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Odpowiedzialni za Gminę
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Tomczyk

Wójt Gminy Rokiciny
Barbara Robak

Ur. 1958 r., radny V kadencji okręgu wyborczego Janków, Łaznówek,
Maksymilianów, zgłoszony przez
KWW Forum Samorządowo-Ludowe 2010, zam. w Jankowie.
Absolwent szkoły strażackiej;
pierwszą pracę podjął na funkcji
strażaka w Zawodowej Straży Pożarnej działającej przy Zakładzie
Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie (12 lat), następnie pracował
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. (8 lat), a obecnie jest zatrudniony w Bazie Paliw Płynnych
w Koluszkach na stanowisku strażaka-ratownika.
Od wielu lat działa społecznie na rzecz Gminnej Straży Pożarnej;
od 25 lat jest naczelnikiem OSP Janków, współtwórcą i aktywnym
działaczem Klubu Sportowego „Tęcza” Janków. Wolny czas poświęca zgłębianiu idei społeczno-samorządowej i rodzinie.

Ur. 1962 r., zam. w Kwiatkówce
gm. Tomaszów Maz.; absolwentka
wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie i studium podyplomowego z zarządzania projektami
funduszy Unii Europejskiej Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Najpierw podjęła pracę w UG
Tomaszów (5 lat), następnie
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. (10 lat) i w ostatnich dwóch latach w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako
zastępca Prezesa Zarządu. Dnia 06. grudnia 2010 r. złożyła
ślubowanie przed Radą Gminy Rokiciny i stała się Wójtem Gminy.
W życiu prywatnym stawia na rodzinę; jej motto: świata nie da
się poprawić w całości, ale można go uczynić piękniejszym na co
dzień życzliwością, uśmiechem, dobrym słowem i uczynkiem.

Wiceprzewodniczące Rady Gminy
Janina Krajewska
Bożena Duła
Ur. 1944 r., radna III kadencji okręgu wyborczego Nowe Chrusty,
Stare Chrusty, zgłoszona przez KWW
Forum Samorządowo-Ludowe 2010,
zam. w Nowych Chrustach.
Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Końskich, Studium Nauczycielskiego w Zgierzu i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Nauczanie rozpoczęła w
1963 r., by rok później podjąć pracę w SP w Będzelinie (do 2000 r.);
w latach 1991–2000 pełniła funkcję dyrektora w tejże placówce.
Jest zrzeszona w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w KGW Nowe Chrusty;
interesuje się literaturą, matematyką jak również życiem lokalnej
społeczności.

Ur. 1977 r., radna I kadencji
okręgu wyborczego Popielawy,
zgłoszona przez KWW Forum
Samorządowo-Ludowe 2010,
zam. w Popielawach.
Absolwentka I LO w Tomaszowie
Maz. oraz Politechniki Łódzkiej na
wydz. Organizacji i Zarządzania;
posiada uprawnienia z zakresu
nauczania, doradztwa handlowego,
prowadzenia audytów i negocjacji
handlowych.
Pracowała w firmie Eurobox Polska w Skrzynkach (3 lata),
natomiast obecnie pracuje na Politechnice Łódzkiej w dziale
rekrutacji i promocji uczelni.
Interesuje się informatyką i aranżacją wnętrz, poezją i dobrym
filmem, ceni sobie życie na wsi.

►CO SŁYCHAĆ W GMINIE

Pieniądze na salę
gimnastyczną i nie tylko
Zarząd woj. łódzkiego podjął decyzję
o przesunięciu środków finansowych do
Działania V Infrastruktura Edukacyjna
i zakwalifikował projekt pn. Poprawa
infrastruktury edukacyjnej oraz jakości
nauczania w placówkach oświatowych
na terenie gminie Rokiciny do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Całkowita wartość projektu
ma wynieść prawie 5,5 mln zł, z czego
4 238 900 zł (ok. 75% kwoty) stanowi dofinansowanie. Umowę podpisano 30. XII
2010. Projekt będzie realizowany w latach
2011-2013. Zakłada on:
a) budowę sali gimnastycznej przy
gimnazjum w Popielawach,
b) utworzenie otwartego terenu rekreacyjnego z zapleczem dydaktycznym
(boisko sportowe wraz z miasteczkiem
ruchu drogowego) oraz budowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy SP
w Rokicinach-Kol.,
c) modernizacje boiska piłkarskiego
przy SP w Rokicinach-Kol.,
d) wyposażenie interaktywnego laboratorium fizyko-chemicznego w gimnazjum
w Popielawach.
Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu oraz inspektorów nadzoru.

Rozliczenie kanalizacji
Zakończono realizację zadania o nazwie:
Uporządkowanie i rozbudowa systemu
wodno-ściekowego w gminie Rokiciny,
dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.
Całkowita wartość projektu wyniosła
9 620 000 zł, z czego dotacja zewnętrzna
5 846 000 zł (ok. 60% kwoty).
W ramach tego projektu przeprowadzono:
a) modernizację stacji uzdatniania wody
w Rokicinach,
b) modernizację sieci wodociągowej
w Łaznowie i częściowo w Rokicinach
o łącznej długości 6 380 mb,
c) budowę sieci rozdzielczej kanalizacji
sanitarnej w Łaznowie i częściowo w Rokicinach wraz z przyłączeniami o długości
9 185 mb.

