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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW
Już dwa lata zmagamy się z pandemią. Covid-19 jest zdarzeniem bezprecedensowym,
które wstrząsnęło ludźmi niemal na całym świecie, wywołując szok i niedowierzanie, zakłócając poczucie bezpieczeństwa i powodując negatywne skutki dla światowej gospodarki.
Wraz z końcem zimy mieliśmy ogromną nadzieję na zakończenie kryzysu, na normalne
życie. Tymczasem, jak grom z jasnego nieba 24 lutego spadła na nas informacja: wojna na
Ukrainie. Wiele osób wpadło w osłupienie, nie wiedząc co o tym myśleć, wielu z nas ogarnął lęk o przyszłość. Polskie społeczeństwo zachowało się wspaniale. Ludzie wychowani
w kulturze łacińskiej, o wartościach chrześcijańskich bez względu na przekonania, miłość
i szacunek do drugiego człowieka mają w sercach.
W tym miejscu pragnę bardzo podziękować mieszkańcom Gminy Maków za wielkie zaangażowanie i pomoc dla uchodźców od pierwszych dni wojny.
24 marca odbyła się Sesja Rady Gminy Maków. Budżet przyjęty w styczniu tego roku trzeba było trochę zmienić. Zbyt
wysoka inflacja podniosła niepewność. Dlatego też zabezpieczono spłatę kredytu na dwa lata do przodu, bez ruszania
rezerw majątkowych gminy. Ostatecznie po zmianach budżet
wynosi 41 330 422,40 zł.
Wydatki bieżące: 28 047 683,84 zł.
Wydatki majątkowe: 13 282 738,56 zł.
Bardzo byłem zaskoczony propozycją wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Panowie radni Robert
Maciejak z Woli Makowskiej i Piotr Idrian z Pszczonowa starali
się udowodnić mi, że warto wydać 450 000,00 zł z budżetu
na fundusz sołecki, pozyskując na niego tylko 53 000,00 zł
środków zewnętrznych. Fundusz sołecki wymyślili politycy,
nie posiadający praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu budżetu gmin. Może on być przydatny w małych, niezamożnych
gminach, które nie są w stanie realizować dużych projektów.
Nas to nie dotyczy.
Jeśli zaangażujemy 450 000,00 zł, to musimy zrealizować chociaż
dwa projekty nie za pozyskane 53 tysiące, ale za ponad 4 mln.
Ciąg dalszy na str. 2-3
Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowicach

Szanowni Mieszkańcy !
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w tym szczególnym
i trudnym czasie życzymy Wam, aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił Wasze serca
pokojem, wiarą i nadzieją na lepsze jutro.
Niech wszystkie Wasze troski i smutki zastąpi radość i miłość spędzona
w rodzinnym gronie.
Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut wraz z Radnymi

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz z Pracownikami Urzędu
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Nie chodzi o to, żeby w sołectwie postawić dwa, trzy słupy z
lampami, bo na tyle starczy pieniędzy z funduszu sołeckiego.
Trzeba napisać dobry program (wniosek) i postawić 150 słupów i
wymienić 400 lamp. Nakład pracy nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w jednym i w drugim przypadku jest taki sam.
My nie mamy nic do ukrycia, możemy pokazać ile pozyskaliśmy środków zewnętrznych w 2021 roku:
1. Z różnych źródeł: (zestawienie wstępne) – pełna informacja
będzie w raporcie o stanie gminy:
- drogi dojazdowe – Jacochów -181 520,00 zł
- drogi Słomków – 888 333,00 zł
- droga Akacjowa- Wola Makowska – 962 664,00 zł
- sprzedaż działek Święte – 235 086,00 zł
- na kanalizację – 3 800 411,00 zł
- na drogę Akacjową COVID – 2 000 000,00 zł
- refundacja Minister Sportu – 1 500 000,00 zł
- Wola Makowska boisko – 70 000,00 zł
- końcówka wpłat- solary – 24 194,00 zł
- zwrot z funduszu sołeckiego – 53 253,00 zł
- z Nadleśnictwa na drogę Zwierzyniec-Krężce – 243 330,12 zł
Razem 9 958 771,12 zł
2. Z Unii Europejskiej:
- uporządkowanie gospodarki wodnościekowej SUW Dąbrowice – 301 758,98 zł

