFZ – telefon: 800-190-
590, lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Skierniewicach pod numerem telefonu 46 833 46 00  
w godz. 7.30 -15.05, a w pozostałych godzinach i dniach wolnych 
od pracy pod numerem telefonu alarmowego 509 425 343.

Szanowni Mieszkańcy ! Apeluję o jeszcze większą mobilizację 
i dyscyplinę w walce z epidemią.

ZOSTAŃMY W DOMACH !
Wójt Gminy

(-) Jerzy Stankiewicz
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W ostatnim czasie tematem wielu dyskusji i kontrowersji była 
kwestia przebudowy drogi POWIATOWEJ na odcinku między 
miejscowościami Chlebów – Pszczonów. Pod adresem Gminy 
Maków padło wiele zarzutów mówiących rzekomo o tym, że 
przez Gminę nie pozyskano dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2019 r. na przebudowę w/w drogi. 

Wyjaśniając ten problem, przede wszystkim należy podkreślić, 
iż jest to odcinek drogi Powiatowej, należącej do Powiatu Skier-
niewickiego. W ubiegłym roku Starosta Powiatu Skierniewickiego 
skierował do Gminy propozycję przejęcia drogi w Zarząd, tak aby 
Gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do programu 
rządowego przebudowy dróg. Spotkało się to ze sprzeciwem i 
uchwała nie została przyjęta. Decyzja jaka została podjęta spo-
wodowała szereg nieprawdziwych informacji, w ramach których 
zarzucano Gminie celowe zaniechanie przejęcia drogi oraz brak 
zainteresowania w kwestii pozyskania środków finansowych na 
remont NIE SWOJEJ drogi. 

Jednak najbardziej interesujące jest to, że w 2019 r. Gmina Ma-
ków mogła złożyć dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy i 
remontu WŁASNYCH dróg. Złożono więc dwa wnioski dla miej-
scowości Dąbrowice oraz Słomków. Wnioski te zostały ocenione 
pozytywnie. W obu przypadkach otrzymaliśmy 80% dofinanso-
wania. Wartości tych zadań są następujące: dla Dąbrowic 1 996 
656,00 zł, z czego 1 597 324,00 zł to otrzymane dofinansowanie 
oraz dla Słomkowa 2 531 827,00 zł, z czego 2 025 461,00 to dofi-
nansowanie. Droga w Dąbrowicach została zrealizowana w 2019r., 
natomiast droga w Słomkowie zostanie wykonana w 2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy, nie możemy przejść obojętnie wokół tej 
sprawy, dlatego zmierzając do faktów i prawdziwych informacji 
pragniemy Wam przekazać, że przejęcie drogi powiatowej nie 
zagwarantowałoby uzyskania dofinansowania na jej remont. 

Powód jest oczywisty. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 
nie przygotowało w tym celu ŻADNEJ dokumentacji projektowej 
i dlatego nie było możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie. 

W dniu 29.01.2020 r. zostało wystosowane pismo do Starosty 
Powiatu Skierniewickiego, informujące o tym, że jesteśmy goto-
wi pomóc przy pozyskaniu środków finansowych na realizację 
tej inwestycji drogowej. Ponadto w swoim piśmie podkreślamy 
gotowość partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji 
projektowej na priorytetowy dla Gminy Maków odcinek drogi 
od Powiatu Łowickiego do miejscowości Pszczonów Podgóry (w 
tym wypadku również brak jest jakiejkolwiek dokumentacji). Poza 
tym w naszej opinii kolejnymi bardziej strategicznymi odcinkami 
drogi są: Pszczonów Podgóry – Słomków, Słomków – Maków oraz 
droga Maków – Święte.

Na odpowiedź nie czekaliśmy długo, gdyż już 04.02.2020 r. 
(data wpływu do Urzędu: 06.02.2020 r.) Starostwo Powiatowe 
wystąpiło do Gminy Maków z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na odcinek drogi Chlebów 
– Pszczonów. 

