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Impreza	rozpoczęła	się	hejnałem	odegranym	przez	trębaczy	z	
orkiestry	dętej.	Uroczystego	otwarcia	Karnawału	dokonał	Wójt	
Gminy	Pan	Jerzy	Stankiewicz	w	towarzystwie	prowadzącej	Pani	
Anety	Kowalczyk.
Pierwszym	punktem	programu	był	występ	Marysi	Tomaszewskiej,	

uczennicy	klasy	VII	Szkoły	Podstawowej	im.Ks.J.Twardowskiego	w	
Makowie,	która	od	6	lat	uczy	się	grać	na	fortepianie	w	Szkole	Mu-
zycznej	w	Skierniewicach,	a	od	września	2017	r.	swoje	umiejętności	
muzyczne	rozwija	w	Samorządowej	Szkole	Muzycznej	II	stopnia	w	
Skierniewicach.	Na	swoim	koncie	ma	wiele	wyróżnień	w	koncertach	
pianistycznych.	Trzykrotnie	została	laureatem	Międzynarodowego	
Festiwalu	Chopinowskiego	na	Mazowszu.	Miała	okazję	koncer-
tować	m.in.	w	Domu	Urodzenia	Fryderyka	Chopina	w	Żelazowej	
Woli,	w	Warszawskim	Towarzystwie	Muzycznym,	w	Mazowieckim	
Centrum	Kultury	i	Sztuki	oraz	w	Sali	Balowej	Zamku	w	Łańcucie.

Podczas	Karnawału	zaprezentowała	nastrojowy	Nocturn	ES	dur	
F.Chopina	oraz	Tarantellę	Maurycego	Moszkowskiego	-	żywiołowy	
i	dynamiczny	włoski	taniec	ludowy.
Kolejnym	był	występ	makowskich	przedszkolaków.	22-osobowa	

grupa	6-latków	z	grupy	„Smerfy”	zaprezentowała	układ	taneczny	
pt.	„Lekko,	zwiewnie	i	zabawnie”	przygotowany	pod	kierownic-
twem	opiekunek	Anny	Frankowskiej	 i	Anny	Król.	Przedszkolaki	
zaprezentowały	się	w	tańcu	do	ballady	„Viva	Forever”	grupy	Spice	
Girl,	a	następnie	przeniosły	wszystkich	do	baśniowej	Krainy	Lodu	
w	tańcu	do	utworu	„Mam	tę	moc”.
Kolejni	artyści	to	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Pszczo-

nowie.	 25-osobowa	grupa	uczniów	pod	opieką	nauczycielek	
Agnieszki	Dura	 i	Renaty	Paciorek	przeniosła	widzów	do	świata	
baśni	w	 tanecznych	układach	do	utworów	„Laleczka	z	 saskiej	
porcelany”	i	„Symphonia	2011Chris	Parker”.

XXIV Makowski Karnawał już za nami
11 lutego br. już po raz 24. odbył się Makowski Karnawał - impreza promująca dorobek kulturalny naszej Gminy. Jak co 

roku, impreza zgromadziła na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowie liczną publiczność.
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INFORMACJA WÓJTA 
GMINY O BIEŻĄCEJ  

DZIAŁALNOŚCI URZĘDU
INWESTYCJE I PROMOCJA
1.	Gmina	Maków	ogłosiła	przetarg	na	bu-
dowę	hali	sportowej	w	Makowie.	Oferty	
złożyły	4	firmy:

-	 ROSA-BUD	Spółka	Akcyjna	z	Radomia
-	 MIRBUD	S.A	ze	Skierniewic	
-	 INSBUD	Krzesińscy	sp.	j.	ze	Skierniewic
-	 Konsorcjum	firm:	1.	Grupa	Ekoenergia	Sp.	
z	o.o.	–	Lider	Konsorcjum,	2.	WOJ.-ART.	
Włodzimierz	Wasilewski,	Skierniewice

	 Najtańsza	złożona	oferta	na	budowę	hali	
to	kwota	10	333	821,70	zł,	najdroższa	to	
kwota	12	989	447,05	zł.	W	chwili	obecnej	
oferty	podlegają	ocenie	 i	 zgodności	 z	
ustawą	Prawo	zamówień	publicznych.	
Po	weryfikacji	z	najkorzystniejszą	firmą	
zostanie	podpisana	umowa	i	w	kwietniu	
przystąpimy	do	prac	budowlanych.

2.	Ogłoszony	został	przetarg	na	budowę	
boiska	 trawiastego	pełnowymiarowe-
go	wraz	z	bieżnią	oraz	mini	skatepark	i	
boiskiem	do	streetballa.	Na	zadanie	to	
gmina	przeznaczyła	2	992	280,00	zł,	 z	
czego	50	%	jest	dofinansowane	z	Mini-
sterstwa	Sportu.	Otwarcie	ofert	nastąpi	
w	miesiącu	 kwietniu.	 Pragniemy,	 by	
boisko	to	powstało	jeszcze	w	tym	roku.

3.	Ogłoszony	 został	przetarg	na	montaż	
kolektorów	słonecznych	 i	pieców,	dla	
mieszkańców	wnioskujących	w	pierw-
szym	naborze	 kolektorów	w	 ramach	
projektu	zamontowanych	zostanie	249	
szt.,	będą	one	montowane	w	latach	2018	
i	2019.	Natomiast	pieców	zamontujemy	
90	szt.	przed	sezonem	grzewczym,	czyli	
do	października	2018	r.	Wartość	projektu	
7 267	930,89	zł,	z	czego	dofinansowania	
5 689	834,55	 zł.	Wybór	wykonawców	
na	te	zadania	zaplanowano	na	miesiąc	
kwiecień.

3.	Złożyliśmy	wniosek	do	Urzędu	Marszał-
kowskiego	 na	 zadanie	 pn.	„Ochrona	
środowiska	naturalnego	Gminy	Maków	
poprzez	instalację	odnawialnych	źródeł	
energii	w	budynkach	prywatnych	–	 II	
etap”.	W	drugim	etapie	zgłosiło	 się	na	
kolektory	słoneczne	59	osób,	na	piece	
80	osób.	Wniosek	podlega	ocenie	w	
Urzędzie	Marszałkowskim.	

4.	Złożyliśmy	wniosek	do	Urzędu	Marszał-
kowskiego	na	zadanie	pn.	„Przebudowa	
drogi	dojazdowej	do	pól	w	miejscowości	
Krężce	 ul.	 Źródlana”.	Wykonawca	na	
drogę	jest	już	wyłoniony	i	prace	rozpocz-
niemy	wiosną	br.	

5.	W	dniu	16	stycznia	podpisałem	umowę	
na	zadanie	pn.	„Lato	w	Gminie”.	Jest	to	
projekt	integrujący	społeczeństwo	i	za-
pełniający	czas	wolny	młodzieży	latem	w	
okresie	wakacji.	W	ramach	projektu	zor-
ganizowanych	zostanie	szereg	imprez:
-	Noc	Świętojańska	na	której	przepro-
wadzony	zostanie	konkurs	piosenki	 i	
wystąpią	tancerze	ognia,
-	wakacyjne	pokazy	kinowe	w	Amfite-
atrze,	
-	występ	teatru	w	Amfiteatrze,	
-	dla	dzieci	i	młodzieży	przeprowadzimy	
w	wakacje	cykliczne	warsztaty	malar-
skie	 i	warsztaty	malowania	obrazów	
sprayem,	
-	na	 zakończenie	wakacji	 1	września	
zorganizowana	zostanie	 impreza	pn.	
„Festiwal	kolorów”	

	 Wartość	projektu	50 000,00	zł,	dofinan-
sowanie	31 815,00	zł.	

