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Budowa hali sportowej zakończona
Zakończyły się prace budowlane na hali sportowej w Makowie. W chwili obecnej trwają odbiory budynku, 

kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji powykonawczej. 
Hala połączona jest łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Posiada płytę boiska o wymiarach 44 x 25 m i wysokości 8,5 m, 

widownię na 96 osób oraz pełne zaplecze sanitarno- techniczne, siłownię, salę fi tness, salę rekreacyjną, taras użytkowy. Halę i szkołę 
podstawową ogrzewa już nowoczesna kotłownia gazowa. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
- zamontowano m.in. platformę schodową i odpowiednio dostosowano sanitariaty.

Z hali sportowej korzystać będą wszyscy uczniowie naszych szkół podstawowych. Hala będzie również obiektem dostępnym 
dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Przekazanie hali dla mieszkańców nastąpi w dniu 10 listopada br. Szczegółowy harmonogram zwiedzania hali zamieszczamy 
na stronie 16. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom 
i Pracownikom oświaty serdeczne życzenia oraz podziękowania 

za codzienny trud, poświęcenie, wrażliwość i zaangażowanie 
w pracę z dziećmi i młodzieżą 

składają

Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz
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Słomków.  
Wartość zadania 2 450 562 zł, dofinansowanie 1 913 794 zł

PRZYPOMINAMY... 
Przypominamy, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, odbędzie się Powszechny Spis 

Rolny według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. 
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy go-

spodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez: 
– Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem 

interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie 
internetowej poświęconej spisowi;

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W miesiącu wrześniu Gmina Maków zakończyła kolejne inwestycje drogowe. Pierwszą z nich jest inwestycja pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej nr 115258 E w miejscowości Słomków”, w ramach której zostały przebudowane następujące odcinki dróg:  
ul. Borowiny, ul. Za Górą, fragment ul. Okrężnej, ul. Polna na długości 3,255 km.

Kolejne drogi gminne oddane do użytku  
po przebudowie

Zadanie to podlegało dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych.

Druga inwestycja drogowa to zadanie pn. „Modernizacja dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych” w Jacochowie. W ramach 
zadania przebudowano odcinek 0,7 km od Pszczonowa do Ja-
cochowa - jest to pierwszy etap tego zadania. Zadanie zostało 
dofinansowane w 60% przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego w ramach Funduszu Gruntów Rolnych. 

Powyższe drogi ułatwią komunikację mieszkańców gminy i 
regionu. Dobrze skomunikowana wieś to także szanse na bu-
downictwo mieszkaniowe w czasach, kiedy podmiejskie okolice 
są sypialniami większych ośrodków - można tu znaleźć spokój, 
ekologiczne otoczenie, a i kawałek własnego podwórka czy 
ogródka. Od dobrych dróg zaczyna się rozwój.

Stale wsłuchujemy się w głosy naszych mieszkańców i podą-
żamy wyznaczonym kilka lat temu kursem. W kolejnych latach 
rozpoczniemy prace związane z przebudową kolejnych odcinków 
dróg gminnych – zapowiada Wójt Gminy. 

Jacochów.
Wartość zadania 466 542,52 zł, dofinansowanie 276 380,00 zł
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W miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. 
Rada Gminy Maków obradowała na dwóch 
sesjach, w tym jednej nadzwyczajnej. Sesje 
prowadziła Przewodnicząca Rady Maria 
Piechut. 

Pierwsza z sesji, odbyła się w dniu 20 
sierpnia br. Była to jedna z najważniejszych 
sesji w roku. We wstępnej części obrad, 
Przewodnicząca Rady Maria Piechut i 
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz przedsta-
wili informacje o bieżącej działalności. W 
kolejnym punkcie Rada Gminy rozpatrzyła 
raport o stanie Gminy Maków za 2019 rok. 
Raport został opracowany zgodnie z wy-
mogami ustawy o samorządzie gminnym 
i objął m.in. zagadnienia z zakresu demo-
grafii, finansów, mienia komunalnego, 
planowania przestrzennego, gospodarki 
komunalnej, inwestycji, promocji, wyda-
rzeń kulturalnych, oświaty, działalności 
biblioteki i ośrodka pomocy społecznej, 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi i ochrony przeciwpożarowej. Po de-
bacie nad raportem, Rada Gminy podjęła 
uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Maków za rok 2019. 

