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Kolejne miliony
na inwestycje w Gminie
6.447.561,11 zł – taką kwotę środków zewnętrznych na inwestycje
pozyskała w ciągu ostatnich 3 miesięcy Gmina Maków !

w Dąbrowicach. Na zadanie została
już podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim Województwa ŁódzRok 2020 jest bardzo trudny dla samorządów w całej Polsce, dlatego tym bardziej
kiego. Wartość inwestycji - 1.829.493
czerpiemy ogromną radość z każdej, nawet najmniejszej pozyskanej kwoty.
zł., dofinansowanie ze środków EuroW ramach Tarczy Samorządowej naszej Gminie została przyznana kwota na realizopejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
wane już inwestycje w wysokości 1,866.040,00 zł.
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie
960.716,00. Zadanie będzie realizowane
w 2021 roku. W ramach zadania pobudowany zostanie nowy budynek stacji
wraz zbiornikiem na wodę pitną. Zastosowana zostanie nowa technologia
poboru i uzdatniania wody co przyczyni
się do poprawy jakości wody i stałego
ciśnienia wody dla mieszkańców.
• Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Jacochów-Pszczonów-Pólko.
W ramach zadania wykonany zostanie
asfalt na odcinku 0,7 km, szerokość
jezdni: 5 - 4,5 m. Jest to pierwszy etap
tej inwestycji, kolejny zaplanowany
został na kolejny rok. Koszt ogólny: 699
347,04 zł, przyznane dofinansowanie:
276.380,00 zł.
• Gmina Maków poz ysk ała kwotę
59.692,59 zł na zakup 24 laptopów oraz
17 modemów z dostępem do Internetu.
Sprzęt został zakupiony w ramach
Aktualnie są lub w najbliższym czasie
Makowie tj. budynek szkoły, sali gimprojektu „Zdalna Szkoła”, który jest sfibędą realizowane następujące inwestycje:
nastycznej i przedszkola, oraz budynek
nansowany ze środków Europejskiego
szkoły podstawowej w Pszczonowie. BuFunduszu Rozwoju Regionalnego w
• Termomodernizacja budynków oświadynki zostaną ocieplone, wymienione w
ramach Programu Operacyjnego Polska
towych na terenie Gminy Maków – na
nich zostaną też źródła ogrzewania na
Cyfrowa na lata 2014-2020. Komputery
zadanie to została już podpisana umogazowe i cała przestarzała instalacja CO.
trafiły do wskazanych przez nauczycieli
wa z Urzędem Marszałkowskim WojeNa budynkach kompleksu w Makowie
uczniów, którzy z różnych przyczyn nie
wództwa Łódzkiego.
zostaną zamontowane ogniwa fotowolmieli dostępu do komputerów niezbędWartość projektu - 2.775.849,25 zł,
taiczne. Planowany termin realizacji - do
nych do nauki zdalnej.
wartość dofinansowania z Europejskiekońca 2021 roku.
Obecnie Gmina Maków prowadzi
go Funduszu Rozwoju Regionalnego
postępowanie mające na celu wyło- 1.896.036,49 zł.. W ramach zadania • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
nienie dostawcy sprzętu w ramach
w Dąbrowicach i budowa oczyszczalni
termomodernizacji zostanie poddany
ścieków przy Szkole Podstawowej
kompleks obiektów oświatowych w
Dokończenie na str. 2
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II tury projektu „Zdalna Szkoła +”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę, i uzyskał dofinansowanie w wysokości 54.994,50zł,
za które zakupionych zostanie 21 laptopów dla placówek
oświatowych. Dzięki dotacji, do szkół trafi nowoczesny sprzęt
do zdalnego nauczania.