6.	Z	Wojewódzkiego	 Funduszu	Ochrony	
Środowiska	w	Łodzi	wykonano:
-	 za	 80  000,00	 zł	 termomodernizację	
budynku	 stacji	 uzdatniania	wody	w	
Makowie,	

-	 za	 169 000,00	wykonuje	 się	 termo-
modernizacje	i	zabezpieczenie	funda-
mentów	budynku	Ośrodka	Zdrowia	
w	Pszczonowie.	 Planuje	 się	 również	
położyć	blachę	na	dachu	 i	 odnowić	
wejście	do	tego	budynku.	

7.	W	lutym	Gmina	Maków	złożyła	wniosek	
na	Lokalnego	Animatora	Sportu.	Wnio-
sek	został	 zaakceptowany	pozytywnie	
i	 podpisaliśmy	umowę	na	 realizacje	
zajęć	 sportowych.	 Zajęcia	 z	 dziećmi	
będą	prowadzone	od	marca	do	 listo-
pada	br.,	 zajęcia	prowadzić	będą	Piotr	
Gradowski	i	Adam	Gasiński.	Zajęcia	te	są	
przeznaczone	dla	dzieci	chcących	grać	
w	piłkę.	Dzięki	zaangażowaniu	Gminy	z	
zajęć	tych	korzysta	coraz	więcej	dzieci,	
powstały	drużyny	piłkarskie	w	różnych	
kategoriach	wiekowych,	które	zaczynają	
odnosić	coraz	większe	sukcesy.

8.	W	dniu	 26	 lutego	br.	 zostały	 złożone	
wnioski	do	Urzędu	Marszałkowskiego	o	
przyznanie	pomocy	finansowej	w	formie	
dotacji	celowej	w	kwocie	5000,00	zł	na	
realizację	małych	projektów	dla:	
-	Sołectwa	Święte	 -w	 ramach	projektu	
zostanie	poprawiona	przestrzeń	wokół	
świetlicy	wiejskiej	w	 Świętem	m.in.	
zrobienie	altany	i	miejsca	na	ognisko,	
wysypanie	ścieżek	oraz	zrobienie	scho-
dów	ze	skarpy.	
-	dla	Sołectwa	Maków	-	w	ramach	pro-
jektu	 zostaną	 zorganizowane	warsz-

taty	w	pieczeniu	chleba.	Na	potrzeby	
realizacji	 zadania	zostanie	zakupiony	
duży	piec	gastronomiczny.	
-	dla	Sołectwa	Krężce	 -	w	ramach	pro-
jektu	 sołectwo	zorganizuje	dożynki	 i	
pokazy	kulinarne.	Zakupione	zostaną	
art.	gastronomiczne	typu	garnki,	patel-
nie	itp.	na	potrzeby	doposażenia	KGW	
w	Krężcach.

9.	W	dniu	14	marca	przeprowadzono	nego-
cjacje	z	firmą	Artur	Foks	Wola	Makowska	
28,	na	zadanie	pn.	„Ochrona	Rezerwatu	
Źródeł	Borówki	poprzez	zagospodaro-
wanie	stawów	w	Pszczonowie	–	Gmina	
Maków”.	W	ramach	zadania	firma	wybu-
duje	molo	na	stawach,	wykona	ścieżki	i	
dojścia	wokół	 stawu,	oraz	małą	archi-
tekturę	 typu	 ławki,	 leżaki,	 kosze	oraz	
zieleń.	Wartość	robót	po	negocjacjach	to	
kwota	320 000,00	zł	z	czego	176 176,00	 zł	 
jest	 dofinansowane	 z	 Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	województwa	
Łódzkiego	na	lata	2014	–	2020.

10.	W	dniach	21-23	marca	br.	Gmina	Ma-
ków	po	 raz	pierwszy	 zaprezentowała	
swoje	stanowisko	na	Targach	Terenów	
Inwestycyjnych	w	Nadarzynie.	Na	 tar-
gach	Gmina	przedstawiała	i	promowała	
tereny	 inwestycyjne	 Gminy	Maków.		
Udział	w	targach	to	jeden	z	elementów	
wieloetapowego	projektu	pn.	„Gmina	
Maków	Regionalnym	Centrum	 Inno-
wacji	 i	Rozwoju”	współfinansowanego	
przez	Centrum	Obsługi	Przedsiębiorcy	
w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	województwa	Łódzkiego	
na	lata	2014	–	2020.	W	ramach	tego	sa-
mego	projektu	wydano	folder	o	Gminie	
Maków	w	języku	polskim	i	angielskim.

GOSPODARKA KOMUNALNA
1.	W	wyniku	działań	 informacyjnych	refe-
ratu	GK	od	stycznia	do	dnia	dzisiejszego	
podpisano	 7	 umów	adopcyjnych	na	
oddanie	7	bezdomnych	psów.	

2.	W	dn.	21.lutego	br.	podpisano	umowę	
na	wykonanie	dokumentacji	projekto-
wej	związanej	z	dobudową	oświetlenia	
ulicznego	na	terenie	gminy	Maków.

3.	W	dniu	12.	lutego	br.,	podpisano	Umowę	
z	PGE	Żyrardów	na	dzierżawę	słupów	
oświetleniowych.

4.	Trwają	prace	geodezyjne	podziałowe	
dotyczące	 inwestycji	budowy	drogi	w	
miejscowości	 Święte	Laski	 Łuby	 i	bu-
dowy	chodnika	w	miejscowości	Święte	
Nowaki	przy	rzece.	

Dokończenie na str. 17
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Codziennie	patrzę	na	moją	ukochaną	
Gminę	Maków,	pamiętam	 jak	wyglądała	
jeszcze	10-20	lat	temu.	Przypominam	sobie	
jak	szpadlami	w	listopadowy	dzień	kopa-
liśmy	 fundamenty	pod	przedszkole,	pod	
salę	gimnastyczną.	Nie	było	pieniędzy	na	
koparkę.	Pieniądze	na	cement	zbieraliśmy	
od	ludzi	po	wsi	.
Inne	Gminy	były	przeznaczone	do	 ,,in-

tensywnego	rozwoju”.	Miały	u	siebie	szkoły	
średnie,	piekarnie.
U	nas	Gmina	po	likwidacji	dopiero	rodziła	