Tym działaniem potwierdza się przyznanie do braku dokumen-
tacji, która umożliwiłaby złożenie wniosku o dofinansowanie. 
Warto podkreślić, że uzyskanie decyzji środowiskowej to pierwszy 
etap w kierunku potencjalnego opracowania dokumentacji pro-
jektowej, ponieważ ta procedura trwa od 3 do 4 miesięcy. Dopiero 
po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe jest opracowanie 
projektu budowlanego, którego przygotowanie trwa jeszcze 
dłużej bo ok. 5-6 miesięcy. Dopiero mając te dokumenty można 
wystąpić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na przebudowę 
drogi. Dlatego też Powiat Skierniewicki wystosował pismo do 
Gminy Maków informujące o możliwości wprowadzenia tej in-
westycji do budżetu Powiatu jako zadania inwestycyjnego, ale 
dopiero w 2021 r. Konkluzja jest taka, że w 2021 r. będzie podjęta 
próba uzyskania dofinansowania na przebudowę tej drogi. 

Pozostaje jeszcze pytanie co dalej z drogą powiatową od Łysz-
kowic – Pszczonów – Słomków – Maków.

Procedura wydawania decyzji środowiskowej na przykładzie drogi powiatowej nr 1319E relacji Pszczonów-Chlebów
Lp Data Wykonana czynność czas
1. 6.02.2020r. Wpłynięcie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
2. 11.02.2020r. 1.Wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjne-

go i wystąpieniu  do organów współdziałających:
2. Wystąpienie o opinie do:
    - RDOŚ w Łodzi;
    - PPIS w Skierniewicach;
    - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Organy opiniujące mają 14 dni od 
dnia otrzymania pisma na udzielenie 
odpowiedzi.

Opinie wpłynęły:
25.02.2020 r. – RDOŚ w Łodzi;
28.02.2020 r. – PPIS w Skierniewicach;
24.03.2020 r. – Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu.

Czas nie wliczany do biegu terminu 
sprawy.

3. 24.03.2020r. Wydanie obwieszczenia o zakończeniu postepowania i możliwości 
zapoznania się ze zgormadzonym materiałem.

Czas wywieszenie:  14 dni + 7 dni na 
składanie uwag i wniosków.
Łącznie: 21 dni.

4. 15.04.2020r. 1.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
2.Wydanie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji.

Czas wywieszenia: 14 dni + 14 dni 
na odwołanie od decyzji. 
Łącznie 28 dni.

5. 14.05.2020r. Uprawomocnienie decyzji środowiskowej.

Czas od wpłynięcia wniosku do wydania decyzji środowiskowej: 98 dni.
Minimalny szacunkowy czas na przygotowanie pełnej dokumentacji

Lp. Dokumentacja Czas wykonania
1. Mapa do celów projektowych 14 dni zapytanie ofertowe      + 30 dni wykonanie mapy
2. Projekt drogi 14 dni zapytanie ofertowe      + 30 dni wykonanie mapy
3. Projekt kanału technologicznego 14 dni zapytanie ofertowe      + 14-30 dni wykonanie mapy
4. Przedłożenie projektu kanału technologicznego na ZUD 21-30 dni.

Łącznie: 137-162 dni.

MITY I FAKTY 
DROGA CHLEBÓW - PSZCZONÓW
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Gmina Maków jako jedna z pierwszych 
w Polsce rozpoczęła pracę nad Strategią 
Rozwoju Elektromobilności. Władze 
Gminy uzyskały na ten cel stu procen-
tową dotację z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska Naturalnego i 
Gospodarki Wodnej. Czym jest więc 
elektromobilność i po co taka strategia 
w naszej gminie?

