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NASZE INWESTYCJE
Gmina Maków rozwija się w błyskawicznym tempie. Zawdzięcza to m.in. Władzom Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem których pozyskiwane są środki na doﬁnansowanie projektów i inwestycji z Unii Europejskiej. Współpraca ta przynosi
same korzyści mające ogromne znaczenie dla miejscowej społeczności.
Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Maków to jeden z prio- – w Świętych Laskach - z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano
środki finansowe na przebudowę drogi gminnej w miejscorytetów inwestycyjnych Gminy.
wości Święte Laski tzw. Łuby w wysokości 181 200 zł. Całość
I. W bieżącym roku udało się zmodernizować następujące
zadania na odcinku 791 mb. kosztowała 313 200 zł. Udało się
odcinki dróg:
również w tej miejscowości wykonać powierzchniowe utrwa– w Pszczonowie - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
lenie drogi na Łuby na długości 515 mb. o wartości 45 600 zł,
powstała droga w kierunku cmentarza na odcinku 328 mb.,
dokończenie na str.2
koszt wybudowania drogi-130 000 zł, w tym dotacja 72 500 zł,
Budowa hali sportowej

Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Maków
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Piechut wraz z Radnymi

Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz
z pracownikami Urzędu
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– w Dąbrowicach - zakończyły się prace
związane z przebudową drogi gminnej
115103 E w miejscowości Dąbrowice
od skrzyżowania z drogą powiatową w
kierunku Szkoły Podstawowej. W ramach
inwestycji na odcinku 1405 mb. poszerzono jezdnię, położono nowy asfalt,
wybudowano chodnik oraz odtworzono
rowy. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 636 396,00 z czego 80
% kosztów inwestycji tj. 1 309 116,00
pochodzi z dotacji z Funduszu Dróg
Samorządowych na lata 2019-2028,
– w Słomkowie - zakończyły się prace
związane z wykonaniem dokumentacji
projektowej dla przebudowy drogi
gminnej 115258E w miejscowości Słomków ul. Borowiny, Za Górą, Polna i fragment ulicy Okrężnej o długości 3255 mb.
Roboty budowlane zostaną wykonane
w 2020 roku. Całkowita wartość 2 450
562,00 zł. Dofinansowanie w wysokości
1 913 794,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.
– Droga Maków-Kolonia ul. Akacjowa jesteśmy w trakcie przygotowywania
projektu na ten odcinek drogi. Obecnie

regulowane są sprawy własnościowe, tak
by zaistniała możliwość budowy chodnika lub ścieżki rowerowej przy tej drodze.
II. W tym roku otrzymaliśmy doﬁnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi na realizację małych projektów
lokalnych tzw. Grantów Sołeckich. W
ramach tych projektów zostały zrealizowane 3 inwestycje:
– Renowacja placu zabaw wraz z boiskiem
w Krężcach - koszt całkowity 20 622 zł, w
tym dofinansowanie 10 000 zł,
– Ułożenie kostki przy świetlicy OSP w
Słomkowie -koszt całkowity 21 000 zł,
w tym dofinansowanie 10 000 zł,
– Renowacja placu zabaw w Sielcach Lewych - koszt całkowity 20 622 zł, w tym
dofinansowanie 10 000 zł.
III. Dzięki środkom ﬁnansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki powstała
kolejna Strefa Aktywności w miejscowości
Pszczonów. Na realizację tego projektu
Gmina pozyskała 50 000 zł, a wartość całej
inwestycji wyniosła 118 000 zł.
W ramach tego projektu powstał nowy
plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz stoli-