się	do	życia.	Tak	jak	w	życiu	każdego	czło-
wieka	bywają	daty	najważniejsze,	 tak	 i	w	
życiu	społeczności	są	takie	daty.	Taką	datą	
jest	maj	1990	rok-termin	przeprowadzenia	
wyborów	samorządowych.	Odzyskaliśmy	
utraconą	wcześniej	 suwerenność.	Mogli-
śmy	 znów	decydować	o	 sobie,	 o	naszej	
Gminie-małej	Ojczyźnie.	Start	był	 trudny.	
Sztandarowa	szkoła	w	Makowie	była	bez	
centralnego	ogrzewania,	bez	kanalizacji.	
Brakowało	wszystkiego.	 Przypominam	
sobie	 tych	wszystkich,	 którzy	przed	 laty	
stanęli,	by	swoją	pracą	i	zaangażowaniem	
zmieniać	Gminę,	przywrócić	jej	świetność.	
Powiem	może	nieskromnie,	ale	 szczerze:	
dumny	 jestem	z	 tego,	że	mogłem	w	tym	
procesie	uczestniczyć,	 dumny	 jestem	 z	
mojej	Gminy	i	z	ludzi,	z	którymi	przez	lata	
tworzyliśmy	naszą	Gminę	Maków.
Obecnie	jedna	z	gazet	o	naszej	Gminie	

napisała,	cytuję:	,,Gdyby	zamierzenia	udało	
się	 zrealizować,	Maków	 jako	miejsce	do	
zamieszkania	mógłby	konkurować	z	innymi	
podwarszawskimi	gminami”.	Prawdą	 jest,	
że	 otrzymaliśmy	najwyższe	 dofinanso-
wanie	do	hali	 sportowej	 (tylko	5	gmin	w	
Polsce	otrzymało	4	mln)	i	5	mln	690	tys.	zł	
dofinansowania	do	solarów	 (najwięcej	w	
województwie).
11	 stycznia	 br.	 podpisałem	umowę	 z	

Panem	Ministrem	Sportu	na	budowę	sta-
dionu,	dofinansowanie	1	mln	466	 tys.	 zł	
(50%	kosztów).
W	 sumie	pozyskaliśmy	na	 inwestycje	

ponad	13	mln	zł.
To	 są	ogromne	pieniądze.	Musimy	za-

angażować	swoją	wiedzę	i	doświadczenie	
żeby	je	dobrze	wykorzystać.	Nie	możemy	
popełnić	 żadnego	błędu,	bo	wpadniemy	
w	 spiralę	 zadłużenia.	Dziś	nie	mamy	za-
dłużenia,	moc	 inwestycyjna	Gminy	 to	1	
mln	zł.	To	musi	nam	się	udać.	Trzeba	zrobić	
obrót	finansowy,	powtórzyć,	zastabilizować		

finanse,	tak	by	na	następne	lata	utrzymać	
stabilny	rozwój.	
Udało	 nam	 się	 zrealizować	marzenie	

mieszkańców-poszerzyć	drogę	i	zbudować	
malowniczo	położoną	ścieżkę	 rowerową.	
Od	2013	 roku	 trwały	przygotowania	do	
budowy	ścieżki.	Od	2009	roku	rozpoczęły	
się	przygotowania	do	budowy	hali	i	stadio-
nu.	Te	inwestycje	mają	służyć	całej	Gminie.	
Z	każdego	najdalszego	punktu	na	terenie	
Gminy	można	dojechać	do	gimnazjum	w	
ciągu	10	minut.	W	sumie	na	gminne	inwe-
stycje	planowana	jest	kwota	ok.16	mln	zł,	
z	tego	2 483 775	zł	to	środki	własne	Gminy.
Jeśli	zrealizujemy	ten	plan,	Gmina	Maków	

znajdzie	się	w	Złotej	Pięćdziesiątce	Najlep-
szych	Gmin	w	Polsce.

Najważniejsze inwestycje  
w 2018 roku

•	 4 579 437	zł	-	instalacje	solarne	i	wymiana	
pieców;

•	 4 000 000	zł	-	budowa	hali	sportowej	w	
Makowie;

•	 1 635 005	zł	-	budowa	stacji	uzdatniania	
wody	dla	Słomkowa,	Świętego,	Jacocho-
wa	 i	Pszczonowa,	budowa	oczyszczalni	
dla	szkół	w	Słomkowie,	Woli	Makowskiej	
i	Świętem;	

•	 2 992 280	zł	-	budowa	boiska	piłkarskiego	
wraz	z	wielofunkcyjną	strefą	aktywności;

•	 270 000	zł	-	budowa	łącznika	między	halą	
sportową	a	budynkiem	gimnazjum;

•	 250 000	zł	 -	wymiana	oświetlenia	ulicz-
nego:	 100 000	 zł	Dąbrowice-Krężce	 (za	
2017r.),	120 000	zł	Wola	Makowska-Sielce,	
30	000	zł	Słomków;

•	 50  000	 zł	 -	 dobudowa	 oświetlenia	
ulicznego:	Dąbrowice,	Maków-Kolonia,	
Pszczonów,	Maków	-	dokumentacja;

•	 331	246	zł	-	zagospodarowanie	stawów	
w	Pszczonowie	(ochrona	źródeł	Borówki);

•	 320 000	zł	-	przebudowa	ul.	Źródlanej	w	
Krężcach;

•	 235 075	zł	-	budowa	wodociągu	do	Zwie-
rzyńca	i	w	Świętych	Laskach;

•	 30 000	zł	 -	wykonanie	ujęcia	wód	pod-
ziemnych,	otwór	awaryjny	w	Słomkowie;

•	 80 000	zł	-	termomodernizacja	budynku	
stacji	uzdatniania	wody	w	Makowie;

•	 90 000	zł	-	zakup	gruntów	w	Słomkowie;
•	 20 000	zł	-	wykonanie	dokumentacji	na	
budowę	drogi	leśnej	Maków-Krężce;

•	 20 000	zł	-	dobudowa	chodnika	w		Sołec-
twie		Święte	-	I	etap-dokumentacja;

Szanowni Mieszkańcy !

•	 30 000	zł	 -	opracowanie	dokumentacji	
na	modernizację	drogi	w	miejscowości	
Dąbrowice	 (od	skrzyżowania	do	szkoły	
podstawowej);

•	 30 000	zł	 -	przebudowa	drogi	Maków-
-Maków-Kolonia-Wola	Makowska	 -	do-
kumentacja;

•	 50 000	zł	-	remont	drogi	dojazdowej	w	
Sołectwie	Święte	-	dokumentacja;

•	 169 000	zł	-	termomodernizacja	budynku	
Ośrodka	Zdrowia	w	Pszczonowie;

•	 12 000	zł	 -	klimatyzacja	w	OSP	Pszczo-
nów;

•	 30 000	zł	-	dobudowa	tarasu	w	OSP	Jaco-
chów;

•	 5 406	zł	-	termomodernizacja	budynków	
oświatowych	(dokumentacje,	audyty);

•	 50 000	zł	-	utworzenie	siłowni	zewnętrz-
nych	w	miejscowościach	 Jacochów,	
Sielce,	Krężce,	Słomków;

•	 270 000	zł	-	remonty	bieżące	dróg:	Jaco-
chów-Pszczonów	Trakt,	Słomków	Boro-
winy	-	Za	Górą,	Święte	Górka	–	wydatki	
bieżące;

•	 75 000	 zł	 -	przebudowa	świetlicy	OSP	
Wola	Makowska	(LDG	Gniazdo);

•	 150 000	zł	 -	 zagospodarowanie	 terenu	
pomiędzy	szkołą	a	strażnicą	OSP	w	Woli	
Makowskiej;

•	 19 131	zł	-	renowacja	i	doposażenie	kom-
pleksu	sportowego	Orlik	2012.
Do	zaplanowanych	zadań	dojdą	wnioski	

zgłoszone	na	zebraniach	strażackich,	wiej-
skich	i	po	wiosennym	przeglądzie	dróg.	Już	
na	najbliższej	Sesji	zostaną	wprowadzone	
środki	na	zakup	dwóch	samochodów	dla	
brygady	remontowej.	
Żywię	nadzieję,	że	najbliższa	przyszłość	

będzie	obfitować	w	pomyślne	inwestycje,	
dzięki	 którym	poprawi	 się	 jakość	 życia	
mieszkańców	naszej	Gminy.	