Co warto podkreślić elektromobilność 
to nie tylko samochody elektryczne, któ-
re jeszcze dosyć rzadko widujemy na na-
szych drogach. Elektromobilność to ze-
spół pojazdów, infrastruktury, które mają 
służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się 
ludności. Jest to więc niezwykle ważne 
tu na terenie wiejskim, gdzie istnieją 
niedobory w infrastrukturze komunika-
cyjnej. Strategia pomoże zaplanować 
system komunikacyjny w sposób przyja-
zny dla mieszkańców, ponieważ zmiany 
na rynku pojazdów są nieuniknione. To, 
że już za kilka lat samochody, autobusy 
elektryczne staną się powszechne jest 
pewne. Pojazdy te nie generują tylu 
problemów co samochody tradycyjne. 
Ich obsługa jest łatwiejsza i tańsza. Dziś 
hamulcem w rozwoju technologii staje 
się wysoka cena i mała pojemność bate-
rii. Ale pamiętajmy, że innowacje w tym 
sektorze następują szybko i lada dzień 
ta sytuacja się zmieni.  

Dlatego gmina chce wyjść naprzeciw 
wyzwaniom cywilizacyjnym i wykorzy-
stać szansę dotacji na elementy infra-
struktury służącej elektromobilności. 
Jak pokazują doświadczenia krajów 
Europy Zachodniej elektryczne rowery, 
hulajnogi, samochody, autobusy stały 
się w ciągu kilku ostatnich lat widokiem 
powszechnym. W wielu miastach Polski 
widok elektrycznego roweru czy hulaj-
nogi nikogo już nie dziwi. Są to pojazdy 
niezwykle wygodne nie tylko dla osób 
starszych, ale wszystkich użytkowników 
ruchu. Podróż jest łatwiejsza i to dlatego 
pojazdy te zastępują podróż tradycyj-
nym samochodem czy transportem 
zbiorowym. Jednak na zmiany te należy 
się przygotować. Aby pojazdy te stały 
się powszechne infrastruktura gminna 
powinna zostać przygotowana w sposób 
przemyślany. Chodzi głównie o bezpie-
czeństwo użytkowników. Dlatego też 
należy przygotować wydzielone miejsca 

Razem stwórzmy  
Strategię Elektromobilności w Gminie Maków

postojowe, ścieżki rowerowe, miejsca 
przechowywania i ładowania tych po-
jazdów. Ważne też, aby do ładowania 
używać odnawialnych źródeł energii, 
aby chronić nasze unikalne środowisko. 

Władze gminy chciałyby, aby w proces 
tworzenia strategii włączyli się miesz-
kańcy. Dlatego zapraszamy wszystkich 
do udziału w tworzeniu Strategii. Na 
naszej stronie internetowej pojawią 
się informacje i ankieta dla Państwa. To 
mieszkańcy zdecydują jakie są potrzeby 
i problemy i na co należy spożytkować 
ewentualną dotację. Konsultacje odbędą 
się również w szkołach podstawowych. 
To właśnie dzieci, młodzież mogą wnieść 
ciekawe uwagi i pomysły do tworzonej 
strategii. Ich kreatywność może pomóc 
zbudować w przyszłości nowoczesną i 
dobrą do życia gminę. To też oni znają 
nowe technologie, już dziś korzystają 
z elektrycznych hulajnóg, houverboar-
dów. Wiedzą jakie są potrzeby i jak wpro-
wadzić elektryczne formy transportu do 
każdego domu. 

Niezwykle ważnym elementem wdra-
żania strategii jest bezpieczeństwo użyt-
kowników. Jak donoszą media wypadki 
pojazdów elektrycznych są coraz częst-
sze. Elektryczne hulajnogi zaśmiecają 
chodniki większych miast Polski. Dzieje 
się tak dlatego ponieważ infrastruktura 
nie jest przygotowana na nowe pojazdy. 
Silniki eklektyczne posiadają olbrzymią 
moc i generować mogą duże prędko-
ści. Nie tylko rozsądek jest ważny, ale 
również bezpieczne miejsca do jazdy, 
parkowania. Konieczne są również dzia-
łania edukacyjne i informacyjne, aby 
zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. 

We wdrażaniu strategii elektromobil-
ności niezwykle ważne jest również wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Dlatego gmina zamierza wykorzystywać 
energię odnawialną nie tylko w dzie-
dzinie elektromobilności, ale również 
w budynkach użyteczności publicznej. 
Niezwykle ważne jest również wsparcie 
mieszkańców w tym zakresie. Nasza 
gmina ma stać się czysta i efektywna 
energetycznie. 