Oświetlenie gminy
Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę
obsługi sieci urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy na lata 2011–2012.
Zadanie powierzono firmie P.P.H.U.
„ELWASZ” Krzysztof Waszczykowski.
______________________________

Sieć wodociągów
Podpisano umowę na wykonanie projektu
wymiany starej sieci wodociągowej (z rur
azbestowych) wraz z instalacją istniejących
przyłączy do nowej sieci przy ulicach w
Rokicinach-Kol.: Reymonta, Tomaszowska,
Sienkiewicza, Nowa, Kolejową, Świerczewskiego, Słoneczna, Południowa oraz Polna
(od Reymonta); łączna długość instalacji
przeznaczonej do wymiany to ok. 5 140 mb.
Ponadto projekt obejmuje budowę nowej
sieci wodociągowej w Rokicinach-Kol.
wzdłuż ulic: Orzeszkowej, Miłosza, Mickiewicza, Modrzewiowej, Łąkowej i Wspólnej
o długości ok. 1 760 mb. Wykonania
projektu podjęła się firma „Projektowanie,
nadzory S. Olszewski” z Łodzi za kwotę
66 420 zł w terminie do 15. XI 2011 r.

Sprawa bloków
w Rokicinach-Kol.
Wieloletni proces przejmowania osiedla
mieszkaniowego w Rokicinach-Kol. przy
ul. Wodnej przez Gminę zakończył się.
Dnia 14. XII Wójt Gminy podpisała
protokół przejęcia. Już 20. XII 2010 odbyło
się spotkanie mieszkańców osiedla z jego
nowym właścicielem w celu omówienia
spraw bieżących. Mieszkańcy zostali
poinformowani o podpisaniu przez Gminę
umów z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi na dostawę wody i odbiór
ścieków, odsprzedaż energii elektrycznej
i świadczenia usług przesyłowych oraz
dostarczanie ciepła dla potrzeb osiedla.
Zmiany w umowach najmu dotyczą jedynie
zmiany nazwy właściciela osiedla: w miejsce ZWiK-u jest zapisana Gmina Rokiciny.
Mieszkańcy osiedla zasygnalizowali wolę
jego wykupu, co może nastąpić nie wcześniej niż w drugiej połowie roku. Do tego
czasu przewidziane są dalsze uzgodnienia stron.

Aktywność drogą
do sukcesu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zakończył realizację projektu o nazwie
Aktywność drogą do sukcesu, będącego
elementem Programu Operacyjnego Kapitał
ludzki. W realizacji projektu wzięło udział
10 kobiet w wieku aktywności zawodowej.
Uczestniczki doskonaliły się w zdobywaniu
umiejętności i kompetencji społecznych,
brały udział w warsztatach doradztwa
zawodowego oraz w indywidualnych rozmowach z psychologiem i doradcą zawodowym, nadto w warsztatach dotyczących
umiejętności zarządzania czasem i budżetem domowym, dalej w krótkim kursie

wizażu, i w końcu w szkoleniu dotyczącym
opieki osób starszych i niepełnosprawnych.
Koszt przeprowadzonego projektu wyniósł
137 500 zł, z czego wkład Gminy wyniósł
ok. 14 000 zł (tj. ok. 10% kwoty). Podsumowanie projektu nastąpiło 20. XII 2010 r.

Drogi zimą
Do końca 2010 roku utrzymanie dróg i chodników gminnych pochłonęło sumę 39 000
zł. Odśnieżaniem zajmuje się SKR w Rokicinach-Kol., którego usługa kosztowała
prawie 13 000 zł, następnie praca koparki
gminnej – ponad 8 500 zł i praca samochodów strażackich z OSP Popielawy
i OSP Rokiciny każdy po ok. 4 400 zł. Na
zwalczanie śliskości wydano 8 700 zł.

Radość w szkołach
Zakończono realizację programu Radosna
szkoła w SP w Łaznowie i Jankowie.
W ramach programu każda ze szkół
została
wyposażona
w
pomoce
dydaktyczne o wartości 6 000 zł.

Spotkanie z Zarządem Dróg
17. grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie
Wójta Gminy z Zarządem Dróg Powiatowych. Na spotkaniu m. in. omówiono
współdziałanie Gminy i Powiatu przy realizacji zadań drogowych już na etapie
projektowania, sprawy remontu mostu w
Łaznowie, przejęcia przez Gminę odśnieżania drogi powiatowej (Rokiciny-Kol., ul.
Reymonta – Albertów – Wilkucice Duże –
Janków), dokończenia budowy chodnika
przy ul. Reymonta w Rokicinach-Kol.,
remontu dróg powiatowych na terenie
gminy i uregulowania własności drogi
w Wilkucicach Dużych.

Kontrola RIO
Dnia 15. grudnia 2010 r. podpisano protokół z kompleksowej kontroli gospodarki
finansowej i zamówień publicznych Gminy
Rokiciny za lata 2008–2009, przeprowadzonej w okresie od V do VIII 2010
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Łodzi. Jego treść została omówiona
przez Skarbnika i Wójta Gminy na Komisji
Rewizyjnej RG.

Nowy kierownik GOPS-u
W wyniku przeprowadzonego w IX 2010 r.
konkursu na stanowisko Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
gminie Rokiciny funkcję tę powierzono z
dniem 03. I 2011 r. Benonowi Wernerowi,
zamieszkałemu w Łodzi.
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► SYLWETKI RADNYCH GMINNYCH / PERSONAE CONSILIATORUM COMMUNALIUM

Marek
Bańkowski

Absolwent LO w Koluszkach,
Od 2003 r. prowadzi własną
Studium Ekonomicznego w Łodziałalność gospodarczą w
dzi, tamże licencjat z ekonomii
Rokicinach-Kol.
oraz studiów na Politechnice
Jego pasją jest prowadzenie
Rzeszowskiej.
i rozwój własnego przedsiębiorUr. 1972 r., radny I kadencji
Po studiach podjął pracę w
stwa, rodzina oraz działanie na
okręgu wyborczego RokicinyZakładach Przetwórstwa Mięrzecz modernizacji gminy. CzęKolonia, zgłoszony przez KWW
snego w Rokicinach-Kol. (2 lasto sięga po literaturę fachową.
Forum Samorządowo-Ludowe
ta), a od 1999 r. pracował w PHU
*****
2010, zam. w Rokicinach-Kol.
„Pekpol” Radomsko/Łódź.
___________________________________________________________________________________________________________

