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50 lat i więcej
razem
W sobotę 24 września br. odbył się Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 11 par z terenu gminy Maków, 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 na Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w Makowie. Wójt Jerzy Stankiewicz udekorował Jubilatów
Medalami ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a następnie Sekretarz Gminy Maria Krawczyk , Przewodnicząca RG Maria Piechut i
Kierownik USC Justyna Sabaj, wręczyli Jubilatom dyplomy, kwiaty i drobne upominki.
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani lampką szampana i jubileuszowym tortem. Następnie
Jubilaci i zgromadzeni goście mogli przy kawie i domowym cieście miło spędzić czas.
Danuta i Jerzy Dzięgielewscy
Danuta i Marian Foks
Zofia i Józef Karwat
Zofia i Józef Magdziarz

Jubileusz 50-lecia obchodzili Państwo:
Krystyna i Wiesław Ozimek
Danuta i Henryk Pokora
Halina i Edward Stań
Wiesława i Jan Tarnowscy

Wanda i Tadeusz Wojciechowscy
Teresa i Marian Wójcik
Stefania i Kazimierz Zdun
Ciąg dalszy na str. 8-9
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Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności Urzędu Gminy
INWESTYCJE
1. Gmina Maków otrzymała dofinansowanie w wysokości 14
345 000,00 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:
- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów
nr 2953E” (dofinansowanie 10 925 000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji 11 500 000,00 zł, wkład własny
575 000,00 zł)  -  zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego;
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni
głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” (dofinansowanie 3 420 000,00 zł,  przewidywana wartość inwestycji
3 800 000,00 zł, wkład własny 380 000,00 zł) – zlecono
wykonanie Programu Funkcjonalno -  Użytkowego;
2. Zakończono prace projektowe związane z Przebudową istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego
Centrum Kultury. Firma rozpoczęła prace w budynku z dniem 15
września. Inwestycja dofinansowana jest z programu „Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
3. Na zadanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy
Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii – III
etap” w dniu 2 września ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, planowany termin otwarcia
ofert 3 października. Zadanie dofinansowane jest z środków
unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiot
zamówienia obejmuje zakup i montaż 41 kotłów na pellet
w domach jednorodzinnych mieszkańców oraz 4 instalacje
fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej.  
4. Gmina Maków otrzymała dofinansowanie w wysokości
959 574,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 115253E” (Maków, ul.
Kolejowa). Zakres: przebudowa drogi na odcinku 550 mb.
Przewidywana wartość inwestycji 1 231 643,00 zł.
5. Gmina Maków realizuje cztery projekty w ramach konkursu
„Sołectwo na plus”. – informacja na str. 3.
6. 20 czerwca ogłoszono drugi przetarg na realizację zadania pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych
punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków”. Przetarg
wygrała firma MR INSTAL Makowski Sp. j. z Łodzi, która zrealizuje inwestycję za 2 261 355 zł (z czego 1 800 000 zł stanowi
dofinansowanie z Polskiego Ładu). 11 sierpnia podpisano
umowę z Wykonawcą, zostały już rozpoczęte prace projektowe.
Planowany termin zakończenia realizacji do 10 lutego 2024 r.
7. Gmina pozyskała dotację z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego w
wysokości 122 630,51 zł na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości
Maków” – informacja na str. 4.
8. Gmina pozyskała dofinansowanie z
budżetu Samorządu Województwa
Łódzkiego w   wysokości 129 006,46 zł
na zadanie „Makowski skwer przyjazny
naturze” – informacja na str.4.
9. Gmina przystąpiła do programu „Cyfrowa
Gmina”W projekcie tym wykonana została już techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa  Urzędu (audyt) , na październik
przewidziane są szkolenia specjalistyczne
z bezpieczeństwa sieci komputerowych
dla pracowników urzędu gminy oraz