Do udziału w tworzeniu Strategii 
zapraszamy również przedsiębiorców i 
osoby chętne do założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. To właśnie wpro-

wadzenie nowych technologii, zmian w 
przestrzeni może wykreować nowe fir-
my, które zajmą się elektromobilnością. 
Nie chodzi tylko o budowę pojazdów, 
ale ich obsługę, tworzenie wypożyczalni 
rowerów, tworzenie systemów informa-
tycznych zarządzających infrastrukturą. 
W porozumieniu z ekspertami można 
stworzyć nowe produkty i pomysły, które 
również mogą zostać wsparte środkami 
zewnętrznymi. 

Projekty naszej gminy mogą zostać 
wsparte Przez Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu.  Fundusz powstał na podsta-
wie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku 
o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest 
finansowanie projektów związanych 
z rozwojem elektromobilności oraz 
transportem opartym na paliwach 
alternatywnych. Dzięki środkom z 
Funduszu zrealizowane będą działania 
wymienione m.in. w Krajowych Ramach 
Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw 
Alternatywnych, Planie Rozwoju Elek-
tromobilności w Polsce oraz w ustawie 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych, czyli 
dokumentach implementujących do 
polskiego prawa założenia regulacji UE 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych. Zakres projektów, które 
mogą otrzymać dofinansowanie jest 
bardzo szeroki – wspierani mogą być 
m.in. producenci środków transportu, sa-
morządy inwestujące w czysty transport 
publiczny, wytwórcy biokomponentów, 
jak i podmioty chcące zakupić nowe po-
jazdy. Fundusz wspiera także promocję i 
edukację w zakresie wykorzystania paliw 
alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię i 
wyznaczany projekty, które będą wsparte 
w naszej Gminie. Zapraszamy na stronę 
internetową Gminy, gdzie pojawią się in-
formacje i ankieta dla Państwa. Ten dialog 
pozwoli nam na wspólną naukę, pozwoli 
stworzyć miejsce dobre do życia i pracy.  

Opracowanie Strategii Elektromo-
bilności w przyszłości będzie stanowić 
podstawę do ubiegania się przez Gminę, 
Mieszkańców i Przedsiębiorców o środki 
finansowe.

Przemysław Bajor
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Nasza Gmina przystąpiła do stworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności. Celem jest uzyskanie dofi nansowania na projekty 
realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkim użytkownikom ruchu. Strategia jest w całości fi nansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
Naturalnego i Gospodarki Wodnej i musi być wykonana do czerwca 2020 roku. 

Ze względu na niecodzienną sytuację na świecie (zagrożenie epidemiologiczne) musimy wykorzystać Internet, aby ustalić z 
Państwem projekty, które powinny znaleźć się w Strategii. Chcielibyśmy, abyście Państwo współtworzyli ten dokument i podpo-
wiedzieli nam, co zrobić    w poszczególnych miejscowościach Gminy. 

Mimo trudnej sytuacji nasza Gmina musi działać i dbać o to, aby Wszystkim nam żyło się lepiej. Dlatego właśnie teraz prosimy o 
szczególne wsparcie. Poniżej znajduje się prosta ankieta. Należy ją pobrać, wypełnić i odesłać do nas na e-mail: m.machaj@gmi-
namakow.info. Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. 

Rozwój elektromobilności to temat, z którym nasza Gmina musi się zmierzyć w kolejnych latach. Jednak pamiętać należy, że to 
nie tylko ładowarki, elektryczne samochody. To również bezpieczne drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, odnawialne źródła energii. 

Prosimy o Państwa pomoc !!!

Nasza Gmina rozpoczęła pracę nad Strategią Rozwoju Elektromobilności. Chcieliby-
śmy, abyście Państwo sami zdecydowali, co jest potrzebne w Waszych miejscowo-
ściach. 

Prosimy o odpowiedź na kilka pytań i odesłanie wypełnionego formularza na e-mail: 
m.machaj@gminamakow.info .