Budowa żłobka

szkoły oraz placu zabaw, otrzymaliśmy stosowne pozwolenia
na budowę, wyłoniliśmy wykonawcę robót budowlanych. Prace budowlane powinny zakończyć się z końcem września br.
Na jesieni przystąpimy do zakupu niezbędnego wyposażenia
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
placówki oraz naboru kadry i dzieci. Z przyznanych dotacji
Łódzkiego na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
sfinansujemy oprócz remontu i zakupu wyposażenia również
w Dąbrowicach
płace zatrudnionej kadry prze okres dwóch lat. Planowany
• Szkolne pracownie w Szkole Podstawowej w Dąbrowicach
termin uruchomienia żłobka to 1 styczeń 2021 r. /
wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne niezbędne do • „Gaz System” wspiera Szkoły Gminy Maków ! 13 maja 2020
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodroku Gmina Maków podpisała umowę darowizny z Operatoniczych. W związku z pozytywnie zaopiniowanym przez
rem Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System” S.A. z siedzibą w
Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskiem złożonym przez
Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W ramach
Gminę Maków o zwiększenie kwot części oświatowej subwentej umowy Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz-System”
cji ogólnej w roku 2020 r. na dofinansowanie wyposażenia w
S.A. przekazał Gminie Maków kwotę w wysokości 30 000,00 zł
pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania biologii, chemii,
na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.
fizyki, geografii – Gmina Maków otrzymała kwotę w wysokości
Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono 12 laptopów wraz z
26.907,00 zł.
zestawami słuchawkowymi, oraz praktycznymi torbami.

Podpisanie umowy na modernizację drogi Jacochów Pszczonów

• W Makowie powstanie pierwszy żłobek, w którym Gmina
zapewni opiekę dla 20 maluchów. Na utworzenie placówki
Gmina Maków otrzymała dofinansowanie w wysokości
1.276.794,53 zł. Ogólny koszt zadania wyniesie 1.481.942,53
zł. Uzyskane dofinansowanie pochodzi z dwóch programów:
„MALUCH+ 2020” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Nowy żłobek
powstanie w budynku byłego gimnazjum, w centrum Makowa,
przy ul. Akacjowej 2. Obecnie trwają prace budowlane. Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające projekty przebudowy budynku

Dziękujemy serdecznie firmie „Gaz-System” za wsparcie naszego samorządu. Sytuacja w zakresie nauczania była bardzo trudna dla wszystkich, a przede wszystkim dla uczniów. Wymagała
ona wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie
innych metod. Dlatego jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że
nasze szkoły mogły skorzystać z okazanego nam wsparcia.
Mimo trudnych czasów i wyzwań, jakie stawia przed nami
nowa rzeczywistość spowodowana epidemią COVID – 19, Gmina Maków nie zaprzestaje swojego rozwoju. Każdego dnia Wójt
Gminy Maków wraz z zespołem pracowników urzędu, dokładają
wszelkich starań, aby mieszkańcom naszej Gminy żyło się lepiej.

www.gminamakow.info
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Sesje Rady Gminy Maków
W miesiącu maju i czerwcu br. Rada Gminy Maków obradowała na dwóch sesjach. Obydwu sesjom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Maria Piechut. Pierwsza z sesji, odbyła się w
dniu 21 maja br. i miała charakter korespondencyjny. Taki tryb
obradowania, podyktowany był obostrzeniami związanymi z
sytuacją epidemiczną w kraju. Była to już druga taka sesja w
historii naszej Gminy. Podczas jej trwania, radni przebywali w
swoich domach, głosując na wcześniej dostarczonych kartach
do głosowania. Sesja była transmitowana, na bieżąco więc była
możliwość zapoznawania się z wynikami głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał. Rada Gminy podjęła wszystkie
uchwały przewidziane w porządku sesji. Między innymi: dokonała
zmiany budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom, położonych w miejscowościach Pszczonów

i Maków. Podczas sesji Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz przedstawił
raport o stanie Gminy Maków za 2019 rok.
Druga z sesji, odbyła się w dniu 25 czerwca br. Ta sesja odbyła
się w zwyczajnym trybie, radni uczestniczyli w niej osobiście.
Porządek sesji był obszerny. We wstępnej części sesji zostały
zrealizowane stałe punkty sesji. Przewodnicząca Rady wraz z
Wójtem Gminy przedstawili informacje o bieżącej działalności
tj. za okres od 27 stycznia do 25 czerwca br.
W dalszej części sesji, Rada Gminy podjęła 6 uchwał, które
dotyczyły m.in.: zmiany budżetu gminy; zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej; rozpatrzenia petycji osoby fizycznej w
sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego; pozostawienia
bez rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem; uchylenia uchwały dotyczącej
programu Deszczówka.