dyrektorów szkół. Ogłosiliśmy przetarg na sprzęty, który jest
na etapie opiniowania prawnego.
10. „Przebudowa łazienek w OSP w Świętem” – Gmina Maków
uzyskała pozytywną ocenę wniosku i w dniu 5 lipca podpisała
umowę o jego dofinansowanie. Wyłoniono wykonawcę, z którym zastała podpisana umowa na wykonanie remontu. Niebawem przekazany zostanie teren Wykonawcy, który przystąpi
do prac. Termin wykonania prac zaplanowano na 31.03.2023r.  
11. „Przebudowa łazienek w OSP Jacochów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych
oraz remontem elewacji” – Gmina Maków uzyskała pozytywną
ocenę wniosku i w dniu 5 lipca podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto
umowę na wykonanie remontu. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.03.2023 r.
12. W dniu 2 września na Makowskim Amfiteatrze odbył się Festiwal Kolorów – informacja na str. 12.
13. „Makowskie spotkania z rodziną” to projekt Gminy Maków,
który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu„Samorząd
Przyjazny Rodzinie 2022”. Ogólna kwota projektu 81.500,00 zł.
Trwa już realizacja projektu, część zadań została już zrealizowana. Odbyły się już seanse kina plenerowego, kino objazdowe
7D, wycieczka do Dinoparku. wystawa artystów lokalnych.
Przed nami jeszcze „Ministudia” i Jarmark Bożonarodzeniowy.  
GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Odtworzono rów przydrożny wraz z zamontowaniem 30
przepustów o długości 530 m w miejscowości Jacochów.
2. Wykonano mapę do celów projektowych na rozbudowę ścieżki
rowerowej Maków Kolonia – Wola Makowska o długości 2200 m.
3. Rozpoczęto procedurę z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
pod nazwą „Modernizacja fazy pierwszej procesu technologicznego produkcji podłoża pod uprawę pieczarek”. Wnioski
i uwagi do przedsięwzięcia należy składać do 4 października.
4. W dniu 6 września w urzędzie Gminy w Makowie odbyło się
spotkanie z Prezesem firmy Agarais w sprawie uciążliwości zapachowych zgłaszanych do Urzędu Gminy przez mieszkańców.
5. W wyniku zbiórki objazdowej przez firmę Eko - Region zebrano
144 tony odpadów wielkogabarytowych.
6. W dniu 16 września przy współpracy szkół i przedszkoli z
terenu gminy odbyło się Sprzątnie Świata. Uczniowie i przedszkolaki zebrali ok 100 worków śmieci. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym akcję nauczycielom i uczniom.
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7. Podpisano umowę z Firmą ATIK sp. z o.o. z Łodzi na rewitali- 10. Grupa gospodarcza w okresie wakacyjnym była zaangazację zabytkowej kapliczki w Jacochowie na kwotę 30.750 zł
żowana w prace remontowe w placówkach oświatowych
(20 tys.zł -dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 10.750
naszej gminy oraz wszelkiego rodzaju prace bieżące, jak np.
zł -wkład własny). Zakres robót: usuniecie farb z cegieł i fug,
przygotowanie terenu pod przyjęcie pielgrzymów, Noc Święprzywrócenie wyglądu naturalnej cegły, naprawa lub wymiana
tojańską, dożynki gminne, kina plenerowe, Festiwal Kolorów.
szklanych okien chroniących obrazy.
Ponadto utrzymanie zieleni na terenie gminy jak i wszystkich
8. Trwają prace przygotowujące przetarg na odbiór i zagospoobiektach sportowych.
11. Dnia 12 lipca 2022 r. Gmina Maków otrzymała warunki techdarowanie odpadów komunalnych na rok 2023.
niczne włączenia sieci kanalizacji sanitarnej planowanej na
9. Od 22 sierpnia br.w Urzędzie Gminy w Makowie rozpoczęto
terenie Gminy Maków do sieci kanalizacyjnej ZWIK„Wod – Kan”.
przyjmowanie wniosków w ramach dodatku węglowego
dla opalających węglem. Dotychczas wpłynęło ponad 1600 12. Opracowano i przesłano do zatwierdzenia przez Wojewodę
Łódzkiego analiz ryzyka dla ujęć wody z terenu Gminy Maków.
wniosków.
13. Uzupełniono ubytki w nawierzchniach asfaltowych masą na
zimno.

Sesje Rady Gminy Maków
W okresie letnim odbyły się trzy sesje Rady Gminy Maków. Sesjom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Piechut.
Pierwsza sesja odbyła się 13 lipca br. i była to sesja nadzwyczajna.
Podczas sesji dokonano pilnych przesunięć budżetowych oraz
wyrażono zgodę na rozwiązanie porozumień międzygminnych
z Gminą Miasto Skierniewice, które dotyczyły nadania części
terenu miasta i część i terenu naszej gminy statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej, powołania Komisji Uzdrowiskowej oraz
opracowania statusu  obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Druga sesja odbyła się 8 sierpnia br i także była sesją nadzwyczajną. Na tej sesji dokonano zmian budżetu gminy m.in. w
związku z podpisaniem umów na Granty Sołeckie, na realizację
programu „Czyste Powietrze” , na realizację zadań „Przebudowa  
łazienek w OSP w Świętem” oraz „Przebudowa łazienek w świetlicy OSP Jacochów” , na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego
w miejscowości Maków” i w związku z podpisaniem umowy na
zadanie „Rewitalizacji zabytkowych kapliczek na terenie Gminy
Maków – kapliczka Jacochów”. W związku z nowelizacją Karty
Nauczyciela Rada Gminy podjęła uchwałę , w której określono
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych.
Kolejna sesja Rady Gminy Maków zwołana w trybie zwyczajnym
odbyła się 22 września br. W sesji wzięli udział radni, Wójt Gminy

Jerzy Stankiewicz, Zastępca Wójta Adam Gasiński, Sekretarz Gminy Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy Justyna Winciorek, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi. Ponadto
w sesji wzięli udział: Prezes Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”
Marek Skiba i Komendant Miejski Policji w Skierniewicach insp.
Wojciech Dworak z pracownikami.
We wstępnej części sesji zrealizowano stałe punkty sesji tj.
przyjęto protokoły z poprzednich dwóch sesji nadzwyczajnych.
Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy przedstawili informacje
o działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części sesji
została przedstawiona informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze br. oraz  podjęto  uchwały, które przewidywał porządek sesji.
Kolejnym punktem tej sesji było  przedstawienie sprawozdania
z realizacji lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania
„GNIAZDO” za lata 2014 – 2020 oraz przedstawienie zamierzeń
w kontekście opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju.
Omówiono również stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków w latach 2019 – 2021 w kontekście
możliwości odtworzenia posterunku Policji  zlikwidowanego w
2012 roku.
Bardzo ważnym punktem tej sesji była debata społeczna „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”
W końcowej części sesji – radni zgłaszali zapytania i wnioski.
Do wszystkich poruszanych spraw odniósł się Wójt Gminy.
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„Sołectwo na plus”
Gmina Maków realizuje cztery projekty w ramach konkursu
„sołectwo na plus”. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla zadań w
takich sołectwach jak Jacochów, Sielce, Dąbrowice i Wola Makowska. Każde z sołectw otrzymał po 12.000,00 zł dofinansowania.
Sołectwo Jacochów realizuje zadanie pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w sołectwie Jacochów”. Projekt przewiduje
zakup materiałów do jego realizacji tj.  płyty betonowe oraz ławki.
Dzięki projektowi zrewitalizowane zostanie otoczenie wietlicy
Wiejskiej będącej centrum spotkań mieszkańców. Ułożeniem

