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XXIII Makowski Karnawał już za nami
26 lutego br. już po raz XXIII. odbył się Makowski Karnawał - impreza promująca dorobek kulturalny naszej Gminy.
Jak co roku, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowie zgromadziła się liczna publiczność.
Impreza rozpoczęła się hejnałem odegranym przez trębaczy z orkiestry dętej.
Uroczystego otwarcia Karnawału dokonał
Wójt Gminy Pan Jerzy Stankiewicz w towarzystwie prowadzącej Pani Renaty Wójcik.
Pierwszym punktem programu był
występ makowskich przedszkolaków.
Dzieci wprowadziły obecnych w atmosferę
karnawału, wykonując układy taneczne do
znanych przebojów zespołu ABBA: „Mamma mia”, „Waterloo” oraz „Dancing Queen”.
Kolejni artyści – uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Świętem przenieśli widzów do świata prerii i Dzikiego Zachodu.
Przedstawili historię rodem z westernu,
w tle nie tylko z muzyką country.
Wspaniałe widowisko taneczne, którego motywem przewodnim były tańce latynoskie zaprezentowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Dąbrowicach. Następnie
dziewczęta z Gimnazjum Św. Wojciecha
w Makowie zaprezentowały układ taneczny do utworu „Ego” Williama Willego.

Dokończenie na str. 7

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych nadzieją, miłością ,
oraz obfitością spotkań w gronie najbliższych
życzą:
Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz

Przewodniczący Rady Gminy
dr inż. Dariusz Kuleta
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Informacja Wójta Gminy
o bieżącej działalności urzędu
INWESTYCJE I PROMOCJA
1. Do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach złożono wnioski o pozwolenie
na budowę małych oczyszczalni ścieków
przy Szkołach Podstawowych w Świętem,
Słomkowie, Woli Makowskiej.
2. Przystąpiliśmy do projektowania drogi
gminnej o długości około 910 mb. przez
Zwierzyniec łączącą drogę powiatową
z miejscowością Krężce.
3. Złożono wniosek o przyznanie środków
z Województwa Łódzkiego na drogę
Pszczonów - Jacochów. Wnioskowana
kwota dofinansowania 656 913,00 zł. Całkowita wartość 1 094 855,37 zł.
4. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego złożono wniosek
o przyznanie pomocy na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie gminy poprzez przebudowę
stacji uzdatniania wody oraz budowę
trzech oczyszczalni ścieków przy szkołach
podstawowych w Woli Makowskiej, Słomkowie i Świętem.
5. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Usuwanie
azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Maków”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 208 880,00
zł, wkład własny to 52 220,46 zł. Azbest do
zabrania zgłosiło 125 mieszkańców gminy
- łącznie 289,5 ton azbestu.
6. W marcu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego zostały złożone 3 wnioski na dofinansowanie zadań
własnych gminy w zakresie realizacji
małych projektów lokalnych na terenach
wiejskich. Sołectwa, które wnioskowały o
dofinansowanie to: Dąbrowice (wyposażenie odnowionej sali w świetlicy wiejskiej),
Święte (obchody 50-lecia istnienia OSP w
Świętem) oraz Pszczonów (poprawa ładu
przestrzennego przed budynkiem OSP
oraz połączenie tego terenu z pobliskimi
stawami). Na każdą z tych inwestycji wnioskowana kwota wyniosła 5 000 zł.
7. Podpisano umowę na Animatora Sportowego. Jak co roku, wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizujemy
program„Lokalny Animator Sportu”. W tym
roku Animatorzy (Piotr Gradowski oraz
Adam Gasiński) będą pracowali z dziećmi
i młodzieżą na boisku Orlik po 69 godzin
miesięcznie.
8. Przystąpiliśmy do projektowania budowy
siłowni zewnętrznych w miejscowościach
Sielce, Słomków , Jacochów i Krężce.
9. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zorganizowanie
II Makowskiej Nocy Świętojańskiej na