Zadania inwestycyjne
Gminy Maków w I półroczu 2020 r.
W pierwszym półroczu 2020 r. na terminy gminy Maków realizowane były następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa hali sportowej – mimo wcześniejszych kłopotów przy budowie hali w chwili obecnej budowa idzie zgodnie z założeniami. Prace w budynku jak i na zewnątrz postępują w bardzo szybkim tempie. Wykonana została elewacja budynku, ku końcowi
zbliżają się także prace zagospodarowania terenu. W budynku natomiast kończą się prace wykończeniowe łazienek, szatni,
pomieszczeń rekreacyjnych. Budynek hali planujemy oddać do użytkowania jeszcze w tym roku.
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Zadania inwestycyjne Gminy Maków w I półroczu 2020 r.
2. Budowa budynku urzędu gminy w technologii pasywnej – trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem. W chwili
obecnej wykonywane są prace związane z montażem instalacji i ścianek działowych oraz odnawialnych źródeł energii, które
będą służyły m.in. do ogrzewania budynku i jego schładzania. /Fot. poniżej/

3. Przebudowa drogi gminnej 115258 E
w miejscowości Słomków – w ramach
zadania zostanie wykonana nakładka
asfaltowa na ulicach Borowiny, Za
Górą, Polna oraz fragment ul. Okrężnej.
Zadanie polega na wykonaniu jezdni
o nawierzchni asfaltowej o szerokości
4,5 m na długości 2051 m, oraz jezdni
o nawierzchni asfaltowej o szerokości
3,5 m (wraz z czterema mijankami) o
długości 1204 m. Koszt przebudowy
wynosi: 2 432 780,28 zł, a termin zakończenia prac drogowych wyznaczony
został na 30.09.2020 r. /Fot. obok?
4. „Ochrona środowiska naturalnego
Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
prywatnych – II etap”. W ramach projektu zamontowanych zostanie 80 kotłów
na pellet i 59 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.
Zadanie idzie zgodnie z planem. Jest
mieszkańców zamontowane zostały
to kolejny etap tej inwestycji skiero684 zestawy kolektorów słonecznych
wany do mieszkańców naszej Gminy.
oraz 90 kotłów na biomasę.
Wartość projektu wynosi 3 203 315,25 5. Zakupione zostały nowe zabawki na
zł, pozyskane dofinansowanie stanowi
plac zabaw przy gminnym przedszkolu
2 505 727,75 zł.. Stawiamy na ochronę
w Makowie, a plac zabaw przy makowśrodowiska i proekologiczne inwestyskim amfiteatrze zyskał nowe ogrodzecje, w poprzednich latach u naszych
nie i maty dbające o bezpieczeństwo

przy upadku, zamiast piachu pojawił
się nowy trawnik.
Ponadto do świetlicy wiejskiej w
Makowie zakupiony został sprzęt gastronomiczny. Inwestycje te łącznie
kosztowały ponad 36 000 złotych.