Otwarta Strefa Aktywności w Pszczonowie

Budowa chodnika i drogi w Dąbrowicach

ki do gier zespołowych. Teren placu zabaw
został ogrodzony oraz wyposażony w ławki
i kosze na śmieci.
IV. Gmina zainwestowała 7 mln 300 tys.
zł (dofinansowanie 5mln 700 tys.zł) w
ochronę środowiska poprzez instalację
odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.
W roku bieżącym zamontowano 90
kotłów na pelet i zainstalowano 249
zestawów kolektorów słonecznych oraz
instalację fotowoltaiczną na budynku
użyteczności publicznej. Nasz sukces to
to, że mamy już na dzień dzisiejszy na 684
budynkach prywatnych zainstalowane
kolektory słoneczne.
V. Aktualnie trwa budowa nowoczesnej
hali sportowej, na którą pozyskano ze
środków Ministerstwa Sportu 4 mln zł,
a także rozpoczęto budowę nowego budynku administracyjnego, który będzie
wybudowany w technologii pasywnej wykorzystującej nowoczesne źródła energii,
na budowę którego pozyskano dotację w
wysokości prawie 4 mln zł.
Nasz Gmina to nie tylko inwestycje. Jesteśmy otwarci na wszystkie oferty współpracy i propozycje mogące się przyczynić
do dalszego jej rozwoju. Wielką chlubę
przynosi nam Orkiestra Dęta posiadająca
liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. W miesiącu wrześniu br.
Orkiestra zajęła I miejsce na przeglądzie
orkiestr w Sieradzu a dh Józef Zawadzki
dostał dyplom dla Najlepszego Kapelmistrza Przeglądu Orkiestr OSP Województwa
Łódzkiego.
W październiku Orkiestra dostała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Łódzkiego, a w grudniu dh Józef Zawadzki
w KWPSP w Łodzi odebrał tytuł Najlepszego kapelmistrza

3

www.gminamakow.info

Jesienne sesje Rady Gminy Maków
W miesiącu październiku i listopadzie br.
odbyły się dwie sesje Rady Gminy Maków
tj. w dniu 29 października i 26 listopada.
Sesjom przewodniczyła Przewodnicząca
Rady Gminy – Maria Piechut.
Sesja październikowa, zwołana w trybie
nadzwyczajnym, została w głównej mierze
poświęcona zmianom w gospodarce odpadami, które zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2020 roku. W tym celu, Rada Gminy
przyjęła regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Maków, jak
również określiła szczegółowy sposób i
zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Podczas sesji Rada Gminy dokonała
wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Ławnikami do Sądu Rejonowego w Skierniewicach zostały wybrane: Pani Iwona
Kosmatka i Pani Danuta Seroczyńska.

Na w/w sesji Przewodnicząca Rady Gminy
przedstawiła informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych, natomiast Wójt
Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił informację z analizy oświadczeń kierowników
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Kolejna sesja odbyła się 26 listopada 2019
r. Uczestniczyli w niej: radni, Wójt Gminy
– Jerzy Stankiewicz, Skarbnik Gminy – Mirosława Górska, radny Rady Powiatu Marek
Skiba, kierownicy referatów i jednostek
organizacyjnych, dyrektorzy szkół, sołtysi.
Podczas realizacji bardzo obszernego porządku sesji zostało podjętych 11 uchwał.
Między innymi przyjęto na rok 2020 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jak również
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii. Ustalone zostały
stawki podatku od nieruchomości i stawki
podatku od środków transportowych.
Nowe stawki, które wzrosły nieznacznie,
zaczną obowiązywać od nowego roku.
Stwierdzono również formalnie zakończenie działalności Gimnazjum Św. Wojciecha
w Makowie. Przyjęto także projekt Regulaminu dostarczania wody. Rada Gminy
dokonała również potrzebnych zmian
budżetu oraz przyjęła uchwałę dotyczącą
zamiaru likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie, funkcjonujących w Słomkowie i w Pszczonowie.
Uchwała ta rozpocznie sześciomiesięczną
procedurę likwidacyjną.
W końcowej części sesji radni i sołtysi
zgłaszali wnioski i zapytania. Do zgłoszonych spraw odniósł się Wójt Gminy.

Gala XX-lecia Sportowej Polski
W dniu 14 listopada Gmina Maków uczestniczyła w gali wręczenia nagród XX-lecie Sportowej Polski. Nasza Gmina została nominowana i otrzymała nagrodę ,,Inwestor na medal-XX-lecia”. Jest to nagroda przyznawana za rozwój infrastruktury sportowej
na terenie Gminy w ostatnich latach .Nasza Gmina efektywnie korzysta z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej oferowanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki i zostało to docenione przez kapitułę konkursu. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbyła się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To dla nas wielki zaszczyt i ocena pracy urzędu znaleźć się wśród dziewięciu laureatów
tytułu ,,Inwestor na medal XX-lecia” jako jedyna gmina w woj. łódzkim. Konkurs Budowniczy Polskiego Sportu przeprowadzany
jest od 1999 roku. To jedyne takie przedsięwzięcie w kraju, w ramach którego w sposób kompleksowy analizowana jest działalność i zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów sportowych. Ten medal otrzymaliśmy nie tylko za obiekty sportowe
(nowoczesny stadion, w każdym sołectwie są place zabaw i siłownie zewnętrzne, buduje się nowoczesna hala sportowa)ale także
za inwestycje w ekologiczne rozwiązania, z których korzystają nasi mieszkańcy.
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V GMINNY DZIEŃ SENIORA