płyt i instalacją ławek zajmą się, w ramach wkładu własnego,
mieszkańcy sołectwa. W niedługim czasie przystąpią do prac.
Sołectwo Sielce dzięki projektowi pn. „Odświeżenie Świetlicy
wiejskiej zlokalizowanej
w Sielcach Lewych” przywróci świetność Świetlicy Wiejskiej,
która przez lata korzystania uległa zniszczeniu. Zadanie to będzie
polegało na modernizacji wnętrza sali Świetlicy Wiejskiej poprzez
naprawę uszkodzeń ścian, malowanie, wymianę sufitu oraz
wymianę oświetlenia. Został już wybrany wykonawca zadania i
niebawem przystąpi do jego realizacji.
Sołectwo Dąbrowice realizuje projekt „Doposażenie strażaków OSP Dąbrowice”. Zadanie to polega na zakupie ubrań dla
strażaków tj. buty strażackie specjalne, ubrania specjalne Żar,
emblematy, kominiarki strażackie, rękawice techniczne, koszulki
strażackie. Zostało już złożone zamówienie i obecnie oczekujemy
na jego realizację.
Sołectwo Wola Makowska rozpoczęło realizację projektu  
„Sołeckie tablice informacyjne”. Zadanie to polega na zakupie i
umiejscowieniu trzech tablic informacyjnych dla mieszkańców
w celu poprawy ich dostępu do informacji. Tablice zostały zamówione i oczekujemy na realizację zamówienia.

Renowacja zbiornika wodnego

Gmina pozyskała dotację z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 122 630,51 zł na zadanie
„Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Maków”.
Zbiornik został wyczyszczony i uformowany. Dostarczona i
ułożona została  geotkanina, geowłóknina i geomembrana.
Wykonane wszelkiego rodzaju obróbki  i kotwienia oraz prace
ogrodnicze. Aktualnie zakończyliśmy  już pierwszy etap prac
rewitalizujący skwer.

Ogłoszenie

Gmina pozyskała dofinansowanie na rewitalizację skweru
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na kwotę
129 006,46 zł. W ramach zadania „Makowski skwer przyjazny
naturze” zostaną zrobione nasadzenia z roślin zielonych i kwietnych, zakupione i zamontowane będą również elementy małej
architektury np. ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,
domki dla owadów, budki dla ptaków. Stworzone będą ścieżki
edukacyjne o tematyce przyrodniczej.

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Makowie, w związku z zamiarem przeprowadzenia
procedury likwidacji Spółdzielni, wzywa wszystkich
członków Spółdzielni lub ich spadkobierców do pisemnej aktualizacji danych osobowych i adresowych
w terminie do dnia 15 października 2022r.
Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie
Spółdzielni – poniedziałek – piątek
w godz. 8.00-12.00
oraz pod nr tel. 46 831 20 13 lub 46 831 22 97
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Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy
Z dniem 31 sierpnia br. na zasłużoną
emeryturę odeszła Pani Mirosława Górska – Skarbnik Gminy, która zawodowo z
Urzędem Gminy w Makowie była związana
od 1 lipca 1993 roku jako inspektor, a od
1 października 1993 roku jako Skarbnik
Gminy. Pełniąc tę funkcję Pani Mirosława
wykazała się ogromnym zaangażowaniem,
profesjonalizmem i sumiennym wypełnianiem swoich służbowych obowiązków.

Wójt Gminy z pracownikami urzędu i
Przewodnicząca Rady Gminy z radnymi
oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych podziękowali Jej za wieloletnią
owocną współpracę, za sumienność i
rzetelność w prowadzeniu finansów gminnych. Kwiaty i słowa uznania skierowane do
Pani Mirosławy były wyrazem wdzięczności
współpracowników oraz podziękowaniem
za pracę i wspólnie spędzony czas.
Wzruszona Pani Skarbnik podziękowała
wszystkim osobom, z którymi współpracowała- m.in. panu Wójtowi i pracownikom
urzędu, a szczególnie pracownikom Referatu Finansów, Przewodniczącej Rady
Gminy, radnym obecnej i poprzednich
kadencji, dyrektorom jednostek organizacyjnych, sołtysom, przedstawicielom
organizacji pozarządowych i społecznych
działających na terenie gminy i wszystkimi, z którymi miała okazję w tym czasie
współpracować.
Na zasłużonej emeryturze Pani Mirce (bo
tak najczęściej się do niej zwracano) z całego serca życzymy pomyślności, zdrowia i
radości oraz odpoczynku w gronie bliskich,
jak też realizacji wszystkich marzeń i planów, na które do tej pory zabrakło Jej czasu.

Nowa Skarbnik Gminy Pani Justyna
Winciorek została powołana na tę funkcję
przez Radę Gminy Maków na wniosek
Wójta Gminy z dniem 1 sierpnia br. Pani
Justyna pracuje w naszym urzędzie od 3
września 2012 roku. Przez ten czas dała się
poznać jako bardzo dobry pracownik, posiadający odpowiednią wiedzę i predyspozycje do pełnienia tej funkcji. Życzymy Jej,
aby ta praca przyniosła Jej wiele satysfakcji.

