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Nasza Gmina w hołdzie dla Niepodległej
Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla każdego Polaka - obchodzimy w nim radosne święto stulecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. W te niezwykłe obchody włączyła się również nasza Gmina. 

Zostały one zainaugurowane już w kwietniu koncertem 
zatytułowanym „Wolność krzyżami się mierzy”, który odbył się 
w makowskim kościele (info w nr 2 Wieści z Gminy). Najwięcej 
uroczystości związanych z obchodami Jubileuszu odbywało 
się w okresie bezpośrednio poprzedzającym 11 listopada. We 
wszystkich placówkach oświatowych naszej Gminy odbyły 
się m.in. uroczyste akademie. Pod patronatem Wójta Gminy 
organizowane były konkursy i inne przedsięwzięcia związane 
z Jubileuszem.

M.in. odbyły się:
- Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie Oj-

czyzno” 
- Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Kiedy 

myślę Ojczyzna” 
- Gminny Konkurs Plastyczny „A biało-czerwona dumnie 

powiewa” 
- Gminny Konkurs Historyczny „Jak to sto lat temu było” 
- Bieg Niepodległości 
- Wieczornica Patriotyczna w Pszczonowie

Na ulicach Makowa zawisły biało czerwone fl agi, których 
nie zabrakło również na wielu domach naszych mieszkańców.

Uroczystość będąca zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 
odbyła się w dniu 10 listopada i rozpoczęła się uroczystą 
Mszą Św. w intencji Ojczyzny w makowskim kościele pw. Św. 
Wojciecha, w której wzięły udział delegacje wszystkich szkół 
i jednostek OSP z terenu Gminy z pocztami sztandarowymi, 

władze Gminy i mieszkańcy. Po jej zakończeniu dalsza uroczy-
stość odbyła się na sali gimnastycznej SP w Makowie, gdzie 
uczestnicy mogli obejrzeć program słowno-muzyczny w wy-
konaniu dzieci z Gminnego Przedszkola Gminnego i Szkoły 
Podstawowej w Makowie, mieszkańców z terenu Gminy i 
harcerzy oraz koncertu Orkiestry Dętej OSP z Makowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się uświetnienie tego 
radosnego okresu.

Na str. 6-7 prezentujemy część materiałów graficznych, 
jak świętowano w naszej Gminie. Więcej informacji i zdjęć 
dotyczących obchodów Jubileuszu znaleźć można na naszej 
stronie internetowej www.gminamakow.info. 

Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła
 Świat Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Maków
życzą

Wójt Gminy 
Jerzy Stankiewicz 

z pracownikami urzędu

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Piechut 

wraz z Radnymi
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W dniu 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja 
Rady Gminy Maków – inaugurująca kadencję Rady na lata 
2018–2023. Sesję otworzył radny senior Kazimierz Sałek, który 
prowadził obrady do chwili podjęcia przez Radę uchwały o 
wyborze Przewodniczącej Rady. Najpierw jednak Przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Teresa Zielińska 
wręczyła radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór na 
tę funkcję. Po odczytaniu przez radnego seniora roty ślubo-
wania, wszyscy radni złożyli ślubowanie. Od tego momentu 
stali się pełnoprawnymi radnymi. W dalszej części sesji Rada 
Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Rady. W tym celu została powołana Komisja 
Skrutacyjna w składzie: Agata Michalak-Wójcik, Jerzy Kowara i 
Tomasz Winciorek, która przeprowadziła tajne głosowania. Na 
Przewodniczącą Rady została wybrana radna Maria Piechut, 
natomiast na Wiceprzewodniczącego wybrany został radny 
Kazimierz Sałek. Wybrani, w krótkich wystąpieniach podzię-
kowali za wybór. Zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby 
praca Rady były konstruktywna i owocna. Zaapelowali do 
radnych o wsparcie i pomoc w pełnieniu tych zaszczytnych 
funkcji. W dalszej części sesji Pan Jerzy Stankiewicz złożył 
ślubowanie. Zgodnie z obowiązującym prawem – od tego 
momentu objął obowiązki Wójta Gminy Maków na nową 
kadencję. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz 