Tomasz
Glonek

w Łaznowie.
Pawła Włodkowica w Płocku.
Absolwent Technikum SamoOd 2001 zatrudniony w Kochodowego w Tomaszowie
mendzie Miejskiej Państwowej
Maz., Centralnej Szkoły PańStraży Pożarnej w Łodzi, obecstwowej Straży Pożarnej w Częnie na stanowisku oficera opestochowie i Szkoły Głównej Słuracyjnego Miasta Łodzi.
Ur. 1979 r., radny I kadencji
żby Pożarniczej w W-wie; poInteresuje się sportem i mookręgu wyborczego Łaznów,
nadto studiów magisterskich z
toryzacją, lecz jego szczęściem
Kolonia Łaznów, zgłoszony
zakresu Bezpieczeństwa i Higiejest rodzina; ceni sobie życie
przez KWW Forum Samorząny Pracy w Wyższej Szkole im.
na wsi.
dowo-Ludowe 2010, zam.
___________________________________________________________________________________________________________

Ewa
Jędrzejewska

Ludowe 2010, zam. w WilkuZakład Opieki Zdrowotnej
cicach Dużych.
„Zacisze” w Łaznowskiej Woli.
Absolwentka LO w Łodzi
Do swoich osiągnięć zalicza
i Studium Policealnego o kiestworzenie NZOZ w miejscu
runku ekonomicznym w Łodzi.
walącego się budynku dawnej
Ur. 1954 r., radna I kadencji
Pracę rozpoczęła w Zakładach
szkoły w Łaznowskiej Woli.
okręgu wyborczego Albertów,
Przemysłu Dziewiarskiego
Poza pracą znajduje czas
Eminów, Wilkucice Duże, Wil„Dresso” w Łodzi, pracując w
na literaturę, dobry film czy
kucice Małe, zgłoszona przez
dziale socjalnym (15 lat). Od
teatr; cieszy się szczęśliwą
KWW Forum Samorządowo1998 r. prowadzi Niepubliczny
rodziną.
___________________________________________________________________________________________________________
w Starych Chrustach.
W ramach działań samorząAbsolwent Technikum Medowych pragnie koncentrować
chanizacji Rolnictwa w Wolswoją uwagę na meliorację wsi.
borzu i Szkoły Głównej GosJego pasją jest podnoszenie
podarstwa Wiejskiego oddz.
stopnia mechanizacji swojego
Ur. 1981 r., radny I kadencji
w Łodzi, o profilu agronomii
gospodarstwa rolnego i tym
okręgu wyborczego Nowe
i agroturystyki.
samym zwiększanie efektyChrusty, Stare Chrusty, zgłoPracę podjął we własnym
wności w produkcji zwierzęcej.
szony przez KWW Rokiciny
gospodarstwie rolnym i specja*****
Nasza Ojczyzna, zam.
lizuje się w hodowli zwierząt.
___________________________________________________________________________________________________________
nach-Kol.
nizacji placówki (1990) pracoAbsolwent LO w Koluszkach.
wał w Policji jako funkcjonaPierwszą pracę podjął w Fabryriusz wydz. dochodzeniowoce Maszyn Rolniczych w Neuśledczego w Koluszkach; od
stadt/Saksonia (2 lata), nastę1993 r. objął (wice-)komendanUr. 1953 r., radny II kadencji
pnie pracował w Fabryce
turę w Komisariacie Policji
okręgu wyborczego RokicinyMaszyn Górniczych „Pioma”
w Rokicinach-Kol. (do 2007 r.).
Kolonia, zgłoszony przez
w Piotrkowie Tryb. (7 lat), a od
Swój czas poświęca rodzinie
KWW Forum Samorządowo1984 r. jako posterunkowy MO
(wnuczkom) i domowi.
Ludowe 2010, zam. w Rokiciw Rokicinach-Kol.; po reorga*****

Piotr
Kudlik

Kazimierz
Maciaszczyk

___________________________________________________________________________________________________________

Zbigniew
Maciaszczyk
Ur. 1961 r., radny III kadencji
okręgu wyborczego Łaznów,
Kolonia Łaznów, zgłoszony
przez KWW Forum Samorządowo-Ludowe 2010, zam.
______________________________

w Kolonii Łaznów.
Absolwent Zespół Szkół
Zawodowych w Koluszkach
o profilu mechanik-kierowca.
Po służbie wojskowej podjął
prace w rodzinnym gospodarstwie rolnym, które obecnie
prowadzi; specjalizuje się
w hodowli bydła i produkcji
mleka.
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Jego zainteresowania dotyczą rozwoju gospodarstwa
rolnego i pracy w samorządzie
terytorialnym (ze szczególnym
naciskiem na jawność działań
samorządu i władzy wykonawczej); jest smakoszem potraw
domowych i zwolennikiem życia
domowego.
*****
______________________________

► SYLWETKI RADNYCH GMINNYCH / PERSONAE CONSILIATORUM COMMUNALIUM

Roman
Najder

zam. w Popielawach.
wując tradycję rodzinną.
Absolwent Zasadniczej SzkoJego zainteresowania oscyły Rolniczej w Rokicinach-Kol.
lują wokół rodziny, a w wolnym
Pierwszą pracę podjął w firmie
czasie udziela się w straży po„Kreisel” Technika Budowlana
żarnej; jego konikiem jest
w Ujeździe (3 lata), by następnie
historia lokalna, szczególnie
Ur. w 1966 r., radny I kadencji
poświęcić się gospodarce rolhistoria Batalionów Chłopskich
okręgu wyborczego Popielawy,
nej; specjalizuje się w chowie
działających w regionie; ponadzgłoszony przez KWW Forum
trzody chlewnej. Od 17 lat nato chętnie relaksuje się przy
Samorządowo-Ludowe 2010,
leży do OSP Popielawy, zachooglądaniu sportu.
___________________________________________________________________________________________________________

