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Informacja o bieżącej działalności Wójta
i Urzędu Gminy oraz zamierzeniach
i kierunkach działania
od 24.03-22.06.2022 roku
Szanowni Państwo,
Podstawową działalnością Urzędu Gminy w Makowie jest
obsługa mieszkańców.
Gmina realizuje zadania własne i obligatoryjne zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej. Dziś nie wystarczy
powiedzieć zrobiliśmy, co do nas należało. Bowiem przywołując
słowa Goethego „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Dzisiaj w
szczególności, aby dokonywać zmian na lepsze, należy podejmować odważne, prorozwojowe decyzje i działania, takie jak
np. budowa hali sportowej, nowej siedziby Urzędu Gminy, czy
drogi do Woli Makowskiej. Nie było pieniędzy, a dziś wszystko
jest zapłacone – mieliśmy pomysły i chcieliśmy je zrealizować !
Mamy kontakt z naszymi mieszkańcami, wsłuchujemy się w ich
głos. Ludzie wiedzą co jest dla nich dobre. Wiem, że wielu mieszkańców Gminy jest dumnych z tego, że mieszkają w Gminie Maków. Jest to dla mnie i wszystkich współpracowników największą
radością. To co zainwestowaliśmy w rozwój dzieci, młodzieży, to
co wybudowaliśmy, zostanie i będzie służyć ludziom.

Prof.dr hab. Józefina Hrynkiewicz i Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz
podczas obrad III Kongresu

Mam świadomość, jak istotne są wszelkie działania informacyjne dotyczące realizowanych przez nas zadań. Dlatego też w
dużym skrócie zaprezentuję Państwu najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia ostatnich trzech miesięcy.
30.03.2022
III Kongres Demograficzny
Samorząd Gminy Maków na zlecenie Rządowej Rady Ludnościowej był organizatorem sesji naukowej – Rola Samorządu
Gminnego w Polityce Ludnościowej. Organizacja i przebieg
sesji zostały bardzo dobrze ocenione. Na podkreślenie zasługuje fakt, że byliśmy pierwszym samorządem gminnym w
Polsce, który podjął się tego zadania w ramach III Kongresu
Demograficznego.
W miesiącach marzec i kwiecień odbyły się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych.
20.04.2022
Gmina zorganizowała turniej wiedzy pożarniczej.

Uczestnicy eliminacji gminnych OTWP z opiekunami
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Uczestnicy spotkania w Dąbrowicach

30.04. 2022
W Dąbrowicach odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców
z parlamentarzystami – organizatorzy: radna Urszula Krupa i
Wójt Gminy.
3.05.2022
Odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, w którym wzięły
udział wszystkie jednostki z terenu naszej Gminy. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele św.
Wojciecha w Makowie. Po zakończeniu Mszy Świętej poczet
sztandarowy, pododdziały strażaków oraz zaproszeni goście
i mieszkańcy Gminy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej
z Makowa udali się do Makowskiego Centrum Kultury, gdzie

Uroczyste wprowadzenie pododdziałów

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem
Hymnu państwowego

odbył się uroczysty koncert orkiestry, rozstrzygnięto konkurs
plastyczny oraz wręczono nagrody. Po uroczystości wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na grochówkę, barszcz biały i
słodki poczęstunek.
6.05.2022
Na zaproszenie Wójta Gminy Głuchów uczestniczyłem w otwarciu
sali gimnastycznej w Michowicach.
10.05.2022
W urzędzie gminy w Makowie odbyło się spotkanie z operatorem
gazociągu (Gaz-System) w sprawie uzgodnień dokumentacyjnych związanych z trasą przebiegu gazociągu.
12.05.2022
Zebranie wiejskie w Woli Makowskiej – przyjęcie rezygnacji
członka Rady Sołeckiej.
13.05.2022
Wraz z dziećmi ze żłobka wziąłem udział w pikniku rodzinnym
w Osadzie Maków.
14.05.2022
Uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym z seniorami.
19.05.2022
Przedstawiciele Gminy uczestniczyli w Skierniewicach w Dniu
Strażaka.
21.05.2022
Gmina Maków była organizatorem mistrzostw województwa
łódzkiego w tenisie stołowym.
23-24.05.2022
Wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Gmin Wiejskich w
Warszawie.
23.05.2022
Zastępca wójta Adam Gasiński uczestniczył w otwarciu wiaduktu
w Skierniewicach.
26.05.2022
Dokonano przeglądu technicznego hali sportowej.
27.05.2022
Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Dziecka połączonymi z mistrzostwami gminy w tenisie stołowym.
27.05.2022
Uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Patrona w Woli
Makowskiej.
28.05.2022
Uczestniczyłem w spotkaniu Survival (szkoła przetrwania), na
którym zostały zaprezentowane takie umiejętności jak:
- założenie obozowiska,
- przygotowanie posiłków,
- walka z chłodem,
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Okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów
SP w Woli Makowskiej

Uczestnicy survivalu

Odbiór drogi Maków – Wola Makowska
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- poszukiwanie zaginionego,
- transport rannych,
- pierwsza pomoc.
28.05.2022
Wraz z Klubem Seniora byłem na koncercie zespołu Mazowsze.
30.05.2022
Przeprowadzono pierwszy odbiór drogi Maków-Maków Kolonia
– Wola Makowska
31.05.2022
Wziąłem udział w sesji naukowej – Rola Samorządu Regionalnego w Polityce Ludnościowej, organizatorem był Uniwersytet
Łódzki.
1.06.2022
Podpisałem 2 akty notarialne na zakup gruntów – poszerzenie
ulic Ogrodowa i Kościelna.
2.06.2022
W Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowy na dofinansowanie fotowoltaiki i piecy na pelet:
- wartość zadania: 1 668 484,80 zł
- dofinansowanie: 1 257 371,00 zł
- piece na pelet: 41szt
- fotowoltaika: 101 kW
W tym samym dniu uczestniczyłem w Starostwie we wręczeniu promes na:
1. przebudowę drogi powiatowej Maków- Święte- Chlebów:
- dofinansowanie: 10 925 000,00 zł
2. przebudowę stacji uzdatniania wody w Woli Makowskiej
- dofinansowanie: 3 420 000,00 zł
7.06.2022
Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – Klubu
Seniora Mak.
9.06.2022
Uczestniczyłem w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.
Główne tematy zebrania: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Banku za 2021r. oraz wybory Rady Nadzorczej.
W tym samym dniu przewodniczyłem w posiedzeniu Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Makowie. Główne tematy posiedzenia:
1. Wejście w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o ochotniczych
strażach pożarnych,
2. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem gminnych zawodów sportowo – pożarniczych MDP
i OSP w dniu 10 lipca br.
- ustalenie scenariusza przebiegu zawodów,
- przyjęcie ustaleń w zakresie startu w poszczególnych konkurencjach ( ubiór, obuwie, sprzęt do konkurencji itp.),
- wyznaczenie OSP odpowiedzialnych za przygotowanie placu
ćwiczeń i obsługę zawodów,
- zgłoszenie ilości startujących drużyn – losowanie kolejności
startów.
3. Sprawy organizacyjne.
10.06.2022
Uczestniczyłem w konsultacjach społecznych Projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego – Cel
Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021-2027.