Rozpoczęcie nowej kadencji  
Rady Gminy Maków – pierwsze sesje 

podziękował mieszkańcom za wybór. Powiedział, że są to jego 
ósme wygrane wybory. Ten wynik wyborczy, to dla niego 
wyzwanie i zobowiązanie. Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy 
w historii Gminy, ponad 3 tysiące osób wzięło udział w wy-
borach. Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w 
obsługę wyborów. Zwracając się do radnych – powiedział, że 
przychodzą spod różnych sztandarów, ale od dziś chciałby, 
aby wszyscy byli pod jednym sztandarem, któremu na imię 
Gmina Maków. Zapewnił kontynuację realizacji inwestycji, nie 
tylko tych rozpoczętych, ale także tych, które od lat są wpisane 
w różnych planach. Stwierdził, że niczego sobie nie odpuści 
i do ostatniego dnia kadencji dopilnuje tego, co wspólnie 
zostało zaplanowane. 

Tego samego dnia odbyła się również druga sesja Rady Gmi-
ny, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy. 
Podyktowane to było koniecznością pilnego podjęcia uchwał, 
przede wszystkim dotyczących zmian w budżecie gminy, jak 
również organizacji pracy Rady. Oprócz zmian w budżecie, 
zostały powołane stałe komisje, ustalono wynagrodzenie dla 
Wójta Gminy, przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, Program współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, jak również zostały zarządzone wybory sołtysa i rady 
sołeckiej w sołectwie Święte i Słomków. 
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RADNI RADY GMINY MAKÓW

Maria Piechut
Przewodnicząca Rady Gminy

Kazimierz Sałek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kowara
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Waldemar Rosiński
Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji

Robert Maciejak

Sylwester Kazimierz 
Maciejewski

Agata Michalak-Wójcik Piotr Perzyński Tomasz Paweł Stopiński

Joanna Filipek Robert KorbeńPiotr Idrian
Zastępca Przewodniczącej Komisji 

Finansów i Spraw Społecznych

Urszula Krupa 
Przewodnicząca Komisji Finansów 

i Spraw Społecznych

Robert Jacek Machaj 
Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej

Tomasz Winciorek
Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
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Numer  
i siedziba  
obwodu  

głosowania

Liczba  
uprawnionych  
do głosowania

Liczba  
głosów  

ważnych

frekwencja  
(%)

Liczba głosów ważnych oddanych 
na poszczególnych kandydatów

Stankiewicz 
Jerzy

Korbeń 
Robert

Kuleta 
Dariusz

Obwód nr 1 Maków 1663 1098 66 653 259 186
Obwód nr 2 Dąbrowice 870 514 59 291 92 131
Obwód nr 3 Wola Makowska 749 447 60 221 144 82
Obwód nr 4 Słomków 515 324 63 181 87 56
Obwód nr 5 Pszczonów 560 347 62 143 51 153
Obwód nr 6 Święte Laski 500 305 61 200 51 54

RAZEM 4857 3035 62 1689 684 662

Procentowo wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

WYNIKI GŁOSOWANIA – WYBORY WÓJTA GMINY MAKÓW – 21.10.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Maków,
Z całego serca dziękuję wszystkim za liczny udział w wyborach 21 października 
2018r. Dziękuję za poparcie dla mojego Komitetu Wyborczego i dla mnie. Czuję, że 
jestem Wam potrzebny. Wynik wyborczy, wielkie zaufanie dla mnie i całego mojego 
zespołu to wielkie zobowiązanie do służby, do jeszcze intensywniejszej pracy na 
rzecz naszej kochanej Gminy Maków. Dziękuję !