Paweł
Olkiewicz

Nasza Ojczyzna, zam. w Mikowarowej, następnie jako konłajowie.
troler handlowy, by w końcu
Absolwent Technikum Meprzyjąć funkcję naczelnika
chanizacji Rolnictwa w Wolbosekcji PKP.
rzu. Po szkole w 1987 r. zwiąWolny czas chętnie poświęzał się jednak zawodowo z PKP,
ca rekreacyjnym formom sporUr. 1967 r., radny II kadencji
pracując w Koluszkach. Piastotu: jeździe na nartach, piłce
okręgu wyborczego Mikołajów,
wał tu szereg funkcji: najpierw
siatkowej, tenisowi stołowemu;
Stefanów, Pogorzałe Ługi, zgłopracował jako kasjer kolei tocieszy się udaną rodziną.
szony przez KWW Rokiciny
___________________________________________________________________________________________________________

Piotr
Rżanek

w Rokicinach.
(15 lat). Od 1994 r. nie jest
Absolwent Zasadniczej
czynny zawodowo. Od 1999 r.
Szkoły Zawodowej przy Fabryce
nieprzerwanie pełni funkcję
Maszyn Górniczych „Pioma”
sołtysa Rokicin.
w Piotrkowie Tryb. o profilu
Jego zainteresowania dotyelektromechanicznym. Pierczą działalności samorządowej,
Ur. 1959 r., radny III kadencji
wszą pracę podjął w FMG
ponadto od szeregu lat pasjookręgu wyborczego Rokiciny,
„Pioma” w Piotrkowie Tryb. (3
nuje się sportem (zwłaszcza
zgłoszony przez KWW Rokicilata), by się przenieść do
piłką nożną).
ny Nasza Ojczyzna, zam.
Łódzkiej Elektrociepłowni,
*****
___________________________________________________________________________________________________________

Ryszard
Szewczyk

Absolwent Zasadniczej SzkoDzeń. Pracuje tam od 21 lat aż
ły Zawodowej w Piotrkowie
do chwili obecnej.
Tryb. Pierwszą pracę podjął
Jest założycielem Klubu Piłw PKP w Piotrkowie Tryb. na
karskiego „Polonia” Rokiciny,
funkcji młodszego maszynisty
piastował przez kilka lat funkcję
Ur. 1966 r., radny I kadencji
(9 lat), następnie podjął pracę
prezesa tego klubu i był zaraokręgu wyborczego Rokicinyw Zakładzie Wodociągów i Kazem czynnym jego zawodnikiem.
Kol., zgłoszony przez KWW
nalizacji (wcześniejszy PWiKOŁ)
Wykazuje szczególne zainteForum Samorządowo-Ludowe
Łódź, pod-oddz. w Rokicinachresowanie sportem i polityką,
2010, zam. w Rokicin-Kol.
Kol. na funkcji operatora urządomem i rodziną.
___________________________________________________________________________________________________________

Krzysztof
Świątnicki

zam. w Michałowie.
w hodowli bydła i produkcji
Absolwent Technikum Kolemleka.
jowego w Koluszkach. Pierwszą
Jego zainteresowania konpracę podjął w Zakładach Przecentrują się wokół rozwoju
twórstwa Mięsnego „Miazek”
swojego gospodarstwa rolnego
w Rokicinach-Kol. w dziale
oraz na rodzinie. Swego czasu
Ur. 1976 r., radny I kadencji
dystrybucji produktów (8 lat).
uprawiał amatorsko piłkę nożokręgu wyborczego ŁaznoW 2009 r. objął gospodarstwo
ną, grając w zakładowym klubie
wska Wola II, Michałów,
rolne po ojcu, które wspólnie
„Miazek”.
zgłoszony przez KWW Forum
prowadzą. Specjalizuje się
Samorządowo-Ludowe 2010,
*****
___________________________________________________________________________________________________________

Andrzej
Wójcik
Ur. 1977 r., radny II kadencji
okręgu wyborczego Cisów,
Łaznowska Wola I, zgłoszony
przez KWW Rokiciny Nasza
Ojczyzna, zam. w Łaznowskiej
______________________________

Woli.
Absolwent Technikum Rolnicze w Czarnocinie oraz Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy, odbył również
praktykę rolniczą w Anglii.
Od 2004 r. prowadzi wraz
z rodziną gospodarstwo rolne.
Specjalizuje się w hodowli bydła i produkcji mleka.
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Wielokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla rolnictwa.
Jego zainteresowania skupiają się na doskonaleniu gospodarstwa rolnego, na działalności samorządowej (szczególnie na sprawach kanalizacji); ceni sobie życie rodzinne,
a „urlopy” spędza na nartach.
*****
______________________________

► Z ŻYCIA GMINY / MISCELANEA

Komisje Rady Gminy
Komisja Rewizyjna
Tomasz Glonek – przewodniczący
Zbigniew Maciaszczyk – zastępca przewodniczącego
Andrzej Wójcik – członek

Komisja Budżetowa
Marek Bańkowski – przewodniczący
Janina Krajewska – zastępca przewodniczącego
Kazimierz Maciaszczyk – członek

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego
Kazimierz Maciaszczyk – przewodniczący
Tomasz Glonek – zastępca przewodniczącego
Piotr Rżanek – członek
Tomasz Tomczyk – członek
Marek Bańkowski – członek

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
Ewa Jędrzejewska – przewodnicząca
Janina Krajewska – zastępca przewodniczącej
Bożena Duła – członek
Paweł Olkiewicz – członek
Ryszard Szewczyk – członek

Komisja Rolnictwa i Spraw Socjalnych Wsi
Zbigniew Maciaszczyk – przewodniczący
Roman Najder – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Świątnicki – członek
Piotr Kudlik – członek
Andrzej Wójcik – członek

Jan Jakub Kolski „oficerem”
Jan J. Kolski, wybitny reżyser
filmowy, od młodzieńczych lat
związany z gminą Rokiciny,
a swoje ulubione Popielawy
zaznaczył w dwóch filmach:
w Pogrzebie kartofla i w Historii
kina w Popielawach, otrzymał
17. I 2011 r. na Wawelu wysokie
odznaczenie państwowe, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, który został mu nadany
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jest on
jednym z 29 tegorocznych laureatów. To już kolejne wyróżnienie nadane temu artyście, który tym razem został doceniony
przez nie-artystów.