kwotę 12 177 zł . W tym roku przewidziane 6. W dniu 23 stycznia odbyło się Walne
Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej,
atrakcję to: pokaz tancerzy ognia, palenie
na którym ustalono plan pracy na rok
ogniska z kiełbaskami oraz konkursy
2017r. Stawki składek członkowskich za
i zabawy dla dzieci.
zmeliorowany ha pozostały na tym samym
10.Przystąpiliśmy do realizacji projektu
poziomie 20 zł.
„Gmina Maków- Regionalnym Centrum
Innowacji i Rozwoju”. W ramach zadania 7. Wycinka drzew: od 1 stycznia 2017 r. nie
jest wymagana zgoda na wycinkę drzew
m.in. na terenie skweru przy Gimnazjum
na nieruchomościach stanowiących właśw. Wojciecha zostały zamontowane
sność osób fizycznych i usuwanych na cele
4 gabloty solarne, a w dniach 27-28 maja
nie związane z prowadzeniem działalności
br. zorganizowane zostanie Makowskie
gospodarczej. Bliższych informacji udziela
Majowe Forum Gospodarcze adresowane
Referat Gospodarki Komunalnej (pok.nr 5).
do rolników i przedsiębiorców.
8. Trwa oczyszczanie po zimie rowów ze
śmieci.
GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 9. Uzyskano pozwolenie na budowę na
remont Stacji Uzdatniania Wody w Słomw dniu 3 stycznia 2017 r. zatwierdzono prokowie.
jekt robót geologicznych dla wykonania
ujęcia wód podziemnych – otworu stu- 10. Zakończono prace projektowe na remont
dziennego nr 2 w miejscowości Słomków.
Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicach.
2. Dokonano przeglądu technicznego gaśnic 11. Odprowadzono do Urzędu Marszałkoww budynkach urzędu gminy, jednostkach
skiego opłaty za korzystanie ze środowiadministracyjnych oraz strażnicach OSP.
ska – pobór wód podziemnych w kwocie
Zlecono doposażenie obiektów podle19 956,00 zł.
głych Urzędowi Gminy w Makowie w odpo- 12. Trwają prace projektowe i uzgodnieniowe
wiedni sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie.
w zakresie budowy wodociągu do Osiedla
3. Podpisano Porozumienie z PGE w sprawie
Zwierzyniec.
stawek energii elektrycznej na 2017r., dzię- 13. Trwają prace przygotowawcze do wszczęki któremu oszczędzamy w ciągu roku ok.
cia procedury sprzedaży działek budow30-40 % kosztów.
lanych w miejscowości Święte Laski oraz
4. Zgodnie z zaleceniem Inspekcji Weterynagruntów rolnych w miejscowości Jacoryjnej zakupiono maty i ubrania ochronne
chów oraz Sielce.
oraz tablice informacyjne na wypadek
wystąpienia ptasiej grypy.
OŚWIATA
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii przy- 1. W dniu 12 stycznia br. odbyła się narada
pomina o bezwzględnym nakazie odWójta Gminy Maków Jerzego Stankiewicza
osobnienia drobiu lub innych ptaków w
z dyrektorami placówek oświatowych, na
gospodarstwie w zamkniętych obiektach
której omówiono plan sieci szkół prowabudowlanych lub innych miejscach uniedzonych przez Gminę Maków w związku
możliwiających kontakt z dzikimi ptakami.
z reformą systemu oświaty.
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2. W miesiącu styczniu we wszystkich makowskich szkołach obchodzono Dzień
Babci i Dziadka. Gminne obchody tego
święta odbyły się w dniu 4 lutego w świetlicy OSP w Woli Makowskiej (informacja
w numerze).
3. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Wysoka jakość edukacji w Gminie Maków” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
4. W dniach 23 – 24 marca przeprowadzono
w makowskich szkołach pogadanki i lekcje
wychowawcze w związku z pojawieniem
się w Internecie niebezpiecznej gry „Niebieski wieloryb”.
5. W dniach 19-24 marca br. trzyosobowa
grupa uczennic z gimnazjum pod opieką
nauczycielek Moniki Olejnik i Moniki Stań
uczestniczyła w wyjeździe do Plunge na
Litwie w ramach realizowanego projektu
ERASMUS + (foto. strona 2).
6. W dniu 8 marca br. w Szkole Podstawowej
w Makowie, odbyły się zajęcia otwarte pn.
„Zdrowo żyjemy” z cyklu Czytamy Razem
, propagujące zdrowy styl życia oraz ideę
wspólnego czytania.
7. W dniu 23 marca br. Szkoła Podstawowa
w Makowie była gospodarzem gminnego
etapu konkursu pn. „Powiatowy Mistrz
Ortografii 2017”.
8. Dnia 10 marca w Szkole Podstawowej w
Pszczonowie odbyło się spotkanie kobiet
z Pszczonowa i okolicznych miejscowości,
które ma zapoczątkować cykl spotkań
miejscowych pań.
9. 14 marca br. sześcioro uczniów klasy VI
SP w Słomkowie wzięło udział w X edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.
10. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2017 wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Dąbrowicach.
11. W dniach od 6 do 21 marca br. roku SP
w Świętem zorganizowała zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod hasłem „Szkole pomagamy i Świat
oczyszczamy – wszystkie dzieci zbierają
elektrośmieci”. Za zebrany sprzęt otrzymamy sprzęt sportowy w postaci piłek
o wartości 200 zł.