- termomodernizacja obiektów oświatowych – 1 402 939,85 zł
- ochrona środowiska naturalnego piece, solary – 476 059,49 zł
Razem 2 180 758,32 zł
W sumie pozyskane dochody majątkowe wyniosły
12 139 529,44 zł.
W całym tym kotle finansowym (dotacje, refundacje, zwroty,
środki znaczone itp.) naszych pieniędzy, nie jest więcej niż
2 000 000,00 zł.
Trudna to praca wymagająca wiedzy i doświadczenia, którą ćwiczę już ponad ćwierć wieku. W tej kadencji na koniec
marca nakłady inwestycyjne wyniosły 52 941 945,00 zł. Myślę,
że rezultaty naszej pracy są już przez Państwa dostrzegalne,
a będą jeszcze bardziej, gdy poziom inwestycji osiągnie 100
000 000, 00 zł.
Szanowni Państwo,
Najbliższe plany:
- rozstrzygnąć przetarg na przebudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej (budynek starego urzędu) na
potrzeby Makowskiego Centrum Kultury.
Całość – 3 525 000,00 zł Środki zewnętrzne - 3 150 000,00 zł
- ogłosić przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego oraz
dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie
Gminy Maków

Budowa drogi Maków - Wola Makowska

www.gminamakow.info
Koszt 2 025 000,00 zł Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł
- zakończyć zadanie: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
nr 105301E i przebudowa drogi gminnej nr 115264E ( droga
Maków- Wola Makowska)
Koszt 2022r. – 2 035 883,92 zł
Dofinansowanie z dwóch programów 1 085 348,92 zł +
950 535,00 zł
Zadania w opracowaniu:
- Budowa kanalizacji – 3 800 411,00 zł
- Budowa drogi ul. Źródlana Słomków (projekt) – 50 000,00 zł
- Cyfrowa Gmina – 32 686,00 zł
- Posadzka w OSP Wola Makowska – 12 000,00 zł
- Instalacja alarmu w OSP Pszczonów – 12 000,00 zł
- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Słomkowie
– 15 000,00 zł
- Budowa ciepłociągu w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach
– 15 000,00 zł
- Przebudowa łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Świętym
– w opracowaniu
- Przebudowa łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Jacochowie
– w opracowaniu
- Utworzenie terenów zieleni – 574 131,99 kosztorys. Oferta 900
000,00 zł, ze względu na zbyt wysoką cenę skreślono z listy.
- Uporządkowanie gospodarki wolno-ściekowej SUW Dąbrowice – zadanie zakończone koszt - 1 158 610,00 zł
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uczniów otrzymaliśmy 170 000,00 zł. Informacje te będą ujęte
w raporcie o stanie gminy.
Występują również pewne problemy np. na trasie projektowanej ścieżki rowerowej Maków Kolonia – Wola Makowska
(Kacapski Rów) wystąpiły dwa stanowiska archeologiczne
(kultury przeworskiej i okresu wczesno rzymskiego), które
wymagają współpracy z konserwatorem zabytków i uzyskania
stosownych zezwoleń. Podziały geodezyjne na trasie tej ścieżki
zostały już zakończone.
Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przejść obojętnie przez
to, co dzieje się na Ukrainie, suchą stopą. Jest wojna i wszyscy
za to zapłacimy, więcej za żywność, za paliwo itp.
Musimy już zająć się najmłodszymi uchodźcami. Niedobrze,
jeśli te dzieci widziały wojnę i są z traumatycznymi przeżyciami.
Jesteśmy świadomi, że mogą być trudności również natury
finansowej. Subwencja oświatowa naliczana jest do budżetu
wskaźnikiem 103%, a powinna być dziś 133%.
Jedno tankowanie gazu w październiku kosztowało nas 24
000,00 zł, drugie w grudniu już 70 000,00 zł . Na te ceny nie
mamy wpływu, jak i na inflację.

Jaka polityka będzie w gminie?
Bez względu na to czy inflacja będzie po stronie popytowej
czy podażowej, nie przewidujemy zaciągania kredytów. Stabilizujemy finanse przez politykę trudnego pieniądza i czekamy
na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu
Nic nie wspomniałem o pieniądzach pozyskanych z pro- Odbudowy.
gramów tzw. ,,Miękkich” np. na dofinansowanie przewozów

Remont mostu na drodze w Zwierzyńcu.

Z ostatniej chwili
Projekt pn.: „Ochrona Środowiska Naturalnego Gminy Maków Poprzez Instalację Odnawialnych Źródeł Energii – III Etap”, złożony przez
Gminę Maków w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 96,1% maksymalnej liczby punktów (brawo, brawo 96,1% sukces niebywały).
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 253/22 z dnia 31
marca 2022 wyłonił w/w projekt do dofinansowania.
W sytuacji gdy gaz jest coraz droższy np.
- pierwsze tankowanie gazu 24 tys.