Gminne Koło Pszczelarzy
06. stycznia br. GKP miało swoje spotkanie
opłatkowe w miejscowym GOK-u; przybyła
zdecydowana większość lokalnych pszczelarzy. Nie mogło zabraknąć na spotkaniu
nowej Wójt Barbary Robak. Prezes Koła
Rajmund Kaczmarek wykorzystał sposobność, by przedstawić nowej władzy gminnej
specyfikę Koła i jego członków.
Tradycją takich spotkań jest m.in. degustacja miodu pitnego.
GKP liczy obecnie 31 pszczelarzy i jest
bardzo aktywnym kołem, a liczba jego członków tylko to potwierdza.

Złote Gody 2010

fot. J. Michalik
20. stycznia 2011 r. w GOK-u w Rokicinach-Kol. odbyła się uroczystość złotych godów, par małżeńskich, które w roku ubiegłym
miały jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia. Liczba zeszłorocznych
jubilatów wyniosła 17 par. Zaproszeni byli: Halina i Mirosław
Badełkowie z Popielaw, Danuta i Jan Bajonowie z Rokicin, Urszula
i Michał Dudkowie z Nowych Chrustów, Kazimiera i Antoni
Gwisowie z Pogorzałych Ługów, Wiesława i Józef Krychowie z
Rokicin, Helena i Marian Ligoccy z Łaznowskiej Woli, Irena i
Kazimierz Makuccy z Albertowa,Jan i Władysława Natorscy z
Łaznowskiej Woli, Krystyna i Roman Pakułowie z Kolonii
Łaznów, Wiesława i Wiesław Przywara z Rokicin, Stanisława i
______________________________

Jan Salowie z Łaznowa, Genowefa i Józef Skałbanowie z
Popielaw, Irena i Eugeniusz Stasio ze Starych Chrustów, Daniela
i Aleksy Sykuła z Popielaw, Alicja i Henryk Szklarkowie z Wilkucic
Dużych, Zofia i Wiesław Wronka z Nowych Chrustów oraz Halina
i Tadeusz Wochnowie z Rokicin-Kolonii.
Jubilatom Wójt Gminy Barbara Robak i Przewodniczący RG
Tomasz Tomczyk wręczyli medale Prezydenta RP „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, kwiaty oraz drobne upominki.
Uroczystość uświetnił występ zespołu „Rokicinka” i kapela pod
kierunkiem J.Rozpędka.
Uroczystość przygotował Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach
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► INFORMACJE I KOMUNIKATY

Czas pracy Urzędu Gminy
Czas przyjmowania petentów w Urzędzie Gminy Rokiciny uległ
zmianie. Od poniedziałku do czwartku pozostaje bez zmian, tj.
w godz. 8.00 – 16.00, natomiast w piątek został wydłużony o
dwie godziny i Urząd będzie czynny do godz. 18.00.

Urzędowanie przewodniczącego RG
Przewodniczący Rady Gminy lub w jego zastępstwie wieprzewodnicząca Rady Gminy będzie przyjmować interesantów w Urzędzie
Gminy w każdą środę w godz. 10.00 – 12.00.

Zebrania wyborcze sołtysów
i rad sołeckich
W celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie sołectw gminy
Rokiciny Wójt Gminy zaprasza na zebrania wiejskie. Harmonogram zebrań:
01. lutego br. Albertów –u sołtysa
02. lutego br. Eminów – sala OSP w Wilkucicach Dużych
03. lutego br. Jankówek – u sołtysa
05. lutego br. Łaznówek – sala OSP w Jankowie
07. lutego br. Łaznowska Wola I – świetlica w Łaznowskiej Woli
08. lutego br. Łaznowska Wola II – sala OSP w Łaznowskiej Woli
09. lutego br. Kolonia Łaznów – szkoła podstawowa w Łaznowie
10. lutego br. Rokiciny-Kol. – sala konferencyjna Urzędu Gminy
12. lutego br. Rokiciny – sala OSP w Rokicinach
14. lutego br. Nowe Chrusty – świetlica w Nowych Chrustach
15. lutego br. Pogorzałe Ługi – świetlica w Nowych Chrustach
16. lutego br. Łaznów – szkoła podstawowa w Łaznowie
17. lutego br. Janków – sala OSP w Jankowie
21. lutego br. Mikołajów – świetlica wiejska w Mikołajowie
22. lutego br. Cisów – u sołtysa
26. lutego br. Stare Chrusty – sala OSP w Starych Chrustach
28. lutego br. Michałów – sala OSP w Łaznowskiej Woli
01. marca br. Wilkucice Duże – sala OSP w Wilkucicach Dużych
02. marca br. Maksymilianów – u sołtysa
03. marca br. Wilkucice Małe – sala OSP w Wilkucicach Dużych
05. marca br. Stefanów – świetlica w Stefanowie
07. marca br. Popielawy – sala OSP w Popielawach.