Kolejne punkty sesji związane były z pro-
cedurą udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy za 2019 rok. Rada Gminy zatwierdzi-
ła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 
za 2019 rok. W 2019 roku dochody zostały 
zrealizowane w wysokości 35.352.914,71 zł, 
a wydatki w wysokości 36.897.295,44 zł, w 
tym wydatki na zadania inwestycyjne wy-
niosły 11.143.806,43 zł. Absolutorium dla 
Wójta za 2019 rok zostało udzielone 11 gło-
sami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących 

Rada Gminy Maków udzieliła Wójtowi Gminy Maków 
wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok 

się”. Udzielenie absolutorium potwierdza, 
że Rada Gminy akceptuje działania prowa-
dzone przez Wójta. Przewodnicząca Rady 
Maria Piechut, Wiceprzewodniczący Rady 
Kazimierz Sałek oraz pracownicy urzędu 
wręczyli kwiaty i podziękowali Wójtowi 
Jerzemu Stankiewiczowi za jego pracę na 
rzecz naszej Gminy. 

W dalszej kolejności Rada Gminy zre-
alizowała pozostałe zagadnienia, które 
przewidywał porządek sesji. Między inny-
mi dokonała zmiany budżetu gminy oraz 
określiła średnią cenę jednostki paliwa w 
roku szkolnym 2020/2021. 

Na zakończenie sesji radni zgłaszali py-
tania, na które odpowiedzi udzielił Wójt 

Gminy Jerzy Stankiewicz, zastępca Wójta 
Gminy Adam Gasiński, Przewodnicząca 
Rady Maria Piechut oraz kierownik Refera-
tu Inwestycji i Promocji Małgorzata Machaj.

Kolejna sesja odbyła się w dniu 24 
września 2020 r. Została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym. Z powodu wzrostu za-
chorowań na Covid-19, sesja miała charak-
ter korespondencyjny, radni głosowali na 
dostarczonych im kartach do głosowania. 
Sesja dotyczyła zmian budżetowych i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Między 
innymi wprowadzono do budżetu środki 
w wysokości 1.866.040,00 zł, które nasza 
Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

18 września br.makowskie przedszko-
laki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji 
zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę i Pierwszą 
Damę Agatę Kornhauser-Dudę pod nazwą 

Makowskie przedszkolaki sadzą drzewa
„#sadziMY”. Właśnie w tym dniu w siedzi-
bach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 
Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwo-
wych w Polsce rozdawane były sadzonki 
drzew – sosna, dąb, buk. Dzięki uprzejmo-

ści Pani Anny Seligi – mamy przedszkolaka 
z grupy „Króliczków” przedszkole otrzymało 
łącznie ponad 130 sadzonek drzew. Dzieci 
wspólnie z nauczycielkami zasadziły drzew-
ka na terenie przedszkola, zapoznały się 
wybranymi gatunkami drzew, poznały ich 
budowę oraz etapy sadzenia. Poszerzyły 
swoją wiedzę na temat znaczenia drzew w 
życiu, ludzi i zwierząt oraz obiecały, że będą 
przyjaciółmi drzew, bo przecież z drzewami 
należy się zaprzyjaźnić. Dzieci dowiedziały 
się, że drzewa są naszymi towarzyszami w 
codziennym życiu i mają ogromny wpływ 
na nasze samopoczucie, zdrowie i nastrój. 
Bez drzew nasze życie byłoby niemożliwe, 
powietrze zanieczyszczone, a nasz krajo-
braz byłby smutny. Na zakończenie dnia 
każdy przedszkolak mógł zabrać do domu 
swoją sadzonkę i wspólnie z rodzicami 
zasadzić ją w domu – aby nasza Ziemia 
zyskała jeszcze więcej „zielonych płuc”.



