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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, rok 2021 przechodzi do historii. Jest to czas
podsumowań i spojrzenia w przyszłość.
Dziś pragnę Państwu przedstawić nasze wspólne działania w 2021 roku. Pokazać co
udało się zrobić by nasza ,,Mała Ojczyzna” była przyjaznym miejscem do zamieszkania,
by piękniała każdego dnia.
Licząca 6 tys. mieszkańców Gmina Maków zmieniająca swoje oblicze staje się nowoczesną
gminą otwartą dla społeczeństwa.
Otwarcie pierwszego żłobka w gminie to wydarzenie ważne dla wszystkich mieszkańców.
Placówka ta poprawi jakość życia lokalnej społeczności, ułatwi codzienną aktywność młodych
rodziców, a dzieciom zapewni najlepszą profesjonalną opiekę.
Cieszymy się, że wysiłek i zaangażowanie zostały uwieńczone sukcesem, a szybki czas powstania
tej nowoczesnej placówki to najlepszy dowód skutecznego działania. Sprawna realizacja zadania
możliwa była dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
oraz z programu ,,Maluch+’’, za które bardzo dziękujemy.
Troska o dzieci, o młodzież
przynosi konkretne efekty.
Szkoły Podstawowe z Gminy
Maków zajęły pierwsze miejsce
na egzaminie ośmioklasisty,
szkoły z Gminy Maków osiągnęły najlepsze wyniki w powiecie,
a Szkoła Podstawowa w Woli
Makowskiej uzyskała jedne z
najlepszych wyników w województwie.
Na obiektach szkolnych w
Makowie i Pszczonowie przeprowadzono prace termomodernizacyjne. Na wszystkich
obiektach wykonano docieplenie stropodachów, ocieplenie
ścian, modernizację centralnego
Ciąg dalszy na str.2-6

Otwarcie Gminnego Żłobka w Makowie.
Od lewej: Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Senator RP Rafał Ambrozik, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski,
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, dyrektor żłobka Monika Pietrzak, Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.

DRODZY MIESZKAŃCY,
Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych spokoju i rodzinnego ciepła,
oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów
i pomyślności w Nowym Roku
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Maków
Maria Piechut wraz z Radnymi

Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz z Pracownikami Urzędu
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ogrzewania, jak również wykonano instalację odgromową. W sali
gimnastycznej wymieniono okna i drzwi. Zamontowano również
fotowoltaikę na budynku przedszkola i sali gimnastycznej. Budynki te ogrzewane są nowymi kotłowniami gazowymi. Wartość
projektu to 2 514 975,85 zł , w tym dofinansowanie 1 711 369,04 zł.

Budowa boiska w Woli Makowskiej

Prace budowlane dobiegły końca. Będzie to kolejna stacja w
pełni zautomatyzowana połączona z gminnym systemem wodociągowym. Dzięki połączeniu z internetem będzie można na
bieżąco śledzić proces uzdatniania wody i jej poziom w zbiorniku
kompensacyjnym o pojemności 150 m3. Wartość całego zadania
to 1 617 879,00 zł , w tym dofinansowania z Europejskiego Funduszu Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 927 335,00 zł.

Termomodernizacja SP w Pszczonowie

W szkole Podstawowej w Dąbrowicach przebudowano kotłownię olejową na gazową wraz z instalacją gazową do budynku
szkoły. Koszt tej inwestycji to 64 575,00 zł.

Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrowicach

Siłami gminnej brygady remontowej wykonano sieci wodociągowe w Świętych Laskach 607 mb i 420 mb, w Woli Makowskiej
565 mb i na Osiedlu Zwierzyniec 180 mb.
Cena wody w Gminie Maków to 2,32 z 1 m3, taryfa ta została
zatwierdzona 17.09.2021r. (jeszcze przed podwyżką prądu)

Nowa kotłownia w SP w Dąbrowicach

Dnia 24 listopada dokonano odbioru inwestycji pn. ,,Budowa
boiska do piłki siatkowej w miejscowości Wola Makowska”.
Zadanie to wykonała firma Nakal Sp. z o.o. z Nowego Miasta
za cenę 154 750,00 zł.
Powstało boisko do siatkówki o powierzchni poliuretanowej
(tartan), ogrodzone piłkochwytami i siatką.
Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach programu
,,Infrastruktura Sportowa Plus” w wysokości 70 000,00 zł.
Po wybudowaniu nowej Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z przebudową i
budową SUW w Dąbrowicach.