19 października br. w świetlicy OSP w Makowie odbył się już po raz 5. Makowski Gminny Dzień Seniora. Impreza ta weszła już
na stałe do programu imprez odbywających się na terenie gminy i jest ujęta w gminnym programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Uroczystość, podobnie jak w latach poprzednich zorganizował Klub Seniora „MAK”. Razem z członkami Klubu
wzięło w niej udział 120 osób (zaproszeni seniorzy z wszystkich sołectw gminy, władze gminy oraz przedstawiciele innych organizacji społecznych).
W części artystycznej młodzież ze Szkoły Podstawowej w Makowie pod kierownictwem Pani Renaty Wójcik przedstawiła bardzo
ciekawy program nawiązujący do aktualnych problemów zachodzących w świecie, wykorzystując światło, cień i muzykę.
Następnie zebrani wysłuchali utworów muzycznych w wykonaniu Marii Tomaszewskiej uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Łodzi oraz uczniów uczących się gry na instrumentach muzycznych w orkiestrze OSP Maków pod kierunkiem Pana Mariana Chmielewskiego. Występy spotkały się z owacyjnym przyjęciem, a wielu solistów to wnukowie obecnych
na sali dziadków.
Po części artystycznej wszyscy przenieśli się na poczęstunek oraz toast lampką szampana przy tradycyjnym „Sto lat”. Rozpoczęły
się rozmowy, wspomnienia oraz tańce. Wspaniałe ciasta przygotowały koleżanki z Klubu „MAK”. Atmosfera radości i zadowolenia
sprawiły, że wrażenia pozostaną na długo w pamięci, a Klub z pewnością powiększy się o nowych członków.
Dziękujemy Panu Przewodniczącemu Eugeniuszowi Kosson i członkom Klubu za przygotowanie tej pięknej uroczystości.

www.gminamakow.info
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Gminne obchody Święta Niepodległości
Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego
patrioty. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością,
którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie rozpoczęły się okolicznościowymi uroczystościami, które odbyły
się we wszystkich palcówkach oświatowych.
11 listopada w kościele parafialnym w Makowie, odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji przodków walczących o
honor i wolność kraju, w której uczestniczyły poczty sztandarowe i delegacje wszystkich szkół oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków, władze gminy, dyrektorzy szkół, mieszkańcy. Uroczystość, która rozpoczęła się
wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski, uświetniła także Orkiestra OSP w Makowie.

SP w Dąbrowicach

Przedszkole w Makowie
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SP w Woli Makowskiej

SP w Świętem
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Gminny Dzień
Edukacji Narodowej
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej Gminie rozciągnęły się w czasie i trwały przez kilka dni, podczas których
we wszystkich szkołach, a także w makowskim przedszkolu odbywały się okolicznościowe akademie, pasowania na uczniów klas
pierwszych i inne uroczystości.
W dniu 25 października br. w świetlicy OSP w Woli Makowskiej odbyło się spotkanie pracowników oświaty oraz emerytowanych
pracowników szkół z władzami Gminy, ZNP, przedstawicielami zaprzyjaźnionych firm oraz włodarzami wsi Wola Makowska. Spotkanie miało charakter integracyjny. W przygotowanie uroczystości włączyły się Panie z KGW, druhowie OSP, rodzice oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, oraz Tym którzy włożyli cząstkę siebie w przygotowanie tych uroczystości.

www.gminamakow.info
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Odznaczenie
dla Druha Kazimierza Sałka
W dniu 6 listopada br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i wicewojewoda Karol Młynarczyk wręczyli odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Miło nam zakomunikować,
że za długoletnią działalność i zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dh Kazimierz
Sałek, do niedawna wieloletni Prezes OSP w Makowie, a także obecny Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maków.
Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnego odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów i wiele satysfakcji w społecznej działalności.