www.gminamakow.info
6. Świetlica wiejska w Jacochowie otrzymała nowe wyposażenie kuchenne
i grill gazowy, oraz klimatyzację zamontowaną w kuchni, których wartość
wynosi 16 800 zł.
7. Wykonano potrójne powierzchniowe
utrwalenie drogi na ul. Zagajnej w m.
Maków- Kolonia o szer. 2,6 m. i dł. 1200
mb. za sumę 77 490 zł wraz z odtworzeniem rowów odwadniających o długości
1090 mb. i zamontowaniem 24 przepustów oraz 2 studzienek odwadniających
za sumę 21 587 zł. Dzięki temu znacznie
poprawił się komfort użytkowników
tejże drogi. Poprzez wykonanie odwodnienia wyeliminowano problem zalewnia posesji z który od dawna dotykał
mieszkańców ul. Zagajnej.
8. W Woli Makowskiej na placu rekreacyjnym przy szkole podstawowej
zbudowano drewnianą altanę wraz z
wyposażeniem, której wartość wynosi
22 000 zł, oraz ustawiono przenośną
toaletę typu TOI-TOI. Zakupiona została również zmywarka do świetlicy
wiejskiej oraz namiot do organizacji
imprez plenerowych. Całość inwestycji
przekroczyła wartość 33 000 złotych.
9. Na terenie świetlicy wiejskiej w Świętem zostały utworzone alejki z kostki
brukowej, natomiast w samej świetlicy
zamontowano klimatyzację. Inwestycja
wyniosła 29 000 zł.
10. Do świetlicy w Słomkowie zakupiony został sprzęt multimedialny oraz
zamontowano klimatyzację. W tej
miejscowości oznakowano wybrane
skrzyżowania. drogowe. Koszt wykonania tych zadań to 31 991,20 zł.
11. Sporządzono dokumentację projektową na inwestycję pn. Rozbudowa drogi
gminnej nr 105301E, ul. Akacjowa w
Makowie prowadzonej w drodze tzw.
zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID). W dniu 25.05.2020 r.,
złożono do Starosty Skierniewickiego
kompletny wniosek o wydanie stosowniej decyzji.
Inwestycja będzie prowadzona na odcinku o długości ok. 1150 m, począwszy
od skrzyżowania z drogą powiatową
przy cmentarzu do skrzyżowania z
ul. Wiosenną. Prace polegać będą na:
poszerzeniu jezdni do uzyskania szerokości 5,50 m i ułożeniu nowych warstw
z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy o szerokości 0,75 m każde, ścieżki
rowerowej z betonu asfaltowego o
szerokości 2,00 m, na całej długości
inwestycji, chodnika o szerokości 2,00
m i długości ok. 100 m, zjazdów do
działek przyległych oraz odtworzeniu
istniejącego rowu przydrożnego.