Szanowni Państwo,
11 maja 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Urzędu Gminy w Makowie. Sukces wymagał zmagania się
z licznymi przeszkodami.
Pozwólcie Państwo że przypomnę co napisałem w Wieściach
z Gminy w kwietniu 2019 roku str.3:
„Myślę jednak, że nadszedł czas, kiedy możemy zadbać o komfort
obsługi interesanta. Żywię nadzieję, że to Wy mieszkańcy będziecie
dumni z nowej inwestycji. Piękna wizytówka Gminy jest dowodem
na to, że w niedużej Gminie radzimy sobie dobrze, a nowe obiekty
świadczą o bardzo dobrym gospodarowaniu samorządu. Pozyskane
środki w kwocie 3 800 000,00 zł zostały już przyznane na określony
cel – budowa nowej siedziby Urzędu.
Środków tych nie można wykorzystać na inny cel np. na budowę drogi.
Proszę więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest w interesie
Gminy rezygnacja z tych środków”.
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Robiono wiele żeby zablokować tę inwestycję.
Hejt na różnych makowskich forach się wylewał. Uchwała o
zgodzie na budowę przeszła tylko jednym głosem. W Gminie
mamy takie ukryte lobby stworzone do nieustannej negacji.
Zwożono ludzi na protesty, ustawiano tablice z różnymi ostrymi
hasłami. Był to też trudny czas. Musiałem przerwać budowę hali
sportowej, ponieważ firma nie gwarantowała wykonania kontraktów. W takiej atmosferze trzeba było podejmować decyzje.
Czarę goryczy przelał jeden z radnych, który wygłosił swoją
mowę, cytuję:
,,Panie Wójcie jest jeszcze czas, ma Pan szansę się jeszcze
wycofać.”
Przez grzeczność nic mu nie odpowiedziałem.
Zorganizowałem naradę zespołu pracowników i zwróciłem się
do nich słowami:
- Chciałbym żebyśmy razem zrobili coś dobrego, żeby to ludzie
uznali za wartościowe.
Zespół poparł moje dążenie i wspierał mnie na każdym etapie.
24 maja 2019 rok podpisałem umowy z wykonawcą na budowę
nowoczesnego budynku w technologii pasywnej. Przez wiele
miesięcy w Urzędzie świeciło się światło do bardzo późnych
godzin nocnych. To był olbrzymi trud.
Warto było!
Powstał nowoczesny, przyjazny dla mieszkańców Gminy budynek o wymiarach:
długość 28 mb, szerokość 24,70 mb, wysokość 9,30 mb.
Koszt budowy 7 154 805,00 zł
Wyposażenie 459 648,00 zł
Trzeba przyznać, że przy tej budowie mieliśmy dużo szczęścia
i uzyskaliśmy:
- Dofinansowanie z UE 3 812 929,00 zł
- Fundusz Inwestycji Samorządowych 533 223,00 zł
- Program Inwestycji Strategicznych 3 150 000,00 zł (pozyskane środki dzięki budowie nowego budynku)
- Pieniądze możliwe do refundacji w ramach ,, Cyfrowej
Gminy” – 180 150,00zł (serwery, sieć komputerowa)
Razem 7.665,302,00 zł
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Pozyskane środki w ramach ,,Cyfrowej Gminy” skierowane zostaną na wdrożenie systemów do elektronicznego zarządzania
dokumentacją (EZD).
Pomimo że nie ma obowiązku uruchomiania systemu klasy
EZD (obowiązek od stycznia 2024r.) trzeba mieć świadomość,
że jest to proces długi i wymagający wysiłku organizacyjnego.
Wdrożenie systemu to również doskonała metoda na przygotowanie organizacji i pracowników do pełnej elektronizacji
funkcjonowania Urzędu.
Nikt nie wie jak długo potrwa pandemia, dlatego też już dziś
musimy rozwijać komunikację elektroniczną z mieszkańcami
umożliwiającą zdalne świadczenie pracy.
Dla rozwoju każdego samorządu drogi to priorytet.
1. — 1 czerwca 2021 podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej:
– Maków – Maków Kolonia: 1100 mb
– Maków Kolonia – Wola Makowska: 2188 m
– Ścieżka rowerowa: 1040 m x 2 m
– Chodnik: 80 m x 2 m
Zakończono prace związane z wykonaniem podbudowy w
technologii MCE, na całym odcinku drogi położono pierwszą
warstwę asfaltu.
Drugą warstwę (ścieralną) położono od skrzyżowania z ulicą
Wiosenną do Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej.
Trwają prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Droga na całym odcinku poszerzona jest do 5,5m, a dzięki
technologii MCE podniesiono jej nośność. Roboty na tej drodze
wykonywane są ze znacznym wyprzedzeniem terminowego
wykonania (uciekamy przed wzrostem cen). Inwestycja ma pełne
zabezpieczenie finansowe z Rządowego Funduszu Przebudowy
Dróg Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2022 roku.
W ramach III etapu planuje się poszerzyć to zadanie o budowę
ścieżki rowerowej do Woli Makowskiej. Geodeci już rozpoczęli
pracę.

Siedziba nowego Urzędu Gminy w Makowie
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Droga leśna Maków Zwierzyniec-Krężce

Przebudowa drogi Maków-Maków Kolonia

2. — 4 grudnia udało się mam przeciąć wstęgę na moście drogi
leśnej Maków Zwierzyniec – Krężce. Droga ta czekała na swoją
realizację kilka lat. Po wielu staraniach udało nam się wypracować wspólne porozumienie z Nadleśnictwem Skierniewice.
Kosztorys opiewał na 987 000,00 zł. Przetarg poszedł bardzo
dobrze – 496 000,00 zł . Długość drogi 930 mb.
W ramach budowy drogi wykonano również remont mostu.
Trwają odbiory i rozliczenia końcowe. Wykonawcą inwestycji była
firma DROG-BET z Sochaczewa.

Droga do gruntów ornych Jacochów-Pszczonów Pólko

3. — 11 grudnia 2021 zakończyliśmy przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jacochów. Inwestycja ta miała wykonaną pełną dokumentację już 2017 roku. Szukaliśmy pieniędzy w
różnych programach. Pierwsze podejście – przetarg 1,5 ml, dofinansowanie 100 tys. Były potrzebne zbyt duże pieniądze – droga
bardzo ważna, ale przez pola, brakowało punktów. Dodatkowym
problemem na tej drodze był brak podbudowy.

Otwarcie drogi leśnej w Zwierzyńcu.
Od lewej: Radny RG Waldemar Rosiński, Kierownik Referatu Inwestycji UG Małgorzata Machaj, Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Radna Sejmiku Województwa
Łódzkiego Ewa Wendrowska, Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Skierniewice Hubert Kania.
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Trzeba było wykonać:
- podbudowę zasadniczą 20 cm z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowaną mechanicznie-25 cm warstwy stabilizowanej cementem
Rn=2,5MPa
- 2 warstwy: wiążąca i ścierania z betonu asfaltowego.
Uznałem, że jeśli nie możemy zrobić całej drogi, zrobimy chociaż połowę.
Zadanie to nazwaliśmy: Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych.
Jacochów – Pszczonów Pólko.