Początek roku pracy
Rady pod hasłem
oświaty i budżetu!
W okresie od stycznia do marca 2017
roku odbyły się trzy sesje Rady Gminy
Maków. Sesjom przewodniczył Przewodniczący Rady Dariusz Kuleta. Uczestniczyli w
nich radni, Wójt Gminy – Jerzy Stankiewicz,
Sekretarz Gminy – Maria Krawczyk, Skarbnik Gminy – Mirosława Górska, kierownicy
referatów i jednostek organizacyjnych,
dyrektorzy szkół, dyrektor przedszkola,
Prezes Klubu Seniora „Mak” - Eugeniusz
Kosson, sołtysi sołectw, mieszkańcy Gminy.
Pierwsza z sesji odbyła się w dniu 25
stycznia br. Głównym jej tematem było
uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
Tak jak w poprzednich latach, w tegorocznym budżecie gminy zaplanowano szereg
inwestycji, na realizację których oczekują
mieszkańcy Naszej Gminy – każdej miejscowości. Zadania inwestycyjne opiewają na
łączną kwotę 4.177.010,00 zł. Zaplanowane
zadania dotyczą infrastruktury drogowej,
gospodarki wodno-ściekowej, rekreacji
i kultury fizycznej. Za podjęciem uchwały
budżetowej głosowało 13 radnych tj. wszyscy, którzy uczestniczyli w sesji.
Kolejna sesja odbyła się w dniu 08 lutego br. Podczas sesji przyjęto uchwałę w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego usta-

Panie Franciszku – dziękujemy!
W lutym 2017r. Pan Franciszek Jankowski – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy
w Makowie przeszedł na zasłużoną
emeryturę.
Pan Franciszek swoją karierę zawodową rozpoczął ponad 30 lat temu
– najpierw jako inspektor do spraw gospodarki ziemnej w Urzędzie Gminy w
Cielądzu, później w różnych urzędach,
a następnie w styczniu 2009 roku wrócił do Urzędu Gminy w Makowie jako
podinspektor w Referacie Gospodarki

3
wą – Prawo oświatowe. Było to wstępne
rozstrzygnięcie tej kwestii. Ostateczną
uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na
sesji odbytej w dniu 29 marca br. Zgodnie z przedmiotową uchwałą uczniowie
dwóch ostatnich roczników gimnazjum
dokończą edukację w budynku przy ul.
Akacjowej. Oprócz kwestii oświatowych
– na marcowej sesji zostało podjętych 18
uchwał. Między innymi przyjęto Program
Wspierania Rodziny na lata 2017-2020
i Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2020. Zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Cena wody pozostaje bez zmian. Rada Gminy zapoznała się także ze sprawozdaniem
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Makowie za 2016 rok oraz z informacją z
wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
W końcowych częściach sesji zgłaszano
wnioski i zapytania. Na wszystkie poruszone sprawy udzielił odpowiedzi Wójt Gminy
Jerzy Stankiewicz i Przewodniczący Rady
Dariusz Kuleta.
Na zakończenie sesji Wójt wraz z
Przewodniczącym Rady złożyli życzenia
sołtysom sołectw naszej Gminy z okazji
ich święta. Pogratulowali także trzem
sołtysom tj. Marianowi Trojanowi, Kazimierzowi Pająkowi i Tadeuszowi Lipińskiemu, wyróżnionym okolicznościowym
medalem „Zasłużony dla Powiatu Skierniewickiego”.

Komunalnej, realizując m.in. zadania z zakresu planowania przestrzennego, wydawania warunków zabudowy, podziału nieruchomości oraz
gospodarowania mieniem.
W czasie swojej pracy Pan Franciszek dał się poznać jako solidny
i uczciwy człowiek oraz pracownik bardzo sumiennie wykonujący powierzone zadania i obowiązki.
Za naszym pośrednictwem Pan Franciszek pragnie podziękować
wszystkim, z którymi w swej długoletniej pracy zawodowej współpracował, oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za wspólnie spędzone
lata, okazywane wyrazy sympatii i za wszystko, co dobrego go podczas
tej pracy spotykało.
Drogi Franciszku !
Z okazji Twojego przejścia na zasłużoną emeryturę dziękujemy Ci
za wspólne spędzone z nami chwile, życzymy Ci wszelkiej pomyślności
w dalszym życiu i mamy nadzieję, że o nas nie zapomnisz ….
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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, odbył się taki koncert, a orkiestrę poprowadził Pan Marian Chmielewski. Muzycy zaprezentowali kilkanaście najpopularniejszych kolęd w wersji instrumentalnej
oraz wokalnej w wykonaniu solistów - członków orkiestry. Koncert, jak zwykle te spotkał się z dużym zainteresowaniem i ciepłym
przyjęciem ze strony naszych mieszkańców, którzy licznie wzięli w nim udział.

www.gminamakow.info

Diamentowe Gody
Diamentowe Gody czyli Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Krystyna i Józef Świderkowie z Makowa
i Państwo Jadwiga i Wiesław Kucikowiczowie z Dąbrowic. Obie pary cieszą się dobrym zdrowiem i pogodą ducha.
Drogim Jubilatom z okazji DIAMENTOWEJ rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia składają Władze Gminy Maków.
Niech miłość dodaje Wam siły i każdego dnia przynosi szczęście przez następne długie wspólne lata.