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o nie przynoszenie kwesti onariuszy 
do Urzędu Gminy. 

Ankieta dostępna na stronie www.gminamakow.info oraz na facebooku Gminy Maków

1. Ładowarki do samochodów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani instalacją ładowarki 
do samochodów elektrycznych w Państwa miejscowości, prosimy o podanie dogodnego 
miejsca publicznego. 

Adres/miejsce .........................................................................................................................
(prosimy wpisać)

1. Oświetlenie uliczne. Choć problem jest przez Gminę monitorowany, prosimy o wskazanie 
miejsc w Państwa miejscowości, gdzie szczególnie ważna jest budowa oświetlenia ulicznego.

Adres/miejsce .........................................................................................................................
(prosimy wpisać)

1. Rowery/hulajnogi. Czy w Państwa miejscowości powinny być zainstalowane stojaki na 
rowery/hulajnogi. Jeśli tak, to gdzie?

Adres/miejsce .........................................................................................................................
(prosimy wpisać)

1. Nasza Gmina w ramach wdrażania Strategii będzie chciała przygotować Gminę na zmie-
niający się świat. Planujemy upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, budowę bez-
piecznych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, tam gdzie jest to możliwe, zakup taboru. 
Szczególnie ważne dla nas staje się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Prosimy 
o Państwa sugesti e, problemy, pomysły. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
(prosimy wpisać)

Strategia elektromobilności
- ANKIETA
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Pierwsze weekendy Nowego Roku pracowicie spędziła Or-
kiestra Dęta OSP Maków pod dyrekcją Pana Mariana Chmie-
lewskiego, występując z koncertami kolęd, co od kilku już lat 
stało się jej tradycją.  Tegoroczne koncerty odbyły się m.in. w 
kościołach parafi alnych w Pszczonowie, Stachlewie, w kościele 
pw. Św. Jakuba w Skierniewicach, a także w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Makowie, gdzie oprócz naszej orkiestry z 
koncertem kolęd wystąpił gościnnie Chór Parafi i Garnizonowej 
ze Skierniewic. Na koncertowych gości czekali zaś z puszkami 
wolontariusze, gdyż dochód z koncertu przeznaczony był na 
leczenie Wiktora, mieszkańca naszej gminy.

Pracowity początek Nowego 
Roku dla Orkiestry Dętej

Orkiestra Dęta OSP Maków po raz kolejny uświetniła swoim 
występem Makowski Karnawał. Koncert poprzedziło niezwykle 
doniosłe i miłe wydarzenie: orkiestra otrzymała za swój wkład w 
kulturę województwa łódzkiego i kraju prezent – trąbkę od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. Nagrodę tę wręczył doradca Prezydenta i 
jednocześnie radny sejmiku województwa łódzkiego, mieszkaniec 
Makowa Pan Paweł Sałek. Należy także podkreślić, że w ubiegłym 
roku, we wrześniu muzycy z Makowa zajęli I miejsce na przeglą-
dzie strażackich orkiestr dętych województwa łódzkiego, który 
odbył się w Sieradzu, a druh Józef Zawadzki otrzymał nagrodę 
dla najlepszego dyrygenta. Ponadto wojewoda łódzki nagrodził 
orkiestrę medalem „Zasłużony dla Województwa Łódzkiego” Takie 
wyróżnienia tylko dopingują do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
i systematycznego podnoszenia poziomu wszystkich członków 
orkiestry. Po tej sympatycznej ceremonii orkiestra pod batutą 
gościnnie występującego Mariana Chmielewskiego dała popis 
swoich niemałych umiejętności. Prawie pięćdziesięciu muzyków 