Dodam jeszcze, że Gmina Maków dołożyła 40 000,00 zł do
przebudowy drogi powiatowej od drogi w Jacochowie do mostu.
Niech ta droga dobrze służy.
Szanowni Państwo,
Gmina Maków jest nowoczesnym proekologicznym samorządem odnoszącym się z szacunkiem i do historii i tradycji. Dla
ochrony naturalnego środowiska wybudowaliśmy kotłownie
gazowe w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach, Makowie i dwie
kotłownie na gaz ziemny w Pszczonowie. Koszt tych inwestycji
to 615 000,00 zł.
Staramy się być blisko ludzi. Wspólnie realizowaliśmy wnioski
mieszkańców w ramach programu ,,Sołectwo na plus”.
Z 115 posesji zostało odebrane 250 ton eternitu. Koszt utylizacji
tych wyrobów zawierających azbest to prawie 88 000,00 zł.
Staramy się, żeby nasze obiekty reprezentowały dobry standard, dlatego w tym celu przeprowadzono modernizację świetlic
w Dąbrowicach i w Świętem, a w świetlicy w Sielcach założono
klimatyzację. Klimatyzację założono również na hali sportowej.
W gminie harmonijnie styka się przeszłość z przyszłością.

Droga do gruntów ornych Jacochów-Pszczonów Pólko

Podzieliliśmy drogę na dwa etapy:
I etap 700 mb:
kosztorys inwestorski - 699 347,04 zł
po przetargu koszt ostateczny – 471 873,86 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - 466 542,52 zł
- Inspektor Nadzoru – 3 732,34 zł
- tablice - 1 599,00 zł
Źródła finansowania:
- dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, drogi
dojazdowe do pól – 276 380,00 zł
- Fundusz Inwestycji Samorządowej – 176 000,00 zł
- środki własne – 19 493,86 zł
Opozycja trochę sobie poużywała cytuję: ,,Czy mieszkańcy
Jacochowa nie zasłużyli na całą drogę i będą trzymani w szachu
aż do wyborów?’’. Koniec cytatu.
Pozostał II etap 814 mb:
– kosztorys inwestorski - 955 386,92 zł
- po przetargu koszt ostateczny - 549 931,96 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – 538 166,96 zł
- studnie kablowe: 5 000,00 zł
- Inspektor Nadzoru: 3 690,00 zł
- tablice: 3 075,00 zł
Źródła finansowania:
- z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 181 520,00 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 368 411,96 zł
Inwestycja spięła się pięknie finansowo, ale zaczęły się problemy. Na wytwórniach mas bitumicznych w Jakubowie, Strykowie,
Zgierzu, Pruszkowie zaczęło brakować asfaltu, dopiero w Warszawie znalazło się trochę wolnych mocy przerobowych i tak udało
się zbudować 1514 mb drogi o szerokości 4,5-5 m.
Całkowity koszt:
- I Etap 471 873,86 zł
- II Etap 549 931,96 zł
W sumie cała droga kosztowała 1 021 805,82 zł. Przy wkładzie
własnym 19 493,86 zł.
Na podsumowanie tej inwestycji chcę powiedzieć : Tutaj nikt
nikogo nie trzymał w szachu.

Zmodernizowana świetlica w Dąbrowicach

Pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Łodzi prowadzone są prace renowacyjne i restauratorskie
Kapliczki Św. Rocha w Makowie.
Nowoczesność i rozwój nie mogą być oderwane od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, są budowane na silnym fundamencie
naszej historii i tradycji według reguły ,,Nie deptać przeszłości
ołtarzy’’.
Szanujemy i podtrzymujemy wiele tradycji, np. noc świętojańska, dożynki, uroczystości kościelne i świeckie. Chwalimy się naszą
Orkiestrą Dętą OSP Maków z grupami paradnymi, to pierwsza
Orkiestra w Województwie Łódzkim i siódma w Polsce.
Piłkarze LZS Macovia Maków ,,idą jak burza’’- sezon jesienny to
11 meczy wygranych i jeden remis.
Uczniowski Klub Sportowy, drużyna tenisa stołowego gra w
II lidze. Byliśmy organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Weteranów w tenisie stołowym. Udział wzięło 230 zawodników z
całej Polski.
W mijający roku odwiedzili nas goście , którzy podziwiali nasze osiągnięcia. Byli wśród nich min. ksiądz biskup Franciszek
Andrzej Dziuba, ksiądz biskup pomocniczy Wojciech Osial. Parlamentarzyści, panowie: senator Rafał Ambrozik i poseł Grzegorz
Wojciechowski , Doradca Prezydenta RP p.Paweł Sałek. Zaszczycili
nas swoją obecnością również ludzie nauki i kultury z panią prof.
dr.hab. Józefiną Hrynkiewicz na czele, a ostatnio gościliśmy panią
Krystynę Jandę, która przy okazji adoptowała pieska z terenu
naszej gminy.
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Kończąc chcę powiedzieć, że zaplanowane na tę kadencję
inwestycje zostały wykonane.
Wykonaliśmy w tym roku 28 różnych inwestycji, które przez
wiele lat będą służyć społeczności.
Prawdą jest, że mamy kredyt w wys. 13 000 000 zł, ale trzeba
wiedzieć, że za te 13 000 000 zł wykonaliśmy inwestycje warte
ponad 50 000 000 zł. Myślę, że to widać.
W przyszłym roku otrzymamy wiele refundacji, ponieważ zasada jest taka, że najpierw trzeba zapłacić, a potem przychodzi
refundacja. Tak np. w przyszłym roku otrzymamy 652 000,00 zł
środków unijnych refundacji z budynku nowego urzędu. Staniemy przed wyborem, czy te pieniądze dać na wcześniejszą spłatę
kredytu, czy zainwestować.
Jedno jest pewne, musimy ciężko pracować, żeby utrzymać
tempo rozwoju.
Dziękuję wszystkim, którzy włożyli pracę i cząstkę serca w
rozwój naszej ,,Małej Ojczyzny’’ której na imię Gmina Maków.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Stankiewicz
Wójt Gminy Maków