Wyjątkowy Jubileusz

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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2 marca br. mieszkanka naszej Gminy Pani Marianna Supeł
obchodziła wyjątkowy Jubileusz - swoje 100. urodziny. W czwartkowe popołudnie oprócz najbliższej rodziny, Jubilatce życzenia
złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych, a także
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Marianna pochodzi z Gminy Skierniewice, od dwóch
lat mieszka u córki w Makowie. Całe swoje życie spędziła na
wsi, gdzie pracowała w gospodarstwie rolnym. W wolnych
chwilach zajmowała się szyciem i haftem. Wychowała czworo dzieci (1 syn i 3 córki). Doczekała się siedmiorga wnucząt
i dziesięciorga prawnucząt.
Pani Marianna nadal cieszy się dobrym zdrowiem. Lubi czytać
książki, jest bardzo pogodna, lubi opowiadać różne historie swojego życia. Posługuje się także telefonem komórkowym, dzwoniąc
do swoich dzieci i pytając: „Co słychać ?”.
Dostojnej Jubilatce życzymy dalszych lat życia w dobrym
zdrowiu.
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Obchody 85-lecia istnienia KGW w Makowie
W dniu 25 lutego br. w świetlicy OSP w Makowie odbyły się
uroczyste obchody związane z 85. rocznicą istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Makowie. Obchody Jubileuszu rozpoczęły
się już 22 lutego w kościele pw. Św.Wojciecha w Makowie, gdzie
została odprawiona Msza Święta w intencji członkiń koła, którą
celebrował ks. prałat Stanisław Ciąpała
Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze gminy. Nie
mogło zabraknąć druhów strażaków i ks.Grzegorza Krupy, oraz
zaprzyjaźnionych z kołem przewodniczących KGW z terenu
naszej gminy.
Wśród wielu zaproszonych gości były m.in. panie, które
w latach wcześniejszych piastowały funkcję przewodniczących.
Za wieloletnią pracę, poświęcenie i dar serca długoletnie przewodniczące naszego koła - Panie: Helena Sałek, Zofia Majka, Marianna Białek, Teresa Kazimierska i Danuta Seroczyńska otrzymały
okolicznościowe statuetki.
W Makowie pierwsza organizacja kobieca powstała w 1931
roku. Okres wojennej zawieruchy spowodował, że działalność koła
zamarła. Została ona wznowiona w 1946 roku a przewodniczącą

koła została pani Józefa Machaj. Panie organizowały m.in. kursy
kulinarne. W dalszych latach prowadzono podobną działalność.
Panie wyposażały świetlice w niezbędne zastawy stołowe, sztućce
i różne urządzenia kuchenne. Czynnie współpracowały z gminą,
ze strażą pożarną, szkołą i kościołem. Organizowano wycieczki
do wielu miejscowości w kraju w tym również do miejsc kultu
maryjnego.
Czym ponadto może pochwalić się koło nowoczesnych kobiet
XXI wieku? Prężnie działające koło liczy 100 osób i należą do niego
nie tylko panie. W prace koła angażują się również mężczyźni.
Wszyscy spotykają się przy okazji różnego rodzaju imprez, takich
jak Dzień Kobiet, „Andrzejki” czy karnawał. Organizują wyjazdy
i spotkania integracyjno-szkoleniowo-instruktażowe, promują
Gminę na forum powiatu i województwa. Kontynuują chlubne
tradycje swoich poprzedniczek wpisując się w tradycję i doświadczenie wielu pokoleń Polek.
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XXIII Makowski Karnawał już za nami
Przepiękne kostiumy wszystkich wykonawców i ciekawa
choreografia dopełniły całości.
Makowski Karnawał to nie tylko występy artystyczne
uczniów naszych szkół. Atrakcją tegorocznego Karnawału
była Grupa „Treblers” - profesjonalny zespół tańca irlandzkiego,
który zaprezentował oryginalne i dynamiczne tańce celtyckie.
Grupa ma na swoim koncie występy na festiwalach folkowych,
w teatrze, filharmonii, oraz w programach telewizyjnych takich
jak: „Pytanie na śniadanie”, „Kawa czy herbata” oraz „Jaka to melodia”. Grupa występowała również u boku znanych artystów

estradowych, m.in. Urszuli Dudziak, Pawła Kukiza, Muńka
Staszczyka, czy Haliny Mlynkovej .Występ został nagrodzony
gromkimi brawami.
Tradycyjnie już na koniec imprezy odbył się koncert Orkiestry
Dętej OSP z Makowa, której towarzyszyły występy dziewcząt
z Grup Paradnych. Orkiestra pod batutą Pana Mariana Chmielewskiego zaprezentowała m.in. przepiękną wiązankę walcy
Straussa, oraz takie przeboje jak: „O mnie się nie martw”, „Róża
czerwona, biało kwitnie bez” – z filmu „ „Jak rozpętałem II wojnę
światową” oraz„Pokolenie” z repertuaru grupy„Kombii”. Makowski Karnawał zakończył porywający kankan.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej
imprezy.