Powołanie Biur Spisowych
W okresie od 01. IV 2011 do 30. VI 2011 r. zostanie przeprowadzony powszechny spis ludności i mieszkań. W związku z tym
Wójt Gminy powołała Gminne Biuro Spisowe w składzie: Danuta
Lasota – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Katarzyna
Smarz – lider gminy i Piotr Sipiński – członek. Pracami Gminnego
Biura kieruje Wójt Gminy Barbara Robak.
W grudniu ubiegłego roku ogłoszono nabór na rachmistrzów.
Dziewięciu kandydatów złożyło swoje oferty. Na rachmistrzów
spisowych wybrano: Michała Kotynię, Marcina Woźniaka i Jarosława Niebelskiego.

„Akademia przedszkolaka”
Gmina Rokiciny 7 stycznia br.podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. Akademia przedszkolaka. Projekt jest
realizowany przez Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów” w
Rokicinach-Kol. i jego filię w Łaznowie. Przewiduje on utworzenie
dwóch nowych 24-osobowych grup przedszkolnych (po jednej w
Łaznowie i Rokicinach-Kol. na okres 01.02.2011 – 31.07.2012)
oraz organizację dodatkowego programu dla dzieci w soboty w
przedszkolu w Rokicinach-Kol. w okresie 1.IX.2011 – 31.VII.2012
W ramach dodatkowego programu prowadzone będą zajęcia z jęz.
angielskiego, informatyki, muzyki, matematyki oraz warsztaty
teatralno-plastyczne. Ponadto zaplanowany jest zakup
niezbędnego wyposażenia dla nowej grupy przedszkolaków. Na
realizację projektu Gmina otrzyma 722 000 zł ze środków Unii
Europejskiej z EFS.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Dnia 04. I br. Polski ZERiI zwyczajowo zorganizował spotkanie
opłatkowe w sali GOK-u, na którym obecnych było ok. 40. członków i zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich: Wójt Gminy
Barbara Robak, miejscowy proboszcz ks. dr Marek Stępniak
oraz dwoje przedstawicieli rejonowego związku z Tomaszowa
Maz. Maria Szczygieł i Józef Sarnecki.
Spotkanie zagaiła przewodnicząca koła Krystyna Kisiel,
a w części muzycznej Konrad Miśkiewicz zaśpiewał kilka kolęd
jak również zaprezentowała się „Rokicinka”.

Godziny zebrań: I termin godz. 16.15 / II termin godz. 16.30.

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego rekompensuje rolnikom część kosztów
zakupu materiału siewnego/sadzeniowego kat. elitarny lub kwalifikowany; do tego materiału zalicza się: zboża ozime i jare, rośliny
strączkowe, ziemniaki oraz mieszanki zbożowe i pastewne. Stawka
dopłaty z 1 ha wynosi: zboża i mieszanki – 100 zł, strączkowe –
160 zł, ziemniaki – 500 zł. Aby uzyskać dopłatę należy zachować
minimalny wysiew na 1 ha pow. gruntu, określony dla danego
rodzaju. Celem dopłat jest zachęcenie rolników do jego stosowania i tym samym podniesienia wydajności i jakości plonów.
Wnioski o dopłatę za wyżej nazwany materiał, zakupiony
i wysiany/wysadzony należy składać do oddz. terenowego ARR
w Łodzi w okresie do 15. czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje
na stronie internetowej: www.arr.gov.pl, w telefonicznym punkcie
informacyjnym ARR: 22-6617272 lub bezpośrednio w ARR oddz.
w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, tel. 42-68552-11/-14.
______________________________

Konkurs naukowy
pt. „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa organizuje konkurs, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa. Konkurs
przewiduje dwie kategorie prac: prace naukowe lub popularnonaukowe podnoszące problematykę rozwoju wsi oraz prace
prezentujące dorobek kulturowy regionu.
Te r m i n n a d s ył a n i a p r a c m i j a 2 9 . l i p c a 2 0 1 1 r .
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją konkursową
znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. Dalsze
informacje udziela S. Konopacka: s.konopacka@fdpa.org.pl, tel.
22 864 03 90.
Zwycięzcy otrzymają nagrodę 5 000 zł oraz gwarancje publikacji swojej pracy.
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► GMINNA KULTURA / CULTUS HUMANUS COMMUNALIS

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Izba ludowa w Łaznowie

Teresa Krawczyk

fot. red.

Od połowy grudnia 2010 roku czynna jest
wystawa izby ludowej w gminnym przedszkolu w Łaznowie. I nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tak
przygotowana izba na terenie gminy
jeszcze nie gościła. Wprawdzie wcześniej
były (i ciągle są) kąciki folkloru lokalnego,
jeden w gminnej bibliotece w RokicinachKol. a drugi w gminnym przedszkolu
również w Rokicinach-Kol., od wielu lat
zainteresowanym przystępne. Jednak te
stałe mini-wystawy mogły zwiedzającym
się już nieco opatrzyć. Wystawa w Łaznowie jest przygotowana już z większym
rozmachem. Nagromadzony tu materiał
ludowy jest nie tylko bogaty, lecz i po
części wartościowy, sięgający nawet XIX
wieku. Co najważniejsze, zgromadzone
obiekty są rodzimego pochodzenia, właściwie niemal wszystkie z Łaznowa. Wystawa
w dużej części powstała wskutek
zaangażowania miejscowej nauczycielki
przedszkola Teresy Krawczyk, która
pytając po wsi, nie tylko otrzymała eksponaty, lecz zaangażowała własną rodzinę
do pomocy w stworzeniu izby ludowej.
Obiekty zostały bądź wypożyczone, bądź
przekazane na własność.