Kapliczka Św. Rocha w trakcie prac renowacyjnych

z ostatniej chwili

Poświęcenie i otwarcie drogi Jacochów-Pszczonów Pólko
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Jesienne sesje Rady Gminy Maków
Jesienią br. odbyły się dwie sesje Rady
Gminy Maków. Sesje zostały zwołane
w trybie zwyczajnym. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Maria
Piechut.
Pierwsza z sesji odbyła się w dniu 28
października br. Po zrealizowaniu stałych
punktów sesji, Przewodnicząca Rady
Maria Piechut i Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz poinformowali o najważniejszych
sprawach z okresu międzysesyjnego.
Przedstawili również sprawozdania
z analizy oświadczeń majątkowych, które
złożyli radni, pracownicy Urzędu Gminy
i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W kolejnym punkcie sesji,
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Waldemar Rosiński przedstawił sprawozdanie z pracy tej komisji,
obejmujące okres od 1 października 2020
r. do 30 września 2021 r. W następnym
punkcie sesji, Rada Gminy zapoznała się z
informacją na temat wykonania budżetu
Gminy za pierwsze półrocze br. Podczas

realizacji tego punktu sesji, obszernie
dyskutowano na temat konieczności
zorganizowania transportu zbiorowego, przebiegającego przez teren naszej
Gminy do Skierniewic. Zastępca Wójta
Gminy Adam Gasiński wyjaśnił, że zorganizowanie transportu zbiorowego
przekraczającego teren naszej Gminy
należy do kompetencji Starosty Skierniewickiego. Podczas sesji została przyjęta
Strategia Rozwoju Gminy Maków na lata
2021-2027. W trakcie sesji dokonano
także zmiany budżetu gminy i zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej. W
sprawach różnych radni i sołtysi zgłaszali
różne problemy dotyczące naszej Gminy.

Między innymi poruszono problematykę
związaną z modernizację drogi powiatowej od Słomkowa do granicy z powiatem
łowickim oraz drogi powiatowej od Makowa przez Święte.
Kolejna sesja odbyła się w dniu 25
listopada 2021 r., przewodniczyła jej
Przewodnicząca Rady Maria Piechut. Na
sesję zostali zaproszeni przedstawiciele
Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, celem przedstawienia informacji na
temat stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie naszej Gminy.
Przedmiotową informację przedstawił
st. aspirant Hubert Sobieszek (Kierownik Rewiru Dzielnicowych) i mł. aspirant
Piotr Ostrowski (dzielnicowy). Funkcjonariusze poinformowali między innymi,
że w porównaniu do roku ubiegłego, w
roku bieżącym na terenie naszej Gminy
jest bezpieczniej, spadła liczba zdarzeń
drogowych, interwencji i przestępstw.
Zaapelowali, aby mieszkańcy korzystali
z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa

Zagrożeń Bezpieczeństwa i zgłaszali tam
różnego rodzaju zagrożenia, występujące na terenie gminy, m.in. dotyczące
nieprawidłowej infrastruktury, złego
oznakowania drogowego.
W dalszej części sesji, Rada Gminy podjęła kolejno uchwały, ujęte w porządku.
Między innymi dokonano zmiany budżetu gminy na 2021 r., określono nowe
stawki podatku od nieruchomości i od
środków transportowych. Przyjęto także
na 2022 rok Program współpracy Gminy
Maków z organizacjami pozarządowymi
oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto ustalono nową wysokość opłaty za
pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym
Żłobku w Makowie.
Tradycyjnie - na zakończenie sesji radni i sołtysi zgłaszali wnioski i zapytania.
Na wszystkie zgłoszone pytania odpowiedział Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz.
Głównie poruszano – podobnie jak na
sesji październikowej - problematykę
związaną ze złym stanem dróg powiatowych przebiegających przez teren
naszej Gminy. Należy nadmienić, że na
obydwie sesje był zaproszony Starosta
Skierniewicki wraz z radnymi Rady Powiatu Skierniewickiego z terenu naszej
Gminy tj. Monika Karalus, Marek Skiba i
Łukasz Kolis, celem przedstawienia planów Starostwa na temat modernizacji
dróg powiatowych przebiegających
przez teren gminy Maków, jak również
udzielenia odpowiedzi na pytania. Niestety, z zaproszenia skorzystała tylko
radna Monika Karalus, za co bardzo
dziękujemy.
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Gminny Dzień Edukacji
Narodowej w Makowie

W zmienionej formie, ale bardzo uroczyście, 14 października
br. odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ze
względu na trwającą pandemię spotkanie zostało zorganizowane
w Hali Sportowej w Makowie.
Po powitaniu zaproszonych gości przez prowadzącą Paulinę
Jackiewicz głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, który
podziękował wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty
za trud i poświęcenie w codziennej pracy oraz złożył życzenia z
okazji ich Święta. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Wójt Gminy Maków przyznał i wręczył pedagogom nagrody wójta.
Bardzo miłym akcentem były życzenia dla pracowników makowskiej oświaty od radnych gminy, których wyrazem były kwiaty
wręczone przez Przewodniczącą Marię Piechut.
Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu młodych
adeptów Makowskiej Orkiestry pod kierunkiem Mariana Chmielewskiego, którzy wykonali na fortepianie oraz na instrumentach
dętych utwory muzyki klasycznej: m.in. F. Chopina, S. Moniuszki,
M. Ravela J. Brahmsa oraz W.A. Mozarta. Na zakończenie koncertu
młodzi artyści z grupy wokalnej zaprezentowali utwór z repertuaru Sylwii Grzeszczak pt. „Tamta dziewczyna” przy akompaniamencie gitary basowej i perkusji.
W drugiej części występów artystycznych zaprezentowali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Makowie z Filią w Świętem. Pod kierunkiem nauczycielki Renaty Wójcik przedstawili widowisko słowno-muzyczne, którym
podziękowali i wyrazili uznanie dla trudnej, wymagającej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela.
Na zakończenie spotkania wszyscy obecni zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.

www.gminamakow.info
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Dąbrowicach przygotowując do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
troszczy się o kształcenie postaw proekologicznych swoich uczniów. Rezultatem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych
Szkoły w tym zakresie jest spektakularny
sukces ucznia klasy 6, Adriana Tarnowskiego, który został laureatem III Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Dbam o
Środowisko w Łódzkim” pn. „Tworzymy
błękitno-zieloną sieć”. Adrian zajął I miejsce
w kategorii „Szkoły Podstawowe klasy 6-8”.
Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Aneta
Małczak. Konkurs polegał na wykonaniu
projektu domu ekologicznego z uwzględnieniem elementów zaliczanych do tzw.
błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak:
„zielone dachy”, „zielone ściany”, „ogrody
deszczowe”, „ogrody kieszonkowe”, „zielone przystanki”, itp., zaprojektowanych
dla wybranego budynku prywatnego,
obiektu publicznego lub całego terenu/
miasta/miejscowości. Na zdjęciu autor i
jego nagrodzona praca.
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Sukces w konkursie
ekologicznym