Zaszczytne
wyróżnienia
W dniu 15 listopada br. w Teatrze im. S.
Jaracza w Łodzi podczas IV Gali Sejmiku
Województwa Łódzkiego naszej Orkiestra
Dęta otrzymała niezwykle zaszczytne wyróżnienie – Honorową Odznakę za Zasługi dla
Województwa Łódzkiego, przyznaną uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego, która
przyznawana jest osobom, organizacjom i
jednostkom samorządu terytorialnego, które
swoją działalnością zawodową, społeczną i
publiczną przyczyniły się do gospodarczego,
kulturalnego i społecznego rozwoju naszego
województwa.
Niezwykle miło jest nam Państwu zakomunikować, że druh Józef Zawadzki, wieloletni
członek i kapelmistrz makowskiej orkiestry,
został laureatem konkursu na „Najlepszego
strażaka PSP i OSP woj. łódzkiego w 2019
roku”, w kategorii „Najlepszy kapelmistrz
orkiestry dętej OSP” w 2019 roku.
Serdecznie gratulujemy !!!
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Jasełkowy czas
Przedstawienia jasełkowe w naszych szkołach odbywają się corocznie. W tym roku rozpoczęły się już 8 grudnia w szkole w
Słomkowie. Do czasu wydania naszej gazety jasełka odbyły się też w makowskim przedszkolu oraz w szkołach w Makowie i w
Świętem. Przedstawienia jasełkowe w naszej gminie dostarczają zawsze wielu wrażeń estetycznych i duchowych, nastrajają w
przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim dyrektorom i nauczycielom naszych placówek oświatowych
, a szczególnie wszystkim uczniom biorącym w nich udział za ich przygotowanie.

Jasełka w makowskim Przedszkolu

Jasełka w SP w Słomkowie

www.gminamakow.info

Jasełka w SP w Świętem

Jasełka w SP w Makowie
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Zmiana opłat za odbiór śmieci
Coraz bardziej rygorystyczna polityka środowiskowa oraz
rosnące koszty gospodarowania odpadami w ostatnich latach
wymuszają na samorządach drastyczne podwyżki opłat za odbiór śmieci. Ma to związek choćby z opłatą marszałkowską, pobieraną za składowanie 1 tony odpadów, która jeszcze niedawno
wynosiła 24 zł za tonę a w 2020 roku wyniesie 270 zł za tonę.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być
pokryte w całości z opłat pobieranych od mieszkańców.
W związku z powyższym Gmina Maków, po dostosowaniu
przepisów dotyczących nowego sposobu segregowania
śmieci, w postaci podziału na 5 frakcji tj. papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane, ogłosiła
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku.
Przetarg wygrała firma Eko-Region Sp. z o.o. i to ona będzie
odbierała odpady z nieruchomości położonych na terenie
gminy Maków w następnym roku.
Koszt odbioru odpadów począwszy od lutego 2020 roku
ulegnie zmianie. Opłata powyższa uzależniona będzie od sposobu segregacji odpadów komunalnych na poszczególnych
nieruchomościach. I tak:
- osoby które będą segregować odpady na 5 frakcji (papier,
szkło, metale i tworzywa sztucznie, bioodpady, odpady
zmieszane) poniosą opłatę w wysokości 20 zł od mieszkańca
na miesiąc;
- osoby, które zadeklarują chęć zagospodarowania bioodpoadów we własnym zakresie (w kompostownikach przy-

domowych) poniosą opłatę o 23 % niższą od ww. kwoty tj.
15,40 zł od mieszkańca na miesiąc;
Właściciele chcący skorzystać z ww. ulgi za zagospodarowanie bioodpadów we własnym zakresie zobowiązani są do
zmiany i przedłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do końca lutego 2020 roku,
w siedzibie Urzędu Gminy w Makowie, ul. Główna 12, 96-124
Maków, pok. nr 5 i 6 lub pocztą.
Właścicielom nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zostanie naliczona kwota jak za segregowanie
odpadów na 5 frakcji tj. 20 zł od mieszkańca na miesiąc.
Właścicielom nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (jak
wyżej), zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadów w wysokości 40 zł od mieszkańca na miesiąc.
W styczniu 2020 r. opłata za odbiór odpadów pozostanie na
dotychczasowym poziomie tj. 7 zł od mieszkańca na miesiąc.
Pragniemy podkreślić, że nowe stawki są jednymi z najniższych kwot ustalonych w obrębie ościennych miejscowości.
Od nowego roku opłata za segregowanie odpadów (z ulgą za
kompostowanie we własnym zakresie) wyniesie: w mieście
Skierniewice – 19,60 zł od mieszkańca na miesiąc, w gminie
Nowy Kawęczyn – 17 zł, w gminie Głowno - 16 zł, w gminie
Głuchów – 17 zł, w gminie Godzianów – 16 zł, w gminie Lipce
Reymontowskie – 15,40 zł.

