Maków
Maków leży nad rzeką Cyną, na północ od Pietrowic Wielkich - 10 km od Raciborza. Za datę powstania wsi
podaje się rok 1221, kiedy to Maków należał do hrabiego Wernera będącego palatynem księcia Kazimierza z
Opola. 19 listopada 1223 rokubiskup Lorenc konsekrował kościół pw. św. Jana i przeznaczył 1/10 część z
twierdzy Maków, Gamów i Bogdanowo na jego utrzymanie. W roku 1240 książe Mieszko oddał Maków zakonowi
Joannitów (był to zakon rycerski). W 1437 roku książę Mikołaj z Raciborza, chcąc się wzbogacić przywłaszczył
sobie majątek i folwark Maków.
Według kroniki z 1532 roku 33 gospodarstwa oraz 17 ogrodników należało do księstwa raciborskiego, a
pozostała część do rycerskiego zakonu Joannitów. Młyn, który do tej pory należał do zakonu z Rud Wielkich,
wydzierżawił młynarz Jerzy.
Do 1565 roku Maków należał do Raciborza, a w latach 1565-1575 należał do Opawy. W tym czasie wojewodą był
Jerzy Lessota von Steblau. Maków został sprzedany Samuelowi Lessota za 4000 talarów. Ten zbudował folwark i
ładny dom z ogrodem, zabrał większe gospodarstwa chłopom i przyłączył do folwarku, gnębiąc w ten sposób
ludność Makowa. W roku 1603 Kasper Beess Freiherr nabył Maków za 8000 talarów. Po jego śmierci, jego brat
Jan sprzedał Maków Dorocie, z domu Strzela, wdowie po Kasprze za 9000 talarów. W roku 1676 Maków kupił
Adam Wilhelm Stolc, aby w roku 1687 sprzedać go Gotfrydowi Bernardowi Szalsza von Ehrenfeld ze Strzybnicy.
Po jego śmierci, synowie Filip, Florian i Józef Antoni podzielili się Makowem. Józef Antoni von Szalsza sprzedał
swoją część. Jedną część nabył Franciszek Albrecht hrabia Tęczyński z Krawarza w roku 1719. Drugą część
nabył Józef Ignacy von Teczler. W 1724 roku część Teczlera nabył hrabia z Krawarza i w ten sposób posiadł cały
Maków.
W roku 1783 Maków liczył 3 folwarki, 17 gospodarzy, 42 ogrodników i 8 chałupników. Majątek liczył wtedy
613,49 ha. W roku 1894 powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Liczba mieszkańców na ten czas to 1060 osób.
Obecnie Maków zamieszkuje 613 osób. W Makowie działa Przedszkole, do którego chodzi około 20 dzieci.
Parafia św. Jana Chrzciciela w Makowie – rzymskokatolicka parafia, należąca do dekanatu Pietrowice Wielkie i
diecezji opolskiej.