„Sołectwo na plus” w Krężcach
Dobiegła końca realizacja projektu pn: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej przy OSP Krężce poprzez remont myjni i kuchni”,
współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu „Sołectwo na plus”. W ramach projektu
pomalowano kuchnię i myjnię. W pomieszczeniu myjni położono glazurę i terakotę, zakupiono niezbędne sprzęty
do poprawy funkcjonalności pomieszczeń m.in. basen nierdzewny, spryskiwacz, stoły robocze i patelnię elektryczną.
W realizację projektu pod kierownictwem pani sołtys Katarzyny Pąśko aktywnie zaangażowali się mieszkańcy Krężc. Druhowie z
miejscowej jednostki OSP sami wykonali niezbędne prace adaptacyjne, pomalowali pomieszczenia, położyli płytki, zainstalowali
zakupione wyposażenie. Członkinie miejscowego koła gospodyń wiejskich wykonały liczne prace porządkowe, a także przygotowały spotkanie podsumowujące realizację projektu, które odbyło się w dniu 4 grudnia br.
Realizacja tego projektu poprawiła funkcjonalność świetlicy a także przyczyniła się do aktywizacji społeczności lokalnej.
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W hołdzie dla Niepodległej
11 listopada – w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha odprawiona
została uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. We Mszy św., którą celebrował ks. Tadeusz Jaros - proboszcz parafii, uczestniczyły m.in. władze Gminy Maków z Wójtem Jerzym Stankiewiczem i Przewodniczącą Rady Gminy Marią Piechut na czele,
poczty sztandarowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy oraz makowska Orkiestra Dęta pod dyrekcją
dh Mariana Chmielewskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski. Po zakończeniu Mszy Św.
odbył się okolicznościowy koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej i solistów.

www.gminamakow.info
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50 lat i więcej
razem
W sobotę 6 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymało je 11 par z terenu
naszej gminy, które mogą się pochwalić 50- letnim stażem małżeńskim.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele w Makowie odprawioną przez ks. Tadeusza Jarosa- Proboszcza Parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się w świetlicy w Makowie. Wójt Jerzy Stankiewicz udekorował Jubilatów medalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a następnie Zastępca Wójta Adam Gasiński, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk , Przewodnicząca RG
Maria Piechut i Kierownik USC Justyna Sabaj, wręczyli Jubilatom dyplomy, kwiaty i drobne upominki.
Uroczystość uświetnił występ młodych artystów, którzy przygotowali krótki program artystyczny pod kierunkiem Pana Mariana
Chmielewskiego. Wszyscy zaśpiewali Jubilatom „ Sto lat”, następnie był szampan i tort. Nie zabrakło również domowych wypieków
przygotowanych przez pracowników Urzędu i samych Jubilatów
Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo:
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Zofia i Henryk Dańczak

Henryka i Tadeusz Dziuda

Alina i Andrzej Karalus

www.gminamakow.info

Stanisława i Czesław Kiczuł

Krystyna i Jan Kucińscy

Zuzanna i Edward Łuczywek

Danuta i Bogusław Marat

Janina i Kazimierz Pająk

Halina i Henryk Pichola

Jadwiga i Wincenty Podkoń

Krystyna i Jan Szymańscy
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„Budowa boiska do piłki siatkowej
w miejscowości Wola Makowska, gm. Maków”
Już od 24 listopada można użytkować nowopowstałe boisko przy Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej w tak zwanej Otwartej
Strefie Aktywności.
Inwestycję pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Wola Makowska, gm. Maków” wykonywała firma NAKAL Sp. z
o.o. z Nowego Miasta nad Pilicą za cenę 154 750, 36 zł brutto. Gmina uzyskała na powyższą inwestycję dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 70 000,00 zł. Pozostała
kwota została pozyskana i pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nowopowstały obiekt będzie służył Szkole Podstawowej w Woli Makowskiej i mieszkańcom miejscowości. Pozwoli na organizację
różnych rozgrywek, konkursów sportowych i integracyjnych.

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Maków
Na terenie gminy podano termomodernizacji budynki Szkoły Podstawowej w Makowie, Gminnego Przedszkola w Makowie,
Sali Gimnastycznej w Makowie i Szkoły Podstawowej w Pszczonowie. Na wszystkich obiektach wykonano docieplenie stropodachów, ocieplenie ścian wraz pomalowaniem, modernizację c.o., orynnowanie, obróbkę blacharską , instalacje odgromową.
W Szkole Podstawowej w Makowie wymieniono luksfery na okna. W sali gimnastycznej wymieniono drzwi wejściowe. W
pomieszczeniach kotłowni przy sali gimnastycznej wymieniono drzwi i okna. W przedszkolu wymieniono drzwi. W Szkole
Podstawowej w Pszczonowie wymieniono okna w piwnicy. Wykonano kotłownię gazową w Pszczonowie i zmodernizowano
kotłownię przy Sali Gimnastycznej w Makowie. Kotłownie węglową zastąpiono kotłownią gazową . Zamontowano fotowoltaikę
na budynku Przedszkola i Sali Gimnastycznej. Wszystkie prace zostały wykonane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja
budynków oświatowych na terenie Gminy Maków” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2021.
Wartość projektu 2 514 975,85 zł., w tym dofinansowanie 1 711 369,04 zł.

www.gminamakow.info
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Obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021r.
poz. 888 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w
zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na
nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania
nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.
Jednak samo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest
wystarczające.
Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz
zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy.
Mówiąc w skrócie, aby były one regularnie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Maków na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
Maków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Maków www.gminamakow.info BIP- Środowisko, Zbiorniki
bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie.
Odbiór trzeba udokumentować!
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są
do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy
korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Maków, powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się bądź wylewania
nieczystości na powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności
zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.
Kontrola przeprowadzona w naszym urzędzie przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Łodzi w dniach
od 6 października do 2 grudnia br. dotycząca realizacji zadań z zakresu nadzoru nad opróżnianiem zbiorników bezodpływowych wydała zalecenia przeprowadzania kontroli realizacji w/w zadań u mieszkańców.
Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych.