- każde następne powyżej 70 tys., pójście w kierunku odnawialnych źródeł energii to jedyna droga.
Całkowity koszt projektu 1 668 484,80 zł.
Dofinansowanie 1 227 371,00 zł.
W ramach projektu wykonane zostanie 41 kotłów na pelet
i 101 kW mocy z fotowoltaiki. Panele słoneczne zainstalujemy
na szkole Podstawowej w Makowie, na Orliku, Hali Sportowej
oraz Stadionie.
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Ogólnopolska konferencja w Makowie
W ramach III Kongresu Demograficznego 2022 pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w naszej
gminie w dniu 30 marca br. odbyła się ogólnopolska konferencja
,,Samorząd gminy wobec zmian demograficznych’’.
W ramach tej konferencji wygłoszono następujące referaty:
1. Zmiany w sytuacji demograficznej Polskich gmin – Dominika
Rogalińska, Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i
Środowiska, GUS.
2. Zmiany w sytuacji demograficznej województwa łódzkiego
– dr Piotr Cmela, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi.
3. Lokalna polityka społeczna - prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski
4. Specyfika migracji gminnych w województwie łódzkim
– przyczyny i konsekwencje- dr Dorota Kałuża- Kopias,
dr Agnieszka Palma, Uniwersytet Łódzki.
5. Lokalna polityka senioralna na wiejskich, peryferyjnych
obszarach – prof. dr hab. Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki,
Zastępca Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej.
6. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci – dr n. med. Aleksandra
Lewandowska, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii
dzieci i młodzieży, mgr Małgorzata Latusek-Łukasiewicz

Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla
Dzieci i Młodzieży, Anna Śremska, Dyrektor Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Po wygłoszonych referatach odbyła się debata pt.,,Wyzwania
samorządów gmin wobec sytuacji demograficznej’’, której moderatorem był prof. dr hab. Piotr Szukalski-zastępca Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, a uczestnikami Jerzy
Stankiewicz Wójt Gminy Maków, Adam Gasiński zastępca Wójta,
Marek Sałek Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz Pani Izabela
Śliwińska Wiceprezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Dyrektor gminnego żłobka Monika Pietrzak

Piotr Cieplucha Wicewojewoda Łódzki

Organizatorami tej Ogólnopolskiej Konferencji byli:
Wójt i Samorząd Gminy Maków, Przewodnicząca Rządowej
Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.
Gościem honorowym Konferencji był Wojewoda Łódzki
Pan Tobiasz Bocheński. W konferencji wzięli udział zdalnie: ks.
Biskup Andrzej Franciszek Dziuba i Pan Dariusz Klimczak Poseł
na Sejm RP. Gościliśmy także Pana Piotra Ciepluchę Wicewojewodę Łódzkiego.

Uczestnicy debaty

www.gminamakow.info

Uczestnicy konferencji.

Dyrektorki GZEAS SZP w Woli Makowskiej i Przedszkola w Makowie

Prof.Józefina Hrynkiewicz i Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz

KWIAT JEST
KOBIETĄ
W dniu 8 marca 2022 r. w Makowskim Centrum Kultury odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Barbary Chmal-Kwiatkowskiej pt. „KWIAT JEST KOBIETĄ”.
Podczas spotkania kilka słów o swojej twórczości opowiedziała autorka obrazów. Pani Barbara była przez wiele lat mieszkanką Gminy Maków. Mieszkała
na ulicy Górskiej i chodziła do Szkoły Podstawowej w Makowie. W wernisażu
uczestniczyły Panie z terenu gminy i panie z Ukrainy, które dotarły do naszej
gminy po wybuchu wojny w Ukrainie. Wystawa była połączona ze świętem
Dnia Kobiet i koncertem lokalnych artystów. Wystąpili młodzi i zdolni mieszkańcy Gminy: Dominika Żelaźnicka, Jan Sabaj, Klaudia Kostrzewa, Artur Dyśko
oraz Agata Więcek. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz wszystkim PANIOM złożył
życzenia i razem z Zastępcą Wójta Adamem Gasińskim wręczył kwiaty.
Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Koła
Gospodyń z terenu Gminy. Wieczór ze sztuką minął w miłej, sympatycznej
atmosferze.
Ciąg dalszy na str. 6
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KWIAT JEST KOBIETĄ
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Sesje Rady Gminy Maków
O działaniach Rady Gminy Maków w
pierwszym kwartale 2022 roku
W pierwszym kwartale bieżącego roku
odbyły się dwie zwyczajne sesje Rady
Gminy Maków. W sesjach tych wzięli
udział radni, Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Zastępca Wójta Gminy Adam
Gasiński, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy Mirosława Górska,
kierownicy jednostek organizacyjnych,
sołtysi, jak również zaproszeni goście.
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Piechut.
Pierwsza z sesji odbyła się w dniu
26 stycznia 2022 r. Wziął w niej udział
Kierownik Wydziału Dróg Starostwa
Powiatowego w Skierniewicach Marian
Stasik oraz radny Rady Powiatu Skierniewickiego Łukasz Kolis. We wstępnej
części sesji, szeroko dyskutowano na temat stanu dróg powiatowych na terenie
naszej Gminy, w szczególności drogi do
Pszczonowa oraz drogi do Świętego. Te
wszystkie problemy drogowe przedstawił Kierownik Marian Stasik. Powiedział
między innymi, że drogi powiatowe w
Gminie Maków, bez wsparcia finansowego Gminy Maków, mają bardzo małe
szanse na zrealizowanie w najbliższym
czasie. Wskazał, że szansą na realizację
drogi do Świętego jest jej przejęcie przez
Gminę Maków i wystąpienie o pomoc
finansową. Stwierdził, że osobiście nie
widzi możliwości, aby droga ta zaistniała
w planach powiatu wcześniej niż za 5-6
lat. Kierownik zwrócił także uwagę na
problem bardzo złego stanu mostu w
Słomkowie. Poinformował, że dokonany
pod koniec ubiegłego roku przegląd
tego mostu ujawnił jego bardzo zły stan.
Aktualnie Starostwo oczekuje na wyniki
ekspertyzy, która ma wskazać w jaki
sposób most można naprawić. Tymczasowym rozwiązaniem jest ograniczenie
na moście możliwości przejeżdżania
przez pojazdy powyżej 3,5 tony oraz
wprowadzenie ruchu wahadłowego.
Z uwagi na istotne znaczenie drogi do
Pszczonowa, Zarząd Powiatu będzie
rozważał również budowę mostu odciążającego. Wójt Gminy Maków Jerzy
Stankiewicz przypomniał, że Gmina
Maków wielokrotnie partycypowała w
kosztach budowy inwestycji drogowych,
które były prowadzone przez Powiat na
terenie naszej Gminy. Między innymi zrobiła 10 km chodników przy drogach po-