Minimalny wzrost podatków
Poniżej podajemy stawki podatków, które będą obowiązywać W przypadku podatku od nieruchomości
od 1 stycznia 2020 r.
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Stawki lokalnych podatków w gminie Maków nie były zmie- 0,93 zł. z m2 (było 0,88 zł) tj. o 0,05 zł (5,38 %),
niane od 2012 roku i obowiązywały do 2019 roku.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodaW przypadku podatku od środków transportu:
mi powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
– podatek od pojazdów ( do 10 lat ) powyżej 3,5 tony do 5,5
sztucznych – 4,71 zł od 1 ha przeliczeniowego (było
tony włącznie w 2019 roku wynosił 464,00 zł i w 2020 roku
4,51 zł) czyli o 0,20 zł (4,25 %),
wzrósł na kwotę 469,00 zł , czyli o 5 zł (1,06 %),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
– podatek od pojazdów ( do 10 lat ) powyżej 5,5 ton do 9 ton
statutowej działalności pożytku publicznego przez
włącznie w 2019 roku wynosił 1 034,00 zł i wzrósł w 2020
organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł. od 1 m2
roku na kwotę 1 044,00 zł tj. o 11 zł (0,96 %),
(było 0,45 zł) tj. o 0.04 zł (8,16 %),
– podatek od pojazdów ( do 10 lat ) powyżej 9 ton i poniżej
2) od budynków lub ich części:
12 ton w 2019 roku wynosił 1 314,00 zł i wzrósł w 2020 roku
a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
na kwotę 1 327,00 zł tj. o 13 zł (0,98 %),
(było 0,73 zł) tj. o 0.06 zł (7,6%),
– podatek od pojazdów ( powyżej 10 lat ) powyżej 3,5 tony
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
do 5,5 tony włącznie w 2019 roku wynosił 608,00 zł i wzrósł
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na kwotę 614,00 zł w 2020 roku tj. o 6 zł (0,98 %),
na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł. od
– podatek od pojazdów ( powyżej 10 lat) powyżej 5,5 tony
1m2 powierzchni użytkowej (było 22,66 zł) tj. o 0,81 zł
do 9 ton włącznie w 2019 roku wynosił 1 174,00 zł i w 2020
(3,45 %),
roku wzrósł na kwotę 1 186,00 zł tj. o 12 zł ( 1,01 %),
c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
– podatek od pojazdów ( powyżej 10 lat ) powyżej 9 ton i
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
poniżej 12 ton w 2019 roku wynosił 1 458,00 zł. i w 2020
– 10,98 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 10,65
roku wzrósł na kwotę 1 473,00 zł tj. o 15 zł (1,02 %).
zł) tj. o 0,33 zł (3,01 %).