Z wyrazami szacunku
Jerzy Stankiewicz

Wasz Wójt

Stankiewicz Jerzy – 55,7 % Korbeń Robert – 22,5 % Kuleta Dariusz – 21,8 %

Serdecznie dziękuję za oddane na mnie  

głosy w wyborach do Rady Gminy Maków  

w okręgu wyborczym nr 1 

(Maków-ulice: Brzosty, Graniczna, Zwierzyniec)

Kazimierz Sałek

Opłaty i podatki w 2019 roku
Urząd Gminy w Makowie informuje, że w 2019 r., zarówno stawki za pobór wody, jak i odbiór odpadów komunalnych 

w gminie Maków nie ulegną zmianie i pozostaną w dotychczasowej wysokości tj.:

- cena za 1m3 wody – 2,30 zł brutto
- cena za odbiór odpadów: segregowanych za 1 osobę – 7 zł/m-c, niesegregowanych – 14 zł/m-c.

Wyżej przedstawione stawki obowiązują na terenie gminy Maków od ponad 3 lat.
Nie ulegnie również zmianie wielkość stawek podatkowych podatku od nieruchomości i podatku od środków trans-

portu podjętych uchwałami w 2012 roku.
Stawki podatku rolnego i podatku gruntowego od 2015 roku przyjmowane są w wielkości podawanej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.
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12 października 2018 roku odbyła się gminna uroczystość z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jej organizatorami były ma-
kowskie szkoły: Gimnazjum Św. Wojciecha oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Ks. Jana Twardowskiego. W spotkaniu wzięli udział 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz po raz pierwszy liczne grono 
emerytowanych nauczycieli z terenu Gminy Maków. Spotkanie 
było okazją wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom 
i pracownikom makowskiej oświaty za trud i poświęcenie w 
codziennej pracy oraz złożenia życzeń pomyślności w życiu 
osobistym i pracy zawodowej. Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny w wykonaniu uczniów obu placówek oraz krótki 
koncert najmłodszych członków makowskiej orkiestry pod 
dyrekcją Pana Mariana Chmielewskiego.

Na uwagę zasługuje miła atmosfera spotkania pokoleń. 
Pracownicy emerytowani z wdzięcznością i zadowoleniem 

ZASTĘPCA WÓJTA
Informujemy, że z dniem 1 grudnia 

b.r. Wójt Gminy Maków powołał na 
stanowisko Zastępcy Wójta Pana 
Adama Gasińskiego – dotychczaso-
wego pracownika Referatu Gospo-
darki Komunalnej naszego urzędu.  

Gratulujemy awansu i życzymy wielu 
sukcesów na nowym stanowisku. 

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 
przyjęli zaproszenie. Dzielili się swoimi wspomnieniami z 
czasu pracy zawodowej, a także opowiadali o swoich obec-
nych pasjach. Wiele miłych słów skierowano wobec swoich 
następców wysoko oceniając organizację i rozwój szkolnictwa 
w naszej gminie.

Wszyscy mamy nadzieję na kontynuację tradycji łączenia 
pokoleń pracowników makowskiej oświaty.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
Wójt Gminy Maków nagrodził dyrektorów szkół.  

Nagrody otrzymały Panie: Barbara Dziuda, Hanna Głuszek, 
Elżbieta Kamińska, Ewa Krawiec, Lidia Matyjaszczyk, Ga-
briela Michalska, Bożena Szmigler, Jolanta Szeliga, Jolanta  
Zarzycka-Karda. 

Okolicznościowe uroczystości odbywały się również w po-
zostałych szkołach na terenie naszej Gminy.

SERDECZNIE  
ZAPRASZAMY NA 

XXV MAKOWSKI  
KARNAWAŁ 

KTÓRY ODBĘDZE SIĘ  
W DNIU  

3 MARCA 2019 R.
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Fotorelacja z obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości

Występy artysytyczne

Publiczność z zainteresowaniem obejrzała okolicznościowy program artysytyczny Tak świętowały makowskie przedszkolaki

Gminny Konkurs Historyczny Wspólne śpiewanie Hymnu w gimnazjum...
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SP w Dąbrowicach-akcja Rekord dla Niepodległej SP w Woli Makowskiej-Gminny konkurs poezji patriotycznej

...i w Szkole Podstawowej w Makowie SP w  Świętem

SP w Słomkowie Gminny Konkurs  Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Gminny Konkurs Plastyczny Uroczystości w Pszczonowie
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Gmina Maków złożyła do Ministerstwa Sprawiedliwości 
wniosek o dofi nansowanie zakupu lekkiego samochodu ra-
towniczo – technicznego wraz z wyposażeniem. Wniosek zo-
stał rozpatrzony pozytywnie i przyznano nam dofi nansowanie 
w wysokości 270 000,00 zł. Gmina ogłosiła przetarg na zakup 
samochodu. Złożono jedną ofertę na kwotę 324 999,99 zł.