Pomysł
Pomysł i ramy owego przedsięwzięcia jest
wpisany w szerszy projekt, stworzony przez
Sabinę Wosik dyr. przedszkola. Projekt
pod nazwą Cudze chwalicie, swego nie
znacie jest, a właściwie już był, gdyż został
zakończony z minionym rokiem, kontynuacją projektu poprzedniego, który nazywał
się Ocalić od zapomnienia. Celem obu
projektów było uświadomienie najmłodszej
______________________________

młodzieży wartość kultury duchowej i
materialnej przodków. W ramach tego
ostatniego
projektu
przedszkola
przedsięwzięły liczne działania: zorganizowano wyjazd do Bolimowa na warsztaty
garncarskie, przeprowadzono warsztaty
dziergania szydełkiem i robienia strojów
ludowych dla lalek, tworzono drzewa
genealogiczne, wykonywano pocztówki
przy użyciu starych technik, zapoznano
się z tradycyjną wsią łowicką (skansen w
Sromowie) oraz przeprowadzono kilka
konkursów dotyczących tradycji (śpiewów)
ludowych. Zwieńczeniem projektu jest
owa izba ludowa, w której odbyła się
wieczerza wigilijna w formie tradycyjnej,
czyli łącznie z przygotowywaniem potraw,
jasełkowaniem i kolędowaniem.

Co można zobaczyć?

wie na przełomie wieków mieszkał wybitny
stolarz i rzeźbiarz J. S(z)pruch, który
tworzył tego rodzaju wyroby). Na uwagę
zasługują pająki – miejscowe; Łaznów
może poszczycić się pająkarkami, znanymi już na początku XX w. (A. Brysik czy A.
Andryszek). Następnie dzieża i koszyczki
chlebowe, tradycyjne instrumenty przy
wypieku chleba (te można jeszcze
spotkać w starych chatach). Na wyróżnienie zasługują dwa albumy ze starymi
fotografiami. Dołożone są do nich książki
(współczesne)
o
tematyce
ludowej.
Wszystkiego nie sposób tu wymienić.

Dla kogo?
Znajdujące się tu eksponaty zwracają
uwagę nie tylko dzieci. Lecz to dla nich
stworzono projekt. Izbę oglądały już dzieci
z Piotrkowa Tryb., i z innych ościennych
placówek
dydaktycznych,
oczywiście
rodzice tych dzieci i zapewne wszyscy ci,
których interesuje podróż w przeszłość
wsi. Ale rzeczy z przeszłości jakby powoli
wracały do teraźniejszości, są na nowo
odkrywane i wykorzystywane. Z samej
ciekawości nawet „moderniś” powinien
przyjrzeć się uważniej stylowi życia
przodków, a to wszystko za darmo i nawet
z przewodniczką Teresą Krawczyk. Izba
będzie dostępna jeszcze przez dłuższy
czas.
Post scriptum

Izba w łaznowskim przedszkolu

Kącik rokiciński z ciekawszych obiektów
zawiera: archaiczne chodaki, walonki czy
starą jasełkę (kołyskę). Również można zapoznać się tu z albumem zdjęć wykonanych
podczas realizacji poszczególnych zadań
przez przedszkolaki.

Do ciekawych obiektów sztuki ludowej,
znajdujących się w izbie, należą makatki;
te może nie są aż tak stare, lecz na pewno
tradycyjne. Warto przypomnieć, że przed
wojną znaną projektantką makatek w Łaznowie była Bronisława Sońta, ówczesna
nauczycielka łaznowska. Dalej są tu stroję
ludowe, lecz jedynie kobiece, dość późne,
gdyż bardzo bogate w ozdoby; sporo
ceramiki – obcej (garncarza w Łaznowie
raczej nie było), szafka powojenna, lecz
z motywami ludowymi, garniec żelaźniak,
kołowrotek (późny, powojenny; w Łazno-
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W.M. Wochna
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COMMENTARIUS / KOMENTARZ

Ważniejsze numery telefoniczne

Tragedia w Eminowie

Urzędy
Urząd Gminy w Rokicinach-Kol.: 44-7195010 (sekretariat)
Komisariat Policji w Rokicinach-Kol.: 44-7195007
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.: 44-7246282
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Maz.: 44-7246833
Urząd Pocztowy w Rokicinach-Kol.: 44-7257357
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.”
ul. św. Antoniego: 44-7242127
ul. Barlickiego: 44-7242750
Zdrowie
Pogotowie Ratunkowe: (999)
NZOZ „Medyk” (ul. Łódzka 6): 44-7195509
NZOZ „Primed” (ul. Brzezińska 1a): 44-7195024
NZOZ „Promed” (ul. Tomaszowska 1b): 44-7195017
Apteka „Melissa”: 44-7195657
Apteka „Nowa”: 44-7195039
Pow. Stacja Sanitarno-Epidemiol. w Tom. Maz.: 44-7245117
Dom Opieki „Zacisze” w Łaznowskiej Woli: 44-7195034
GO Pomocy Społecznej przy UG Rokiciny: 44-7195010
Odbiór padliny (Nowe Miasto): 23-6614034 lub 694421170
Weterynaria
Pogotowie weterynaryjne (Ujazd): 692705350 (całodobowo)
Służba Weterynaryjna:
J. Miniatorski (Rokiciny-Kol.): 44-7195161
B. Rybińska (Rokiciny-Kol.): 501528901

Zgliszcza po spalonym domu w Eminowie

fot. red.