wiatowych i partycypowała w remoncie
drogi powiatowej w wysokości 1,5 mln zł.
W dalszej części sesji, Rada Gminy
Maków uchwaliła budżet Gminy na 2022
rok. Przedmiotową uchwałę podjęła 11
głosami za, tj. jednogłośnie. Budżet na
2022 rok po stronie dochodów zamknął
się kwotą 34.790.717,17 zł, a po stronie
wydatków kwotą 40.692.660,78 zł. Realizacja inwestycji, które zostały ujęte w
budżecie Gminy, zwiększy komfort życia
mieszkańców naszej Gminy, poprawi ich
bezpieczeństwo. Ponadto obiekty gminne zostaną unowocześnione, poprawi się
estetyka przestrzeni publicznej. Wśród
zaplanowanych do realizacji inwestycji
jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych
punktów oświetleniowych na terenie
całej Gminy. Zostanie także przebudowana poprzednia siedziba Urzędu Gminy na potrzeby Makowskiego Centrum
Kultury.
Kolejna sesja odbyła się w dniu 24
marca br. Porządek tej sesji był bardzo obszerny. We wstępnej jej części
podsumowano wystawę fotograficzną
prac autorstwa Pana Władysława Pawła
Jabłońskiego pod tytułem „Tak daleko,
tak blisko. Zatrzymane w kadrze.” Autor
prac uczestniczył w sesji, towarzyszyła
mu córka. W swoim wystąpieniu opowiedział o sobie, o swoim życiu, o swoich
pasjach. Z Makowem związany jest od
początku swego życia, ponieważ tutaj
urodził się pod koniec lat dwudziestych
XX wieku i mieszkał przez 10 lat. Wystawa, którą można było można było

obejrzeć w miesiącu lutym i marcu w
siedzibie Urzędu Gminy w Makowie,
obejmowała 60 archiwalnych fotografii, dokumentujących życie codzienne
mieszkańców Makowa, Skierniewic i
powiatu skierniewickiego. Fotografie te
zostały wykonane w okresie powojennym i w czasach PRL. Wójt Gminy Jerzy
Stankiewicz wraz z Przewodniczącą Rady
Marią Piechut podziękowali Panu Jabłońskiemu za stworzenie mieszkańcom
naszej Gminy możliwości do obejrzenia
tych pięknych fotografii.
W kolejnych punktach sesji Rada Gminy Maków podjęła 10 uchwał, które obejmował porządek obrad. Między innymi
nie wyrażono zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na 2023 rok; dokonano zmian w budżecie gminy i zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2022-2038; dokonano wyznaczenia
miejsc do prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników. Ponadto przyjęto Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
Po realizacji punktów dotyczących
podjęcia ww. uchwał, Przewodnicząca
Rady Maria Piechut i Wójt Gminy Jerzy
Stankiewicz przedstawili informacje o
najważniejszych sprawach, jakie wydarzyły się w okresie międzysesyjnym.
W końcowych częściach obydwu
sesji - radni i sołtysi zgłaszali zapytania,
do których odniósł się Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącą Rady.
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Orkiestrowe kolędowanie
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Covid 19, makowska Orkiestra Dęta OSP powróciła do tradycyjnego
kolędowania, które podobnie jak w latach poprzednich poprowadził dh Marian Chmielewski. Tegoroczne kolędowanie rozpoczęło
się koncertem w dniu 6 stycznia w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha. Orkiestra wraz z solistami wystąpiła ponadto w kościołach w Pszczonowie i w Stachlewie, a także w skierniewickich parafiach pod wezwaniem: Św. Jakuba Apostoła, Najświętszego
Serca Pana Jezusa (Widok) i
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (ul. Armii Krajowej).
Podobnie jak w latach poprzednich koncerty spotkały się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy,
którzy licznie wzięli w nich udział.
Miło nam również zakomunikować, że w dniu 14 grudnia ub. roku podczas uroczystego spotkania opłatkowego w Zarządzie
Głównym Związku OSP RP wystąpiły nasze młode utalentowane solistki Antonina Bobrowska i Dominika Żelazińska, śpiewające
z makowską orkierstrą.