XXIII Makowski Karnawał – fotorelacja

Po części oficjalnej, życzeniach i upominkach organizatorzy
zaprosili na obiad i wspólną zabawę do białego rana.

Rozpoczęcie Karnawału

Karnawał otworzył wójt Jerzy Stankiewicz

Publiczność dopisała i bawiła sie doskonale

Makowskie przedszkolaki

Makowskie przedszkolaki

Prowadzaca Renata Wójcik

8

WIEŚCI Z GMINY – Gazeta Gminy Maków

9

www.gminamakow.info

SP Dąbrowice

SP Dąbrowice

Młodsza Grupa Paradna

Starsza Grupa Paradna

Zespół taneczny Treblers

Zespół taneczny Treblers

Nie zabrakło ognistego kankana

Orkiestra Dęta OSP

SP święte

SP święte

Gimnazjum Św.Wojciecha

Młodsza Grupa Paradna

Ireneusz Foks

Robert Machaj

Karolina Maszkowska
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Perfekcyjna uroczystość Gminnego Dnia Kobiet

Gminny Dzień Babci i Dziadka

W sobotę – 18 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Pszczonowie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zorganizowano bal z prawdziwego zdarzenia. Gospodarzem tej uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich z Pszczonowa. Tradycyjnie, jak co roku nie zabrakło
delegacji kół gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń, które wszystkim Paniom złożyli: Wójt
Gminy Jerzy Stankiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kuleta, prezes OSP w Pszczonowie Mariusz Polit i radny Rady Gminy
Maków Piotr Idrian. Uroczystość uświetnili swoim występem pszczonowscy harcerze z „Czarnej 13-tki” pod przewodnictwem Ani
Bartosiewicz. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu ufundowanego przez miejscowych druhów z OSP. Widać, że mieszkańcy
Pszczonowa są bardzo zgrani i doskonale ze sobą współpracują. Przy suto zastawionych stołach, na których nie brakowało przepysznych dań, słodkości i przysmaków przygotowanych przez miejscowe Panie z koła i przy dobrej muzyce, w miłej atmosferze wszyscy
bawili się do białego rana. Dziękujemy członkiniom KGW z Pszczonowa za zorganizowanie tej wspaniałej gminnej uroczystości.

Już od wielu lat w kalendarzu uroczystości gminnych ważne
miejsce zajmuje Dzień Babci i Dziadka. To chwile niezwykłe, pełne
uśmiechów, wzruszeń i radości.
W tym roku Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadka świętowaliśmy 4 lutego 2017 r. Tradycyjnie uroczystość odbyła się w sali
OSP w Woli Makowskiej.
Gospodarzami tego wyjątkowego święta byli: Jerzy Stankiewicz - Wójt Gminy Maków oraz Elżbieta Kamińska - Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Woli Makowskiej. Oprócz licznie przybyłych babć i dziadków
uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Dariusz Kuleta Przewodniczący Rady Gminy Maków, Mirosława Górska – Skarbnik Gminy, radni RG z Woli Makowskiej: Marian Trojan i Marcin
Kujawiak i przedstawiciele lokalnych organizacji. Po przemowach
zaproszonych gości rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Woli Makowskiej. Młodzi artyści zaprezentowali

swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne i aktorskie
pod czujnym okiem wychowawców i nauczycieli. Z przejęciem
odtwarzali powierzone role, a czcigodni goście ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa skierowane pod ich adresem. Okolicznościowymi wierszami, piosenkami, tańcem, śpiewem i spektaklem
baśniowym wprowadzono wszystkich w radosny i wzruszający
nastrój. Utwory literackie, piosenki i życzenia wyrażały miłość
i szacunek dla babć i dziadków, ciepło i dobroć, które wnukowie
otrzymują od nich każdego dnia.
Obchody Dnia Babci i Dziadka to doskonała okazja do
wzmocnienia więzi międzypokoleniowej. Dzięki dobrej organizacji, zaangażowaniu nauczycieli, Rady Rodziców, Koła
Gospodyń i OSP w Woli Makowskiej Gminne Święto Babci
i Dziadka po raz kolejny były udaną i wesołą imprezą środowiskową. Mamy nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie
w pamięci jej uczestników.