Koncert Orkiestry Dętej OSP Maków 
na Makowskim Karnawale

(w znacznej większości dzieci i młodzieży) brawurowo wykonało 
przeboje polskiej i światowej muzyki. Najpierw orkiestrze to-
warzyszyły dziewczęta z grupy paradnej w utworach „Brązowy 
kubeczek”, „Tiger Rag” i „Kawałek do tańca”. Następnie orkiestra 
wykonała światowe standardy muzyczne: „Taniec Zorby”, „Z gór 
bije dzwon” i walc nr 2 Dymitra Szostakowicza. Wspaniale zapre-
zentowali się także soliści: Karolina Maszkowska (w czardaszu 
„Tokajer” i przeboju Maryli Rodowicz „Małgośka”) oraz Artur Dyśko 
wykonując „Przez Twe oczy zielone” Zenka Martyniuka. Z kolei 
Wiktor Rybus zaprezentował dwie piosenki legionowe nawiązu-
jące do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej: „Przybyli ułani” oraz 
„Jak to na wojence ładnie”.

Cały koncert został owacyjnie przyjęty przez licznie zgromadzo-
ną publiczność – orkiestra musiała bisować. Po tak wspaniałym 
występie mieszkańcy Makowa i okolic już nie mogą doczekać 
się kolejnych – na Makowskiej Majówce, czy z okazji Nocy Świe-
tojańskiej.
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Jak co roku w Woli Makowskiej organizowany jest Gminny 
Dzień Babci i Dziadka. Mogliśmy się o tym przekonać w sobotnie 
popołudnie 1 lutego 2020 roku. Na uroczyste obchody przybyło 
wielu seniorów oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła 
Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Kamińska, kierując ciepłe słowa do 
wszystkich zebranych, a w szczególności do zgromadzonych licz-
nie seniorów. Następnie zaprezentowali się uczniowie w bogatym 
programie artystycznym, na który złożyły się okolicznościowe 

GMINNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA
wiersze, piosenki, scenki teatralne przygotowane pod okiem 
wychowawców i nauczycieli. Montaż słowno-muzyczno-teatral-
ny był na wysokim poziomie i spotkał się z dużym aplauzem. O 
oprawę muzyczną zadbał Pan Robert Jagiełło. Po występach 
dzieci, słowo do seniorów skierowali zaproszeni goście.  Rada 
Rodziców zadbała o poczęstunek, za co składamy im serdeczne 
podziękowania. Podziękowania kierujemy również do OSP i KGW 
z Woli Makowskiej za udostępnienie sali i wyposażenia. 

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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Dzień Kobiet to jeden z wyjątkowych dni w roku. Wtedy swoje 
święto obchodzą wszystkie kobiety-zarówno te duże, jak i te małe.

* Już w ostatkową sobotę – 22 lutego br. w świetlicy wiej-
skiej przy OSP w Krężcach z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 
odbyło się okolicznościowe spotkanie dla Pań zrzeszonych w 
Kołach Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczyły delegacje 
ze wszystkich kół z terenu Gminy Maków, przedstawiciele władz 
Gminy oraz druhowie z miejscowej jednostki OSP. Organizowana 
sukcesywnie przez kolejne koła od kilkunastu lat impreza już na 
stałe wpisała się w kulturalno-rozrywkowy klimat okresu karna-
wału w naszej Gminie.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości było Koło Gospodyń 
Wiejskich w Krężcach. Uroczystość rozpoczęła się od powitania 
wszystkich przybyłych przez Przewodniczącą Koła Panią Krystynę 
Żyniewicz, a następnie życzenia wszystkim Paniom złożyli: Wójt 
Gminy Jerzy Stankiewicz, zastępca Wójta Adam Gasiński, Radny 
Rady Gminy Waldemar Rosiński, Prezes OSP w Krężcach Andrzej 
Tarnowski i Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piechut. Wszyst-
kie Panie otrzymały od Panów kwiaty i słodycze, a Panowie z rąk 
biblijnej Ewy – jabłka.

Następnie wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów, na 
których nie brakowało przepysznych dań, słodkości i przysmaków 

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, 
niech każdy się dowie, że dzisiaj 
jest Święto Kobiet (…)”

przygotowanych przez Panie z koła z Krężc. Po posiłku wszyscy 
obejrzeli program artystyczny przygotowany przez gospodarzy 
pod kierownictwem Pani Cecylii Grzelka. Perfekcyjnie przygoto-
wany program i repertuar zaprezentowany z pełnym zaangażo-
waniem artystów, wprowadził wszystkich w doskonały humor, a 
na zakończenie występu zasłużone brawa długo nie milkły. Nie 
zabrakło również okolicznościowego tortu. Przy dobrej muzyce, 
w miłej atmosferze i szampańskich nastrojach wszyscy bawili się 
do późnej nocy. 