Przebudowana droga Maków-Wola Makowska

11.06.2022
Wraz z pracownikami Urzędu Gminy uczestniczyłem w Dniu
Dziecka w Woli Makowskiej. Serdeczne podziękowania dla Braci
Strażaków, KGW, Radnych i Pracowników Szkoły za wkład pracy
w organizację imprezy.
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W tym samym dniu na zaproszenie Wójta Gminy Lipce
Reymontowskie uczestniczyłem w corocznej imprezie ,,Dzień
Reymonta”.
14.06.2022
Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym
Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu.

W tym dniu miałam okazję spotkać się z druhami z OSP i omówić temat -Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
w Jacochowie, projekt ,,Sołectwo Na Plus”.
17.06.2022
Uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Zarządu LGD Gniazdo
w sprawie przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gniazdo.
Zaproponowano mi, żebym poprowadził Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca. Główne tematy:
- sprawozdanie zarządu merytoryczne i finansowe,
- sprawozdanie z prac rady decyzyjnej,
- wybory rady decyzyjnej.
W tym samym dniu miałem zaszczyt udzielić ślubu cywilnego
Młodej Parze z Makowa.

15.06.2022
Na zaproszenie Wójta Gminy Gomunice uczestniczyłem w uroczystym otwarciu budynku pasywnego przedszkola (w planie było
spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim).
Zastępca Wójta Adam Gasiński wraz z pracownikami urzędu
gminy i uczniami Szkoły Podstawowej w Makowie oraz doradcą
Prezydenta RP panem Pawłem Sałkiem wzięli udział w akcji
zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Pierwszą
Damę Agatę Kornhauser-Duda pn. „#sprzątaMY”, która miała Ze szczególną satysfakcją pragnę poinformować:
swoją edycję w Nadleśnictwie Skierniewice.
25.05.2022 po roku od oddania nowego Urzędu Gminy,
wpłynęła ostatnia rata środków z Unii Europejskiej w wysokości
651 994,00 zł.Nowy urząd rozliczony – zapłacony.
1.06.2022 wpłynęła refundacja środków z Unii Europejskiej
za termomodernizację budynków oświatowych w wysokości
308 429,18 zł.
7.06.2022 wpłynęła refundacja (ostatnia rata) z środków Unii
Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 466 147,08 zł za stację uzdatniania wody w Dąbrowicach.
Razem: 1.426. 570,26 zł

Prezydent RP z Małżonką i uczniami SP w Makowie

Pracownicy Referatu Inwestycji uczestniczyli w Energetycznym Forum Samorządowym w Urzędzie Gminy w Rawie
Mazowieckiej. Organizatorem spotkania był Senator RP Rafał
Ambrozik.
16.06.2022
Jak co roku, w uroczystość Bożego Ciała w remizie w Jacochowie
był zorganizowany Dzień Dziecka. Uroczystość bardzo piękna,
gratulacje, trochę deszcz skrócił zabawę.

Inwestycje + promocja
1. W styczniu zakończono pozostałe prace budowlane przy stacji
uzdatniania wody w Dąbrowicach i uzyskano pozwolenie na
użytkowanie. Z związku z tym mieszkańcy Dąbrowic i Krężc
już korzystają z nowej stacji uzdatniania wody. Inwestycję
wykonała firma P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. J.
z Koźmina Wielkopolskiego za kwotę 1 617 879,31 zł. Wartość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 927 335,00 zł.
2. Zakończono prace przy przebudowie drogi Maków – Wola
Makowska w ramach projektu„Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E”.
Na to zadanie Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przebudowano drogę
o długości 3,288 km i szerokości 5,5m na odcinku od Makowa

Uczestnicy uroczystości w Jacochowie
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poprzez Maków – Kolonie do Woli Makowskiej (skrzyżowania - „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa studni
głębinowej nr 2 w miejscowości Wola Makowska” Kwota doze szkołą).
3. Wniosek pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków
tacji 3 420 000,00 zł Zadanie zostanie zrealizowane w systemie
poprzez instalację odnawialnych źródeł energii – III etap” uzyzaprojektuj wybuduj. W ramach zadania rozbierzemy stary
skał pozytywną ocenę, w związku z czym, w dniu 2.06.2022r.,
budynek i pobudujemy nowoczesną stację. Wyremontujemy
podpisana została już umowa z Urzędem Marszałkowskim na
zbiornik wód popłucznych, dobudujemy zewnętrzny zbiornik
jego realizację. Projekt polega na wymianie starych kotłów
retencyjny, zamontujemy zestaw pomp wraz z osprzętem oraz
na nowej generacji kotły na pellet u 41 mieszkańców oraz na
przeprowadzimy renowację studni nr 1. Wybudujemy drugą
instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
studnię głębinową, która będzie studnią awaryjną. Inwestycja
publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Makowie, Orlik, Hala sporbędzie dostosowana technologicznie do obsługi cyfrowej,
towa, stadion sportowy, o łącznej mocy 101,20 kW.
poprzez wprowadzenie nowych urządzeń i nowej technologii
uzdatniania wody. Z uwagi na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój nowa stacja uzdatniania wody wyposażona
zostanie w panele fotowoltaiczne.