Planowany do zakupu pojazd zostanie przekazany na 
potrzeby OSP Maków. Jednostka ta należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a zakup lekkiego samo-
chodu ratowniczo – technicznego z wyposażeniem wpłynie 
pozytywnie na jej działalność. Corocznie makowscy strażacy 

Gmina Maków realizuje projekt pn. „Ochrona Środowiska natural-
nego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii 
w budynkach prywatnych” dofi nansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zamontowanych zostanie 90 kotłów na biomasę 
i 249 zestawów kolektorów słonecznych.

Zadanie wykonuje fi rma Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice 
Prawe 141D, 96-100 Skierniewice.

W ramach projektu zamontowano już 32 kotły na biomasę, 30 zesta-
wów kolektorów słonecznych oraz instalację fotowoltaiczną na budynku 
użyteczności publicznej. 

Wartość zadania to: 7 267 930,89 zł
Dofi nansowanie: 5 689 834,55 zł

SAMOCHÓD DLA OSP odnotowują duże ilości wyjazdów do akcji ratowniczych, z 
czego wiele z nich to zdarzenia drogowe. Dzięki wyposażeniu 
nowego samochodu zdecydowanie zwiększą się możliwości 
pomocy osobom poszkodowanym podczas prowadzonych 
akcji ratowniczych. Zakup ten wpłynie pozytywnie na pro-
fesjonalizm prowadzonych działań, a mieszkańcom pozwoli 
czuć się bezpieczniej.

„Współfi nansowano ze środków – Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W dniu 13 października br. odbyło się 
uroczyste otwarcie placu zabaw, siłow-
ni plenerowej oraz tarasu przy OSP w 
Jacochowie. Całość inwestycji to koszt 
97 481,12 zł. 

Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy 
Jacochowa zyskali miejsce w którym 
będą mogli trenować swoje ciała, a 
maluchy będą mogły ćwiczyć umiejęt-
ności polegające na nauce współpracy, 
kreatywność oraz współzawodnictwo. 
Piękny i funkcjonalny taras umożliwi 
mieszkańcom spotkania plenerowe przy 
grillu czy ognisku. Wszystkie te inwesty-
cje zachwycają mieszkańców oraz doda-
ją atrakcyjności miejscowości Jacochów.

Nowe atrakcje w Jacochowie
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9 października 2018 r. w Gminnym Przedszkolu w Makowie 
odbyła się wyjątkowa uroczystość - obchody 10-lecia istnienia 
przedszkola. To sporo, zważywszy, że dzieci, które zaczynały 
edukację w nowej placówce są już dziś w gimnazjum. Na 
uroczystość dzieci zaprosiły całe swoje rodziny, ale nie mogło 
również zabraknąć władz Gminy Maków, radnych, księdza 
proboszcza, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół oraz osób 
współpracujących z przedszkolem. Obchody rozpoczęły się 
od uroczystego Pasowania na Przedszkolaka przez Panią Dy-
rektor Gabrielę Michalską wszystkich nowo przyjętych dzieci. 
Następnie swoje umiejętności artystyczne i taneczne zapre-

10-lecie
MAKOWSKIEGO PRZEDSZKOLA

zentowały dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Jednak 
to nie był koniec atrakcji, ponieważ rodzice dzieci przedszkol-
nych przygotowali niespodziankę w postaci przedstawienia 
teatralnego do wiersza J. Tuwima „Rzepka”. W międzyczasie 
odbyły się podziękowania od gości, którzy wręczyli symbolicz-
ne upominki, prezentacja multimedialna, w której pokazano 
historię i najważniejsze osiągnięcia przedszkola. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, na którym nie za-
brakło wielkiego tortu ufundowanego przez radę rodziców, 
a także można było spróbować wypieków rodziców dzieci z 
przedszkola.