SZAFOWANIE DLA AGATY
UŻYWANA ODZIEŻ NA POMOC !
100% dochodu przeznaczone na leczenie
AGATY NOWAK z Drzewiec chorej na NOWOTWÓR.
Zbiórka używanej odzieży, butów (para związana),
obrusów, firan, pościeli, koców, bieżników, torebek,
pluszaków i innych tekstyliów w dobrym stanie
– bez plam, dziur itd.
Rzeczy należy spakować do max. 60 l worków,
wypełniając 3/4 ich objętości.
Zbiórka w Hali Sportowej w Makowie \
ul. Akacjowa 2 (godz. 10.00 – 21.00)
oraz u Pani Magdaleny Czerwińskiej – Dąbrowice 116
Termin zbiórki – do końca 2021 roku.
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VI Makowski Gminny Dzień Seniora
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Klub Seniora „Mak” zorganizował VI Gminny Dzień Seniora. Uroczystość odbyła się
w dniu 23 października br. w świetlicy OSP w Makowie, a wzięły w niej m.in. udział władze gminy: Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz,
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piechut, Zastępca Wójta Adam Gasiński, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, przedstawiciele
organizacji, a także pary senioralne z każdej wsi naszej gminy. Wszystkich przybyłych powitała nowo wybrana Prezes Klubu Pani
Zofia Placek. Jak zwykle nie zabrakło życzeń i gratulacji.
W części artystycznej wystąpiła utalentowana młodzież z naszej gminy, a zarazem wnuki naszych seniorów. Jako pierwsza wystąpiła młoda skrzypaczka Agata Więcek., następnie pokaz tancerzy Klubu ‘POLISH’ Kingi Żarłok i Stanisława Wojciechowskiego. Na
zakończenie wystąpili młodzi artyści z Orkiestry Dętej OSP Maków pod kierownictwem Pana Mariana Chmielewskiego.
Po części artystycznej wszyscy przenieśli się na poczęstunek i lampkę szampana. Atmosfera zabawy udzieliła się wszystkimi
i sprawiła, że miłe wrażenia z uroczystości na długo pozostaną długo w naszej pamięci.
Dziękujemy kierownictwu i członkom Klubu za przygotowanie tej niezwykle miłej i udanej uroczystości.

www.gminamakow.info
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IX Zjazd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP
W dniu 20 listopada br. w siedzibie OSP w Pszczonowie odbył się IX Zjazd Gminny Związku OSP RP, podczas którego podsumowana została działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej Gminy w ostatnim 5 letnim okresie,
a także wybrane zostały nowe władze gminne Związku OSP RP na kolejną kadencję.

W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele do zarządu
oddziału gminnego, którzy zostali wybrani podczas ostatniej
kampanii sprawozdawczej w poszczególnych jednostkach OSP,
członkowie ustępującego zarządu, a także zaproszeni goście:
- Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP
- dh Marian Chmielewski - Członek Zarządu Głównego Związku
OSP RP
- st.bryg.Mariusz Wielgosz – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach
- dh Tadeusz Grotkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Skierniewicach
- dh Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków

-

Maria Piechut – Przewodnicząca Rady Gminy Maków
dh Adam Gasiński – Zastępca Wójta Gminy Maków
dh Maria Krawczyk – Sekretarz Gminy Maków
dh Urszula Krupa, dh Kazimierz Sałek, dh Piotr Idrian – radni
Rady Gminy Maków
- dh Marek Skiba - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
„Gniazdo”
- Jan Wach - Prezes Zarządu EL-IN Sp.z o.o.
Otwarcia zjazdu dokonał Prezes ustępującego zarządu oddziału gminnego Wójt Gminy dh Jerzy Stankiewicz. Po wprowadzeniu sztandarów jednostek OSP i wspólnym wykonaniu Hymnu
Państwowego, Orkiestra Dęta OSP Maków zaprezentowała
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krótki program artystyczny. Następnie Prezes ustępującego
zarządu dh J. Stankiewicz powitał wszystkich przybyłych. Przewodnictwo zjazdu zebrani powierzyli dh Tomaszowi Niedbała
delegatowi z jednostki OSP w Makowie, po czym nastąpił
uroczysty i wzruszający moment wręczenia odznaczeń i podziękowań. Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej
na rzecz ochrony przeciwpożarowej pośmiertnie odznaczony
został dh Józef Król, wieloletni Naczelnik OSP w Makowie, a
Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz
społeczności lokalnej odznaczona została Pani Małgorzata
Machaj - kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Makowie. Odznaczenia wręczył Prezydenta RP Pan Paweł Sałek.
Pośmiertne odznaczenie ś.p. dh J.Króla odebrała żona Pani
Halina Król. Następnie podziękowania ustępującym członkom
zarządu oddziału gminnego wręczył Wójt Gminy J. Stankiewicz.
Następnie zostały złożone sprawozdania: z działalności Zarządu
Oddziału Gminnego przez Prezesa dh Jerzego Stankiewicza oraz
przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego
dh Joannę Tarnowską, po których Zjazd udzielił absolutorium
ustępującemu zarządowi.
W dalszej części obrad Zjazd dokonał wyboru nowych władz
oddziału gminnego tj. zarządu oddziału gminnego i komisji
rewizyjnej, po czym nastąpiła przerwa w obradach, podczas
której odbyły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych organów
poświęcone ich ukonstytuowaniu się , oraz wyłonieniu przedstawicieli do składu zarządu oddziału powiatowego.
Funkcję prezesa zarządu oddziału gminnego na kolejną kadencję nowo wybrany zarząd powierzył dotychczasowemu Prezesowi
dh Jerzemu Stankiewiczowi. W skład prezydium zarządu weszli :
wiceprezesi-dh Kazimierz Sałek i dh Mariusz Polit, sekretarz – dh
Maria Krawczyk, skarbnik-dh Urszula Krupa, komendant gminny – dh Michał Niedbała oraz członek prezydium - dh Andrzej
Tarnowski. Ponadto w skład zarządu oddziału gminnego weszli
prezesi, wiceprezesi i naczelnicy z wszystkich jednostek OSP z
terenu Gminy.
Komisja rewizyjna oddziału gminnego na swym pierwszym
posiedzeniu ukonstytuowała się następująco: przewodnicząca-dh Joanna Tarnowska, wiceprzewodniczący - dh Tadeusz Lipiński
i sekretarz - dh Kazimierz Zdun.
Na przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego wybrani
zostali druhowie: dh Joanna Tarnowska i dh Michał Niedbała, a
delegatem na zjazd oddziału powiatowego wybrano dh Kazimierza Sałka.
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w nowej hali
W minioną niedzielę Hala Sportowa w Makowie stała się miejscem bajkowej scenerii. Pośród pachnących lasem choinek, aromatów
pierniczków i gorącej czekolady na odwiedzających czekała moc atrakcji i niespodzianek. Główną atrakcją dla dzieci było spotkanie
ze Świętym Mikołajem, który obdarowywał je upominkami. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się świąteczne dmuchańce, na
których najmłodsi mogli dać upust swojej energii. Pozytywne emocje wywołały warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy
mogli wykonać ozdoby świąteczne a następnie zabrać je do domu.
Wśród świątecznych iluminacji, ozdób i choinek stanęły stoiska z rękodziełem, regionalnymi wyrobami oraz pysznymi wypiekami.
Warto było przybyć na Jarmark Świąteczny, bo to nie tylko świetna zabawa i doskonały sposób by poczuć magię świąt, ale i możliwość wsparcia potrzebujących. W tym roku przeprowadzono zbiórkę na rzecz chorej na raka Agaty Nowak z pobliskich Drzewiec.
Uzyskana kwota to 3370,00 zł. Dziękujemy za wsparcie i okazane serce.