Ponad 23 mln dla Gminy Maków w ramach Polskiego Ładu
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Maków w 2 naborach otrzymała
19 295 000 , 00 zł dofinansowania na poniższe zadania oraz
3 800 411 zł na inwestycję wodno – kanalizacyjna.
W pierwszym naborze Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie otrzymały inwestycje
- „Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej
na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury.” Kwota dotacji 3
150 000 zł. W ramach zadania wyremontowany zostanie stary
budynek Urzędu Gminy, przeniesiona zostanie tam biblioteka,
powstaną pomieszczenia na potrzeby seniorów, koła gospodyń
wiejskich, pracownia lego. W budynku wybudowana zostanie
winda, budynek zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych i warunków przeciwpożarowych. W chwili obecnej
opracowana jest dokumentacja projektowa, a prace wykonywać będzie firma „REM – DOM” Leszek Głuszek z Byczek
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych
punktów oświetleniowych na terenie gminy Maków”. Kwota
dotacji 1 800 000 zł. W ramach zadania zostanie wymienione
400 lamp na ledowe oraz zostanie dobudowane 150 nowych
punktów świetlnych. Na powyższe zadanie został ogłoszony
przetarg.
W drugim naborze Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie otrzymały następujące inwestycje
- „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów
nr 2935E” Kwota dotacji 10 925 000,00 zł W ramach zadania
zostanie wyremontowana droga powiatowa w miejscowości
Maków – Święte - Chlebów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z gmina Lipce Reymontowskie, gmina Godzanów i
powiatem skierniewicki. Gmina Maków pełnić w projekcie będzie rolę lidera. W chwili obecnej zlecone zostało opracowanie
Programu Funkcjonalno Użytkowego na potrzeby ogłoszenia
przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Gmina Maków w ramach Polskiego Ładu otrzymała też 3 800
411 zł na inwestycje wodno kanalizacyjne w gminie. Środki te
zamierzamy przeznaczyć na budowę kanalizacji na terenie gminuy Maków. W tej sprawie trwają rozmowy z Miejskim Zakładem
Wodociągów i Kanalizacji w Skierniewicach dot. możliwości
wspólnej realizacji projektu.

„Sołectwo na plus”
W dniu 24 czerwca w trakcie Pikniku Wojewódzkiego „Porozmawiajmy w Łódzkim” Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego Robert Baryła wraz z Radną Sejmiku Województwa
Łódzkiego Ewą Wendrowską wręczyli symboliczne czeki w
ramach programu „Sołectwo na plus”.
W tym roku cztery dofinansowanie otrzymały 4 sołectwa z
terenu Gminy Maków.
Każde z sołectw otrzymało dofinansowanie w wysokości
12.000,00 zł.
Sołectwo Jacochów otrzymało środki na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Jacochów”.
Zadanie będzie polegało na ułożeniu płyt betonowych przy
świetlicy OSP oraz na zakupie i umiejscowieniu tam trzech
ławek.
Sołectwo Sielce w ramach zadania.: „Odświeżenie Świetlicy
wiejskiej zlokalizowanej w Sielcach Lewych” będzie modernizować wnętrza sali Świetlicy Wiejskiej poprzez naprawę uszkodzeń
ścian, malowanie, wymianę sufitu oraz wymianę oświetlenia.
Sołectwo Dąbrowice dzięki swemu projektowi pn.: „Doposażenie strażaków OSP Dąbrowice” zakupi stroje dla strażaków,
buty strażackie, ubrania specjalne Żar, emblematy, kominiarki
strażackie, rękawice techniczne, koszulki strażackie.
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31 maja 2022 r. złożono wniosek „Pod biało-czerwoną” o
przyznanie dofinansowania na maszt z flagą. Gmina Maków
otrzymała dofinansowanie w kwocie 6400,00 zł. Maszt zostanie
usytułowany w pobliżu Makowskiego Centrum Kultury.

Odbiór symbolicznych czeków

Sołectwo Wola Makowska w ramach zadania „Sołeckie tablice informacyjne” zakupi i posadowi trzy tablice informacyjne
dla mieszkańców w celu poprawy ich dostępu do informacji.
Oświetlenie uliczne
12 kwietnia ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych
punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków”. Wpłynęła
1 oferta na kwotę 3 641 918,23 zł. W budżecie gminy na realizację inwestycji zabezpieczono 2 025 000 zł (z czego 1 800 000
zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu), w związku z
powyższym postępowanie unieważniono.
Dzień Dziecka 28 maja 2022 r. odbył się Magiczny Dzień
Dziecka. Podczas imprezy dzieci mogły wziąć udział w licznych
konkursach za które otrzymały nagrody. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska z tatuażami oraz stoisko z malowaniem
twarzy. Największą atrakcją była czarownica, która przepowiadała przyszłość. Na stoisku kreatywnym dzieci mogły wykonać
różdżki i kapelusze, które mogli zabrać do domu.
Za wsparcie Gminnego Dnia Dziecka dziękujemy:
* Przedsiębiorstwo EL-IN Sp z o.o.
* Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
* Veka Polska (Skierniewice)
* PlasMax Skierniewice
* Sala Zabaw Lodowa Kraina
* Monolamac Pracownia Rękodzieła Monika Mikołajczyk
* WhyKa szkoła językowa
* Giganci Programowania Skierniewice
* Poduszkowa Fabryka