1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków

Przekaż 1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków.

Ciebie to nic nie kosztuje, a dla nas to szansa na rozwój m.in. zakup instrumentów, 
szkolenie młodych talentów i dzięki temu podtrzymanie wieloletniej tradycji Naszej Orkiestry.

W deklaracji PIT jako OPP wybierz: 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – numer KRS 0000116212.

Jako cel wpisz: OSP Maków – Orkiestra Dęta, ul. Przemysłowa 2, 96-124 Maków
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Ofi cjalnego otwarcia uroczystości oraz powita-
nia przybyłych dokonali: Przewodniczący Klubu 
Seniora ,,Mak ” Eugeniusz Kosson oraz Wójt Gminy 
Jerzy Stankiewicz.

Część artystyczną rozpoczął występ uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej, który 
wprowadził wszystkich w niezwykle doniosły 
nastrój zbliżających się obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pod 
czujnym okiem p.Anny Jaworskiej młodzi arty-
ści zaprezentowali piękne układy taneczne w 
polonezie oraz kunszt wokalny, śpiewając znane 
utwory patriotyczne. 

Kolejnym punktem programu był występ 
znanej już makowskiej publiczności młodej i uta-
lentowanej pianistki Marysi Tomaszewskiej. Zaraz 
po niej wystąpiły w swoich repertuarach młode 
skrzypaczki Agata Więcek i Julia Szymańska.

Blok występów artystycznych zakończył występ 
kabaretu Babki z Rodzynkami z Klubu Zacisze ze 
Skierniewic, którego występ co chwilę wywoływał 
wśród publiczności salwy śmiechu.

Wszystkie występy spotkały się z gorącym 
przyjęciem obecnych na sali .

Po części artystycznej uczestnicy udali się na 
poczęstunek przy pięknie przygotowanych i ude-
korowanych stołach. Nie zabrakło również tańców.

Uroczysty i odświętny charakter, miła i serdecz-
na atmosfera uroczystości, integracja lokalnych 
społeczności , nawiązywanie i rozszerzanie kon-
taktów towarzyskich - to wszystko sprawia, że 
impreza doskonale spełnia swój cel.

IV GMINNY DZIEŃ SENIORA
Już po raz 4. Makowski Klub Seniora ,,Mak” obchodził swoje święto – Gminny Dzień Seniora. Uroczystość odbyła 

się w sobotę 20 października w świetlicy OSP w Makowie. Uczestniczyli w niej członkowie Klubu ,,Mak”, władze 
Gminy oraz zaproszeni goście.
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W niedzielne popołudnie 9 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowie odbył się już po raz czwarty 
Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku Mikołaj zawitał do nas na pięknych saniach wraz ze swoimi pomocnikami Elfami. 
Śnieżynki częstowały wszystkich gości gorącą czekoladą, a Rada Rodziców przygotowała pyszne słodkości. Lokalni artyści 
wykonali piękne świąteczne ozdoby. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Makowie przedstawiły spektakl pt. „Mikołaj w tarapatach” .

Czas spędzony na Jarmarku minął bardzo szybko, miła atmosfera jarmarku wprowadziła mieszkańców Gminy w atmosferę 
tegorocznych Świąt.

II Jarmark Bożonarodzeniowy
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Choinka moich marzeń
W dniach 4 – 6 grudnia br. uczniowie szkół 

podstawowych w Dąbrowicach i w Woli Makow-
skiej wzięli udział w warsztatach plastycznych 
pn.  „Choinka moich marzeń”, których organi-
zatorem była Gminna Biblioteka publiczna w 
Makowie. Zajęcia poprowadziły panie: Hanna 
Skrzydło- instruktor Łódzkiego Domu Kultury i 
Bogusława Szadkowska- instruktor miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Skierniewicach. Motywem 
przewodnim warsztatów była choinka. W trakcie 
zajęć powstały wspaniałe prace, które można 
oglądać w galeriach  na stronach internetowych 
obu szkół.