Dziękujemy członkiniom KGW z Krężc za zorganizowanie tej 
wspaniałej gminnej uroczystości.

* O święcie tym pamiętano również w makowskim przedszkolu. 
W dniu 6 marca br. zorganizowano uroczystą akademię, podczas 
której pojawiły się między innymi okolicznościowe wierszyki i 
piosenki. Grupa „Biedronki” – cztero- i trzylatki, pod kierunkiem 
pani Agnieszki Szychowskiej-Szadkowskiej, zaprezentowała swo-
je umiejętności taneczne, wokalne oraz recytatorskie. Prawdziwą 
niespodzianką dla wszystkich był „Taniec tatusiów z córkami”. 
Nie zabrakło też życzeń, kwiatów, laurek dla pań małych i tych 
nieco większych. 

Wszystkie panie i dziewczynki dziękują za piękne życzenia, 
kwiaty i promienny uśmiech...

Dzien Kobiet w przedszkolu
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XXVI Makowski Karnawał pełen 
artystycznych talentów za nami

Hejnał na rozpoczęcie Karnawału

Tegoroczny - XXVI Makowski Karnawał (23.02. b.r.)  tradycyjnie rozpoczął się odegraniem hejnału. Piękny wystrój sceny, odpowied-
nie oświetlenie i niesamowici wykonawcy – wszystko to sprawiło, że to kulturalne widowisko utrzymane było na bardzo wysokim 
poziomie. Począwszy od talentów tanecznych i wokalnych poprzez sportowe aż do orkiestrowej muzycznej uczty, wszystko było 
przygotowane i wykonane znakomicie.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, artystom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego pięknego i wspa-
niałego Makowskiego Karnawału.

 Julia Witczak i Julia Bies-SP Dąbrowice

Makowskie Przedszkolaki Makowskie Przedszkolaki

Otwarcie –Wójt Jerzy Stankiewicz Prowadzący - Adam Gasiński Oliwia Rosińska –SP Maków
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Makowskie Przedszkolaki Kinga Szychowska, Maja Korbeń, Eliza Morawska, Lena Skopińska i Aleksandra Podkoń – SP Świete

Duet taneczny – Patrycja Czarnecka (SP Wola Makowska) i Malwina Olczyk SP Pszczonów

SP Pszczonów SP Dąbrowice

SP Dąbrowice SP Dąbrowice
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SP Dąbrowice Dominika Żelazińska i Maja Sękalska – SP Wola Makowska

Weronika Więcek, Katarzyna Różycka i Amelia Kolis – SP Pszczonów Akademia Sztuk Walki „Tiger”

Publiczność nie zawiodła
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Grupy Paradne

Prezent dla orkiestry od Prezydenta RP Orkiestra Dęta

Karolina Maszkowska Artur Dyśko Wiktor Rybus
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KAMPANIA 
SPRAWOZDAWCZA W OSP

Pierwsze miesiące każdego roku to tradycyjnie okres, w którym swoją działalność podsumowują jednostki OSP. Tak też było na 
początku bieżącego roku i gdyby nie zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covin-19, 
tegoroczna kampania sprawozdawcza dobiegłaby końca. Niestety , zebrania w jednostkach OSP w Świętem i w Woli Makowskiej 
zostały przesunięte na okres późniejszy (po ustąpieniu zagrożenia). Poniżej prezentujemy fotogalerię z odbytych zebrań.