Na uczestników Magicznego Dnia dziecka czekały liczne atrakcje

Gospodarka Komunalna
1. Sukcesywnie wypłacane są odszkodowania dla właścicieli nieruchomości przejętych z mocy prawa, na własność Gminy Maków
w celu rozbudowy drogi gminnej nr 105301E (ul. Akacjowej) i
wykonanie ścieżki rowerowej, w ramach procedury ZRiD.
2. Przejęto działkę nr 570/1, obr. Słomków, o powierzchni
0,0037 ha oraz działkę nr 875/1, obr. Maków, gm. Maków, o
powierzchni 0,1122 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie
drogi nr 115308E -ul. Ogrodowa w Makowie oraz ul. Kościelna
w Słomkowie.
3. Trwa zbiórka odpadów wielogabarytowych, w najbliższym
czasie zebrane zostaną jeszcze odpady w następujących
miejscowościach: 27 czerwca Słomków, 29 czerwca Jacochów
Pszczonów, 30 czerwca Dąbrowice oraz 1 lipca Krężce.
4. W dniu 15 czerwca br. pracownicy Gminy Maków wzięli udział
w akcji ,, Razem sprzątamy Polskie Lasy” zainicjowanej przez
Prezydenta RP, która miała swoją edycję w Nadleśnictwie w
Skierniewice.
5. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenia w miejscowościach:
- Pszczonów – Majdany o długości 200 m.b
- Granica Sielc i Woli Makowskiej przez most o długości 590 m.b.
6. Odtworzono rowy przydrożne z wymianą części przepustów
w miejscowościach:
- Maków-Kolonia ul. Wiosenna o długości 330 m.b.
- Wola Makowska od firmy Agaris do skrzyżowania z drogą
powiatową o długości 520 m.b.
- Maków ul. Górska o długości 1170 m.b.
- Krężce ul. Źródlana o długości 210 m.b
7. Uzupełniono tłuczniem ubytki na drogach tłuczniowych o
długości 10 km.
8. Utwardzono żużlem drogi:
- Wola Makowska tzw. ,, Karwasówka” od drogi gminnej do
Słomkowa 1300 m.b.
- Wola Makowska droga do stawów 850 m.b.
- Święte Laski – działki 300 m.b.
9. Wykoszono pobocza dróg gminnych o długości 50 km.
10. Wymieniono znaki drogowe zgodnie z zaleceniem wiosennej kontroli oznakowania przeprowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Skierniewicach i policję.
Oświata
1. Działalność placówek oświatowych
W dniu 27 maja br. w Szkole Podstawowej im. Ks. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej odbyły się obchody Dnia Patrona. Z tej okazji została przygotowana uroczysta
akademia, podczas której przybliżono postać tego wielkiego
Polaka, niezłomnego Prymasa Tysiąclecia, wybitnego człowieka.
Montaż słowno -muzyczny opierał się na wartościach, które dla
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego były najważniejsze, czyli
kościół, ojczyzna, rodzina, godność człowieka, poszanowanie
praw człowieka. Poza informacjami o życiu Księdza Kardynała
usłyszeliśmy także odpowiednio dobrane wiersze, pieśni i złote
myśli Ks. Kardynała.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: wójt gminy Jerzy
Stankiewicz, zastępca wójta Adam Gasiński, ks. proboszcz
Tadeusz Jaros, dyr. GZEAS-u Jolanta Zarzycka- Karda, radna
Joanna Filipek, przewodnicząca KGW Agnieszka Pająk, sołtys
wsi Marian Trojan, przedstawiciele OSP w Woli Makowskiej oraz
przedstawiciele rodziców.

www.gminamakow.info
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Dzien patrona SP Wola Makowska

W Gminie Maków tradycją stały się wakacyjne wyjazdy dzieci
Dzień Dziecka w Woli Makowskiej
i młodzieży.
W plebiscycie wybierani byli również nauczyciele. W kategorii
W dniach 26.07-4.08.2022 r. - 48 uczestników wyjedzie na obóz „Nauczyciel przedszkola” I miejsce w powiecie skierniewickim
muzyczny do Ośrodka Wypoczynkowego „Anna” miejscowości otrzymała Pani Ania Frankowska wychowawczyni grupy 6-5
Krasnybród. Będzie to 12 edycja obozu muzycznego organizo- latków „Tygryski” .
wanego wspólnie przez Urząd Gminy Maków i Orkiestrę Dętą
To wielki sukces - gratulujemy !!!
OSP Maków. Głównym celem letnich wyjazdów jest zaszczepieUtalentowani uczniowie z Dąbrowic zdobywają laury zwycięnie wśród młodych ludzi miłości do muzyki, a przede wszystkim stwa w województwie i powiecie
do muzykowania w orkiestrze. Nabory prowadzą makowskie
Adrian Tarnowski, uczeń klasy VI-finalista etapu wojewódzkieszkoły, wszystkich chętnych zapraszamy.
go Ogólnopolskiego Konkursu Genealogicznego „Bez korzeni
Pani Monika Karalus ufundowała czek o wartości 750,00 zł nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna. Uczeń zakwalifikona pobyt na półkolonii letniej w Osadzie Maków w dniach od wał się do etapu centralnego konkursu, którego organizatorami
8 do 12.08. br.
są: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Archiwa Państwowe i Ośrodek
Do udziału w półkolonii wytypowany został uczeń z kl. Va Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Szkoły Podstawowej w Makowie -Wiktor Pyrek, który osiągnął
Opiekun ucznia- Magdalena Ostrowska-nauczycielka historii,
sukcesy w konkursie przyrodniczym „Mój Las” na szczeblu wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.
ogólnopolskim.
Piknik Rodzinny w Gminnym Żłobku w Makowie
W dniu 13 maja br. odbył się piknik rodzinny dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Makowie. Rada Rodziców,
wraz z personelem, zorganizowała piknik w Osadzie Maków.
Wszystkie dzieci, razem z rodzicami i rodzeństwem, mogły
skorzystać z wielu atrakcji: z zamku dmuchanego, malowania
twarzy, puszczania baniek mydlanych, pokazu pojazdu policyjnego i strażackiego oraz przejazdów konnych. W ramach
pikniku uczestnicy mogli zjeść kiełbaskę z grilla i świeże owoce. Dyrektor żłobka wraz z personelem serdecznie dziękują
wszystkim rodzicom za zaangażowanie w organizację i pomoc
w przygotowaniu pikniku.
Piknik Rodzinny w Woli Makowskiej
W dniu 11.06 na terenie Szkoły Podstawowej w Woli Makowskiej odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka.
Uczestnicy pikniku z opiekunami
Organizatorami byli; druhowie OSP w Woli
Makowskiej, radni gminni i sołeccy, KGW,
rodzice i pracownicy szkoły.
Cudowna pogoda, szczęśliwe dzieciaki ,, i
te małe i te duże”, mnóstwo atrakcji to efekt
udanej imprezy i dobrej współpracy całego
środowiska lokalnego wsi Wola Makowska.
2. Szkolne sukcesy
Makowskie przedszkole w plebiscycie
Dziennika Łódzkiego
Z przyjemnością informujemy, że nasze
Makowskie Przedszkole zajęło I miejsce w
plebiscycie „Przedszkole Roku 2021” Dziennika Łódzkiego i zostało uznane za najbardziej przyjazne podopiecznym i ich rodzicom w powiecie skierniewickim. Placówka
otrzymała voucher w wysokości 3.000,00zł
na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
Przedszkolaki i kadra makowskiego przedszkola
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określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w następujących szkołach podstawowych: w Makowie, Słomkowie, Pszczonowie, Woli Makowskiej. Łączna wartość projektu
wynosi 175.000 zł, z tego 140.000 zł stanowi dofinansowanie z
budżetu państwa i 35.000zł z budżetu gminy.
Z końcem maja br. dobiegła końca realizacja programu
rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Gmina Maków pozyskała
łączne środki finansowe w wysokości 261.900 zł dla sześciu
szkół podstawowych.