www.gminamakow.info
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UDANA JESIEŃ MACOVII
MAKÓW !!!
W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 - C1 Trampkarz (2007-2008) – Trener z
drużyna Macovii Maków posiadała nastęlicencją UEFA B Arkadiusz Gasiński
pujące drużyny:
- D2 Młodzik (2009-2011) – Trener z licencją UEFA B Jarosław Łopatka
- Pierwsza drużyna seniorów (Klasa A) – Tre- E2 Orlik (2012-2013) – Trener z licencją
ner z licencją UEFA A Szymon Kowalczyk
Grassroots C Patryk Błędowski
- Druga drużyna seniorów (Klasa B) – TreF2 Żak (2014-2016) – Trener z licencją
ner z licencją UEFA B Jarosław Patan
UEFA B Adam Gasiński (drużyna obecPierwsza drużyna seniorów:
1 miejsce w tabeli Skierniewickiej Klasy A
MIEJDRUŻYNY
SCE
1
MACOVIA Maków
2
DAR Placencja
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

METEOR Reczyce
ASTRA Zduny
CZARNI Bednary
SIERAKOWIANKA Sierakowice
LAKTOZA Łyszkowice
POGOŃ Godzianów
OLYMPIC Słupia
START Złaków Borowy
VAGAT Domaniewice
JUTRZENKA Mokra Prawa
VICTORIA Bielawy

12

PUNKTY
34

WYGRANE
11

12

27

9

0

3

40:21

12

23

7

2

3

42:28

12

21

7

0

5

33:30

12

19

6

1

5

26:18

12

19

6

1

5

20:30

12

18

6

0

6

36:21

12

17

5

2

5

31;34

12

16

4

4

4

27:28

12

11

3

2

7

24:33

12

9

2

3

7

13;26

12

9

2

3

7

16:34

12

1

0

1

11

12:66

MECZE

PUNKTY

WYGRANE

REMIS

14

28

9

1

4

14

25

8

1

5

38:31

14

25

8

1

5

34:37

14

22

6

4

4

27:24

14

21

6

3

5

45:43

14

15

5

0

9

28:31

14

15

5

0

9

36:40

14

10

2

4

8

24:48

MECZE

REMIS
1

PORAŻBRAMKI
KA
0
61:12

Druga drużyna seniorów:
3 miejsce w Skierniewickiej Klasie B
MIEJSCE
1
2
3
4
5
6
7
8

DRUŻYNY

ZJEDNOCZENIE Bobrowniki
Dzierzgów
POGOŃ Rogów
MACOVIA II Maków
FENIX Boczki Chełmońskie
VICTORIA Zabostów
OLIMPIA Oporów
NAPRZÓD Jamno
KOPERNIK Kiernozia

PORAŻBRAMKI
KA
43:21

C1 Trampkarz:
1 miejsce w Skierniewickiej Lidze Okręgowej oraz udział w barażach o II ligę wojewódzką z drużyną AKS SMS Łódź (jedną z
najlepszych szkółek piłkarskich w Polsce)– jeden z największych
sukcesów drużyn młodzieżowych w ostatnich kilku latach
MIEJSCE