Plac zabaw w Makowie

Maków-Kolonia ul. Zagajna

Teren rekreacyjny w Woli Makowskiej
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Zmiany personalne
w makowskiej parafii
Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Biskupi kierują poszczególnych księży na nowe parafie. Tak też stało
się w ostatnich dniach czerwca br. w naszej makowskiej parafii. Na mocy decyzji Biskupa Łowickiego po dwóch latach pełnienia
posługi duszpasterskiej ks.kan.dr Sławomir Wasilewski zwolniony został z urzędu proboszcza parafii pw. św. Wojciecha, biskupa
i męczennika w Makowie i dziekana dekanatu Skierniewice – św. Jakuba, a mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Skierniewicach i dziekanem dekanatu Skierniewice – NSPJ. Serdecznie dziękujemy za ten czas posługi duszpasterskiej w naszej parafii !
Nowym proboszczem makowskiej parafii został ks.kan. mgr lic. Tadeusz Jaros, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św.Andrzeja
Apostoła i św.Małgorzaty dziewicy i męczennicy w Dmosinie, który mianowany został jednocześnie dziekanem dekanatu Skierniewice- Św.Jakuba.
Uroczyste liturgiczne objęcie urzędu proboszcza parafii i symboliczne przekazania klucza do kościoła odbyło się podczas uroczystej Mszy św. w niedzielę 5 lipca br. w obecności wicedziekana ks. Janusza Zabłockiego, podczas której nowego gospodarza
naszej makowskiej parafii bukietami kwiatów powitały delegacje władz gminy, dzieci i parafian.
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Tydzień wcześniej z parafianami pożegnał się
ks. proboszcz Sławomir Wasilewski
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Skutki spalania śmieci w piecach
domowych
To, czym palimy w domowym piecu, nie jest wyłącznie prywatną sprawą właściciela, ponieważ w znaczny sposób wpływa
na jakość powietrza i czystość okolicy. Odpowiedzialność za
właściwy stan powietrza ponoszą często sami mieszkańcy, którzy
w ramach oszczędności palą śmieci w piecach.
Domowy piec nie jest jednak spalarnią śmieci!!! Nie powinno
do niego trafiać nic poza paliwem określonym przez producenta.
W trakcie palenia śmieci w piecach uwalnia się bowiem do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają
się w sposób niekontrolowany i są wchłaniane przez okolicznych
mieszkańców. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później
dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.
Do szkodliwych substancji powstających w trakcie niewłaściwego spalania odpadów zalicza się m.in:
• Tlenki azotu, które podrażniają i uszkadzają płuca,
• Tlenek węgla, który wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia
transport tlenu w organizmie,
• Dwutlenek siarki, który powoduje trudności w oddychaniu,
• Chlorowodór, który tworzy z parą wodną silnie żrący kwas
solny,
• Cyjanowodór, który blokuje nieodwracalnie oddychanie
tkankowe,
• Dioksyny i furany, które powodują nowotwory wątroby i
płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego, mają
działanie alergiczne.
Substancje te jako, że stosunkowo ciężkie, szybko osiadają na
terenie działki, na której stoi dom i na roślinach uprawianych w
przydomowych ogródkach. Im bliżej źródła spalania tym stężenie
trucizn w powietrzu jest większe. Żyjąc więc w okolicy, w której
palenie odpadów w domowych kotłowniach jest powszechne
narażamy siebie i swoja rodzinę na utratę zdrowia.
DOBRZE WIEDZIEĆ!!
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy”
w kominach. Piece domowe nie spełniają norm do właściwego
przekształcania odpadów, a w szczególności standardów emisyjnych. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji
i pożarów budynków mieszkalnych. Spalanie w domowych
piecach przebiega w zbyt niskich temperaturach, spaliny nie są
oczyszczane (instalacje domowe nie posiadają filtrów powietrza)
a kominy domostw są o wiele za niskie (produkty spalania nie są
wynoszone na daleką odległość gdzie mogłyby być rozproszone
przez wiatr).
SANKCJE KARNE !!!
Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na
wolnym powietrzu jest bezwzględnie zabronione i karalne!!
Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych w
zakresie właściwego postępowania z odpadami jest Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta. W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w nieprzeznaczonych do tego kotłach domowych grożą sankcje karne
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść
nawet 5 000 zł.

Ponadto przypominamy, że tzw. uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego, wprowadziła nakaz wymiany do
dnia 1 stycznia 2023 r., kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów”,
(których eksploatację rozpoczęto przed 01.05.2018r.). Od 2023 r.
nie będzie więc można ogrzewać mieszkań przy pomocy przestarzałych kotłów węglowych lub na drewno.
WARTO PAMIĘTAĆ !!!
Odpady z tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do
recyklingu, z którego można tworzyć nowe produkty: opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp. Poprzez
spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy
środowisko, w którym żyjemy.

www.gminamakow.info
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W piątek, 26 czerwca 2020 r. w szkołach podstawowych na
terenie gminy Maków, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Bez uroczystych
akademii, apelów uczniowie pojedynczo odbierali świadectwa
w swoich szkołach.
Jedynie najstarsze roczniki spotkały się ze swoimi wychowawcami i nauczycielami na małych uroczystościach, by podsumować
ostatnie 8 lat nauki. Były ciepłe słowa, gratulacje i życzenia. Miłe
wspomnienia i te najbardziej zapadające w pamięć wydarzenia.
Najlepszym wręczono stypendia, pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe.
W szkołach prowadzonych przez Gminę Maków wakacje rozpoczęło 783 dzieci i młodzieży.
Miniony rok szkolny, to rok szczególny, inny niż wszystkie
dotychczas. Szerzący się koronawirus spowodował, że 12 marca
2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
we wszystkich placówkach systemu oświaty. Od 25 marca 2020r.