W dniu 1 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Skierniewicach odbył się powiatowy 
konkurs czytelniczy pt. ,,Magiczny świat Tolkiena”. 
Naszą gminę reprezentowały uczennice VI klasy 
Szkoły Podstawowej w Słomkowie w składzie: Kin-
ga Foks, Aleksandra Piechut i Antonina Krokocka. 
Dziewczęta przed przystąpieniem do konkursu 
musiały zmierzyć się z lekturą pt. ,,Hobbit, czyli 
tam i z powrotem” oraz zapoznać się z życiorysem 
Tolkiena. Konkurs składał się z dwóch etapów: 
pisemnego i ustnego. Do drugiego etapu prze-
szła Kinga Foks, która odpowiedziała bezbłędnie 
na wszystkie pytania i zajęła pierwsze miejsce. 
Uczestniczki konkursu powróciły z dyplomami i 
cennymi nagrodami. Gratulujemy !

P.S. Serdeczne podziękowania dla Pani Anny 
Klepaczki z Filii Bibliotecznej w Słomkowie za 
bardzo dobre przygotowanie reprezentacji.

Magiczny  œwiat  Tolkiena

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej ostatnie miesiące bieżącego roku to okres dość pracowity. 
* 23 października odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „A Biało – Czerwona dumnie powiewa”, 

związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i skierowany był do uczniów klas I – III 
szkół podstawowych. 

* 7 listopada biblioteka była organizatorem spotkania autorskiego z Grażyną Bąkiewicz – historykiem, pedagogiem, autorką 
książek dla dzieci i młodzieży, laureatką wielu nagród literackich, które odbyło się  w SP w Makowie. 

* „Jak to sto lat temu było” - pod takim tytułem w dniu 8 listopada odbył się Gminny Konkurs Historyczny skierowany do 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Obejmował zakres tematyczny dotyczący odzyskania Niepodległości przez Polskę 
w 1918 r. 

(szerzej o wyżej wymienionych wydarzeniach można przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.gminamakow.info w zakładce „Aktualności”)
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
* W niedzielę  9 grudnia br. w miejscowości 

Długie koło Koluszek odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS w 
tenisie stołowym. W zawodach uczestniczyły 
drużyny UKS Maków.

 Drużyna kobiet (Anna Caban, Monika Jacczyk) 
zdobyła tytuł Wicemistrzyń Ludowych Zespo-
łów Sportowych Województwa Łódzkiego. W 
finale Makowianki przegrały 2:3 z ULKS Kusy 
Łobudzice. W półfinale UKS Maków pokonał 
LZS Koluszki 3:1.

 W mistrzostwach mężczyzn drużyna UKS 
Maków została Mistrzem Województwa 
Łódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych. 
UKS grając w składzie: Paweł Stopiński, Piotr 
Minkus, Michał Misiak pokonał kolejno dru-
żyny z Działoszyna 3:0, MLUKS Brzeziny 3:2 i 
w finale ULKS Kusy Łobudzice 3:0.

* Dobiegają końca rozgrywki ligowe i tak:
 Drużyna UKS Fungis Maków kobiet po remi-

sie 5:5 z ULKS Kusy Łobudzice zapewniła so-
bie III miejsce  II lidze kobiet. Męska drużyna 
kończy I rundę II ligi również na III miejscu. 
Natomiast w III lidze męskiej do rozegrania 
została jedna kolejka.

* Warto przypomnieć, że zawodniczki i zawodni-
cy UKS Maków reprezentują Szkołę Podstawo-
wą w Makowie w Olimpiadzie Młodzieży kl. VIII 
i gimnazjum, na poziomie powiatu zajmując I 
miejsca. Drużyna dziewcząt (Monika Jacczyk, 
Oliwia Niedźwiadek) zajęła IV miejsce w woje-
wództwie łódzkim, natomiast chłopcy (Błażej 
Burzyński, Hubert Piechut). W igrzyskach dzie-
ci klasy IV-VI chłopcy (Szymon Bakalarski, Jan 
Ceroń, Filip Warulik) zajęli I miejsce w powiecie 
oraz IX miejsce w województwie.