Z poważaniem
Wójt Gminy Maków

Jerzy Stankiewicz
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W	pierwszym	kwartale	bieżącego	roku	odbyły	się	dwie	zwy-
czajne	sesje	Rady	Gminy	Maków.	
Tradycyjnie,	w	sesjach	tych	wzięli	udział	radni,	Wójt	Gminy	Jerzy	

Stankiewicz,	Sekretarz	Gminy	Maria	Krawczyk,	Skarbnik	Gminy	
Mirosława	Górska,		kierownicy	jednostek	organizacyjnych,	sołtysi	
i	mieszkańcy.	
Obradom	przewodniczył	Przewodniczący	Rady	Gminy	-	Dariusz	

Kuleta.	
Pierwsza	z	sesji	odbyła	się	w	dniu	30	stycznia	2018	r.	We	wstęp-

nej	części	sesji	–	Przewodniczący	Rady	Dariusz	Kuleta	i	Wójt	Gminy	
Jerzy	Stankiewicz	 	przedstawili	 informacje	 	o	najważniejszych	
sprawach,	jakie	wydarzyły	się	w	okresie	międzysesyjnym.	
Najważniejszym	punktem	tej	 sesji	było	uchwalenie	budżetu	

Gminy	na	2018	rok.	Rada	Gminy	Maków	podjęła	przedmiotową	
uchwałę	jednogłośnie.	Budżet	na	2018	rok	po	stronie	dochodów	
zamknął	się	kwotą	30.061.317,65	zł,	a	po	stronie	wydatków	kwo-
tą	36.803.565,65	zł.	W	 roku	bieżącym	zaplanowano	 	w	każdej	
miejscowości	naszej	Gminy	 inwestycje,	które	przyczynią	się	do	
poprawy	warunków	życia	mieszkańców.	Sztandarową	inwestycją,	
której	realizacja	rozpocznie	się	w	bieżącym	roku	jest	budowa	hali	
sportowej.	Na	ten	obiekt	czekają	wszyscy,	przede	wszystkim	mło-
dzi	mieszkańcy.	Będą	tam	mogli	realizować	swoje	sportowe	pasje.	
W	roku	bieżącym	zostanie	wybudowane	boisko	piłkarskie	wraz	
z	bieżnią.	Baza	sportowa	zostanie	poszerzona	o	kolejne	siłownie	
zewnętrzne,	które	powstaną		w	kilku	miejscowościach	gminy.
W	roku	bieżącym	na	dachach	budynków	mieszkalnych	pojawią	

się	kolejne	kolektory	słoneczne.	Będą	także	wymieniane	piece.	
Inwestycje	nie	ominą	obiektów	szkolnych	oraz	dróg.	Zostaną	
wymienione	 lampy	oświetleniowe,	a	w	niektórych	miejscowo-
ściach	zostaną	wybudowane	nowe	odcinki	oświetlenia.	To	tylko	
niektóre	z	 inwestycji,	 jakie	będą	realizowane	w	roku	bieżącym.	
Na	wiele	z	nich	pozyskano		dofinansowanie	unijne,	co	znacznie	
odciąży	nasz	budżet.		
W	dalszej	części	sesji	zostały	podjęte	pozostałe	uchwały	ujęte	

w	porządku	obrad,	między	innymi	uchwalono	plan	zagospoda-
rowania	przestrzennego	dla	Jacochowa.	

Kolejna	sesja	odbyła	się	w	dniu	22	marca	br.	Porządek	tej	sesji	był	
bardzo	obszerny.	Wstępna	jej	część	obejmowała	między	innymi	
przedstawienie	następujących	informacji	i	sprawozdań:
>	o	pracy	Rady	i	stałych	komisji	w	2017	r.,
>	o	działalności	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Makowie,
>	o	realizacji	Gminnego	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązy-
wania	Problemów	Alkoholowych	za	2017r.

W	trakcie	sesji	Rada	podjęła	13	uchwał,	w	których	zadecydowała	
o	bardzo	ważnych	sprawach	dla	naszej	Gminy.	Między	 innymi	
została	podjęta	uchwała	w	sprawie	podziału	Gminy	Maków	na	
okręgi	wyborcze	oraz	ustalenia	granic,	numerów	i	liczby	radnych	
wybieranych	w	każdym	okręgu	wyborczym,	jak	również	uchwa-
ła	w	sprawie	podziału	Gminy	Maków	na	obwody	głosowania	 i	
ustalenia	 ich	numerów,	granic	 i	 siedzib	obwodowych	komisji	
wyborczych.	Konieczność	podjęcia	tych	uchwał	wynikała	z	prze-
pisów	prawnych,	w	związku	z	wyborami	samorządowymi,	które	
odbędą	się	jesienią	br.	Uchwalony	został	również	„Program	opieki	
nad	zwierzętami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	bezdomności	
zwierząt	na	terenie	Gminy	Maków	na	2018	rok”.
W	końcowych	częściach	obydwu	sesji	-	radni,	sołtysi	 i	miesz-

kańcy	zgłaszali	wnioski	i	zapytania,	do	których	odniósł	się	Wójt	
Gminy	wraz	z	Przewodniczącym	Rady.	

BUDŻET NA 2018 ROK UCHWALONY,  
BĘDĄ KOLEJNE INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych nadzieją, miłością ,

oraz obfitością spotkań w gronie najbliższych

życzą:

Wójt Gminy  
Jerzy Stankiewicz  

z pracownikami Urzędu

Przewodniczący  
Rady Gminy  

dr inż. Dariusz Kuleta  
wraz z Radnymi
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Orkiestrowe kolędowanie
Tradycją	stało	się	już	,	że	w	pierwszych	dniach	Nowego	Roku	odbywają	się	koncerty	kolęd	w	wykonaniu	makowskiej	Orkiestry	