Wiersze na dożynki 2022
Cecylia Grzelka
„Tęskno nam”
Z złocistym pszenicznym łanie
brzmi wieszcza Norwida „Piosenka”
O drżeniu serca do kraju tego,
Gdzie okruszynę chleba podnoszą przez ucałowanie
Tęskno nam też Panie…
Bo chleb to miłość,
To ojców naszych o wolność staranie
Tę Polskę, gdzie matki znaczą na chlebie krzyż
I błogosławią dzieci
Przywróć nam Panie…
Cecylia Grzelka
Panie!
Kłosy dojrzałe, ciężkie,
Smagane pokutnym wiatrem
Uświęcone deszczem
Błogosławione słońcem
Zrodziły chleb,
Który przynieśliśmy Tobie Jezu,
abyś mnożył jak wtedy nad jeziorem
Dzisiaj lud pracy staje
W dożynkowym kole
I u stóp Twych Boże
Z drżącym sercem woła:
Panie! Źle się dzieje,
Bo głód puka do bram świata
Płonie łan Ukrainy

Płonie chleb
Podpalany wojną nienawiści!
Panie!  Polski chleb ma jeszcze smak wolności
Ale burza pandemii, wojny i niepewności stoi w drzwiach
Jezu! Przychodzimy na kolanach
Przychodzimy do Ojca
Z ufnością dziecka
Prosząc o ocalenie
Niech wieczernikiem będzie każdy dom
A Duch wieje kędy chce
A apostołem każdy z nas
Co niesie Boga ludziom głodnym
Siejąc ziarno ewangelii
Daj Panie najpierw chleba powszedniego
A potem tego na zawsze, tego wiecznego
Krystyna Sikorska
DOŻYNKI
Bóg stworzył rośliny, by nas wyżywiły,
Wszelkie dobre zioła, aby nas leczyły.
Wierni z bukietem do kościoła spieszą,
Maryja ze swym Synem niezmiernie się cieszą.
I my chcemy Ich uczcić w zgodzie ze wszystkimi,
Z tegorocznych kłosów wieniec przynosimy.
Piękne polne kwiaty na przemian wetknięto,
By wszyscy wiedzieli, że to ważne święto,
W pokorze Maryi do stóp go złożymy,
W ten sposób za plony Jej podziękujemy.

6

WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków

DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE
* Tradycyjnie, 15 sierpnia - w uroczystość Wniebowzięcia NMP w makowskim kościele pw. Św. Wojciecha odbyły się dożynki
gminno-parafialne. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Sołectwa Słomków, którzy przynieśli własnoręcznie
wykonany piękny wieniec dożynkowy. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Agnieszka i Marek Zalewscy.
Uroczystości rozpoczęły się na parkingu przed urzędem gminy, gdzie przybyłych powitali: Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz i proboszcz makowskiej parafii ks.Tadeusz Jaros, który pobłogosławił i poświęcił przyniesione przez Starostów dożynkowych chleb i
miód oraz wieniec dożynkowy.

Następnie wszyscy w procesji przeszli do pięknie udekorowanego przez mieszkańców Słomkowa kościoła, gdzie odbyła
się uroczysta liturgia Mszy św. dożynkowej, w trakcie której
delegacje Gospodarzy dożynek złożyły dary – kwiaty ,owoce,
warzywa, chleb i wino, a także dwa nowe ornaty i naczynie do
święconej wody.
Po zakończeniu Mszy Św. wychodzący z kościoła mogli skosztować miodu i chleba, który przygotowali Gospodarze dożynek.
Następnie wszyscy w korowodzie prowadzonym przez makowską orkiestrę dętą przemaszerowali do hali sportowej, gdzie
czekał na nich przygotowany przez Gospodarzy dożynek słodki
poczęstunek.

* W dniu 21 sierpnia br. w Głuchowie odbyły się Dożynki
Powiatu Skierniewickiego, w których wzięły udział delegacje
ze wszystkich gmin powiatu skierniewickiego. Gminę Maków
reprezentowały władze naszej Gminy - Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz i Przewodnicząca RG Maków Maria Piechut oraz delegacja Sołectwa Słomków z wieńcem dożynkowym i makowska
Orkiestra Dęta OSP.
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Sołectwa Słomków za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie tegorocznych dożynek.

Dożynki w Powiecie

Dożynki w Powiecie

www.gminamakow.info

Dożynki w Powiecie

Dożynki w Powiecie

Dożynki w Powiecie

Dożynki w Gminie

Dożynki w Gminie

Dożynki w Gminie

Dożynki w Gminie

Dożynki w Gminie
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ZŁOTE
GODY

Danuta i Jerzy Dzięgielewscy

Danuta i Marian Foks

Zofia i Józef Karwat

www.gminamakow.info

Zofia i Józef Magdziarz

Krystyna i Wiesław Ozimek

Danuta i Henryk Pokora

Halina i Edward Stań

Wiesława i Jan Tarnowscy

Wanda i Tadeusz Wojciechowscy

Teresa i Marian Wójcik

Stefania i Kazimierz Zdun
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„Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”
(Adam Mickiewicz, „Romantyczność”)