* Do zakończenia sezonu pozostał turniej 
Makowska Gwiazdka, który odbędzie się 22 
grudnia br. w Makowie oraz II Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny Żaków 23 grudnia br. 
w Łodzi.

Wicemistrzostwo jesieni stało się faktem. Jest to nagroda za 
pracę i zaangażowanie zawodników Macovii Maków w tym 
mijającym roku. Rok 2018 okazał się świetnym dla zespołu 
z Makowa. Pierwsza połowa roku to awans, a jednocześnie 
powrót do klasy okręgowej po zeszłorocznym spadku do klasy 
A. Druga połowa roku okazała się jedną z najlepszych, o ile 
nie najlepszą w historii klubu. Zespół grając jako beniaminek 
ligi okręgowej stał się rewelacją ligi, grając dobrą i przyjemną 
dla oka piłkę. To zaowocowało zajęciem drugiego miejsca 

Świetny rok drużyny Seniorów  
Macovii Maków 

w tabeli. Pokazuje to, jak wielkim potencjałem sportowym 
dysponuje nasza drużyna. Jednym z atutów naszej drużyny 
jest szeroka i wyrównana kadra zawodników. Każdy dawał z 
siebie wszystko i każdy jeden zawodnik dołożył coś od siebie. 

Teraz po zakończeniu rundy jesiennej czas na zasłużony 
odpoczynek, a po nowym roku powrót do ciężkiej i oby 
owocnej pracy.

Brawo DRUŻYNA !!! MACOVIA !!!
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MAKÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w 2019 R.
MAKÓW – KOLONIA; SIELCE LEWE — SIELCE PRAWE

WOLA MAKOWSKA

KRĘŻCE — DĄBROWICE JACOCHÓW — SŁOMKÓW

PSZCZONÓW; ŚWIĘTE LASKI; ŚWIĘTE NOWAKI

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 14 14 14

Luty 11 11

Marzec 11 11

Kwiecień 8 8 8

Maj 13 13

Czerwiec 10 10

Lipiec 8 8 8

Sierpień 12 12

Wrzesień 9 9

Październik 14 14 14

Listopad 16 16

Grudzień 9 9

Odbiór odpadów odbywa się 
w wyznaczonych dniach od godz.6.00 do 20.00
ODDZIAŁ SKIERNIEWICE – tel. 46 833 33 34 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

SUROWCE SUCHE
WRZUCAĆ: opakowania z tworzyw sztucznych (np. zgniecione butelki 
typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po produktach 
spożywczych) – bez zawartości; makulaturę (np. kartony, gazety, 
papier, książki) – niezabrudzone; opakowania metalowe (np. puszki 
po napojach i żywności) – czyste; opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po napojach).
NIE WRZUCAĆ: tłustego papieru, zużytych chusteczek higienicznych, 
tworzyw piankowych, silikonów, gum, tekstyliów.
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.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 14 14

Luty 11 11 11

Marzec 11 11

Kwiecień 8 8

Maj 13 13 13

Czerwiec 10 10

Lipiec 8 8

Sierpień 12 12 12

Wrzesień 9 9

Październik 14 14

Listopad 16 16 16

Grudzień 9 9

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 8 8 8

Luty 12 12

Marzec 12 12

Kwiecień 9 9 9

Maj 14 14

Czerwiec 11 11

Lipiec 9 9 9

Sierpień 13 13

Wrzesień 10 10

Październik 8 8 8

Listopad 12 12

Grudzień 10 10

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 5 5

Luty 5 5 5

Marzec 5 5

Kwiecień 2 2

Maj 7 7 7

Czerwiec 4 4

Lipiec 2 2

Sierpień 6 6 6

Wrzesień 3 3

Październik 1 1

Listopad 5 5 5

Grudzień 3 3

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło

Styczeń 8 8

Luty 12 12 12

Marzec 12 12

Kwiecień 9 9

Maj 14 14 14

Czerwiec 11 11

Lipiec 9 9

Sierpień 13 13 13

Wrzesień 10 10

Październik 8 8

Listopad 12 12 12

Grudzień 10 10