www.gminamakow.info
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Fundusze
Europejskie
Polska cyfrowa

CYFROWA GMINA
Gmina Maków przystąpiła do programu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy. Zadanie to jest dofinansowane w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia. . W ramach projektu zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu,
szkolenie specjalistyczne z bezpieczeństwa sieci komputerowych. Zakupione zostaną komputery wraz z oprogramowaniem oraz
monitory interaktywne do Szkoły Podstawowej w Makowie. Program obejmuje również usługi doradcze oraz informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego. Zakupiony będzie serwer dla Urzędu wraz z oprogramowaniem
do kopii zapasowych oraz zasilacz awaryjny UPS. Projekt pozwoli na nabycie kompetencji cyfrowych w zakresie cyberbepieczeństwa
oraz da możliwość zapewnienia bezpiecznej i profesjonalnej obsługi mieszkańców Gminy.
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Pożegnanie p. Hanny Skiby pracownika Gminnego Zespołu
Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Makowie
W środę, 16 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Makowie
odbyło się pożegnanie Pani Hanny Skiby starszego specjalisty
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Makowie, która odeszła na zasłużoną emeryturę.
W skromnej ale ważnej uroczystości udział wzięli pracownicy
Urzędu i jednostek organizacyjnych. Pani Hanna Skiba związana była zawodowo z Urzędem Gminy w Makowie od maja 1996
r. Na początku pracy zawodowej realizowała zadania związane
z obroną cywilną. Następnie od lutego 1999 r. przeszła do
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Makowie, gdzie do końca pracy zawodowej prowadziła sprawy
kadrowo-płacowe makowskiej oświaty.
Jako wieloletni pracownik, Pani Hanna wykazała się ogromnym zaangażowaniem, profesjonalizmem oraz wzorowym i
sumiennym wypełnianiem swoich obowiązków służbowych.
Z okazji odejścia na emeryturę, Wójt Gminy Maków Jerzy
Stankiewicz oraz Dyrektor GZEAS Jolanta Zarzycka-Karda przekazali wyrazy uznania za trud oraz poświęcenie towarzyszące
Pani Hannie Skiba w wypełnianiu codziennych obowiązków
zawodowych. Słowa uznania skierowane do p. Hanny oraz
bukiet kwiatów były wyrazem wdzięczności współpracowników oraz podziękowania za pracę i wspólnie spędzony czas.
Życzymy odnalezienia się w nowej sytuacji, dużo zdrowia,
pomyślności, życiowego optymizmu oraz uśmiechu.

„Tak daleko, tak blisko. Zatrzymane w kadrze”
30 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Makowie odbył się wernisaż wystawy fotografika Władysława Pawła Jabłońskiego. Pan Jabłoński urodził się w 1929 r. w Makowie w rodzinie nauczycielskiej. Mieszkał na nazwanej zwyczajowo ulicy Anielskiej (obecnie
ulica Kasztanowa). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych na wydziale grafiki. Aktualnie mieszka w Warszawie. Wśród wielu zdjęć z
powiatu skierniewickiego można było zobaczyć Maków z dawnych lat (okres powojenny i z czasów PRL). Wystawa cieszyła się bardzo
dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Największe wrażenie fotografie zrobiły na przedszkolakach z Gminnego Przedszkola
w Makowie oraz wśród seniorów, którzy wspominali dawne lata.
W dniu 24 marca na sesji rady gminy podsumowano wystawę. Pan Wójt Jerzy Stankiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
Maków Panią Marią Piechut podziękowali Panu Władysławowi Jabłońskiemu za udostępnienie fotografii oraz miłą współpracę. Pan
Władysław był szczęśliwy, że mógł odwiedzić Maków, spotkać się z koleżanką ze szkoły i powspominać dawne czasy. Wspomnienia
zostają na zawsze. Panie Władysławie jeszcze raz bardzo dziękujemy.
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Wszyscy bawią się wspaniale,
jak co roku w karnawale !
Karnawał to okres zimowych zabaw, maskarad i miła tradycja zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych oraz uczniów. W lutym
w makowskich placówkach oświatowych odbyły się bale karnawałowe. Najmłodsze dzieci oraz uczniowie przebrani w kolorowe
stroje bawili się doskonale. Były tańce, zadania integracyjne, zabawy przy dźwiękach muzyki dyskotekowej oraz piosenek dla dzieci.
Było głośno, wesoło i hucznie! Poniżej fotorelacja z bali karnawałowych.