Dętej.	Tak	też	i	w	tym	roku,	6	stycznia	–	w	Święto	Trzech	Króli,	w	makowskim	kościele	pw.	Św.Wojciecha,	a	7	stycznia	w	kościele	w	
Pszczonowie	odbyły	się	koncerty	kolęd,	podczas	których	orkiestrę	poprowadził	Pan	Marian	Chmielewski.	Muzycy	zaprezentowali	
kilkanaście	najpopularniejszych	kolęd	w	wersji	instrumentalnej	oraz	wokalnej	w	wykonaniu	solistów	-	członków	orkiestry.	Koncerty,	
jak	zwykle	te	spotkały	się	z	dużym	zainteresowaniem	i	ciepłym	przyjęciem	ze	strony	słuchaczy,	którzy	licznie	wzięli	w	nich	udział.
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Gminne Święto naszych Pań
W	sobotę	–	11	lutego	br.	w	świetlicy	wiejskiej	w	Dąbrowicach	z	okazji	zbliżają-

cego	się	Dnia	Kobiet	zorganizowano	bal	z	prawdziwego	zdarzenia.	Gospodarzem	
tej	uroczystości	było	Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Dąbrowicach.	Tradycyjnie,	jak	
co	roku	nie	zabrakło	delegacji	kół	gospodyń	wiejskich	z	terenu	całej	gminy.	Uro-
czystość	rozpoczęła	się	od	życzeń,	które	wszystkim	Paniom	złożyli:	Wójt	Gminy	
Jerzy	Stankiewicz,	Przewodniczący	Rady	Gminy	Dariusz	Kuleta,	Prezes	OSP	w	
Dąbrowicach	Jan	Tarnowski	i	radny	Rady	Gminy	Maków	Andrzej	Marszałek,	który	
ufundował	dla	wszystkich	Pań	tort.	
Podczas	uroczystości	dotychczasowa	przewodnicząca	KGW	w	Dąbrowicach	

Pani	Halina	Bartosik	podziękowała	za	ponad	20	 letnią	działalność	 jako	prze-
wodnicząca	tego	koła	i	pogratulowała	wyboru	na	tę	funkcję	Pani	Urszuli	Krupie.	
Pani	Halina	Bartosik	lubiła	pracować	z	ludźmi,	cieszyła	się	bardzo	dużą	sympatią	
swoich	koleżanek	z	Dąbrowic	i	dlatego	tak	długo	pełniła	tę	swoją	funkcję.
Uroczystość	uświetniły		swoim	okolicznościowym	występem	dzieci	ze	Szkoły	

Podstawowej	w	Dąbrowicach.	
Przy	suto	zastawionych	stołach,	na	których	nie	brakowało	przepysznych	dań,	

słodkości	i	przysmaków	przygotowanych	przez	Panie	z	koła	z	Dąbrowic	i	przy	
dobrej	muzyce,		w	miłej	atmosferze	wszyscy	bawili	się	do	białego	rana.	Dzięku-
jemy	członkiniom	KGW	z	Dąbrowic	za	zorganizowanie	tej	wspaniałej	gminnej	
uroczystości.

Dnia	28	 lutego	br.	nasza	Gmina	gościła	delegację	16	przed-
stawicieli	władz	samorządowych		z	Ukrainy.	Goście		przebywali		
w	Łodzi		na	zaproszenie		Departamentu	Promocji	i	Współpracy	
Zagranicznej	Urzędu	Marszałkowskiego.	Nasza	Gmina	została	
wytypowana	jako	jeden	z	najlepiej	prosperujących	samorządów	w	
województwie	łódzkim.	Celem	wizyty	było	przybliżenie	gościom	
funkcjonowania	samorządu	gminnego,	sposobów	fi	nansowania,	
oraz	pozyskiwania	środków	na	inwestycje.	Goście	spotkali	się	z	
uczniami	z	gimnazjum,	ze	strażakami	z	Makowa	i	Krężc,	Kołem	Go-
spodyń	Wiejskich	z	Dąbrowic,	oraz	z	uczniami	Szkoły	Podstawowej	
w	Dąbrowicach.	Podziwiali	wyposażenie	naszych	szkół	i	talenty	
uczniów	Z	podziwem	słuchali	o	tym,	jak	działają	ochotnicze	straże	
pożarne,	bo	u	nich	takie	organizacje	nie	działają.	Równie	intere-
sujące	wydało	im	się	funkcjonowanie	kół	gospodyń.	Spotkania	
odbyły	się	w	bardzo	miłej	i	sympatycznej		atmosferze.		

WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY
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•	20	stycznia	br.	w	sali	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Woli	Makowskiej	odbyły	się	
gminne	obchody	Dnia	Babci	 i	Dziadka,	
które	już	od	14	lat	w	kalendarzu	uroczy-
stości	Szkoły	Podstawowej	 im.	Księdza	
Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego	w	Woli	
Makowskiej	 zajmują	ważne	miejsce.	To	
chwile	 niezwykłe,	 pełne	 uśmiechów,	
wzruszeń	i	radości.	w	tym	roku.	Gospo-
darzami	tegorocznego	święta	byli:	Jerzy	
Stankiewicz-Wójt	Gminy	Maków	oraz	
Elżbieta	Kamińska	 -	dyrektor	 szkoły	w	
Woli	Makowskiej.	Oprócz	licznie	przyby-
łych	Babć	i	Dziadków,	uroczystość	swoją	
obecnością	 zaszczycili	m.in.:  	Dariusz	
Kuleta	-	Przewodniczący	Rady	Gminy	Ma-
ków,	Mirosława	Górska	–	Skarbnik	Gminy,	
Radni	wsi	Wola	Makowska:	Marian	Trojan	
i	Marcin	Kujawiak	oraz	przedstawiciele	
lokalnych	 organizacji.	 Społeczność	
szkolna	 uświetniła	 obchody	 Święta	
bogatym	programem	artystycznym,	w	
którym	znalazły	się	wzruszające	wiersze,	
okolicznościowe	piosenki.	Uczniowie	
zaprezentowali	swoje	umiejętności	recy-
tatorskie,	wokalne,	taneczne	i	aktorskie	
przygotowane	pod	czujnym	okiem	wy-
chowawców	i	nauczycieli.	Były	życzenia	i	
wiele	ciepłych	słów	dla	ukochanych	Babć	
i	Dziadków	Dzięki	 dobrej	 organizacji,	
zaangażowaniu	wielu	osób	 i	pomysło-
wości	organizatorów	Gminne	Obchody	
Dnia	Babci	i	Dziadka	po	raz	kolejny	były	
udaną	 i	wspaniałą	 imprezą.	 Składamy	
serdeczne	podziękowania	wszystkim,	
którzy	włączyli	się	w	przygotowania	tej	
uroczystości.	
•	 20	 stycznia	 br.	 odbyła	 się	 również	
szkolna	uroczystość	Dnia	Babci	i	Dziadka	
w	SP	w	Świętem.	Przedszkolaki	 zapre-
zentowały	 zgromadzonym	teatrzyk	pt.	
„Czym	obdaruję	moich	Dziadków	?”,	 a	
starsi	uczniowie	wystąpili	w	barwnym	
Krakowiaku.	 Życzenia	 dla	 przybyłych	
Babć	i	Dziadków	złożył	Wójt	Gminy	–Jerzy	
Stankiewicz	oraz	dyrektor	 szkoły	–	Bo-
żena	Szmigler.	Wspaniałą	środowiskową	
zabawę	zakończył	poczęstunek	ufundo-
wany	przez	Radę	Rodziców	oraz	zabawa	
taneczna.	
•	22	stycznia	br.	świętowano	Dzień	Babci	
i	Dziadka	w	SP	w	Dąbrowicach.	
Uroczystość	przygotowali	uczniowie	

klas	młodszych	wraz	ze	swoimi	wycho-
wawcami,	a	swoją	obecnością	zaszczycili	
ją:	Wójt	Gminy	Maków	Jerzy	Stankiewicz	

Gminny Dzień Babci i Dziadka

oraz	 sołtys	wsi	Dąbrowice	 Kazimierz	
Pająk.	Były	życzenia	oraz	występy	arty-
styczne.	Mali	artyści	przedstawili	wzru-
szające	wierszyki	 i	 piosenki	 związane	
tematycznie	 z	 tym	 świętem.	„Dorosłe	
wnuczęta”	zaprezentowały	 inscenizację	
wiersza	 Juliana	Tuwima	pt.	„Rzepka”.	
Przedstawienie	 dostarczyło	widowni	

ogromną	dawkę	humoru.	Aktorski	kunszt	
„dorosłych	wnucząt”	przyjęto	z	wielkim	
aplauzem.