DRUŻYNY

MECZE

PUNKTY

WYGRANE

REMIS

PORAŻBRAMKI
KA

1

MACOVIA Maków

8

20

6

2

0

41:11

2

OLYMIC Słupia

8

13

4

1

3

34:38

3

MANCHATAN Nowy Kawęczyn

8

11

3

2

3

25:27

4

BIAŁKA Biała Rawska

8

11

3

2

3

37:29

5

OLIMPIA Jeżów

8

1

0

1

7

19:51

6

PAUZA1

0

0

0

0

0

0:0

nie nie jest zgłoszona do rozgrywek, w
trakcie treningów)
W chwili obecnej w klubie zrzeszonych
jest ok. 150 zawodników.
Runda jesienna dla Makowskiej drużyny
była bardzo udana, czego odzwierciedleniem są bardzo dobre wyniki osiągnięte
przez poszczególne drużyny:

www.gminamakow.info
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Makowska Gwiazdka 2021
W sobotę 11 grudnia 2021r, w hali
sportowej MCK Maków odbył się turniej
tenisa stołowego „Makowska Gwiazdka”.
Turniej otworzył Wójt Gminy Maków, pan
Jerzy Stankiewicz. Makowska Gwiazdka
to turniej organizowany już ponad 20
lat. Biorą w nim udział dzieci i młodzież
z Gminy Maków oraz najbliższej okolicy.
W turnieju wystąpiło 8 dziewcząt i 11
chłopców. Turniej rozegrano w grupach
wiekowych, a zawody zakończył turniej
OPEN. Wszyscy zawodnicy otrzymali
dyplomy, medale oraz nagrody. Były
również słodycze. Nagrody ufundowała
Gmina Maków.
(Szczegółowe wyniki turnieju prezentujemy na naszej stronie internetowej).

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
W niedzielę 12 grudnia br. w hali MCK w Makowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym.
Największy sukces odnotowała I drużyna męska UKS Agaris Maków w składzie: Michał i Witold Uzarczykowie oraz Piotr Minkus,
zdobywając pierwsze miejsce. Druga drużyna męska UKS Agaris II Maków zajęła IV miejsce.
W kategorii pań nasza pierwsza drużyna UKS Agaris Maków zajęła II miejsce, a druga reprezentacja – IV miejsce.
Puchary i medale wręczali Wójt Gminy Maków pan Jerzy Stankiewicz oraz pan Sławomir Supera - Rada Wojewódzka LZS w Łodzi.
Organizatorami turnieju byli: Rada Wojewódzka LZS w Łodzi, Rada Powiatowa LZS w Skierniewicach, Makowskie Centrum Kultury
oraz UKS Maków.
Serdecznie gratulujemy.
(szczegółowe wyniki turnieju na naszej stronie internetowej)
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MAKÓW – Maków-ulice: Akacjowa, Brzosty, Główna, Górska, Dworska, Graniczna, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa,
Kwiatowa, Malinowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Sosnowa, Wiosenna, Zwierzyniec, Łąkowa, Główna Kapkaz.

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

Metale
i tworzywa
sztuczne
10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

Papier

Szkło

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne

10

10

11

11

11

11

10

10

10
14
14
11,25
9,23
13,27
11,25
8,22
12,26
10,24
14
12

10
14
14
11,25
9,23
13,27
11,25
8,22
12,26
10,24
14
12

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne

4
1
1
5,19
10,24
7,21
5,19
2,16
6,20
4,18,31

4
1
1
5,19
10,24
7,21
5,19
2,16
6,20
4,18,31

6

6

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne

11
8
8
12,29
17,31
14,28
12,29
9,30
13,29
11,31
8
13

11
8
8
12,29
17,31
14,28
12,29
9,30
13,29
11,31
8
13

MAKÓW-KOLONIA – Akacjowa, Ogrodowa, Wiosenna, Zagajna
Sielce Lewe, Sielce Prawe
Wola Makowska
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Metale
i tworzywa
sztuczne
10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

Papier

Szkło

14

14

9

9

8

8

14

14

Bio

Zmieszane
odpady
komunalne

10
14
14
11,25
9,23
13,27
11,25
8,22
12,26
10,24
14
12

10
14
14
11,25
9,23
13,27
11,25
8,22
12,26
10,24
14
12

Dąbrowice
S
KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW 2022
komunalne -2 pon, suche i papier -2 pon, szkło -2 pon (1), bio -2 pon
Jacochów
KRĘŻCE – Główna,
Kręta, Leśna,
Sportowa
, Strażacka,
Źródlana
Gmina
Maków
ul. Akacjowa, Brzosty,
Główna, Górska, Dworska,
Graniczna,
Jarzębinowa, Kasztanowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa,
SŁOMKÓW – Borowiny, Główna, Gościniec, Kościelna, Nad Strugą,
Maków
21
Ogrodowa, Przemysłowa, Sosnowa, Wiosenna, Zwierzyniec
Metale
Zmieszane
Okreżna, Olszynki, Podgajna, Za Górą, Zarzeczna, Źródlana
Miesiąc
i tworzywa
Papier
Szkło
Bio
odpady
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Metale
i tworzywa
sztuczne
4
1
1
5
10
7
5
2
6
4,31

Papier

Szkło

1

1

10

10

2

2

31

31

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

sztuczne
11
8
8
12
17
14
12
9
13
11
8
13

komunalne

11

11

12

12

12

12

11

11

11
8
8
12,29
17,31
14,29
12,29
9,30
13,29
11,31
8
13

11
8
8
12,29
17,31
14,29
12,29
9,30
13,29
11,31
8
13

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00

6

Święte Laski, Święte Nowaki, Pszczonów
Miesiąc

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

Metale
i tworzywa
sztuczne
11
8
8
12
17
14
12
9
13
11
8
13

Papier

Szkło

8

8

17

17

9

8

9

8

Wieści z Gminy - kwartalnik Gminy Maków

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAĆ: butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
(np. karton po mleku, sokach), plastikowe np. torby, worki, reklamówki i inne folie - niezabrudzone, metale kolorowe
(np. puszki po napojach i konserwach), folie aluminiową (niezabrudzoną).
NIE WRZUCAĆ: butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum, silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.
PAPIER
WRZUCAĆ: opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki
i worki papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki.
NIE WRZUCAĆ: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek
higienicznych, tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych).
SZKŁO
WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości.
NIE WRZUCAĆ: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych
i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów.
BIO
WRZUCAĆ: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny
i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs).
NIE WRZUCAĆ: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

ODDZIAŁ SKIERNIEWICE - tel. 46 833 33 34

Adres: PSZOK stacjonarny, Eko-Region Sp.z o.o.
Julków, 96-116 Dębowa Góra
Godziny przyjęć odpadów: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 20.00
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