Makowska odsłona
Narodowego Czytania 2022
Maków to nasza mała Ojczyzna. Tu bije nasze lokalne serce.
Lokalne, ale wpisane w jeden wspólny organizm, jakim jest Polska. Dlatego na apel pary prezydenckiej odpowiedziała Gminna
Biblioteka w Makowie i przystąpiła do 11 edycji ogólnopolskiej
akcji ,,Narodowego Czytania’’. Z racji trwającego Roku Romantyzmu Polskiego czytaliśmy„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Dziewiątego września 2022 r. odbyła się makowska odsłona
Narodowego Czytania 2022, które zintegrowało makowską
społeczność, składającą się z młodzieży, samorządowców, klubu
seniora „Mak”, KGW Maków, Dyskusyjnego Klubu Książki oraz
wszystkich, którzy kochają twórczość narodowego wieszcza doby
romantyzmu, Adama Mickiewicza.
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeczytał z wielką
estymą p. Czesław Stań. Młodzież z klasy VII Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie przygotowała inscenizację „Świtezianki” pod kierunkiem p. Anny Ferdzyn. Dwadzieścia
dwoje młodych aktorów zamieniło Makowskie Centrum Kultury
w prawdziwy teatr. Widzowie nie tylko śledzili losy wybornego
strzelca, który nie dotrzymał przysięgi, ale przypominali sobie
kluczowe dla zrozumienia epoki romantycznej pojęcia takie
jak fantastyka, historyzm, irracjonalizm, ludowość, mistycyzm i
orientalizm. Doskonała gra aktorska, starannie dobrane kostiumy,
artefakty, rekwizyty zasługiwały na ogromnie brawa i takowe
młodzież zasłużenie dostała. Niejednemu w oku zakręciła się łza
tęsknoty za czasem młodości, czasem miłości i wielkiej, często
niezrozumiałej nostalgii.
Po duchowej uczcie, nastał czas regeneracji ciała. Zadbały o
to panie z KGW Maków na czele z przewodniczącą p. Moniką
Karalus i serwowały wyborne ciasta, pieczone z sercem. Dodatkową atrakcją czytania była możliwość otrzymania na pamiątkę
jubileuszowego stempla na egzemplarzu „Ballad i romansów”.
Jakże to był piękny czas, który pokazał, że można razem być,
rozmawiać, robić wielkie na miarę Polski akcje i małe, przypisane

lokalnej społeczności, różnorodnej, ale zgodnej. Nie byłoby to
możliwe bez wielkiego zaangażowania pracowników Gminnej
Biblioteki w Makowie: pani kierownik Marzeny Kubik i starszego
bibliotekarza pani Anny Klepaczki.
Zapraszamy do lektury „Ballad i romansów” wszystkich, którzy
chcą znaleźć miłość albo pragną odświeżyć tę, w której już trwają
oraz wszystkich, którzy chcą zaznać nadprzyrodzoności w przyrodzonym świecie ludzkich relacji. Bo – jak pisał Adam Mickiewicz
- „czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko”,
a skoro mamy serce, warto w nie czasem popatrzeć, by zobaczyć
w naszych trudnych, turbulentnych czasach cuda i niezwykłości.
Dajmy się porwać miłości!
Klubowicze Dyskusyjnego Klubu Książki
PS. Tych, którzy nie mogli być na makowskiej odsłonie Narodowego Czytania 2022, zapraszamy do obejrzenia relacji, zamieszczonej na fb Makowskiego Centrum Kultury.

Program rządowy „Aktywna Tablica” w makowskich szkołach
Gmina Maków otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Łączna
kwota dofinansowania wynosi 105.000,00 zł, wkład własny Gminy
-26.250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi
131.250,00 zł.
W wyniku konkursu zostały zakwalifikowane do dofinasowania 3 wnioski z terenu Gminy Maków tj:
– wniosek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach
– kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota
wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy
dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł;
– wniosek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w
Makowie z Filią w Świętem – kwota wsparcia finansowego

wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00
zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł;
– wniosek Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota
wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy
dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych
technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne
dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności
uczniów i nauczycieli.

www.gminamakow.info

Pod Biało-Czerwoną
W dniu 30 września 2022 r. dokonano uroczystego odbioru
masztu, który został wykonany w ramach projektu „Pod Biało-Cczerwoną”.
Gmina Maków otrzymała środki na ten cel z rezerwy ogólnej
budżetu państwa w łącznej wysokości 6.400 zł (100% kosztów
realizacji zadania) z programu rządowego o nazwie „Pod Biało
– Czerwoną” w oparciu o umowę zawartą z Wojewodą Łódzkim.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj
i jego mieszkańców, uhonorować Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, a także zachęcić do patriotycznych
postaw i dumy z bycia Polakami.
Celem projektu jest również godne upamiętnienie zwycięstwa
wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to
dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.
Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi
przodkowie.
Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
W uroczystości wzięły udział władze Gminy Maków, przedstawiciele delegacji z gminy Purgstall w Austrii oraz uczniowie wraz
z nauczycielami Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Makowie z Filią w Świętem.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Maków za tak licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie
naszego samorządu do programu rządowego.
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Festiwal Kolorów
W dniu 2 września na Makowskim Amfiteatrze odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kolorów – imprezy organizowanej dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Maków na zakończenie wakacji. Największą atrakcją i zabawą dla dzieci (ale nie tylko…) było oczywiście
rzucanie kolorowych proszków „holly”. Dodatkowo dzieci mogły skorzystać z innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów
m.in. takich jak: malowanie włosów, dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane, kręcenie figurek z balonów. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się też fotobudka 360o. Festiwal był dofinansowany z funduszy LGD Gniazdo.
Dziękujemy za współpracę Pani Radnej Urszuli Krupa, Szkole Językowej „Whyka” oraz Szkole Artystycznej „Meloart’s” Artura Dyśko.
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Wystawa artystów lokalnych
W niedzielę 25 września w hali sportowej w Makowie odbyła się wystawa artystów
lokalnych. Gmina Maków na ten cel otrzymała środki w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE”.
Wystawę otworzył Wójt Gminy Maków - Jerzy Stankiewicz. Imprezę poprowadził P.
Artur Dyśko, wokalista, autor tekstów, który również uświetnił spotkanie swoim występem wokalnym.