Zaproszenie na Majowe Forum Gospodarcze
Wójt oraz Rada Gminy serdecznie zapraszają na I Majowe Forum Gospodarcze,
które odbędzie się w dniach 27-28 maja
2017 roku w Amfiteatrze w Makowie.
Program imprezy:
27 maja (sobota) – godz. 10.00-19.00
- 10:00-15:00 – Konferencja dla rolników
- 16:00-19:00 – Dzień Dziecka
28 maja (niedziela ) – godz. 10.00-22.00
-10:00- 14:00 – Konferencja dla rolników
-16:00-22:00 – Makowska Makówka :

Nie musisz być lekarzem, by ratować życie
Dnia 9 marca br. w Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie miała miejsce kolejna akcja pobierania krwi. I tym razem chętnych do oddania krwi nie zabrakło.
Zgłosiło się 11 osób, z czego 7 oddało krew. W sumie oddano prawie 4 litry
krwi. Wszyscy krwiodawcy otrzymali pakiet słodyczy .Większość krwiodawców
o akcji dowiedziało się z SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców
,który od niedawna funkcjonuje w Gminie Maków.
Aby otrzymać bezpłatnego SMS-a z informacją o imprezach, wystawach,
zagrożeniach akcjach promocyjnych odbywających się na terenie gminy wystarczy zarejestrować się pod adresem: makow.serwersms.pl .
Wójt Gminy Maków oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi składają wszystkim Honorowym Krwiodawcom serdeczne
podziękowania za okazane serce!

- Przemarsz uczestników Majówki z
Gimnazjum Św. Wojciecha do Amfiteatru
- Uroczyste otwarcie
- Występy artystyczne dzieci z makowskich szkół
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Maków
i Grupy Paradnej
- Koncert Rudiego Schuberta
- Koncert zespołu Moment
- Koncert zespołu Exelent

Imprezy towarzyszące:
- Wystawa maszyn rolniczych
- 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 1 maja 2017 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Gmina Maków szanuje postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7.12.2016 roku i zamieszcza jego oświadczenie. Nie zgadza się jednak z jego treścią zawierającą oczywiste nieścisłości (chodziło o Liceum w Godzianowie
a nie o Gimnazjum).
„Gmina Maków – wydawca Wieści z Gminy przeprasza Panią Helenę Sałek za naruszające jej dobre imię publikacje:
Jest decyzja rady w sprawie poligonu, Burzliwa sesja ze Spółdzielnią GS w tle, Radna Sałek głosuje przeciw stanowisku ratującemu szkołę w Godzianowie! Czy chce jej likwidacji? i Czy rada Gminy ma coś do ukrycia?, a zwłaszcza
za: zarzuty manipulowania materiałem z nagrań sesji rady Gminy i sugerowanie czytelnikom, ze Pani Helena Sałek
chciała likwidacji Gimnazjum w Godzianowie, podczas gdy informacje te były niezgodne z prawdą”.
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Ciekawe i udane ferie zimowe
Dwa tygodnie ferii zimowych za nami. W tym roku ferie w województwie łódzkim odbywały się od 16 do 27 stycznia i upłynęły
pod znakiem prawdziwie zimowej aury. Była zatem doskonała okazja, aby oddać się zimowym zabawom, wyjść na sanki, lodowisko
czy ulepić bałwana. Jak co roku w tym czasie, urząd gminy wraz ze szkołami przygotował bogaty program zajęć. Uczestnicy mieli do
wyboru szeroki wachlarz możliwości spędzenia wolnego czasu: od kreatywnych warsztatów plastycznych, tanecznych, kulinarnych,
komputerowych, gier i zabaw z nagrodami po turnieje sportowe oraz wyjazdy do Warszawy, Łodzi, Skierniewic.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pszczonowie wybrały się do łódzkiej Manufaktury,
gdzie odwiedzili tamtejszą salę zabaw. Młodzież z makowskiego gimnazjum, w trakcie
wycieczek do Warszawy i Łodzi poznawała
zabytki oraz historię tych miast, obejrzała widowisko „Aladyn” w Teatrze Roma,
uczestniczyła w ciekawie zorganizowanych
warsztatach w łódzkim experymentarium.
Dzieci ze szkół podstawowych z Makowa,
Dąbrowic, Słomkowa, Woli Makowskiej
i Świętego wybrały projekcje filmów
w skierniewickim kinoteatrze Polonez.
Dla aktywnych fizycznie uczestników ferii
codziennie na sali gimnastycznej w Makowie prowadzone były zajęcia sportowe
– sekcja piłki siatkowej. Ponadto program
zajęć sportowych oferował dla wszystkich
chętnych kompleks sportowy na Orliku.
Ogółem blisko 500 uczniów z siedmiu makowskich szkół uczestniczyło w różnorodnych formach spędzenia wolnego czasu.
Składamy serdeczne podziękowanie dla
wszystkich zaangażowanych w przygotowanie oraz bezpieczny przebieg zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w naszej
Gminie.
Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć
z poszczególnych szkół.