Finalista etapu wojewódzkiego Adrian Tarnowski (w środku)

Aleksandra Starzec, uczennica klasy V, zdobyła wyróżnienie
w wojewódzkim konkursie „Mój prezent dla Ziemi”; opiekunem
uczennicy była p. Aneta Małczak.
Julia Kowalczyk, uczennica klasy VII –zdobyła wyróżnienie w
Powiatowym Konkursie „Moje literackie światy”. Opiekunem
uczennicy była p. Małgorzata Tarnowska.
Osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich uczniów z Woli
Makowskiej
Uczniowie klas V- VIII Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej przystąpili
do dwóch Ogólnopolskich Konkursów z języka angielskiego:
PINGWIN 2021 oraz PANDA 2022.
laureaci ww. wymienionych konkursów:
EDI PINGWIN 2021:
Maja Sękalska (klasa V): 3 miejsce w kraju
Alicja Kujawiak (klasa VIII): 5 miejsce w kraju
Mariusz Łukasik (klasa VIII): 9 miejsce w kraju
EDI PANDA 2022:
Alicja Kujawiak (klasa VIII): 1 miejsce w kraju
Maja Sękalska (klas V): 4 miejsce w kraju
Oliwia Kamol (klasa VII): 5 miejsce w kraju
Uczniów przygotowywała pani Monika Pietrzyk.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!
Sukces sportowy uczennicy ze Słomkowa
Uczennica Szkoły Podstawowej w Słomkowie Nikola Foks
wywalczyła awans na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się 18-19 czerwca 2022r. w Łodzi.
Młoda lekkoatletka ze Słomkowa brała udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych odbywających się już od wielu lat w
Skierniewicach. Zawody te przyciągają młodych sportowców
nie tylko ze Skierniewic, ale także z wielu okolicznych miejscowości od Rawy Mazowieckiej po Łowicz.
Nasza młoda zawodniczka zajęła w całym rocznym cyklu, w
swojej kategorii wiekowej (2009) w naszym regionie:
- III miejsce w rzucie piłeczką palantową oraz III miejsce w
biegu na 60 m, co dało jej awans na Ogólnopolski Finał do
Łodzi, gdzie spotykają się młodzi sportowcy z całego kraju.
Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych zwycięstw w tej
pięknej dyscyplinie. Opiekunem uczennicy była nauczycielka
szkoły Dobrosława Woźniak.
3. Programy realizowane w makowskich szkołach
Program „Aktywna Tablica”
Gmina Maków złożyła wniosek na realizację rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. W ramach
wymienionego programu dofinansowany będzie zakup min.

Poszczególne placówki otrzymały:
* Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie
z Filią w Świętem: 81.900,00zł
* Szkoła Filialna w Świętem: 30.000,00zł
* Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowicach:
60.000,00zł
* Szkoła Podstawowa w Słomkowie: 30.000,00zł
* Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Pszczonowie:
30.000,00zł
* Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Woli Makowskiej: 30.000,00zł
Środki zostały wykorzystane na zakup następującego wyposażenia, które unowocześni i uatrakcyjni lekcje w szkole:
* drukarki 3D z akcesoriami,
* mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami
prototypowymi i innymi akcesoriami,
* sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
(kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
* stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie
z Filią w Świętem realizowała program „Erasmus+”.
Tematem przewodnim był: „Interactive holiday calendar in
Europe”, czyli „Interaktywny Kalendarz Świąt Europie”. Krajami
partnerskimi były : Bułgaria, Grecja, Portugalia, Turcja, Rumunia.
Projekt miał trwać od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Jednak, w
związku z sytuacją epidemiczną na całym świecie, Narodowa
Agencja Programu Erasmus+ podjęła decyzję o przedłużeniu
czasu trwania projektu o kolejny rok.
Od początku trwania programu uczniowie ze wszystkich
krajów realizowali zaplanowane działania w swoich szkołach,
a następnie umieszczali efekty pracy, zdjęcia, filmy na stronie
projektu. Zadania uwzględniały organizację wystawy, Europejskiego Dnia Języków Obcych, tworzenie cyfrowych kartek
świątecznych, logo, prezentacji na temat popularnych świąt
obchodzonych w Polsce, artykułów, przepisów na potrawy,
słowników, esejów.
W 2022 roku, w dniach od 14 do 18 marca Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie z Filią w Świętem
zorganizowała wirtualne międzynarodowe spotkanie projektowe. Uczniowie i nauczyciele z Polski, Bułgarii, Portugalii,
Grecji, Rumunii oraz Turcji, używając aplikacji do komunikacji
Google Meet, prezentowali zwyczaje i tradycje związane ze
świętami wiosennymi, uczyli się tańców narodowych, tworzyli
dekoracje wielkanocne, przygotowywali lapbooki o symbolach świątecznych. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały
stroje ludowe oraz opowiedziały o warsztatach haftu łowickiego przeprowadzonych przez twórczynię ludową, Panią
Mariannę Madanowską. Na koniec spotkania przedstawiony
został teatr cieni przygotowany przez Panią Renatę Wójcik
oraz klasę 7B, który wywołał niemałe wzruszenie zarówno
wśród naszych uczniów i nauczycieli jak i naszych partnerów.