OSP Maków OSP Jacochów

OSP Krężce OSP Pszczonów

OSP Słomków OSP Dąbrowice
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W niedzielę 1 marca b.r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Makowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego 
w tenisie stołowym. Mistrzostwa rozegrano w kategoriach: żak, 
młodzik, kadet, senior kobiet i mężczyzn oraz juniorka. W tur-
nieju udział wzięło 39 zawodniczek i zawodników (15 kobiet i 24 
mężczyzn). W klasyfikacji medalowej zdecydowanie zwyciężyli 
zawodnicy UKS Maków ale w najmłodszych kategoriach zwy-
ciężyli uczniowie SP Michowice gm. Głuchów. Organizatorami 
zawodów byli: Starostwo Powiatowe, Gmina Maków, UKS Maków. 
Medale wręczali w kat. seniorów p. Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy 
Maków, w kat. młodzieżowych p. Adam Gasiński – Zastępca Wójta 
Gminy Maków oraz p. Tadeusz Kruk - Zastępca Przewodniczącego 
Rady Powiatowej LZS. Zawody zostały przeprowadzone przez 
UKS Maków. Uczestnicy otrzymali napoje oraz słodycze.

Dwa tygodnie wcześniej -14.02.
br odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Maków w tenisie stołowym w 
kategoriach senior, kadetka, ju-
niorka, w których wzięło udział 17 
zawodniczek i zawodników, nato-
miast 17.02. br. rozegrany został 
turniej w kategoriach: Dziewczęta 
2007-2008; Dziewczęta 2009 i 
młodsze; Chłopcy 2005-2006; 
Chłopcy 2007-2008; Chłopcy 2009 
i młodsi; Chłopcy gr. Początkująca, 
w który uczestniczyło 25 osób.

Rozgrywki ligowe
- W sobotę 29 lutego b.r. UKS 

Agaris Maków rozegrał dwa 
pojedynki w II lidze. Drużyna 
kobiet wygrała 6:4 w Radom-
sku z tamtejszym UMLKS. Po 2 
punkty dla Makowa zdobyły: 

Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego  
w tenisie stołowym 

Anna Caban oraz Anna Kujawiak, po 1 punkcie - Martyna 
Madejska oraz para deblowa Caban/Kujawiak.

Mężczyźni rozpoczęli II rundę sezonu 2019/2020 od falstartu w 
Łowiczu. Przegrali 2:8, a 2 punkty zdobył Piotr Minkus.
- W niedzielę 8 marca b.r. drużyny UKS Maków rozegrały dwa 

mecze ligowe. Drużyna UKS Agaris Maków II ligi kobiet nie-
stety przegrała z MKS Jedynka Łódź 4:6. 2 punkty dla Makowa 
zdobyła Anna Kujawiak, po 1 punkcie - Anna Caban oraz debel 
Caban/Kujawiak. Zawodnicy III-ligowego UKS Agaris II Maków 
zremisowali grając również przeciwko MKS Jedynka Łódź 
5:5. 2 punkty dla Makowa zdobył Jakub Placek, po 1 punkcie 
wywalczyli Krzysztof Placek oraz pary deblowe Placek/Placek 
i Mateusz Kowalski/Tomasz Nowak.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2020
Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków

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

27.05.2020r. – Maków ulice; Brzosty, Graniczna, Kasztanowa, Kwiatowa, Sportowa, Zwierzyniec.
28.05.2020r. – Maków ulice; Akacjowa, Górska, Jarzębinowa, Kolejowa, Malinowa.
29.05.2020r. – Dąbrowice, Krężce.
22.06.2020r. – Maków-Kolonia ulice; Akacjowa, Ogrodowa, Wiosenna, Zagajna, Jacochów, Słomków.
24.06.2020r. – Sielce Lewe, Sielce Prawe, Wola Makowska.
29.06.2020r. – Pszczonów, Święte Laski, Święte Nowaki.
30.06.2020r. – Maków ulice; Główna, Kapkaz (wystawienie gabarytów do drogi dojazdowej), Ogrodowa, Sosnowa.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem terminy mogą ulec zmianie, o której poinformujemy

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

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Infor-
mujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być 
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 niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje 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 selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

UWAGA: 
Odbiór BIOODPADÓW będzie się odbywał w I i III piątek miesiąca, od kwietnia do października włącznie.