Pszczonowska podstawówka w dniach 3-5 marca br.zamieniła
się w prawdziwe Liceum Profilowane o nachyleniu harcerskim - a
to wszystko dzięki fabule biwaku i umiejętnościach, jakie harcerze
mieli nabywać podczas całego weekendu. Spotkanie zaczęło się od oficjalnego apelu
i przedstawieniu profesorów
ówczesnej szkoły, zapisania
statutu oraz praw i obowiązków ucznia. Aby uroczyście przyjąć
społeczność w progi liceum, odbyły się otrzęsiny adeptów. Czekało na nich wiele ciekawych i zabawnych zadań, począwszy od
jedzenia cytryny, przez tor przeszkód z zamkniętymi oczami, po
łowienie w kisielu cukierków. Wszyscy jednogłośnie zostali mianowani na uczniów szkoły. Po zajęciach integracyjnych i kolacji
urządziliśmy wielkie filmowisko do godzin późnonocnych.
Sobota zaczęła się od krótkiej rozgrzewki. Harcerze zaraz po
własnoręcznie zrobionym śniadaniu udali się do klas, w których
odbywały się różnotematyczne zajęcia. Poznawali inne organizacje harcerskie, uczyli się technik -w tym węzłów i szyfrów, nowych
piosenek harcerskich oraz historii harcerstwa. Po obiedzie czekała
na wszystkich ogromna niespodzianka. Odwiedzili nas i poprowadzili zajęcia członkowie Stowarzyszenia Irvin im. Cichociemnych.
Nie wiadomo czy chłopcom czy dziewczętom podobało się
bardziej, ale wszyscy słuchali z zaciekawieniem i aktywnie brali

udział w warsztatach. Po krótkiej przerwie odbyły się zajęcia z
zakresu pierwszej pomocy poprowadzone przez naszych kolegów
z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Skierniewice”, a zaraz potem
szkolenie z musztry i poprawnego umundurowania, które
poprowadził drużynowy 44
DSH Delta. Wieczorem umęczeni harcerze polegli niczym
mrówki na poligonie. Słychać było tylko błagalne prośby o pójście
spać i nieco odpoczynku, a po 15 minutach głośne chrapanie.
Aktywny dzień dobiegł końca. Niedzielny poranek rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po powrocie posprzątaliśmy budynek szkoły
i podsumowaliśmy biwak. Opowiadanym historiom nie było
końca. Na apelu kończącym każdy uczeń otrzymał świadectwo
ukończenia szkoły.
Biwak został zorganizowany przez dziewczęta realizujące próby na stopnie harcerskie i instruktorskie. Jest to najlepsza forma
indywidualnego rozwoju każdego harcerza, dlatego dajemy im
na to szansę. Za organizację całego biwaku odpowiedzialna była
druhna Marta Więcek, która realizuje próbę na stopień przewodnika. Harcerstwo to prawdziwa szkoła życia i uczenie w działaniu.
Zmęczeni, ale zadowoleni harcerze odpowiedzieli, że ta forma
szkoły odpowiadałaby im bardziej, ale obiecali, że w poniedziałek
posłusznie wrócą do normalnej codziennej szkolnej nauki.

Biwak Czarnej 13 w Pszczonowie
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Kampania sprawozdawcza w OSP

WIEŚCI ZNAD STOŁU

W styczniu br. w jednostkach OSP naszej Gminy trwała kampania sprawozdawcza, podczas której podsumowano działalność
jednostek OSP w minionym roku oraz przyjęto do realizacji plany działań na rok bieżący.
W zebraniach uczestniczyli m.in: Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz, Przewodniczący RG Dariusz Kuleta, Komendant Gminny OSP
Andrzej Tarnowski, radni, członkinie KGW oraz mieszkańcy. Poniżej prezentujemy fotorelację z odbytych zebrań.