www.gminamakow.info
Uczniowie najbardziej zaangażowani w działania lokalne
uczestniczyli w następujących wyjazdach do krajów partnerskich:
W dniach 9-13 maja br. cztery uczennice klas ósmych brały
udział w spotkaniu międzynarodowym w Portugalii. Dziewczęta
zwiedziły stolicę Portugalii Lizbonę, uczestniczyły w zajęciach
lekcyjnych, podchodach, podziwiały widoki nad Oceanem
Atlantyckim. Uczestniczyły również w rejsie statkiem, gdzie w
całej okazałości można było zobaczyć z nieco innej perspektywy
jeden z najbardziej fascynujących mostów na świecie – Most
Vasco da Gama o długości 17,2 km.
W dniach 29.05-3.06. br. 4 uczniów z klasy 7b wyjechało do
Rumunii. Młodzież zwiedziła Stolicę Rumunii – Bukareszt a w
nim Parlament, Narodowe Muzeum Wsi, Cerkiew, Transylwanię i
zamek Draculi. Ponadto uczestniczyła w warsztatach rękodzieła i
dzielnie prezentowała swoją szkołę na arenie międzynarodowej.
W dniach od 12 do 17 czerwca br. 4 chłopców z klasy 8a przebywało w Turcji w mieście Cerkzkoy, niedaleko Stambułu. Program był bardzo atrakcyjny i obejmował wycieczki do Tureckich
miast m.in. Stambułu, liczne warsztaty, prezentacje i ciekawe
spotkania z młodzieżą z delegacji partnerskich, uczestniczących
w programie.
Udział w projekcie, a w szczególności wyjazdy uczniów na
spotkania międzynarodowe był wspaniałą przygodą, która
pozwoliła na poznanie kultury krajów partnerskich, ich tradycji
i świąt. Młodzież miała okazję do doskonalenia umiejętności
posługiwania się językiem angielskim, a dzięki wspólnym
zadaniom nawiązała nowe, międzynarodowe przyjaźnie.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć horyzonty, otworzyć umysł,
kształtować świadomość europejską oraz dzielić się wiedzą i
doświadczeniem. Na realizacje dwuletniego programu Szkoła
Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie otrzymała
dofinansowanie w wysokości 17.648,00 euro.
Podsumowując zarówno nasza młodzież uczestnicząca w
Erasmusie jak i nauczyciele są zdania że program należy kontynuować i przystąpić do kolejnych edycji.
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Wydarzenia sportowe
Piłka nożna
Makowska młodzież pisze historie !!!
W dniu 19 maja 2022 r. drużyna Macovii Maków rocznik 2007
oraz młodsi wzięli udział w Finałach Wojewódzkiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Nasza drużyna reprezentowała Powiat Skierniewicki, gdzie kilkanaście dni wcześniej odniosła zwycięstwo.
Na turnieju, który odbył się w Kleszczowie nasza drużyna
rozegrała trzy spotkania, gdzie ostatecznie odniosła końcowe
zwycięstwo i będzie reprezentować Województwo Łódzkie na
szczeblu Krajowym w Zamościu. Wartym odnotowania jest,
że najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został: Antoni
Nowak. Kolejną rzeczą, którą warto podkreślić, to sytuacja w
której zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim
nasza drużyna nie straciła bramki.
Awans Macovii Maków do Klasy Okręgowej
Zdecydowane zwycięstwo w lidze oraz awans zawodników
Macovii Maków do ligi okręgowej. Drużyna zapewniła sobie
awans na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu.
Baraże rocznika 2007 Macovii Maków
Drużyna rocznika 2007 pod wodzą Arkadiusza Gasińskiego
zapewniła sobie grę w barażach o udział w rozgrywkach II
ligi wojewódzkiej. W dwumeczu zmierzą się z drużyną Sokoła
Aleksandrów Łódzki.
Tenis stołowy
W sezonie 2021/2022 UKS Maków występował w następujących ligach:
II liga mężczyzn - III miejsce
III liga mężczyzn – I miejsce – awans do II ligi
IV liga mężczyzn – VII miejsce
II liga kobiet – VI miejsce
Zawodnicy UKS Maków występowali również w rozgrywkach
indywidualnych.

Kadra drużyny rocznika 2007: Antoni Nowak, Kamil Kijo, Grzegorz Zarzycki, Jan Kozłowski, Michał Wójt, Filip Białek,
Kacper Karalus, Kacper Zarębski, Kacper Gradowski, Bartek Wysocki, Igor Różycki, Błażej Wysocki, Cezary Bedełek,
Jakub Czochrowski, Igor Pawlak, Kacper Tuka, Bartek Krawczyk.
Trener drużyny 2007: Arkadiusz Gasiński
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Kadra drużyny seniorów: Paweł Zatorski, Jacek Markowicz, Jarek Łopatka, Łukasz Winciorek, Kamil Cybula, Artur Bolimowski,
Alan Caban, Marcel Paradowski, Mariusz Markowski, Łukasz Markowski, Piotr Winciorek, Mateusz Bartosiewicz,
Arkadiusz Gasiński, Adam Gasiński, Patryk Błędowski, Szymon Lipiński, Mateusz Caban, Igor Koźbiał, Rafał Pąśko,
Mateusz Białek, Oskar Pokora, Michał Kozieł. Trener drużyny seniorów: Szymon Kowalczyk

Uczestnicy tenisowego
turnieju z okazji Dnia
Dziecka

W Mistrzostwach Polski Weteranów brązowy medal w grze
mieszanej zdobyli Paweł Stopiński/Elżbieta Kazberuk (Wrocław).
W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Seniorów brązowy
medal w grze podwójnej zdobyli Paweł Stopiński/Jarosław Nitek
(ULKS Moszczenica), a miejsce 5-8 w grze podwójnej zajęły Anna
Caban/Marta Stopińska
W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Kadetek brązowy
medal w grze podwójnej zdobyły Magdalena Krupa/Laura Wille
(MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka).
W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Żaków brązowy
medal w grze podwójnej zdobyły Andżelika Bardzińska/Zofia
Starzec
21.05.2022 Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Seniorów
oraz Żaków odbyły się w hali MCK w Makowie.
W Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ludowych Zespołów
Sportowych Seniorów Piotr Minkus zajął II miejsce i zdobył tytuł
Wicemistrza Województwa Łódzkiego. Piotr Minkus dołożył do
tego dwa brązowe medale – w grze mieszanej z Anną Caban
oraz w grze podwójnej z Tomaszem Nowakiem. Anna Caban
zdobyła również srebrny medal w grze podwójnej z Klaudią
Jagodzińską (ULKS Moszczenica), a indywidualnie zajęła IV
miejsce.