szkoły przeszły na system zdalnego nauczania, co było bardzo dużym wyzwaniem. Wprowadzono różnorodne metody i techniki
kształcenia na odległość. Nauczyciele i uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia
się. Potrzebne było także wsparcie ze strony rodziców, za co im
bardzo dziękujemy. Nauczanie na odległość to była niecodzienna
i trudna sytuacja, uczniowie zostali pozbawieni bezpośredniego
kontaktu z nauczycielami i swoimi kolegami. Szkoły przestały
tętnić życiem, stały się ciche i smutne. Był to dla nas wszystkich
trudny egzamin, ale myślę, że zdaliśmy go celująco. Szczególnie
było to trudne do uczniów klas ósmych, którzy w tym czasie
przygotowywali się również do swojego pierwszego, ważnego
egzaminu. Mamy nadzieję, że jego wyniki będą bardzo dobre i
wszyscy uczniowie dostaną się do wybranych przez siebie szkół.
Nauczycielom i uczniom życzymy spokojnych, radosnych i
przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Mamy nadzieję, że 1
września wrócą do szkoły już w normalnym, stacjonarnym trybie.

Gmina Maków realizuje projekt pn. „Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł
energii w budynkach prywatnych – II etap” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to już kolejny projekt, w którym Gmina
stawia na ochronę środowiska i odnawialne źródła energii.
Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Maków możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, czego efektem będzie poprawa jakości życia w naszej gminie. Inwestycja korzystnie wpłynie też na jakość środowiska
przyrodniczego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.
W ramach projektu zamontowanych zostanie 80 kotłów na biomasę i 59 zestawów kolektorów słonecznych na budynkach
prywatnych.
Wartość projektu to: 3 203 315,25zł
Dofinansowanie: 2 505 727,75 zł
Dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
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WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W GMINIE MAKÓW
I TURA – 28.06.2020 - kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
liczba
uprawnionych

liczba
głosów
ważnych

frekwencja
%

Biedroń
Robert

Bosak
Krzysztof

Duda
Andrzej
Sebastian

Hołownia
Szymon
Franciszek

Kosiniak-Kamysz
Władysław
Marcin

Trzaskowski
Rafał
Kazimierz

ObKW nr 1
w Makowie

1646

1170

71,14

13

95

698

159

43

150

ObKW nr 2
w Dąbrowicach

851

573

68,04

7

46

328

83

17

86

ObKW nr 3
w Woli Makowskiej

753

519

69,19

7

49

363

47

11

37

ObKW nr 4
w Słomkowie

517

341

65,96

3

14

223

40

10

48

ObKW nr 5
w Pszczonowie

557

370

66,61

5

36

246

33

11

36

ObKW nr 6
w Świętych Laskach

491

313

64,15

5

20

212

33

10

30

Razem w Gminie

4815

3286

68,49

40

260

2070

395

102

387

nr obwodu

II TURA – 12.07.2020
nr obwodu

liczba
uprawnionych

liczba
głosów
ważnych

frekwencja
%

Duda
Andrzej Sebastian

Trzaskowski
Rafał Kazimierz

ObKW nr 1
w Makowie

1664

1194

72,72

864

330

ObKW nr 2
w Dąbrowicach

852

588

69,60

405

183

ObKW nr 3
w Woli Makowskiej

746

526

71,98

426

100

ObKW nr 4
w Słomkowie

510

352

69,61

278

74

ObKW nr 5
w Pszczonowie

559

385

69,95

311

74

ObKW nr 6
w Świętych Laskach

493

335

68,36

264

71

Razem w Gminie

4824

3380

70,96

2548

832

Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 1 lipca 2020 r. online: za pomocą bankowości elektronicznej,
PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl będą przyjmowane wnioski na: świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS i portalu empatia na
świadczenia „Dobry Start”.
Natomiast od 1 sierpnia 2020 r. będzie można również składać wnioski w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, Maków ul.
Główna 3 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Ponadto GOPS w Makowie przypomina, że świadczenia wychowawcze tzw. „500+” przyznane są na okres zasiłkowy 2019/2021
trwający do 31.05.2021 r. Wobec powyższego wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 lutego 2021 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 w godzinach od 8 do 16.