01. stycznia 2011 r. wybuchł śmiertelny pożar w Eminowie, a stało się to ok. godz.
19.00. Niedługo po tym przybyły liczne jednostki straży pożarnej, miejscowe i obce,
ale ich akcja, niech nawet profesjonalna i pełna poświęcenia, mogła jedynie kontrolować nieuchronny tok wydarzeń. Tym tokiem było doszczętne spłonięcie drewnianej
chaty wiejskiej, jakich Eminów ma jeszcze kilka na swoim terenie. Strażacy mogli co
najwyżej zabezpieczać okolicę przed przerzutami ognia. Na szczęście w najbliższej
bliskości nie stoi żaden inny obiekt tego rodzaju i dalszych nieszczęść już nie było.
A co było: spłonęły trzy osoby, wśród nich właściciel posesji Wiesław Szymlet.
Zdarzenie poruszyło nie tylko sąsiadów, lecz nawet w wiadomościach ogólnopolskich odbiło się echem. Poważne media nie ferowały wyroków na temat przyczyn
pożaru, lecz jak zwykle przy takim zdarzeniu pojawili się łowcy sensacji i swoje
płody propagują głównie w internecie. Ze złożeniem materiału sensacyjnego nie ma
kłopotu, gdyż zawsze się ktoś znajdzie, kto poopowiada o różnych przyczynach tej
tragedii, a to że źli ludzie upoili domowników i następnie podpalili dom, a to że
boska sprawiedliwość ich naznaczyła. Temu podobne głupstwa i gusła niektórzy
pseudoredaktorzy tanich sensacyjek plotą trzy po trzy, posileni bajkami wypowiedzianymi z mało wiarygodnych ust. No chyba że ktoś, kto takie rzeczy opowiada,
w zdarzeniu maczał palce. Ale to już są sprawy właściwych organów śledczych.
Są jednak i tacy, którzy już zasmuceni skutkami tragedii, starają się poszukiwać
przyczyn pośrednich, mogących wpłynąć na to zdarzenie.
Eminów jest wsią zagubioną wśród lasów i pól. Dziś budują się w niej jedynie
letniskowcy, gdyż rdzenni mieszkańcy nigdy nie mieli tu łatwego życia. Z ziemi trudno
się utrzymać, a otaczające lasy nie dają już kołaczy. Ponadto na takich wsiach
brakuje sensownych zajęć, które mogłyby otworzyć drogę do przyszłości. Taki stan
rzeczy i inne przypadłości ludzkie nie rozpieszczały niektórych mieszkańców i żyło
się tu dniem codziennym. Lecz i w takim życiu człowiek szuka pocieszenia. Tak
więc grzali się towarzysze przy kominku i przy innym rodzaju ognia, ogrzewając
ciała i dusze swoje. Ciepło rozleniwiło i uśpiło ich czujność, a ogień palił (się).
Drewniany domek, ponoć zbudowany jeszcze z belek smolnych, może nawet
zabytek architektury wiejskiej, nie był dostosowany do grzania piecykiem. – Finał był
okrutny, ale może do przewidzenia, lecz cóż można było temu zaradzić, jeśli duch
i ciało słabe.
W.M. Wochna

NAZWA PISMA: Nowiny Gminy Rokiciny. Dwumiesięcznik kulturalno-samorządowy
W YDAWCA: Urząd Gminy Rokiciny w Rokicinach-Kol., ul. Tomaszowska 9
SKŁAD: WŁASNY
DRUK: Drukarnia Baśniowa z Tomaszowa Mazowieckiego
Nakład: 500 egz.
ROK: 2011

______________________________

Kultura – oświata – turystyka – sport
Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach-Kol.: 44-7195091
Publiczne Gimnazjum w Popielawach: 44-7195145
Szkoła Podstawowa w Rokicinach-Kol.: 44-7195018
Szkoła Podstawowa w Jankowie: 44-7195002
Szkoła Podstawowa w Łaznowie: 44-7195081
Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach-Kol.: 44-7195093
Filia Biblioteczna w Nowych Chrustach: 44-7195120
Gminne Przedszkole w Rokicinach-Kol.: 44-7195053
Ośrodek Konny w Mikołajowie: 501444436 (J. Suwalski)
Parafie rzymsko-katolickie
pw. Świętej Rodziny w Rokicinach-Kol.: 44-7195014
pw. Matki Bożej Różańcowej w Łaznowie: 44-7195084
pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Nowych Chrustach: 44-7148343
pw. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach: 44-7102395
Rolnictwo – leśnictwo (łowiectwo):
Oddz. Doradztwa Rolniczego w Tom. Maz.: 44-7244243
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (oddz.
Tomaszów Maz.): 44-7260803 lub 44-7260217
Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku: 44-7146988
Leśnictwo Rokiciny: 519539466 (Janusz Granosik)
Koło Łowieckie „Kuropatwa”: 502060798 (M. Waszczykowski) – szkody łowieckie: 600523834 (W. Matera)
Wojskowe Koło Łowieckie „Batalion”: 604213175 (P. Hyży) –
szkody łowieckie: 44-7141128 (St. Doryń)
Koło Łowieckie „Jeleń”:519 539 469 – leśnictwo redzeń (M.Bajer)
Komunikacja:
PKP (kasa): brak
PKS (Tom. Maz.): 44-7242348; PKS (Łódź): 42-6319706
Taxi Rokiciny-Kol. (przewozy okolicznościowe): 604501730
Wywóz płynnych nieczystości:
(Kurowice – beczka 9 m3): 42-2269367 lub 605659578
ISZAS (Ujazd – beczka 9 m3): 44-7192119
PHU Juko (Piotrków Tryb. – beczka 9 m3): 44-7326963
Wywóz stałych nieczystości:
Altvater Sulo Polska (oddz. Tomaszów Maz.): 44/7244172
PHU Juko (Piotrków Tryb.): 44/7326963
Drogi
Drogi gminne: 601681613 (J. Kopytek)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Maz. z/s w Jakubowie: 44-7103348
Inne służby:
Pow. Bank Spółdzielczy w Rokicinach-Kol.: 44-7260921
OSP Rokiciny: 44-7195451
Pog. Energetyczne: (do godz. 15.00 – Koluszki): 44-7141221
lub 44-71440994 oraz (po godz. 15.00 – Tomaszów Maz.):
44-7242316-18)
Pogotowie Kanalizacyjne (SKR Rokiciny-Kol.): 44-7195026
Konserw. oświetlenia ulicz.: K. Waszczykowski 608230486
Oczyszczalnia ścieków w Rokicinach: 44-7195657
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszówie Maz.:
447253090
Gminna Spółka Wodna Rokiciny : 44-7195010 wew. 30
(W.Kaleta UG), 691332327 (Prezes J. Sońta)
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