27.05.2022 w hali MCK odbyły się Mistrzostwa Gminy Maków
połączone z Turniejem z Okazji Dnia Dziecka. W turnieju udział
wzięło 58 osób.
W sezonie 2022/2023 w Sali MCK odbędą się:
- Mistrzostwa Powiatu Ziemskiego (termin do ustalenia)
- I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków
- I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów
- Grand Prix Polski Weteranów
W rozgrywkach ligowych UKS Maków reprezentować będą
4 drużyny.

Z ostatniej chwili
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu za 2022 rok udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego
Wojciecha BM w Makowie dotacji w wysokości
540 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.
Maków, kościół pw. św. Wojciecha (XVIII w.): remont elewacji wieży
oraz frontowej ściany transeptu kościoła.
Serdecznie gratulacje dla księdza proboszcza Tadeusza Jarosa.

www.gminamakow.info

11

Sesje Rady Gminy Maków
Absolutorium dla Wójta Gminy Maków za 2021 rok
udzielone jednogłośnie
W okresie wiosennym odbyły się dwie sesje Rady Gminy
Maków. Obydwu sesjom przewodniczyła Przewodnicząca Rady
Maria Piechut. Pierwsza z sesji - odbyła się w dniu 6 kwietnia
br. – i była to sesja nadzwyczajna. Podczas sesji dokonano pilnych przesunięć budżetowych, m.in. w związku z otrzymaniem
środków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym
konfliktem zbrojnym.
Kolejna sesja odbyła się w dniu 22 czerwca 2022 r. Była
to jedna z najistotniejszych sesji w roku. Podczas sesji Rada
Gminy Maków jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Maków
wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Maków za 2021 rok. Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz
dziękując za udzielenie absolutorium, powiedział, że 2021 rok
był kolejnym dobrym rokiem dla naszej Gminy. Wiele inwestycji zostało zrealizowanych i pozyskano środki zewnętrzne
na kolejne przedsięwzięcia. Podkreślił, że współpraca z Radą
Gminy, sołtysami, układała się bardzo dobrze, a jednogłośne

udzielenie absolutorium to dla niego wyzwanie do dalszej
pracy na rzecz Gminy.
W dalszej części sesji zostały zrealizowane pozostałe tematy,
które przewidywał jej porządek. Między innymi została ustalona
wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
OSP z terenu Gminy Maków. Rada Gminy przychyliła się do
wniosku Pani Mirosławy Górskiej i z dniem 31 lipca 2022 r. dokonała odwołania jej z funkcji skarbnika gminy. Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącą Rady podziękowali Pani Mirosławie Górskiej za
wzorową pracę na rzecz naszej Gminy, wręczyli okolicznościowe
kwiaty. Pani Mirosława Górska podziękowała wszystkim osobom, z
którymi współpracowała przez te wszystkie lata w Urzędzie Gminy
w Makowie. Jednocześnie, na stanowisko Skarbnika Gminy z dniem
1 sierpnia 2022 roku została powołana Pani Justyna Winciorek. Pani
Justyna Winciorek podziękowała za powołanie jej na to stanowisko.
W końcowej części sesji – radni zgłaszali zapytania i wnioski. Do
wszystkich poruszonych spraw odniósł się Wójt Gminy.

Gratulacje dla Wójta Gminy z okazji uzyskania jednogłośnego absolutorium”

Podziękowania dla ustępującej p. Skarbnik Mirosławy Górskiej

Gratulacje dla nowej p. Skarbnik Justyny Winciorek
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Uroczystość nadania sztandaru Szkole
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Pszczonowie
W piątek 24 czerwca bieżącego roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Pszczonowie przeżywała
niezwykłą uroczystość. W tym dniu w miejscowym kościele miało miejsce poświęcenie sztandaru placówki. Szkoła posiadała
sztandar już w okresie międzywojennym, jednak nie zachował się on do naszych czasów. 86 lat temu - 20 czerwca 1936
roku miało miejsce poświęcenie tamtego sztandaru, do czego nawiązano w czasie ceremonii.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości – przedstawiciele władz gminy Maków, Delegatury Kuratorium Oświaty w
Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, byli i obecni pracownicy szkoły, jej absolwenci, sympatycy oraz mieszkańcy wsi.
Po poświęceniu sztandaru przez proboszcza parafii św. Doroty w Pszczonowie – ks. Cypriana Lewandowskiego, poczty sztandarowe wraz z gośćmi procesyjnie przeszły do sali OSP Pszczonów, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Liczni darczyńcy i
sponsorzy wbili pamiątkowe gwoździe z grawerem w drzewiec sztandaru. Następnie rodzice złożyli sztandar na ręce p. dyrektor
Lidii Matyjaszczyk, która z kolei przekazała go uczniom.
Goście uroczystości mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, w której pani Dyrektor Lidia Matyjaszczyk zaprezentowała
dwustuletnie dzieje oświaty na terenie Pszczonowa. Uczniowie naszej szkoły przedstawili zaś krótką część artystyczną. Podkreślili,
że sztandar stanowi widoczny znak naszej tożsamości, jest symbolem umiłowania Polski, ale także małej ojczyzny – tego miejsca,
z którego wyrastamy i do którego wracamy przez całe życie.
Ta niezwykła uroczystość nie miałaby miejsca, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie przewodniczącej Rady Rodziców – pani
Ewy Kowalczyk, dyrektor szkoły – Lidii Matyjaszczyk , rodziców uczniów SP w Pszczonowie, władz gminy i sołectwa, pań z KGW,
strażaków oraz licznych sympatyków naszej placówki. Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom oraz osobom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się do uświetnienia uroczystości serdecznie dziękujemy.