SP w Słomkowie

Gminny Żłobek

SP w Dąbrowicach
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SP w Dąbrowicach

Przedszkole Gminne

Przedszkole Gminne

Gminny Żłobek

www.gminamakow.info
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Podsumowanie roku sportowego 2021
23 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach
odbyło się podsumowanie wyników roku sportowego 2021.
* Z UKS Maków wyróżnieni zostali:
- w kategorii Talent Sportowy: Magdalena Krupa - kadetka i
Filip Łysakowski - Żak
- w kategorii Sportowiec Roku: Anna Caban - brązowy medal
Mistrzostw Województwa Łódzkiego Seniorek, kapitan II-ligowej drużyny UKS Agaris Maków oraz Paweł Stopiński - brązowy
medal w grze podwójnej w Mistrzostwach Polski Weteranów
w kategorii 40-49 lat.
- w kategorii Drużyna Roku - żeńska drużyna UKS Agaris Maków
- I miejsce w II lidze kobiet.

UKS Agaris Maków występował w składzie:
- Anna Caban
- Anna Kujawiak
- Diana Wrzosek
- Monika Jacczyk
- Marta Stopińska
* Zawodnicy Macovii Maków również zostali uhonorowani nagrodami w następujących kategoriach:
- Sportowy Talent Roku 2021: Kacper Zarębski, Kacper Karalus
- Sportowiec Roku 2021: Patryk Błędowski

Pierwszy Nocny Turniej Piłki Nożnej Halowej
W dniu 7 stycznia br. na hali sportowej
Makowskiego Centrum Kultury po raz
pierwszy rozegrany został Nocny Turniej
Piłki Nożnej Halowej. Zainteresowanie
tym przedsięwzięciem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Lista
uczestników wypełniona była już po
5 godzinach od ogłoszenia turnieju.W
turnieju udział wzięło 16 drużyn z całego
województwa przy zachowaniu zasad i
reżimów sanitarnych obowiązujących w
związku z pandemią.
Poziom rozgrywek był naprawdę na
wysokim poziomie. O bezpieczeństwo
zawodników zadbali niezawodni medycy z MEDI TRANS. Wielkie brawa należą
się również dla bardzo dobrej obsady
sędziowskiej.

Zawody te nie odbyłyby się również Dziękujemy również wszystkim drużybez wsparcia z zewnątrz. Dlatego bardzo nom uczestniczącym w turnieju:
KS Olimpia OPORÓW
dziękujemy w szczególności naszym partOSP MAKÓW
nerom: AGARIS, SPGJ, EL-ROM.
Wczorajsi
Zjednoczone Emiraty Bielawskie Zduny
Końcowe wyniki turnieju:
1. miejsce - Zjednoczone Emiraty
Agaris
Bielawskie Zduny
Dębowa FC
2. miejsce - Manchatan Nowy Kawęczyn
OSP Soccer Stachlew
3. miejsce - Wczorajsi
Olympic Słupia
4. miejsce - KS Olimpia Oporów
FC Łaguszew
BALONIK- Morsi Wola Makowska
Najlepszy Zawodnik: Michał Warda (ZjedManchatan Nowy Kawęczyn
noczony Emiraty Bielawskie Zduny)
Zakręcony Bełchów
Najlepszy strzelec: Czarek Dominiak
Golden Boys
(Wczorajsi)
Trans Święte
Najlepszy bramkarz: Mariusz Lewandowski
LUFAGOL
(Manchatan Nowy Kawęczyn)
RTS Czerwonka
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorów
W dniach 26-27 lutego br. w hali MCK Maków rozegrano
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorów w Tenisie Stołowym. W zawodach udział wzięło 32 zawodników i 18 zawodniczek, z czego 5 zawodników i 5 zawodniczek reprezentowało UKS
Maków. Zawody otworzyła Sekretarz Gminy Maków, Pani Maria
Krawczyk. W grach pojedynczych tytuły mistrzowskie zdobyli
Wiktoria Wrzosek (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka) i Grzegorz
Janczewski (IKS Start Zduńska Wola). Wśród zawodników UKS
Maków najlepsze miejsca zajęli Paweł Stopiński, który zdobył
brązowy medal w grze podwójnej z Jarosławem Nitkiem (ULKS
Moszczenica), oraz indywidualnie Paweł zajął miejsce 5-8. Wśród
pań o krok od medalu były Marta Stopińska i Anna Caban, które
w grze podwójnej minimalnie uległy parze Karina Kuwerska/Kinga Mikulska (obie z ULKS Moszczenica). Pozostali reprezentanci
Makowa zajęli dalsze miejsca.
Indywidualne mistrzostwa województwa
W dniach 02-03 kwietnia br. w Moszczenicy odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym,
w kategoriach młodzik, kadet, junior. W zawodach wystąpiło 10
zawodniczek i zawodników UKS Maków. Zawodnicy Makowa
zajęli następujące miejsca:
Gra podwójna młodziczek:
5-6. Barbara Starzec/Klaudia Gramsz (ULKS Moszczenica)
Gra podwójna młodzików:

5-8. Wojciech Korbeń/Igor Grzegorek (LKS Stomil Bełchatów)
Kadetki:
5-8. Magdalena Krupa
Gra podwójna kadetek:
3-4. Magdalena Krupa/Laura Wille (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka)
Juniorki:
5-8. Monika Jacczyk
Gra podwójna juniorek:
5. Monika Jacczyk/Patrycja Strojek
Mecze ligowe
W niedzielę 3 kwietnia br. drużyny UKS Maków rozegrały dwa
mecze ligowe.
W III lidze mężczyzn drużyna UKS Agaris II Maków pokonała na
wyjeździe KS Legion Skierniewice 8:2. Po dwa punkty dla Makowa
zdobyli Paweł Stopiński i Krzysztof Placek, a po jednym - Tomasz
Nowak, Mateusz Kowalski oraz gry podwójne Placek/Stopiński i
Kowalski/Nowak. Tym zwycięstwem drużyna UKS Agaris II Maków
zapewniła sobie tytuł mistrza III ligi mężczyzn.
IV-ligowa drużyna UKS Katelin Mag B6 III Maków pokonał
MLUKS MLUX Piotrków Trybunalski 9:1. Po dwa punkty dla
Makowa zdobyli Maciej Pigoń, Lech Kołakowski i Jacek Gędek,
a po jednym punkcie - Adam Cegielski i gry podwójne - Adam
Cegielski/Lech Kołakowski i Jacek Gędek/Jan Ceroń.

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej
W dniu 20 marca na Hali Sportowej w Makowie odbył się VII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP woj. łódzkiego o Puchar
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego.
W zawodach udział wzięło czternaście drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Jedna swoje mecze rozgrywała w hali w
Makowie, a druga w Godzianowie. Natomiast faza pucharowa odbywała się już w całości na naszym obiekcie.
Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło druhom z OSP Giemzów (gmina Brójce, pow. łódzki wschodni), którzy w wielkim finale
pokonali OSP Kłódno (gmina Wartkowice, pow. poddębicki). Na najniższym stopniu podium stanęła OSP Kosów (gmina Moszczenica, pow. piotrkowski), pokonując OSP Nowy Dwór, (gmina Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki).
Organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. MVP turnieju uznano Dariusza Zawistowskiego (OSP Giemzów), nagroda
dla najlepszego bramkarza trafiła w ręce Damiana Marciniaka (OSP Kłódno), natomiast najlepszym strzelcem zawodów został
Paweł Zawistowski (OSP Giemzów).

www.gminamakow.info
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Udany początek rundy wiosennej
dla drużyn Macovii Maków !!!
W miesiącu marzec swoje zmagania w rozgrywkach ligowych
rozpoczęły dwie nasze drużyny:
Drużyna seniorów występująca w Skierniewickiej Klasie A,
która pewnym krokiem zmierza po awans do Klasy Okręgowej,
zdążyła rozegrać dwa spotkania, gdzie odniosła zdecydowane i
zasłużone zwycięstwa:
- Macovia Maków 4-0 Czarni Bednary
Skład: Paweł Zatorski – Igor Koźbiał (Mateusz Caban), Łukasz
Winciorek, Kamil Cybula, Alan Caban (Artur Bolimowski) – Adam
Gasiński, Arkadiusz Gasiński, Piotr Winciorek (Szymon Lipiński),
Mateusz Bartosiewicz, Łukasz Markowski (Jarosław Łopatka) –
Patryk Błędowski (Mariusz Markowski)
Ławka rezerwowych: Marcel Paradowski, Jacek Markowicz
Bramki:
1-0 Mateusz Bartosiewicz (asysta Łukasz Winciorek)
2-0 Mateusz Bartosiewicz (asysta Patryk Błędowski)
3-0 Adam Gasiński (asysta Mariusz Markowski)
4-0 Szymon Lipiński (asysta Mateusz Bartosiewicz)