Wystawę uatrakcyjnili swoim występem
uczniowie klasy VII, którzy przygotowali widowisko pod kierunkiem polonistki Anny
Ferdzyn , czerpiąc  z poezji romantycznej,
a konkretnie z ballady „Świtezianka”. To
historia o miłości i zdradzie, w której nie
brakuje tajemnic, magii oraz zjaw.
Podczas wystawy można było obejrzeć
prace następujących artystów: Anny
Pokory, Klaudii Kostrzewy, Kingi Ambroziak, Agnieszki Głuszek-Nowickiej, Emilii
Łuczywek, Moniki Mikołajczyk, Karoliny
Różyckiej, Ireny Król, Barbary Belewicz,
Anastasii Arczakowskiej, Agnieszki Wójt.

Informacja o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych
do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Gminie Maków
* 1 września 2022 r. makowskie szkoły i
placówki oświatowe zainaugurowały nowy
rok szkolny 2022/2023. W szkolnych uroczystościach uczestniczyli  przedstawiciele
gminy: Wójt Jerzy Stankiewicz, zastępca
Wójta Adam Gasiński, dyrektor GZEAS
Jolanta Zarzycka-Karda, radni, sołtysi i
rodzice.
W bieżącym roku szkolnym w placówkach oświatowych z terenu gminy Maków
naukę rozpoczęło 804 uczniów, w tym
556 w szkołach podstawowych, 103 w
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, 125 w przedszkolu, a 20-u
w żłobku. W gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych jest 100 nauczycieli
oraz 21 pracowników realizujących zadania administracyjno-obsługowe. W Gminnym Żłobku w Makowie pracuje ogółem 6
osób, w tym 4 opiekunki, kucharka, woźna.
*  W okresie przerwy wakacyjnej, w palcówkach oświatowych prowadzone były
niezbędne dla prawidłowego ich funkcjo-

nowania prace inwestycyjne i remontowe.
Zadania inwestycyjne wykonały wyłonione
firmy. Natomiast remonty bieżące pracownicy gminnej brygady remontowej, co
znacząco obniżyło koszty tych prac.
Koszty wykonanych oświatowych zadań
inwestycyjnych- 106.776,75zł
Koszty materiałów remontów bieżących-54.500,00zł.
* W dniu 29 lipca br. w Urzędzie Gminy w
Makowie odbył się konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Słomkowie. W wyniku postępowania konkursowego na 5-letnią kadencję dyrektorem SP w
Słomkowie  została wybrana ponownie p.
Barbara Dziuda.
* Do placówek szkolnych dowożonych
jest  164 uczniów. Dowozy realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Skierniewicach.   Dodatkowo od 12
września br , na prośbę mieszkańców wsi
Wola Makowska uruchomiliśmy nowy kurs
autobusowy, w dni nauki szkolnej relacji

Skierniewice-Wola Makowska-Maków-Święte oraz zmieniliśmy trasę przejazdu
autobusu relacji   Skierniewice-Swięte-Skierniewice na relację Skierniewice-Święte-Wola Makowska-Skierniewice. Aktualne
rozkłady jazdy znajdują się na tabliczkach
przystankowych w   miejscowościach
Święte, Maków- Kolonia, Wola Makowska.
* W dniu 19 sierpnia 2022 r. Szkołę
Podstawową w Woli Makowskiej    odwiedził Łódzki Kurator Oświaty p. Waldemar
Flajszer wraz z dyrektorem skierniewickiej
delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi p.
Ireną Lesiak. Goście bardzo dobrze ocenili
przygotowanie szkoły do nowego roku
szkolnego.
Szkoły i placówki Gminy Maków są
dobrze przygotowane do nowego roku
szkolnego. Od lat robimy wszystko, aby
zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla
nauczycieli, a uczniom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i osobistego rozwoju.
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Wycieczki naszych KGW
* W dniach 2-4 września bieżącego roku KGW w Woli Makowskiej zorganizowało 3-dniową wycieczkę. A oto relacja jej uczestników:
Malbork- zobaczyliśmy Zamek w Malborku który jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy. Ten malowniczo usytuowany nad Nogatem kompleks trzech zamków, przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego.
Szwecja- zwiedzanie obejmowało dwie noce na pokładzie wygodnego, dużego promu oraz cały dzień na zwiedzanie Karlskrony
i jej urokliwych okolic.
Gdańsk- spacer po Półwyspie Westerplatte, ulicą Długą i Długim Targiem pomiędzy przepięknymi kamieniczkami. Następną
atrakcją która na nas czekała to niewątpliwie Fontanna Neptuna, Ratusz Głównego Miasta, Zielona Brama oraz Bazylika Mariacka
a w niej zegar astronomiczny.
Szczególne podziękowania dla organizatorki i przewodniczącej KGW Agnieszki Pająk oraz p. Anety i jej męża p. Jacka za bezpieczną jazdę, za pomoc, za przewodników którzy oprowadzali – z humorem, wartościowymi informacjami, rzeczowo i ciekawie.
Najbardziej jednak dziękujemy Wam wszystkim, którzy uczestniczyliście w tej wyprawie, jesteście niezastąpieni, ogrom śmiechu
jaki nam towarzyszył przez te trzy dni i atmosfera którą stworzyliście zasługują na medal.
Dziękujemy i do zobaczenia!