www.gminamakow.info

13

Ciekawe życie w przedszkolu
Na nudę i brak ciekawych zajęć nie mogą narzekać nasi  podczas spotkania z Panem Leśniczym dzieciaki mogły
Milusińscy uczęszczający do makowskiego przedszkola.
poznać i rozszerzyć swoja wiedzę na temat przyrody, a
Codziennie czeka na nich wiele atrakcji - ciekawych zabaw,
także jak zachować się w lesie,
spotkań z przedstawicielami różnych zawodów czy wycieczki  nie mniej uroczyście, jak w świecie dorosłych, obchoi wyprawy w ciekawe dla młodego człowieka poznającego
dzono Narodowe Święto Niepodległości, którego celem
dopiero świat miejsca. A wszystko to za sprawą kadry, która
było kształtowanie miłości i przywiązania do ojczystego
z pełnym zaangażowaniem dba o to, aby czas, kiedy rodzice
kraju, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli naropracują i nie mogą zajmować się swoimi pociechami, był
dowych. Dzieci przygotowały okolicznościowy program,
wypełniony w ciekawy sposób.
a także wzięły udział w ogólnonarodowym odśpiewaniu
Hymnu Polski,
Tylko w ostatnim czasie zorganizowano dla nich wiele cie nie mogło także zabraknąć corocznego Pasowania na
kawych zajęć. Między innymi:
Przedszkolaka oraz Dnia Pluszowego Misia, a w okresie
 podobnie jak ich starsi koledzy ze szkół, przedszkolaki
poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, starsze
mogły świętować Dzień Edukacji Narodowej,
przedszkolaki odwiedziły fabrykę ozdób świątecznych
 po raz pierwszy przedszkole przystąpiło do realizowanew Piotrkowie Trybunalskim, gdzie mogły poznać tajniki
go w 8 modułach ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w
powstawania tych niezwykłych ozdób, a także spróbować
Świecie Wielkiej Literatury”, gdzie maluchom towarzyszy
swoich sił we własnoręcznym zdobieniu bombek.
Miś Edzio. Realizowane działania pozwalają maluchom po w ostatnich dniach na sali gimnastycznej przy SP w Makoznawać i promować świat literatury, a dorosłych zachęcić
wie licznie zgromadzonej rzeszy rodziców, babć , dziadków
do czytania dzieciom,
i innych gości dzieciaki zaprezentowały okolicznościowy
 w ramach akcji pod nazwą „Bo samotność nie jest dla
bożonarodzeniowy program artystyczny, a także nieco z
dzieci !” zorganizowano akcję pomocy dla Hospicjum
wyprzedzeniem świętowano Dzień Babci i Dziadka (fot niżej).
dla Dzieci w Łodzi, podczas której nasze przedszkolaki
wykazały się niezwykła empatia i chęcią niesienia pomo- To tylko niektóre z wielu przedsięwzięć realizowanych w
cy potrzebującym i chętnie przekazały swoim chorym codziennym i jak widać pełnym atrakcji i wielu ciekawych
rówieśnikom potrzebne artykuły i prezenty,
rzeczy życiu makowskich przedszkolaków.
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Jarmark
Bożonarodzeniowy
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Jak co roku zawitał też na Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy, jaki odbył się 8 grudnia na sali gimnastycznej przy SP w Makowie. W tym roku wszyscy Milusińscy oczekiwali
na Mikołaja z postaciami z bajek. Myszki: Miki i Mini oraz Kaczor Donald i Daisy wraz ze Śnieżynkami zadbali o dobrą zabawę
i humory naszych Milusińskich.
Na Jarmarku również można było zakupić świąteczny stroik.
Ponadto w związku z akcją charytatywną „GRAMY DLA WIKTORA” można było posmakować przepysznego ciasta, upieczonego przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakupić charytatywny kalendarz. Dochód z ciasta i kalendarzy zostanie w
całości przeznaczony na leczenie Wiktora - mieszkańca naszej gminy.

www.gminamakow.info
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Pomóżmy Naszemu Mieszkańcowi !
Nowotworowy guz na kręgosłupie Wiktora to śmiertelne zagrożenie!
Mieszkaniec naszej gminy Wiktor ma 16 lat. Od wakacji ma
także wyrok-na razie w zawieszeniu-nowotwór złośliwy tzw. mięsak. Wiktor ma także kochających rodziców, rodzinę, oddanych
przyjaciół, liczne grono kolegów i innych dobrych ludzi, którzy
pragną mu pomóc. W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszej
gminy, ale także wiele innych osób zaangażowało się w akcję
charytatywną pomocy dla Wiktora. Aukcje charytatywne, zbiórki
do puszek, loterie, licytacje, koncert Orkiestry Dętej i wszystkie
następne akcje-wszystko to po to, żeby wspomóc leczenie chłopaka. Ogromna mobilizacja spowodowała, że na koncie jest już
170 tys.zł., ale to wszystko mało, bo kwota potrzebna na jego
leczenie jest ogromna (1mln zł.).Dziękujemy pracownikom Urzędu i wolontariuszom, którzy zapoczątkowali akcję pomocową i
cały czas nad nią czuwają. Pomysłów, jak zdobyć kolejne środki
finansowe na leczenie nie brakuje, ale nie możemy ich rozkładać
w bardzo odległej perspektywie. Dlatego zwracamy się o rozpowszechnienie i wsparcie tej inicjatywy.
Dziękujemy również Panu Pawłowi Sałkowi Doradcy Prezydenta RP za aktywne włączenie się w akcję pomocy, dzięki czemu Para

Prezydencka przekazała na aukcję spinki mankietowe i broszkę,
a także wielu innym ludziom „dobrej woli”, angażującym się w
różnoraki sposób w akcje pomocy naszemu mieszkańcowi.
Do chwili obecnej odbyło się już kilka akcji charytatywnych
mi.in mecz piłkarski i festyn sportowy na stadionie w Makowie.
Koncert charytatywny w Kinoteatrze Polonez oraz Jasełka w
Słomkowie. Ponadto cały czas trwają aukcje charytatywne na
portalu facebook.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zakupu kalendarza
charytatywnego. Dochód z kalendarza w całości zostanie przekazany na leczenie Wiktora.
Strona zbiórki: siepomaga.pl/wiktor-foks
Przelew tradycyjny:
Odbiorca – Fundacja Siepomaga
Numer konta - 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
Tytułem - 20995 Wiktor Foks darowizna