- Meteor Reczyce 1-3 Macovia Maków
Skład: Paweł Zatorski – Marcel Paradowski (Oskar Pokora), Kamil
Cybula, Alan Caban, Jarosław Łopatka (Igor Koźbiał) – Adam Gasiński (Mateusz Caban), Arkadiusz Gasiński (Mariusz Markowski),
Piotr Winciorek (Szymon Lipiński), Mateusz Bartosiewicz, Łukasz
Markowski – Patryk Błędowski
Ławka rezerwowych: Jacek Markowicz, Artur Bolimowski
Bramki:
1-0 Mateusz Bartosiewicz (asysta Patryk Błędowski)
2-0 Łukasz Markowski (asysta Patryk Błędowski)
2-1 Przeciwnik
3-1 Mateusz Bartosiewicz
Drużyna C1 Trampkarz, która również zdążyła rozegrać dwa
spotkania. Po porażce 2-1 w pierwszym meczu w bardzo wyrównanym spotkaniu z Białką Biała Rawska chłopcy z rocznika
2007-2009 chcieli wrócić na właściwe tory w meczu 2 kolejki z

Pelikanem II Łowicz. Dokonali tego w najlepszy możliwy sposób
pokonując rywala aż 14-1. Mecz był całkowicie zdominowany
przez Macovię od 1 do 90 minuty. Chłopcy tym samym pokazali,
że porażka w 1.kolejce była tylko wypadkiem przy pracy i dalej
są jednym z głównych faworytów do wygrania ligi.
- Białka Biała Rawska 2-1 Macovia Maków
- Macovia Maków 14-1 Pelikan II Łowicz
Skład: Antoni Nowaki – Kamil Kijo, Grzegorz Zarzycki, Jan Kozłowski – Michał Wójt, Filip Białek, Kacper Karalus, Maciej Kwiatos,
Kacper Zarębski – Igor Różycki, Jakub Piątkowski
Ławka rezerwowych: Bartosz Kuciński, Kacper Tuka, Witold
Krawczyk, Bartłomiej Krawczyk, Kacper Tuka, Tymon Pełka, Wiktor
Wasilewski
Bramki: Filip Białek 4, Kacper Karalus 3, Kacper Zarębski 2, Jakub
Piątkowski 2, Igor Różycki 2, Bartłomiej Krawczyk 1.
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2022 R.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków
”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Maków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą
miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:
19.05.2022 r. – Sielce Lewe, Sielce Prawe
20.05.2022 r. – Wola Makowska
24.05.2022 r. – Maków-Kolonia ulice: Akacjowa, Wiosenna,
Zagajna, Maków ulica Dworska
25.05.2022 r. – Maków ulice: Brzosty, Łąkowa, Zwierzyniec
26.05.2022 r. – Maków ulice: Akacjowa, Graniczna, Kasztanowa,
Kwiatowa, Jarzębinowa, Krężce ul. Sportowa
27.05.2022 r. – Maków ulice: Górska, Kolejowa, Malinowa, Ogrodowa, Maków-Kolonia ulica Ogrodowa
30.05.2022 r. – Maków ulice: Główna, Kapkaz (wystawienie gabarytów do drogi dojazdowej), Sosnowa, Święte
Nowaki
31.05.2022 r. – Święte Laski
27.06.2022 r. – Słomków
29.06.2022 r. – Jacochów, Pszczonów
30.06.2022 r. - Dąbrowice
01.07.2022 r. - Krężce

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez
wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej. Informujemy, 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 Komunalnych (PSZOK)
znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.
Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
* gruz
* kamienie
* odzież, buty
* szkło luzem
* materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna
mineralna, papa )
* odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów
usługowych, gospodarstw rolnych
* odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne
nie wymienione( np. papa)
Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny
wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie * obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
* posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w
podanym w w/w harmonogramie.
workach, które można oddać w PSZOK.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje
nieruchomości:
* meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łózka, pod numerem telefonu 46/ 833-33-34.
fotele, elementy stolarki ,okna, dywany, wykładziny)
ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW
* przeterminowane leki i chemikalia
CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a odda* zużyte baterie i akumulatory
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, radia, ne przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają
wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje selektywnej zbiórki
drukarki, odkurzacze, telewizory, monitory w całości)
odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.
* zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU!

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach
ogrzewania budynków.
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku
(mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB).
Wejdź na stronę: www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację on-line lub zgłoś się do Urzędu Gminy w Makowie.
TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1
lipca 2021r. – do 30 czerwca 2022r.;
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych
po 1 lipca 2021r. – 14 dni od dnia uruchomienia.
Wieści z Gminy - kwartalnik Gminy Maków

KOMUNIKAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 października 2021 r.
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021r poz. 2290),
Rada Gminy Maków w Uchwale Nr XXXV/208/22 z dnia
24 marca 2022r. wyznaczyła następujące miejsca do
handlu dla rolników i ich domowników:
- Maków ul. Główna 4 (parking przed przedszkolem)
obejmujący pas o szerokości 3 m w sobotę,
- Maków przy skrzyżowaniu ulicy Głównej i Ogrodowej
(parking przy amfiteatrze) obejmujący pas o szerokości
4 m w dniach: piątek i sobota.
Handel odbywa się w godzinach od 6.00 -13.00.
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