Wnuczęta	-	te	małe	i	te	duże	miały	tak-
że	okazję	podziękować	swoim	Babciom	
i	Dziadkom	za	opiekę,	wsparcie	i	miłość.	
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Wzorem lat ubiegłych, każda makowska szkoła przygotowała na czas wolny od nauki atrakcyjne zajęcia i wycieczki wyjazdowe 
dla najmłodszych mieszkańców gminy. Mogli oni brać udział w turniejach sportowych, jeździć na łyżwach, pływać na basenie, wy-
brać się do skierniewickiego kina Polonez lub łódzkiej Manufaktury, czy rozwijać swoje talenty manualne. Na sali gimnastycznej 
w Makowie, zainteresowani grą w piłkę siatkową mogli codziennie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach. Ponadto w czasie ferii 
czynny był kompleks sportowy „Orlik”, gdzie można było pograć w piłkę nożną.

Ogółem w popularnych półkoloniach uczestniczyło blisko 400 uczniów. Ferie fi nansowane były z gminnego budżetu. Gmina opłaciła 
wynagrodzenie opiekunów, zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć, bilety wstępu oraz transport.  

Ferie zimowe 2018 
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WIZUALIZACJA – HALA SPORTOWA I STADION
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WIZUALIZACJA – HALA SPORTOWA I STADION
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Kolejną	szkołą,	która	zaprezentowała	się	podczas	tegorocznej	
imprezy	była	Szkoła	Podstawowa	w	Makowie.	Barwne,	pełne	dy-
namiki	i	popisów	akrobatycznych	widowisko	przygotowane	pod	
kierownictwem	Pań	Ireny	Chojeckiej,	Pauliny	Jackiewicz	i	Anety	
Kowalczyk	zaprezentowane	przez	35-osobową	grupę	uczniów	
przeniosło	widzów	do	świata	cyrku.
Ostatnią	ze	szkół,	która	zaprezentowała	się	podczas	tegoroczne-

go	Karnawału	było	Gimnazjum	Św.Wojciecha.	8-osobowa	grupa	
dziewcząt	pod	kierunkiem	nauczycielek	Danuty	Sułek	 i	Moniki	
Olejnik,	zaprezentowała	układ	choreografi	czny	do	utworu	Enrique	
Iglesiasa	„Duele	EL	Corazon”.
Makowski	Karnawał	to	nie	tylko	występy	artystyczne	uczniów	

makowskich	szkół.	
Atrakcją	 tegorocznego	Karnawału	był	występ	profesjonalnej	

grupy	 tanecznej	„RedHeels”,	 która	podczas	3	 swoich	wejść	za-
prezentowała	się	w	tańcach	latynoamerykąńskich	(samba,	salsa,	
cha-cha),burlesce	i	charlestonie.	Widowiskowe	popisy	tancerek	

XXIV Makowski Karnawał już za nami
Dokończenie ze str. 1

uzupełnione	oryginalną	oprawą	i	bogato	zdobionymi	kostiumami,	
nagrodzone	zostały	gromkimi	brawami.
Tradycyjnie	już	na	koniec	imprezy	odbył	się	koncert	Orkiestry	

Dętej	OSP	z	Makowa,	któremu	towarzyszyły	występy	dziewcząt	
z	Grup	Paradnych.	Orkiestra	pod	batutą	Pana	Mariana	Chmie-
lewskiego	 zaprezentowała	m.in.	przepiękną	wiązankę	walcy	
wiedeńskich	Straussa,	duet	z	operetki	„Księżniczka	Czardasza”	
w	wykonaniu	solistów	Małgorzaty	Wójcickiej	i	Ireneusza	Foksa	
oraz	przebój	muzyki	disco	polo	Zenona	Martyniuka	„Przez	twe	
oczy	zielone”	w	wykonaniu	 solisty	Aleksandra	Wyrwicza	oraz	
wiele	innych.
W	 trakcie	koncertu	Wójt	Gminy	złożył	podziękowania	Panu	

Wacławowi	Pokropowi	 -ustępującemu	członkowi	orkiestry	 za	
jego	ponad	50	letnią	działalność	w	orkiestrze.	
Serdecznie	dziękujemy	nauczycielom,	 rodzicom	 i	wszystkim	

osobom	zaangażowanym	w	przygotowanie	tegorocznej	imprezy,	
z	której	jesteśmy	bardzo	dumni.

Otwarcie karnawału Marysia Tomaszewska
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Makowskie przedszkolaki Makowskie przedszkolaki

SP Pszczonów SP Pszczonów

SP Maków SP Maków

SP Maków Gimnazjum Św.Wojciecha
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Grupa taneczna RedHeels SP Pszczonów

Orkiestra Dęta Podziękowanie dla dlugoletniego członka Orkiestry Dętej Pana Wacława Pokropa

Grupy Paradne Grupy Paradne

Grupy Paradne Grupy Paradne
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Do zobaczenia za rok
Solista Aleksander Wyrwicz Soliści Małgorzata Wójcicka i Ireneusz Foks

Podczas	uroczystości	zorganizowanej	w	Łódzkim	Urzędzie	Wojewódzkim	w	Łodzi	wicewojewoda	Karol	Młynarczyk	wręczył	za-
służonym	mieszkańcom	województwa	łódzkiego	odznaczenia	państwowe	przyznane	przez	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej.	
Brązowe	Krzyże	Zasługi	otrzymali:	Ireneusz	Foks,	Piotr	Gradowski,	Robert	Machaj,	Magdalena	Nowak,	Czesław	Pokora	–	członkowie	
Orkiestry	Dętej	OSP	w	Makowie.	W	uroczystości	wziął	udział	Wójt	Gminy	Maków	Pan	Jerzy	Stankiewicz.
Odznaczonym	serdecznie	gratulujemy.

Uroczystość wręczenia odznaczeń

1 % podatku na rzecz Orkiestry Dętej OSP Maków
Przekaż	1	%	podatku	na	rzecz	Orkiestry	Dętej	OSP	Maków.

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

W	deklaracji	PIT	jako	OPP	wybierz:	Związek	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	RP	
–	numer	KRS 0000116212.

Jako	cel	wpisz:	OSP	Maków	–	Orkiestra	Dęta,	ul.	Przemysłowa	2,	96-124	Maków
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Na zaproszenie Wójta naszej Gminy w dniu 10 marca br. w sali gimnastycznej SP w Makowie odbyło się widowisko teatralne 
w wykonaniu artystów Łódzkiej Agencji Koncertowej pt. „Brakujący element”. Na spektakl teatralny przyszli rodzice wraz 
z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat z terenu naszej Gminy. 