* KGW Pszczonów w towarzystwie koleżanek z KGW Święte
wybrały się w dniach od 9 do 11
września na 3- dniową wycieczkę
do Zakopanego. Pogoda w czasie
wycieczki była wspaniała, i uczestnicy wycieczki mieli okazję dużo
zobaczyć: mi.n: Spływ Dunajcem
w pograniczu Słowacji, Zamek
w Nidzicy, wjazd na Gubałówkę,
Skocznię narciarska Wielka Krokiew i wiele innych atrakcji, które
na długo pozostaną w pamięci
uczestników wycieczki.
Ponadto w dniu 24 września br.
Panie z KGW Pszczonów udały się
na wycieczkę do muzeum w Lipcach Reymontowskich.
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OBÓZ MUZYCZNY 2022
W dniach od 26 lipca do 4 sierpnia odbył się doroczny, już XIII obóz muzyczny orkiestry dętej z Makowa. Tym razem wybraliśmy
się do Krasnobrodu, w województwie lubelskim. Oprócz codziennych zajęć muzycznych i prób orkiestry, mieliśmy okazję podziwiać uroki malowniczego Roztocza – piękne wodospady (szumy) na rzekach, Sopot i Tanew, faunę i florę Roztoczańskiego Parku
Narodowego oraz urokliwe miasta: Zamość, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn (oczywiście z pomnikiem legendarnego chrząszcza).
Niezapomniane wrażenia pozostawił spływ kajakowy rzeką Wieprz, będący dla niektórych prawdziwą szkołą wodniactwa. W
upalne dni zażywaliśmy kąpieli i plażowania nad krasnobrodzkim zalewem. Należy podkreślić, iż gospodarze obiektu – Pani Ania
wraz z rodziną dołożyli wszelkich starań, abyśmy się czuli jak u siebie, a szczególne byliśmy wdzięczni za obfite i smaczne posiłki.
Na zakończenie obozu odbyło się podsumowanie – każdy z „pierwszaków” zaprezentował swoje umiejętności muzyczne, a wszyscy
uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki. Mamy nadzieję, że większość młodych adeptów muzykowania złapie
„orkiestrowego bakcyla”  i niebawem zasili nasze szeregi. Na zakończenie chcemy podziękować władzom gminy za organizacyjne                              
i finansowe wsparcie naszego pobytu w Krasnobrodzie. Wszyscy uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnego wyjazdu za rok…
Opracował – Piotr Gradowski

Pamiętamy o poległych

„Czysty Las”

1 września – w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, pamięć poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy i mieszkańców uczciły władze naszej Gminy - Wójt Gminy Jerzy
Projekt „Czysty las” został zgłoszony do
Stankiewicz oraz Zastępca Wójta Adam Gasiński. Na grobach poległych i w miejscach Budżetu Obywatelskiego Województwa
pamięci w Makowie i Pszczonowie zostały złożone kwiaty i zapalone symboliczne znicze.
Łódzkiego na  rok 2022 i uzyskał dofinasowanie.   
Stowarzyszenie Eko-Maków przy
bardzo dużym wsparciu druhów z OSP,
leśników, myśliwych oraz bardzo wielu
mieszkańców ( wolontariuszy) wysprzątano lasy w Woli Makowskiej, Sielcach,
Jachowie i Słomkowie.
W pięciu kontenerach były takie śmieci
jak: butelki, fola, plastik, opony i odpady
klasyfikowane jako gabaryty. Dlaczego
tak się dzieje – przecież wszyscy mamy
kosze? Dwa razy w roku zbieramy gabaryty. Dlaczego zaśmiecamy nasze
środowisko? Zastanówmy się nad tym.
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ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE OSP I MDP
• Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w niedzielę 10 lipca br. na stadionie gminnym w Makowie
przy ul. Akacjowej rozegrane zostały Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP i MDP Gminy Maków. W zawodach wzięły reprezentacje z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy –ogółem
wystartowało 15 drużyn w 4 grupach: A - Męskiej (8), C - Kobiecej
(3) , MDP Chłopców (3) i MDP Dziewcząt (1). Zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w
Skierniewicach pod przewodnictwem mł.bryg.Krzysztofa Antosa.
Mimo nieco niepewnej pogody licznie dopisała publiczność.

• Reprezentacja druhów z OSP Maków po raz kolejny okazała
się najlepsza w powiecie skierniewickim, zwyciężając w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP i MDP, które odbyły
się w ostatnią niedzielę sierpnia br. na stadionie gminnym w
Głuchowie.
Oprócz drużyny OSP Maków z terenu naszej gminy w zawodach
tych uczestniczyły reprezentacje: OSP Słomków (gr.A), OSP Krężce
(gr.C),oraz MDP Pszczonów (dziewczęta) i MDP Wola Makowska
(chłopcy), które zajęły następujące miejsca:
OSP Słomków – IV, OSP Krężce – III, MDP Pszczonów - V, MDP
Wola Makowska – IV.
Podczas zawodów ogłoszone zostały także wyniki konkursu
„Młodzieżowa Drużyna MDP Roku” którego organizatorem była
redakcja Głosu Skierniewic i Okolicy. Miło nam zakomunikować,
że tytuł Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Czytelników „Głosu”
zdobyła drużyna MDP z Pszczonowa.
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy osiągniętych
wyników.
• Drużyna męska OSP Maków reprezentowała powiat skierniewicki podczas VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego,
które odbędą się w dniu 11 września br. na Stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Łowiczu, gdzie nasza reprezentacja zajęła
VIII miejsce.