Podziękowanie
za wieloletnią pracę
W miesiącu grudniu br. pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Makowie zakończyła i przeszła na emeryturę Pani Mariola
Kowara, w której przepracowała prawie 40 lat.
Z tej okazji serdecznie dziękujemy Pani Marioli za wieloletnią
pracę w naszej bibliotece i życzymy wszystkiego, co najlepsze
na zasłużonej emeryturze.

Serdecznie zapraszamy
Mieszkańców Gminy Maków
na XXVI Makowski Karnawał,
który odbędzie się
w dniu 23 lutego 2020r.
o godz.17:00
w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Makowie.

www.gminamakow.info

Świątecznie w bibliotece
5 grudnia br. w gminnej bibliotece odbyło się
podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. ,,Przylecieli Anieli”. Konkurs skierowany
był do uczniów klas III-V szkół podstawowych z
terenu gminy. Zadaniem uczestników było wykonanie świątecznego Anioła – jednego z symboli zbliżających się świąt. Komisja konkursowa
spośród 74 prac wybrała 21 najładniejszych.
Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony zostanie na cel charytatywny – pomoc w leczeniu
Wiktora, mieszkańca naszej gminy.

Konkurs plastyczny
Dyplomy oraz nagrody powędrowały do
uczestników Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Inspiracje muzyczne Stasia Moniuszki”.
Konkurs został zorganizowany w związku z
200 rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki wybitnego artysty, kompozytora, który swoje
życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej
muzyki. Adresowany był do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu Gminy Maków.
Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do tekstów zaczerpniętych z książki Wandy
Chotomskiej pt.,, Muzyka Pana Moniuszki” Na
konkurs złożono 37 prac. Komisja konkursowa
dokonała wnikliwej oceny biorąc pod uwagę
zgodność z tematem, samodzielność, a przede
wszystkim walory artystyczne oraz estetyczne.

Maków moja mała ojczyzna
W dniu 7 listopada 2019 r. odbył się Gminny
Konkurs Wiedzy o Makowie pt. „ Maków moja
mała ojczyzna, moje miejsce na Ziemi.” Konkurs
skierowany był do uczniów z klas VI – VIII ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Maków. Swoją
tematyką obejmował wiedzę z zakresu historii
gminy, organizacji i funkcjonowania samorządu
terytorialnego oraz wiedzę ogólną dotyczącą
znajomości m.in. zabytków, instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń. Uczestnicy
wykazali się dużą wiedzą. W oczekiwaniu na
werdykt reprezentacja każdej ze szkół wykonała
plakat promujący swoją miejscowość. Pierwsze
miejsce w konkursie przypadło uczniowi Szkoły
Podstawowej w Makowie – Karolowi Sasimowi.
Drugie miejsce zdobyła Magdalena Krupa,
również uczennica makowskiej podstawówki,
a trzecie zajął Karol Gruszecki reprezentujący
Szkołę Podstawową w Pszczonowie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
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II Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej
W dniu 23 października 2019 roku odbył się Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Maków. Konkurs przygotowała nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Makowie p.Beata Domiza. W konkursie uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Uczestnicy prezentowali pieśni w 3 kategoriach wiekowych i 3 kategoriach
wykonawczych. Popisy uczestników oceniali muzycy z Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Makowie w składzie p. Marian Chmielewski, p. Ireneusz Foks oraz p. Piotr Gradowski. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. Dziękujemy wszystkim nauczycielom
za bardzo dobre przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd
Gminy Maków. Nagrody uczestnikom wręczył Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz.

www.gminamakow.info
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Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS
W sobotę 30 listopada br. w Łobudzicach odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów
Sportowych w tenisie stołowym. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn męskich i 4 drużyny kobiet. Nie mogło na nich zabraknąć
drużyn UKS Agaris Maków. Nasza żeńska drużyna w składzie: Marta Stopińska, Anna Caban, w półfinale pokonała drużynę Zelowa, a w finale po zaciętych pojedynkach pokonała drużynę gospodarzy ULKS Kusy Łobudzice 3 – 2. Drużyna męska w składzie:
Michał Uzarczyk, Witold Uzarczyk, Paweł Stopiński, pokonała w półfinale drużynę ULKS Omega Kleszczów, a w finale 3:0 pokonała
LKS Stomil Bełchatów. Gratulujemy !