- 3 marca br. w sali gimnastycznej SP w Makowie
odbyły się Mistrzostwa Gminy Maków w kategoriach
młodzieżowych. W zawodach udział wzięło 18 zawodniczek i zawodników. Mistrzostwa Gminy były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Powiatu. Zwycięzcy
otrzymali medale, które wręczał Wójt Gminy Maków
Jerzy Stankiewicz.
- 5 marca br. również w Makowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Skierniewickiego. Wzięło w nich udział 41
zawodniczek i zawodników ze szkół z Makowa, Wysokiennic, Strzybogi, Żelaznej i Trzcianny. Turniej został
rozegrany w kategoriach młodzieżowych: żak, młodzik,
kadet, junior. Nasi zawodnicy zdobyli 10 medali w tym
4 złote. Medale i dyplomy wręczali Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej LZS w Skierniewicach Tadeusz Kruk
oraz Prezes UKS Maków Piotr Gradowski. Zawody były
eliminacją do Mistrzostw Województwa Łódzkiego LZS.
Awans wywalczyli medaliści w każdej kategorii wiekowej (szczegółowe wyniki na naszej stronie internetowej
w zakładce „Aktualności”).
- 14 marca br. zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu
Skierniewickiego w tenisie stołowym w kategorii Senior. Wzięło w nim udział 10 zawodników ( 3 seniorki
i 7 seniorów). Medale oraz dyplomy wręczył Wójt Gminy
Maków pan Jerzy Stankiewicz (wyniki na naszej stronie
internetowej).
W niedzielę 19.marca br. w Moszczenicy odbyły
się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego do lat 21.
Mistrzynią Województwa Łódzkiego została Anna
Caban - zawodniczka II ligowej drużyny UKS Fungis
Maków. W drodze po tytuł mistrzowski Anna pokonała
koalicję zawodniczek z Rawy Mazowieckiej: ćwierćfinał
z Dianą Wrzosek, półfinał z Mają Janiszewską i finał
z Pauliną Stachecką.
W III WTK kadetek wystąpiły: Monika Jacczyk, Oliwia
Niedźwiadek i Weronika Ozimek , którym niestety nie
udało się wyjść z grupy.
W dniu 17 marca br. w Urzędzie Gminy w Makowie
odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w grupie szkół podstawowych. W turnieju
wzięły udział reprezentacje ze szkół podstawowych
w Makowie, Słomkowie i Świętem. W wyniku rozegrania
turnieju wyłoniona została 3 osobowa reprezentacja
Gminy Maków w składzie:
- I miejsce – Mateusz Królik – SP w Makowie
- II miejsce – Igor Różycki – SP w Słomkowie
- III miejsce – Joanna Myszka – SP w Słomkowie,
która reprezentowała naszą Gminę podczas eliminacji powiatowych turnieju, które odbyły się 23 marca
br. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Maków,
które wręczyli: Wójt Jerzy Stankiewicz i Sekretarz Maria
Krawczyk.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za udział
w eliminacjach gminnych.

Eliminacje Gminne
OTWP
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Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Nowa stacja diagnostyczna
w Makowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy MAKÓW
‘’EKO-REGION’’ sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Maków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów
wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych
posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie
przejazdu samochodu przez każdą ulicę i miejscowość
danego sołectwa według następującego harmonogramu:

Od kilku dni rozpoczęła działalność Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Makowie, mieszcząca się przy ulicy Głównej
143 (dojazd od ul. Sosnowej – drogi w kierunku Lipiec Reymontowskich) - tel. 606-906-863.
Stacja wykonuje przeglądy w pełnym zakresie badań:
- pierwsze, okresowe i dodatkowe badania techniczne
pojazdów;
- nabijanie numerów nadwozia, silnika i wykonywanie
tabliczek zastępczych.
W niedalekiej przyszłości firma rozszerzy działalność
o wykonywanie usług w zakresie ustawiania geometrii kół
wykorzystując najnowsze urządzenie Quantum UNIGEO .
Tylko na stacji w Makowie, dla stałych klientów przygotowano specjalny program, który umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług przez cały rok. Wystarczy zrobić na stacji przegląd,
aby automatycznie zostać objętym programem Auto-Pomoc.
Program Auto-Pomoc polega na bezpłatnym sprawdzeniu stanu technicznego auta, czy wyszukaniu ewentualnych usterek.
Dla nowych klientów przygotowano bezpłatny program:
Sprawdź auto przed zakupem. W ramach programu diagnosta
wykona badania które pomogą w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie auta.
Szczegółowy zakres wykonywanych badań technicznych
i świadczonych usług znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” p.t: Stacja diagnostyczna
(link: http://gminamakow.info/content/view/1263/9/)
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00 ,
sobota 8.00 - 14.00.
Zapraszamy na nowo otwartą
Okręgową Stację Kontroli Pojazdów
w Makowie.

04.05.2017r. – Maków ulice: Brzosty, Zwierzyniec, Graniczna, Sportowa, Kasztanowa, Kwiatowa
05.05.2017r. – Maków ulice: Malinowa, Górska, Kolejowa,
Jarzębinowa, Akacjowa
06.05.2017r. – Maków ulice: Ogrodowa, Główna, Kapkaz
(wystawienie gabarytów do drogi dojazdowej), Sosnowa
11.05.2017r. – Maków-Kolonia ulice: Zagajna, Akacjowa,
Ogrodowa, Wiosenna
Słomków, Jacochów
15.05.2017r. – Wola Makowska, Sielce Lewe, Sielce Prawe
16.05.2017r. – Święte Laski, Święte Nowaki, Pszczonów
17.05.2017r. – Dąbrowice, Krężce
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić
je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.
Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory,
lodówki, pralki , odkurzacze)
2. zużyte opony od samochodów osobowych
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
Nie będą zbierane:
- gruz
- kamienie
- odzież
- lekarstwa
- szkło luzem
- materiały budowlane np. cegła
- opakowania po farbach, olejach itp.
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe
informacje pod numerem telefonu - 46 / 833 -33 -34
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