Sztuka opowiada o przybyciu na naszą planetę kosmitów, którzy po wylądowaniu poznawali nasze życie , zwyczaje, ubiory 
i wiele innych rzeczy, lecz w tym wszystkim brakowało im pewnego elementu, którym w fi nale okazała się miłość. Ci, którzy 
przyszli nie pożałowali. To było piękne i pouczające widowisko, które z przyjemnością obejrzały nie tylko dzieci, ale także 
dorośli. A ci, co nie przyszli niech żałują…

„Brakujący element” 
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W	dniu	16	marca	br.	w	Urzędzie	Gminy	
w	Makowie	odbyły	się	eliminacje	szczebla	
gminnego	kolejnej	edycji	Ogólnopolskiego	
Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	Za-
pobiega	Pożarom”.	W	turnieju	wzięły	udział	
reprezentacje	 ze	 szkół	 podstawowych	
(klasy	 I-VI)	w	Słomkowie	 i	Dąbrowicach	
(grupa	I) 	oraz 	reprezentacje:	Gimnazjum	
Św.Wojciecha	i	klas	VII	szkół	podstawowych	
w	Makowie	i	Pszczonowie	(grupa	II).	W	wy-
niku	rozegrania	turnieju	wyłonione	zostały	

ELIMINACJE GMINNE OTWP
3	osobowe	reprezentacje	Gminy	Maków	w	
składzie:

Grupa	I
1.	Igor	Różycki 	(SP	Słomków)
2.	Jędrzej	Łukaszewicz	(SP	Dąbrowice)
3.	Kinga	Foks 	(SP	Słomków)

Grupa	II
1.	(Ex	equo)	Szymon 	Krawczuk	(Gimna-
zjum	Św.Wojciecha)	i	Jakub	Traczyk	
(SP	Pszczonów)

2.	 Kuba	Smolczewski	(SP	Maków).

które	będą	eprezentować	naszą	Gminę	
na	eliminacjach	powiatowych	turnieju.
Wszyscy	uczestnicy	eliminacji	gminnych	

otrzymali	nagrody	 rzeczowe	ufundowa-
ne	przez	Gminę	Maków,	 które	wręczyli:	
Wójt	 Jerzy	Stankiewicz	 i	Sekretarz  	Maria	
Krawczyk.	
Zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy	 i	

życzymy	dalszych	sukcesów,	a	wszystkim	
uczestnikom	oraz	ich	opiekunom	dzięku-
jemy	za	udział	w	eliminacjach	gminnych.

5.	 W	dniu	6	lutego	br.	złożono	wniosek	do	Regionalnego	Zarzą-
du	Wód	Polskich	w	Warszawie	o	zawarcie	umowy	użyczenia	
terenu	pod	rzeką	na	działce	1810	w	celu	budowy	wodociągu	
do	Osiedla	Zwierzyniec.	

6.	 W	dniu	12	marca	2018r.	złożono	wniosek	do	Wód	Polskich	w	
Warszawie	w	celu	zatwierdzenia	 taryfy	na	zbiorowe	zaopa-
trzenie	w	wodę	na	okres	3	lat	kalendarzowych	począwszy	od	
11	czerwca	2018	r.	(Gmina	wnioskuje	o	utrzymanie	taryf	na	
dotychczasowym	poziomie	2,30	brutto	za	1	m3).

7.	 Wystosowano	zapytanie	ofertowe	na	wymianę	oświetlenia	
ulicznego	na	terenie	miejscowości	Sielce	Lewe,	Sielce	Prawe,	
Wola	Makowska,	Słomków	(ul.	Główna	i	Gościniec)	i	Maków	
(ul.	Kolejowa).

8.	 Zakupiono	próg	zwalniający	płytowy	w	celu	podwyższenia	
przejścia	dla	pieszych	przy	szkole	w	miejscowości	Święte.

9.	 Usunięto	zakrzaczenia	z	drogi	gminnej	od	Fungisu	do	Szkoły	
w	Woli	Makowskiej.	

10.	W	miejscowości	Pszczonów	na	posesji	Pana	Dariusza	Maciejaka	
odbudowano	zniszczone	gniazdo	bociana	białego.	

INFORMACJA WÓJTA GMINY  
O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

Dokończenie ze str. 2 REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI  
„ROZŚPIEWANY MAKÓW 2018”

1.	 Organizatorem	konkursu	jest	Gmina	Maków	pod	patrona-
tem	honorowym	Wójta	Gminy	Jerzego	Stankiewicza.

2.	 Konkurs	przeznaczony	jest	dla	mieszkańców	gminy	Maków.
3.	Udział	w	konkursie	odbywa	się	na	zasadzie	dobrowolnego	
zgłoszenia.	

4.	 Zgłoszenia	będą	przyjmowane	w		do	dnia	15	maja	2018	r.
a)	dla	dzieci	i	młodzieży	szkół	podstawowych	 
i	gimnazjum	–	u	dyrektorów	szkół;

b)	dla	pozostałych	uczestników	–	w	Urzędzie	Gminy	 
(pokój	nr	3).

5.	 Przesłuchania	konkursowe	odbędą	się	dnia	23	czerwca	2018	r. 
podczas	Nocy	Świętojańskiej	w	makowskim	Amfiteatrze.

6.	 Każdy	uczestnik	konkursu	wykonuje	jeden	utwór	z	własnym	
podkładem	muzycznym	lub	„a capella”.

7.	W	każdej	grupie	wiekowej	troje	najlepszych	wykonawców	
otrzyma	atrakcyjne	nagrody.

8.	Wszelkich	informacji	na	temat	konkursu	udziela	przewod-
niczący	jury	konkursowego	-Pan	Marian	Chmielewski	pod	
numerem	telefonu	600 833 303.
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ZEBRANIA W OSP

OSP Słomków OSP Jacochów

OSP Pszczonów OSP Święte

OSP Dąbrowice OSP Krężce

OSP Maków
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Ü	14	stycznia	br.	w	Starostwie	Powiatowym	w	Skierniewicach	
odbyło	się	podsumowanie	roku	sportowego	2017	Powiatu	
Skierniewickiego.	Na	spotkaniu	pamiątkowymi	pucharami	
wyróżnieni	zostali	nasi	tenisiści:	Anna	Caban	i	Paweł	Stopiński	
oraz	talenty:	Szymon	Bakalarski,	Jan	Ceroń	i	Hubert	Piechut.	
Okolicznościowym	medalem	z	okazji	150	lecia	Powiatu	Skier-
niewickiego	wyróżniono	Mariana	Nowaka	(UKS	Maków);

Ü 25	stycznia	br.	w	w	Buczku	k.Łasku	odbyły	się	Mistrzostwa	
Szkół	 Podstawowych	Dziewcząt	w	Tenisie	 Stołowym.	 III	
miejsce	 i	brązowy	medal	wywalczyła	 reprezentacja	SP	w	
Makowie	(Kinga	Machaj,	Oliwia	Niedźwiadek),	która	poko-
nała	m.in.Celestynów,	Pabianice,	Łódź,a	przegrała	 tylko	z	
Wieruszowem	i	Gorzkowicami;

Ü w	Rawie	Mazowieckiej	odbyła	się	Wojewódzka	Licealiada,	
w	której	III	miejsce	zajęły		Martyna	Madejska	i	Julia	Kapera	
-	zawodniczki UKS	Maków;

Ü w	dniach	10	i	11	lutego	br.	w	Moszczenicy	odbyły	się	Mistrzo-
stwa	Województwa	Łódzkiego	Seniorów.	W	mistrzostwach	
wystąpiła	dwójka	zawodników	UKS	Maków:	Anna	Caban	
i	Damian	Rybak.	Mixt	zdobył	brązowe	medale,	ulegając	w	
meczu	o	finał	późniejszym	zwycięzcom	mistrzostw;

Ü 17	lutego	br.	w	sali	SP	w	Makowie	odbyły	się	Mistrzostwa	
Gminy	Maków.	W	zawodach	udział	wzięło	22	zawodniczek	
i	 zawodników.	Zwycięzcy	w	poszczególnych	kategoriach	
wiekowych	Mistrzostw	otrzymali	medale,	które	wręczał	Wójt	
Gminy	Maków	Jerzy	Stankiewicz.	