4 WIEŚCI Z GMINY  –  Gazeta Gminy Maków

Tradycyjnie już, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP w makowskim kościele pw.Św.Wojciecha odbyły się dożynki 
gminno parafialne. Tegorocznymi gospodarzami dożynek byli mieszkańcy Sołectwa Wola Makowska, którzy w uroczystej pro-
cesji w asyście Makowskiej Orkiestry Dętej OSP przynieśli piękny wieniec dożynkowy w formie obrazu zawierającego postacie 
naszych Wielkich Rodaków – Papieża Św. Jana Pawła II i Kardynała Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego na tle Bitwy Warszawskiej 
1920 roku (dla upamiętnienia jej 100.rocznicy). Starostami tegorocznych dożynek byli Bożena Wach i Dariusz Błędowski. 
Przybyłych przed wejściem do świątyni powitali księża: proboszcz parafii ks.Tadeusz Jaros i wikariusz Jakub Zakrzewski oraz 
Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz i jego Zastępca Adam Gasiński.

Dożynkowe świętowanie

Po przekazaniu i błogosławieństwie dożynkowego bochna 
chleba i miodu przyniesionych przez starostów, rozpoczęła się 
uroczysta liturgia Mszy św. dożynkowej, w trakcie której delega-
cje gospodarzy dożynek złożyły dary – kwiaty ,owoce, warzywa, 
chleb i wino, a także dar mieszkańców sołectwa dla makowskiego 
kościoła-2 lichtarze ołtarzowe. 

Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został krótki pro-
gram artystyczny w wykonaniu mieszkańców Woli Makowskiej, 
który z dużym zainteresowaniem i aplauzem został przyjęty przez 
pozostałych uczestników uroczystości.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, nieco inaczej odbyło 
się tradycyjne dzielenie chlebem i miodem, którymi uczestnicy 
dożynek byli obdarowani przy wyjściu z kościoła formie przygo-
towanych wcześniej paczuszek z chlebem i słoiczkiem miodu.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Sołectwa Wola 
Makowska, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocz-
nych dożynek.
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Gmina Maków była gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatu Skierniewickiego, które z uwagi na zagrożenie COVID-19, 
ograniczyły się do uroczystej Mszy św. Dziękczynnej odprawionej w dniu 23 sierpnia br. w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha, 
w której uczestniczyły władze Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz delegacje wszystkich gmin powiatu skierniewic-
kiego z wieńcami dożynkowymi. Po Mszy Św. wręczone zostały nagrody oraz dyplomy twórcom wieńców dożynkowych. Nie 
zabrakło też podziękowań dla Makowskiej Orkiestry Dętej OSP, która tradycyjnie już uświetniła swoim występem Święto Plonów.
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Delegacja z Woli Makowskiej z wieńcem dożyn-
kowym reprezentowała również Powiat Skiernie-
wicki na Dożynkach Województwa Łódzkiego, 
które odbyły się 20 września br. w Uniejowie w 
powiecie poddębickim.
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50 lat razem
W sobotę 26 września br. 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy świętowało niezwykle dostojny Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego - Złote Gody. Z tej okazji uhonorowani zostali Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanym przez 
Prezydenta RP na wniosek Wójta Gminy Maków.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w Makowie, którą odprawił w intencji Jubilatów Ks. Proboszcz Tadeusz Jaros. 
Jubilaci podczas odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i udzielonego im błogosławieństwa nie kryli wzruszenia.

Po Mszy Świętej Wójt Jerzy Stankiewicz udekorował Dostojnych Jubilatów Medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubi-
latom wręczono kwiaty, gratulacje i drobne upominki. Całą uroczystość uświetnił występ naszej Orkiestry Dętej, która wykonała 
kilka utworów w tym okolicznościowe „Sto lat”.

Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo:

 Janina i Adam Ambroziakowie
 Janina i Jan Borynowie
 Kazimiera i Stanisław Bobrowscy 
 Anna i Tadeusz Kowalscy
 Teresa i Julian Kowalscy

 Krystyna i Marian Koszewscy
 Alicja i Tadeusz Krawczykowie
 Mirosława i Roman Wójtowie
 Krystyna i Stanisław Zatorscy 
 Marianna i Zygmunt Zatorscy 
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Krystyna i Stanisław Zatorscy Marianna i Zygmunt Zatorscy 
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Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego Mjr. Hubala, Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej 
Dywizji Piechoty i Muzeum Historyczne w Skierniewicach zorga-
nizowali w dniu 12 września br. rajd historyczny, którego celem 
było rozpowszechnienie historii i tradycji oręża polskiego oraz 
oddanie hołdu żołnierzom walczącym w Wojnie Obronnej 1939r.

Rajd odbył się na trasie: Skierniewice - Maków - Lipce Rey-
montowskie - Płyćwia - Maków - Skierniewice, w trakcie którego 

Rajd Historyczny zapalono znicze na grobach poległych żołnierzy na cmentarzach 
w Skierniewicach (św. Józefa), w Makowie i Lipcach Reymontow-
skich. Dłuższy przystanek odbył się w Makowie w amfiteatrze, 
gdzie około 40 żołnierzy (12 na koniach i piechota z zaprzęgiem 
konnym) zostało poczęstowanych grochówką przygotowaną 
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Makowie. W jego 
trakcie płk Jarosław Zdun (mieszkaniec Makowa) złożył Wójtowi 
Gminy Maków meldunek o przybyciu żołnierzy, a na zakończenie 
podziękował za miłe i przyjazne przyjęcie. 

Następnie uczestnicy rajdu wyruszyli w dalszą drogę przez 
Święte do Lipiec Reymontowskich.

Dla wszystkich mieszkańców było to niezapomniane przeżycie.
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Wrzesień jest miesiącem, podczas którego w całym kraju orga-
nizowane są uroczystości, ku czci poległych w walkach za wolność 
naszej Ojczyzny. O tamtych tragicznych dniach pamiętamy także 
w naszej Gminie.

1 września – w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć 
poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy i mieszkańców uczciły 
władze naszej Gminy - Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Sekretarz 
Gminy Maria Krawczyk oraz Zastępca Wójta Adam Gasiński, 

Pamięć o poległych

Po okresie nauki zdalnej, od września 
dzieci i młodzież wracają do tradycyjnej 
formy nauki. W roku szkolnym 2020/2021 
do gminnych placówek oświatowych 
uczęszczać będzie 780 uczniów, w tym 
98 najmłodszych dzieci do działających 
przy szkołach oddziałów przedszkolnych 
oraz 121 dzieci do Gminnego Przedszkola 
w Makowie. 

Powrót do nauki stacjonarnej nałożył 
na dyrektorów szkół obowiązek odpo-
wiedniej organizacji zajęć oraz przestrze-
gania wytycznych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Wszystkie szkoły gminne są 
należycie przygotowane, by nauka w 
systemie stacjonarnym mogła odbywać 
się w warunkach bezpiecznych, stosując 
się do określonych zasad zachowania 
ostrożności.

Nowy rok szkolny 2020/2021  
w gminnych palcówkach oświatowych

składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze na ich grobach i 
w miejscach pamięci w Makowie i Pszczonowie.

17 września przedstawiciele władz naszej Gminy, Miasta Skier-
niewice ,reprezentacje wojska, nadleśnictwa, straży miejskiej oraz 
członkowie rodzin zamordowanych uczcili pamięć 20 Polaków 
zamordowanych przez Niemców w lesie w Zwierzyńcu. Do tra-
gicznych wydarzeń doszło 17 września 1944 roku, a rozstrzelanie 
mieszkańców Skierniewic było odwetem za zabicie jednego 
niemieckiego żandarma. Najmłodszy z nich miał tylko 17 lat. 
Obecnie miejsce, w którym doszło do egzekucji, upamiętnia 
krzyż i tablica z nazwiskami poległych. Pod pomnikiem złożono 
wieńce, zapalono znicze i pomodlono się za poległych.
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W dniu 18 sierpnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
w Makowie była organizatorem wykładu ,,Medycyna ludowa i 
proste leki ziołowe”, który przeprowadziła pani Katarzyna Mikul-
ska, zielarka, animatorka kultury i autorka książek „Odporność z 
natury. Naturalne i proste sposoby na zdrowie”, „Zdrowie z natury. 
Kawy i herbaty z łąk i lasów”. 