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym
W dniach 06-07.11.2019 w Wieruszowie odbyły się Igrzyska
Młodzieży Szkolnej - 06.11 grały dziewczęta, a 07.11 - chłopcy.
W obu zawodach wystąpili mistrzowie powiatu skierniewickiego - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie.
Bardzo dobrze spisały się dziewczęta, które zajęły III miejsce w
województwie łódzkim. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Kinga
Machaj, Oliwia Niedźwiadek, Weronika Ozimek. Następnego
dnia grali chłopcy w składzie: Jan Ceroń, Hubert Piechut i zajęli
11 miejsce.

Turniej „Makowska Gwiazdka”
29 listopada br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie odbył się turniej tenisa stołowego „Makowska Gwiazdka”. W turnieju udział wzięło 30 osób - 5 dziewcząt oraz 25 chłopców. Turniej był zorganizowany przez
UKS Maków ze środków unijnych oraz ze środków gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Puchary, medale i nagrody
wręczali Wójt Gminy Maków p. Jerzy Stankiewicz, Zastępca Wójta Adam Gasiński oraz prezes UKS Maków Marian Nowak. Nie zabrakło słodyczy oraz pizzy na koniec turnieju.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w 2020 R.
MAKÓW – Akacjowa, Brzosty, Główna i Kapkaz,Górska, Graniczna,

MAKÓW-KOLONIA – Akacjowa, Dworska, Ogrodowa, Wiosenna,

Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa,
Zagajna
Malinowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Sosnowa, Zwierzyniec
Sielce Lewe, Sielce Prawe, Wola Makowska
KRĘŻCE – Sportowa
Miesiąc

Metale
i tworzywa

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

13
10
9
18
11
8
13
10
14
12
9
14

Papier

Szkło

13

13

18

18

13

13

12

12

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne
13
10
9
18, 27
11, 25
8, 22
13, 27
10, 24
14, 28
12, 26
9
14

Miesiąc

Metale
i tworzywa

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

13
10
9
18
11
8
13
10
14
12
9
14

Papier

Szkło

13

13

18

18

13

13

12

12

Bio

Dąbrowice
Jacochów
SŁOMKÓW – Borowiny, Główna, Gościniec, Kościelna, Nad Strugą, KRĘŻCE – Główna, Kręta, Leśna, Strażacka, Źródlana
Okreżna, Olszynki, Podgajna, Za Górą, Zarzeczna,
Metale
Miesiąc
Papier
Szkło
Bio
Źródlana
i tworzywa
Miesiąc

Metale
i tworzywa

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7
4
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

Papier

Szkło

4

4

5

5

4

4

3

3

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne
7
4
3
7, 21
5, 19
2, 16
7, 21
4, 18
1, 15
6, 20
3
1

Święte Laski, Święte Nowaki, Pszczonów
Miesiąc

Metale
i tworzywa

Papier

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

14
11
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

14
11
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

Szkło

11

12

11

10

Wieści z Gminy - miesięcznik Gminy Maków

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne
14
11
10
14, 28
12, 26
9, 23
14, 28
11, 25
8, 22
13, 27
10
8

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

14
11
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

14
11
10
14
12
9
14
11
8
13
10
8

14

14

14

13

Zmieszane
odpady
komunalne
13
10
9
18, 27
11, 25
8, 22
13, 27
10, 24
14, 28
12, 26
9
14

Zmieszane
odpady
komunalne
14
11
10
14, 28
12, 26
9, 23
14, 28
11, 25
8, 22
13, 27
10
8

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Selektywnie zbierane odpady komunalne tj:
• przeterminowane leki i chemikalia • zużyte baterie i akumulatory • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny • meble
i odpady wielkogabarytowe • zużyte opony samochodowe
w ilości do 8 szt. na rok • odpady zielone – do 200 kg na rok
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 400 kg na rok,
właściciele nieruchomości mogą zbierać i samodzielnie dostarczać
do punktu selektywnego odbioru odpadów.
Transport odpadów właściciel zapewnia we własnym zakresie i
na własny koszt.
Adres: PSZOK stacjonarny, Eko-Region Sp.z o.o.
Julków, 96-116 Dębowa Góra
Godziny przyjęć odpadów:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
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