www.gminamakow.info
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Noc Świętojańska
Taka noc zdarza się tylko raz w roku. Mowa o nocy świętojańskiej, która od dawna jest czasem zabaw i świętowania nadejścia
lata. Tegoroczną imprezę otworzył Wójt Gminy Maków Jerzy Stankiewicz. Po krótkim powitaniu gości przekazał mikrofon Panu
Marianowi Chmielewskiemu. Dyrygent rozpoczął występ Orkiestry Dętej z Makowa. Podczas koncertu publiczność włączyła
się do wspólnego śpiewania biesiadnych utworów, były też tańce.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się ogniska przy których można było sobie upiec kiełbaski. Dzieci chętnie bawiły się grami
plenerowymi oraz mega bańkami. Wiele radości przyniósł konkurs na najpiękniejszy wianek, za który uczestnicy zostali nagrodzeni
upominkami. Główną atrakcją wieczoru był pokaz wykonany przez Teatr Tańca z Ogniem „MANTRA”, który wywarł duże wrażenie
na uczestnikach imprezy. Cieszy fakt, że Noc Świętojańska w naszej Gminie stała się imprezą rodzinną i wielopokoleniową.
Za wsparcie naszej imprezy bardzo dziękujemy:
• MIROPASZ – Zakład Produkcji Rolnej • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ProMet • Firma Handlowo Usługowa Artur Foks • MODUS Kancelaria Brokerska • Firma PRACOWNIA AUTORSKA Dominik Dudek • Firma Handlowa Czesław Staniak •
Piekarnia Maków – Alina Siejkowska • Monolamac Pracownia Rękodzieła Monika Mikołajczyk.

www.gminamakow.info
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Zakończenie roku
w Gminnym Żłobku w Makowie
To był wyjątkowy dzień dla maluszków z Gminnego Żłobka w Makowie. 29 czerwca 2022 roku odbyło się w Żłobku uroczyste
zakończenie roku 2021/2022. Z końcem sierpnia Żłobek opuści 11 dzieci, które zamkną pierwszy, bardzo ważny etap swojego
życia i edukacji. Dla Rodziców i ich pociech przygotowana została uroczystość, która na pewno na długo upamiętni ten moment.
Miłym jej akcentem było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Wierzymy, że przechodząc do przedszkola nasi mali
absolwenci zabiorą ze sobą bogaty ekwipunek wspólnych zabaw, twórczej pracy i wielu dobrych wspomnień, które pomogą im
w pokonywaniu bez przeszkód drogi do przedszkola i szkoły. W zakończeniu udział wzięły władze gminy na czele z Wójtem Gminy
Jerzym Stankiewiczem. Życzymy naszym „ absolwentom” i maluszkom pozostającym w Żłobku na kolejny rok, wielu radosnych
chwil wypełnionych zabawą i nauką na kolejnych etapach.
Dziękujemy Rodzicom, Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy za docenienie naszej pracy i całoroczną bardzo dobrą współpracę.
Dyrektor Gminnego Żłobka
Monika Pietrzak

www.gminamakow.info
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Makowskie Centrum Kultury czym jest i dla kogo?
Makowskie Centrum Kultury jest samorządową jednostką
organizacyjną powołaną uchwałą Rady Gminy Maków z dnia
09.10.2020 r. Jest to instytucja kultury działająca w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury. Realizowane zadania mają
na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację
kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości kulturowych.
Czas pandemii nie był łaskawy dla MCKu. Zakazy i dbanie o
zdrowie mieszkańców Gminy Maków nie pozwoliły na zaistnienie
działań Centrum wśród społeczności gminnej. Nastał 2022 rok.
Obostrzenia zelżały, powoli wracamy do normalności. Nareszcie
jest miejsce dla naszych działań.
Często słyszymy pytanie: Dlaczego nie organizujemy corocznych imprez kulturalnych Gminy Maków ?
Już spieszymy z odpowiedzią. Od wielu lat, to Gmina Maków organizowała imprezy kulturalne, ponieważ nie było innej instytucji
za to odpowiedzialnej. Od 2020 roku zostało powołane Makowskie
Centrum Kulturalne, które z racji pandemii, nie miało możliwości
zaistnienia wśród lokalnej społeczności. Ograniczenia nie pozwoliły na działania MCKu. Każde gminne wydarzenie kulturalne
(dotyczy to też przyszłych wydarzeń MCKu) to wielomiesięczna
praca. Pomysł – pozyskanie środków- realizacja. Jako młody zespół
instytucji kultury, rozumiemy ile to pracy. Tym bardziej, że czynnie
działamy dopiero od maja bieżącego roku. Od wielu lat, w profesjonalny sposób, gmina organizuje dla Państwa wydarzenia i my
jako MCK nie mamy śmiałości się wtrącać. To ich dzieło i ciężka

praca której kibicujemy, wspieramy i polecamy ! Dajcie nam czas
na wdrożenie się w tradycję kulturalną gminy. Małymi krokami
Makowskie Centrum Kultury spełni Państwa oczekiwania.
Obecnie MCK zatrudnia p.o. dyrektora, koordynatora który jest
jednocześnie animatorem kultury oraz nauczycielem, kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie, starszego bibliotekarza, pracownika ds. organizacyjnych, który jest jednocześnie
trenerem oraz instruktorem, główną księgową i pracownika
sprzątającego. Wspólnie, rozważnie ale i kreatywnie, tworzymy
miejsce, gdzie każdy „dotknie kultury”. Makowskie Centrum Kultury bez zmian współpracuje z UKS Maków, Macovią Maków, ze
szkołami, stowarzyszeniami, kołami, klubami, innymi ośrodkami
kultury oraz przedsiębiorcami przy realizacji wydarzeń, warsztatów i innych uroczystości.
Jesteśmy otwarci dla mieszkańców gminy 5 dni w tygodniu.
Ponadto niektóre uroczystości i imprezy odbywać się będą
również w soboty i niedziele. Staramy się aby nasza oferta zajęć
oraz wydarzeń stale się poszerzała. Wszystko, co dzieje się w
Makowskim Centrum Kultury śledzić można na naszej stronie
internetowej (w budowie) oraz na profilu na Facebooku, gdzie
zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań,
zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy.
Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy uda nam się spełnić od razu. Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne
mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego
domu kultury” a w następnych latach rozszerzać zakres działania.
Mgr Katarzyna Mikulska – koordynator Makowskiego Centrum Kultury

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz.
888 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie
wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.
Właściciele nieruchomości na terenie naszej gminy muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do urzędu.
Druki zgłoszenia dostępne są zarówno w urzędzie jak na stronie internetowej Urzędu Gminy Maków www.gminamakow.info
BIP- Środowisko, Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji.
Przypominamy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to
uczynić niezwłocznie.
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do
udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania
z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz przechowywania dowodów płacenia za takie usługi.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków,
powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się bądź wylewania nieczystości na
powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody
zużywanej w gospodarstwie domowym.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto niewykonanie tego obowiązku podlega karze grzywny.
Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych.
Wieści z Gminy - kwartalnik Gminy Maków
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