Ü 18	lutego	br.	w	Makowie	odbyły	się	aż	trzy	mecze	ligowe.
Drużyna	II	ligi	mężczyzn	rozegrała	mecz	z	LKS	Biała	Rawska,	
który	zakończył	się	zwycięstwem	8:2,	II	ligowa	drużyna	ko-
biet	zremisowała	5:5	z	GUKS	Gorzkowice,	a	drużyna	III	 ligi	
mężczyzn	również	zremisowała	5:5	z	KS	Energetyk	II	Łódź;

Ü w	dniach	23	i	25	lutego	br.	w	Makowie	rozegrano	Mistrzostwa	
Powiatu.

WIEŚCI ZNAD STOŁU
Ü 26	lutego	br.	w	Makowie	odbył	się	finał	Powiatowej	Ligi	Szkol-
nej	w	kategorii	 szkół	podstawowych.	W	turnieju	wystąpiły	
drużyny	z	Makowa,	Drzewiec	i	dwie	drużyny	ze	SP	w	Wyso-
kienicach.	W	decydującym	o	I	miejsce	meczu	zagrały	drużyny	
Makowa	 i	 I	 drużyna	 SP	Wysokienice.	 Po	emocjonującym	
meczu	wygrała	drużyna	SP	Maków	4:3.	Zwycięska	drużyna	SP	
Maków	wystąpiła	w	składzie:	Weronika	Ozimek,	Magdalena	
Krupa,	Szymon	Bakalarski,	Jan	Ceroń,	Hubert	Piechut.

Ü pierwszy	marcowy	weekend	owocował	wieloma	spotkania-
mi	drużyn	UKS	Maków.	

	 W	sobotę	rozegrano	mecze	II	ligi	mężczyzn	pomiędzy	UKS	
Fungis	Maków,	a	MLUKS	Brzeziny.	Mecz	zakończył	się	zwy-
cięstwem	drużyny	Makowa	7:3.

	 W	niedzielę	swoje	mecze	rozegrały	trzy	drużyny	UKS	Maków.	
Drużyna	II	ligi	kobiet	pokonała	ULKS	Kusy	Łobudzice	9:1. 	W	
II	 lidze	mężczyzn	 rozegrano	mecz	z	MLUKS	Dwójka	Rawa	
Mazowiecka	zakończony	wynikiem	3:7.  	 III	 ligowa	męska	
drużyna	pokonała	UMKS	Księżak	II	Łowicz	10:0.	

Ü 5	marca	w	Makowie	odbył	się	Finał	Powiatowej	Ligi	Szkolnej	
w	kategorii	gimnazjów.	Turniej	wygrała	drużyna	ze	Strzybogi,	
drugie	miejsce	zajęła	drużyna	Makowa,	a	na	trzecim	miejscu	
uplasowała	się	drużyna	Winnej	Góry.
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Wójt	Gminy	serdecznie	zaprasza	na	II	Majowe	Forum	Gospodarcze,	które	odbędzie	się	
w	dniach	26-27	maja	2018	roku	w	Amfi	teatrze	w	Makowie.	
Program imprezy:

26 maja (sobota) – godz. 10.00-19.00
–	10:00	-	16:00	–	Konferencja	na	temat	odnawialnych	źródeł	energii
–	16:00	-	19:00	–	Gminny	Dzień	Dziecka

27 maja (niedziela ) – godz. 10.00-22.00
–	10:00	-	13:00	–	Konferencja	na	temat	założenia	działalności	gospodarczej	
–	15:30	-	22:00	–	Makowska	Makówka:
-	 Przemarsz	uczestników	Majówki	z	Gimnazjum	Św.	Wojciecha	do	Amfi	teatru.
-	 Uroczyste	otwarcie.
-	 Występy	artystyczne	dzieci	z	makowskich	szkół.
-	 Występ	zespołu	MIG.
-	 Koncert	Orkiestry	Dętej	OSP	Maków	i	Grupy	Paradnej.
-	 Koncert	zespołu	z	Litwy.
-	 Koncert	Zespołu	Freaky	Boys.
-	 Koncert	Nowatora.
-	 Koncert	Sławomira.

Imprezy	towarzyszące	:
-	 Stoiska	promocyjne	KGW	z	terenu	Gminy	Maków,	prezentujące	kulinarne	produkty	lokalne.
-	 Wesołe	Miasteczko	–	„Lunapark	Henry”.

Wszystkich	chętnych	do	wzięcia	udziału	w	Konferencjach	prosimy	o	zapisy	
w	Urzędzie	Gminy	w	Makowie	(pokój	numer	4)	do	dnia	30	kwietnia	2018	r.

Zaproszenie na Majowe Forum GospodarczeZaproszenie na Majowe Forum GospodarczeZaproszenie na Majowe Forum Gospodarcze

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Makowie	organizuje	

wystawę	 fotografi	czną,	obrazującą	 zmiany,	 jakie	 zaszły	
na	 terenie	naszej	gminy	w	okresie	ostatniego	 stulecia.	
Zwracamy	się	z	prośbą	o	udostępnienie	starych	fotografi	i	
obiektów	i	miejsc	np.:	szkoły,	kościoła,	poczty,	leśniczówki,	
sklepów	placów	i	innych	miejsc,	które	Państwa	zdaniem	
się	zmieniły.
Zdjęcia	prosimy	składać	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	

w	Makowie	do	końca	kwietnia	br.

Fotografi	e	po	zeskanowaniu	zostaną	zwrócone	właścicielom.

Informacja GOPS – Karta Dużej Rodziny
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Makowie	informuje,	

że	 rodziny,	 które	posiadają	 tradycyjną	Kartę	Dużej	Rodziny	
mogą	teraz	złożyć	wniosek	o	aplikację	mobilną	mKDR.
Uproszczony	wniosek	dostępny	jest	na	platformie	:	empatia.

mrpips.gov.pl.	
Można	także	wypełnić	wniosek	w	formie	papierowej	osobi-

ście	w	siedzibie	GOPS.
Wzór	wniosku	o	Kartę	Dużej	Rodziny	oraz	wzory	załączników	

znajdą	Państwo	na	 stronie	Biuletynu	 Informacji	 Publicznej	
Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	Społecznej:
https://www.mrpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-
-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-
lub-wydanie-duplikatu/