Wykładu wysłuchali członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki 
oraz Klubu Seniora Mak. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Kniei, 
do której trzeba koniecznie przyjechać, aby poczuć smak ory-
ginalnych potraw, zapach sosnowego igliwia, trzaskających w 
chlebowym piecu szczap drewna.

Z wykładu uczestnicy dowiedzieli się, że medycyna ludowa 
opiera się na tym, co jemy. 60% powodzenia leczenia to dieta. A 
leki? Kiedy organizm jest leczony przez leki, wtedy sam się nie 
leczy, to znaczy nie podejmuje walki z chorobą, bo robią to za 
niego lekarstwa. Aby organizm sam rozpoczął proces ozdrowień-
czy, potrzebuje zdrowego jedzenia. Organizm ludzki podobny 
jest do magazynu budowlanego, jeśli są w nim dobre rzeczy, to 
można ich użyć do regeneracji. 

Natura w swojej mądrości dała nam wiele darmowych leków, 
bo „trochę wiedzy i lekarstwo na miedzy siedzi”.

Pierwszy codzienny i najbardziej popularny lek to herbata 
(napar):

• Czarna – uszczelnia naczynia, zawiera garbniki i dlatego, 
kto pije czarną herbatę, nie ma problemów ze skórą,

• Zielona – neutralizuje wolne rodniki, opóźnia proces sta-
rzenia,

• Czerwona – spala tłuszcz w organach wewnętrznych.

W Miejskiej Kniei, czyli plenerowe spotkanie 
DKK z autorką książek o zdrowym odżywianiu 

Katarzyną Mikulską
Kolejne leki pozyskujemy z owoców i warzyw, a ich właściwości 

są przypisane odpowiednio kolorom:
• Biały – naturalny antybiotyk,
• Zielony – warzywa detoksykujące,
• Żółty i pomarańczowy – regeneracja organizmu,
• Czerwony – wspomaganie układu krwionośnego,
• Niebeski z fioletowym – witalność, młodość, eliminacja 

stanów zapalnych w organizmie.
Pani Kasia ma wspaniałą mamę Irenkę, która jak na technologa 

żywności przystało, przygotowała fantastyczne ciasto na pizzę, 
drożdżowe, wyrabiane z miłością i starannością, wyrastające w 
leśnym klimacie, przy cieple pieca i naszych serc. Każdy z uczest-
ników otrzymał ciasto na spód pizzy, a reszta, to już mieszanka 
smaków i pomysłów, i takie cuda trafiały do pieca, a po 6 minu-
tach mogliśmy odebrać gorące, gotowe, aromatyczne i jedyne, 
bo robione w niecodziennej aranżacji, pizze. Dodatkowo pani 
Irenka serwowała w kamionkowych dzbankach herbatę o smaku 
migdałowym, pozyskaną ze sfermentowanych liści czeremchy. 
Wszystko pyszne i zdrowe. Oczywiście była i kawa. Specjalna 
kawa, z domieszką żołędzi albo mieszanką żyta, jęczmienia, perzu, 
cykorii i buraka cukrowego.

W lesie płonęło ognisko, które przypominało harcerskie biesiado-
wanie i młodość, a ta towarzyszy klubowiczom, bo kto czyta, żyje 
podwójnie, a kto się uczy, nigdy się nie starzeje. Aby wykład Kasi 
nie poszedł w las, musimy stosować w życiu zalecenia medycyny lu-
dowej, do czego i Państwa zachęcamy. A na nadchodzące jesienne 
wieczory polecamy książki, także te, autorstwa naszej Gospodyni.