Zwycięzcami zawodów w poszczególnych grupach zostały
reprezentacje:
* Grupa A (Męska) - OSP Maków
* Grupa C (Kobieca) – OSP Krężce
* Grupa MDP (chłopcy) - OSP Wola Makowska
* Grupa MDP (dziewczęta) - OSP Pszczonów
Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary,
ufundowane przez Wójta Gminy, a dodatkowo drużyna męska
OSP Maków otrzymała puchar za najlepszy wynik wykonania
ćwiczenia bojowego, ufundowany przez Prezesa LGD Gniazdo.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe,
które udało się ufundować dzięki wsparciu finansowemu sponsorów –ZPR MIropasz M.Wiczyński sp.j. i ELIN sp.z o.o., za co w
imieniu braci strażackiej serdecznie dziękujemy.

www.gminamakow.info
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Nasza Gmina
na Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw
Gminę Maków na tegorocznym Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw reprezentowali przedstawiciele Gminy i
jednostek organizacyjnych na czele z Wójtem Jerzym Stankiewiczem. Nie mogło zabraknąć również Orkiestry Dętej OSP Maków.
Stoisko gminne z pysznymi smakołykami przygotowały Panie z KGW Dąbrowice pod przewodnictwem Pani Urszuli Krupa.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.
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LZS MACOVIA MAKÓW
* W dniach 25-29 lipca br.w Zamościu drużyna Macovii Maków z rocznika 2007 i młodsi wzięła
udział w mistrzostwach Polski LZS w turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Drużyna zajęła na niej znakomite 6. miejsce, co jest wielkim sukcesem i osiągnięciem. Podsumowując - dla drużyny wyjazd
na mistrzostwa Polski już był wielkim osiągnięciem, natomiast zajęcie na nim 6. miejsca jest czymś
wyjątkowym.
Serdecznie gratulujemy !

* W dniu 14 sierpnia 2022 r., na boisku
Orlik w Makowie odbyła się kolejna edycja
turnieju o Puchar Wójta Gminy Maków. W
turnieju udział wzięły cztery drużyny, które
rozgrywały swoje mecze każdy z każdym
w systemie mecz i rewanż.
Po zakończeniu rozgrywek Wójt Gminy
Maków – Pan Jerzy Stankiewicz dokonał

podsumowania turnieju oraz wręczenia
pucharów, nagród rzeczowych oraz nagród indywidualnych dla trzech najlepszych drużyn.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.Macovia Maków
2.Trans Święte
3.Oldboy

4.Tytani intelektu
Najlepszy Bramkarz - Jacek Markowicz
(Trans Święte)
Najlepszy Strzelec - Oskar Pokora (Macovia Maków).
Dziękujemy wszystkim organizatorom
oraz uczestnikom i do zobaczenia za rok !

www.gminamakow.info
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WIEŚCI ZNAD STOŁU
Paweł Stopiński brązowym medalistą Mistrzostw Europy
W dniach 26.06 -02.07.b.r. w Rimini
(Włochy) odbyły się Mistrzostwa Europy
Weteranów w tenisie stołowym, w których
Polskę reprezentował między innymi Paweł
Stopiński, który od 2016 roku występuje w
klubie UKS Maków. W Rimini Paweł odniósł
olbrzymi sukces, zdobywając brązowy
medal w grze podwójnej, wspólnie z Wojciechem Tebecio ze Skarszew. Para, będąc
jedna ze stu, w tej kategorii wiekowej,
rozegrała łącznie 7 spotkań, przegrywając
jedynie ostatnie, półfinałowe z niemieckim
duetem 9:11 w piątym secie. W turnieju
indywidualnym uplasował się w przedziale
miejsc 17-32.
Paweł Stopiński - od niedawna wiceprezes
UKS Maków - na codzień występuje w drużynach II bądź III ligi UKS Agaris Maków. W
sezonie 2021-2022 był kapitanem drużyny
UKS Agaris II Maków, która zajęła I miejsce w III lidze mężczyzn, a Paweł w zakończonym sezonie ligowym wygrał wszystkie 32
pojedynki singlowe i wszystkie 16 debli w parze z Krzysztofem Plackiem .
Serdecznie gratulujemy !!!
10 września br. hala Makowskiego Centrum Kultury zamieniła
się w arenę zmagań tenisistek i tenisistów stołowych podczas I
Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Seniorów i Seniorek
oraz Młodzików i Młodziczek.
UKS Agaris Maków reprezentowały trzy seniorki, pięciu seniorów oraz czterech młodzików.
Najlepiej spisała się Marta Stopińska, która wśród seniorek zajęła 3. miejsce. Monika Jacczyk oraz Patrycja Strojek uplasowały
się na miejscach 10-12.
Wśród seniorów wysokie 6.miejsce zajął Michał Misiak, a Paweł Stopiński, Tomek Nowak i Krzysztof Placek zajęli miejsca w
przedziale 9-16.
W kategorii młodzików na miejscach 21-24 zostali sklasyfikowani: Maciek Krupa oraz Filip i Mateusz Łysakowscy, a na miejscach
25-26 Bartek Sukiennik.
18 września br. w Międzyzdrojach rozegrano I Grand Prix Polski
Weteranów sezonu 2022/23, w którym 3. miejsce zdobył zawodnik UKS Agaris Maków Krzysztof Placek w kategorii wiekowej
50-59. Krzysztof Placek od sierpnia br. jest trenerem grup dzieci
UKS Agaris Maków.
Serdecznie gratulujemy !!!

P.S. Klub zaprasza dzieci chętne do gry w tenisa stołowego.
Zajęcia prowadzą trenerzy;Anna Caban ,Krzysztof Placek i Marian
Nowak.

www.gminamakow.info
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