www.gminamakow.info
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LZS MACOVIA MAKÓW

Wznowienie zajęć po przerwie
LZS Macovia Maków czwarty raz z rzędu otrzymała wsparcie
- Drużyna seniorów rozegrała mecz z zespołem Mazovia
finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego
Rawa Mazowiecka,
Programu „KLUB”.
- Druga drużyna seniorów rozegrała mecz z zespołem Orkan
Wysokość kwoty dofinansowania wyniesie 10 tys. zł, z czego 6
Sochaczew,
tys. zł przeznaczone będzie na wynagrodzenie trenera, a pozo- Drużyna C2 Trampkarz rozegrała cztery mecze z zespołami:
stałe 4 tys. na sprzęt sportowy.
Muskador Wola Pękoszewska, Białka Biała Rawska (dwuPo dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,
krotnie) oraz Malina Piątek.
Macovia Maków 18 maja 2020 r wznowiła zajęcia. Każda z drużyn
- Drużyna D2 Młodzik rozegrała trzy mecze z zespołami:
odbywa zajęcia dwa razy w tygodniu.
Unia Skierniewice (dwukrotnie) oraz Maliną Piątek.
W nowym sezonie 2020/2021 LZS Macovia Maków będzie
Kadra trenerska Macovii Maków na sezon 2020/2021:
posiadała 4 drużyny:
- Arkadiusz Koźbiał – trener pierwszej drużyny seniorów
- Pierwsza drużyna seniorów – Liga Okręgowa
- Jarosław Patan – trener drugiej drużyny seniorów
- Druga drużyna seniorów – Klasa B
- Arkadiusz Gasiński – trener drużyny C2 Tramkparz
- C2 Trampkarz (rocznik 2007-2008) – Liga okręgowa
- Adam Gasiński – trener drużyny C2 Trampkarz
- D2 Młodzik (rocznik 2009 i młodsi) – Liga okręgowa.
- Jarosław Łopatka – trener drużyny D2 Młodzik
Od czasu wznowienia treningów poszczególne drużyny zdążyły
- Patryk Błędowski – trener drużyny D2 Młodzik
rozegrać kilka meczów sparingowych.

Powszechny Spis Rolny 2020
W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, odbędzie się Powszechny Spis Rolny według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:
– Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie
internetowej poświęconej spisowi;
– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym
przez rachmistrza telefonicznego,
– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez
rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Maków
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
w miejscowości Święte Laski

L.p

Nr działki

Powierzchnia

Wartość netto

Wartość brutto

Wadium

m

zł

zł

zł

2

1

250

1500

32.439,03

39.900,00

3.990

2

251

1500

32.439,03

39.900,00

3.990

3

252

1500

32.439,03

39.900,00

3.990

4

255

1500

34.024,39

41.850,00

4.185

5

256

1500

34.024,39

41.850,00

4.185

6

257

1500

34.024,39

41.850,00

4.185

7

259

1500

34.024,39

41.850,00

4.185

Dla terenu, z którego wydzielono działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ogłoszony Uchwałą
Rady Gminy Maków NR III/17/14 z dnia 5 grudnia 2014 roku oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego ogłoszony Uchwałą
Rady Gminy Maków nr XXIV/125/08 z dnia 27.08.2008r. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego w/w
działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i mieszkaniowo-usługowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Makowie pok. nr 2. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020 r. wraz z podaniem nr działki.
Bliższych informacji udziela Zastępca Wójta, pok. nr 2, tel. 46 831-20-17, wew. 114, tel. kom. 515-351-407 w godzinach pracy Urzędu Gminy. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Makowie, na stronie internetowej
Urzędu http://www.gminamakow.info/, w Biuletynie Informacji Publicznej http://makow.bipst.pl oraz portalu: https://www.
facebook.com/gminamakow.info/.
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