Klubowiczka
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
27.09. br. w Moszczenicy odbył się 

ostatni turniej sezonu 2019/2020. W 
zawodach uczestniczyły najlepsze Mło-
dziczki i Młodzicy z województw: łódzkie-
go i świętokrzyskiego. Turniej w ramach 
współzawodnictwa dzieci współorgani-
zowało Ministerstwo Sportu. UKS Maków 
reprezentowała Magdalena Krupa, która 
indywidualnie zajęła miejsce 9-12, a w grze 
podwójnej miejsce 5-8 (fot.1).

W sobotę 12.09. w Rawie Mazowieckiej 
rozegrano Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Żaków. Na zawodach UKS 
Maków reprezentowali Wojciech Korbeń, 
Dobromir Skrobacz i Filip Warulik - zajęli 
miejsca w drugiej dziesiątce.

W niedzielę 13.09. w Rawie Mazowiec-
kiej odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Łódzkiego w kategoriach 
Młodzik, Kadet i Junior. UKS Maków repre-
zentowały dwie drużyny Młodzików: UKS 
I Maków (Wojciech Korbeń, Filip Warulik), 
oraz UKS II Maków (Karol Sasim, Szymon 
Bakalarski) - obie drużyny zajęły miejsca 
9-16. Drużyna Kadetów (Ceroń Jan, Hubert 
Piechut) zajęła III miejsce i wywalczyła 
brązowe medale (fot.2.). Drużyna Juniorek 
(Monika Jacczyk, Patrycja Strojek) również 
zajęła III miejsce zdobywając brązowe 
medale (fot.3.).

W Bilczy (świętokrzyskie) odbyły się Mi-
strzostwa Polski Weteranów. W kategorii 
40-49 lat brał udział kapitan II-ligowej 
drużyny UKS Maków - Paweł Stopiński, 
który indywidualnie zajął miejsce 9-12, w 
grze podwójnej zajął miejsce 5-8. W grze 
mieszanej mixt Paweł Stopiński zajął I 
miejsce, zdobywając Mistrzostwo Polski. 

W Bilczy Paweł Stopiński odebrał rów-
nież nagrodę za I miejsce w rankingu 

weteranów (40-49 lat) za sezon 2019/2020. 
Serdecznie gratulujemy ! (fot.4.)

W sobotę 05.09. w Moszczenicy rozegra-
no Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
w kategorii Młodzik. UKS Maków repre-
zentowali: Magdalena Krupa, Szymon 
Bakalarski, Wojciech Korbeń, Karol Sasim, 
Filip Warulik. Najlepiej zagrała Magdalena 
Krupa zajmując indywidualnie miejsce 
9-12, a w grze podwójnej miejsce 5-8.

W niedzielę 06.09. również w Mosz-
czenicy rozegrano Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego w katedoriach Kadet 
oraz Junior. Wśród kadetów UKS Maków 
reprezentowali: Jan Ceroń (miejsce 9-12) 
oraz Hubert Piechut (miejsce 5-8). W grze 
podwójnej para Ceroń - Piechut zdoby-
ła brązowe medale. W Juniorkach UKS 
Maków reprezentowały: Monika Jacczyk 
(miejsce 5-8) i Patrycja Strojek (miejsce 
9-12). W grze podwójnej Monika i Patrycja 
zdobyły również brązowe medale. Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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HARMONOGRAM ZWIEDZANIA HALI SPORTOWEJ W MAKOWIE
Zwiedzanie hali przez szkoły z terenu Gminy w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół z zachowaniem 

ściśle określonych reżimów i zasad sanitarnych.
Zwiedzanie hali dla mieszkańców w dniach:
- 14 listopada (sobota) – w godz. 16.00 – 20.00
- 15 listopada (niedziela) – w godz. 8.00 – 19.00

UWAGA !
Przypominamy o zachowaniu reżimów i zasad 
sanitarnych oraz obowiązkowego używania  

maseczek podczas zwiedzania hali.


