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Wybory sołtysów i rad sołeckich
ŁAZNÓW

W marcu dobiegły końca wybory 22 sołtysów i rad sołeckich.
ROKICINY-KOLONIA
Frekwencja tych wyborów była podobna do poprzednich i kształtowała się
następująco w poszczególnych sołectwach (liczba wyborców w sołectwie /
liczba obecnych wyborców; frekwencja w procentach): Albertów 40/10 (25%),
Cisów 84/14 (17%), Eminów 86/39 (45%), Janków 110/26 (24%), Jankówek
60/7 (12%), Kolonia Łaznów 177/67 (38%), Łaznowska Wola I 299/79 (26%),
Łaznowska Wola II 197/65 (33%), Łaznów 421/76 (18%), Łaznówek 135/50
(37%), Maksymilianów 98/27 (28%), Michałów 108/22 (20%), Mikołajów
159/28 (18%), Nowe Chrusty 400/52 (13%), Pogorzałe Ługi 109/19 (17%),
Popielawy 457/86 (19%), Rokiciny 343/53 (15%), Rokiciny-Kolonia 1125/99
(9%), Stare Chrusty 189/32 (17%), Stefanów 74/29 (39%), Wilkucice Duże
135/32 (24%), Wilkucice Małe 102/44 (43%). Łącznie w wyborach wzięło
Grzegorz Indrzejczyk
Danuta Sobkiewicz
udział 956 wyborców, co daje 19,5% wszystkich uprawnionych do głosowania.
Andrzej Goliński (P)
Alicja Stachecka (P)
Spośród sołtysów zachowało swoją funkcję16, natomiast pozostałych sześciu
Paweł Gniewisz
stali się sołtysami po raz pierwszy. W spotkaniach uczestniczyli: wójt gminy,
Teresa Dulas
Teresa Iskierka
sekretarz gminy a także radni z danego okręgu wyborczego. Mieszkańcy
Bogdan Głąb
Halina Judasz
zgłaszali wiele istotnych wniosków dotyczących ich sołectw.
Bogumiła Heleniak
Romuald Karp
Obok i na stronie trzeciej przedstawione są sylwetki obecnych sołtysów
Sylwester Skibiński
Bogdan Lewandowski
poszczególnych sołectw (tłustym drukiem podpisani) oraz poniżej składy rad
Sylwester Norwiński
sołeckich; przewodniczący rady zaznaczony jest literą ‘P’.
___________________________________________________________________________________________________________

Budżet
Gminy 2011
Na sesji w dniu 31 stycznia br. Rada Gminy
Rokiciny uchwaliła budżet gminy na 2011 r.
Z uwagi na długi, ponad dwumiesięczny okres
opiniowania projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, Rada
postanowiła przyjąć budżet w wersji przedstawionej przez poprzedniego Wójta Gminy.
Planowane dochody budżetu – 15.059.313 zł,
w tym dochody bieżące 13.465.053 zł oraz
dochody majątkowe 1.594.260 zł.
Planowane wydatki budżetu – 17.912.801 zł,
w tym wydatki bieżące 13.446.245 zł, a wydatki majątkowe 4.466.555 zł. Planowany
deficyt – 2.853.487 zł, zostanie sfinansowany
przychodami z kredytów i pożyczek.
cd. na stronie 4

Szacunek lokalnym
przedsiębiorcom

fot. L. Waszczykowska

W pierwszym rzędzie od lewej: Barbara Robak, Krystyna Ozga, Sławomir Szewczyk,
Elżbieta Kusideł i Arkadiusz Szymański
temat na stronie 6

►CO NOWEGO W GMINIE / QUID NOVIS IN COMMUNE

Łaznowski orlik
Pod koniec stycznia Gmina złożyła wniosek dotyczący udziału w Programie Orlik,
2012 – IV edycja 2011, w Urzędzie Marszałkowskim. Planowana jest budowa
kompleksu sportowego przy SP w Łaznowie. 18 lutego została podpisana umowa
na wykonanie adaptacji typowego projektu
technicznego kompleksu sportowego Moje
boisko – Orlik 2012 . Wykonawcą projektu
jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c.; kwota – 18.450 zł.
1 marca br. Sejmik Wojewódzki przyznał
dotację na budowę Orlika w kwocie
333.000 zł.
Gmina wystąpiła również z wnioskiem
do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie do budowy boiska, skąd można
uzyskać środki w kwocie do 500 tys zł.

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedur
związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach
o najbardziej rozproszonej zabudowie.
W ostatnim tygodniu lutego mieszkańcy
Kolonii Łaznowa, Cisowa i Michałowa
mieli możliwość składania oświadczeń co
do zgody wybudowania takich oczyszczalni
na swoich posesjach. Zebrano ponad 90
takich oświadczeń. To pozwoliło na dalsze
postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. Spośród
5-ciu ofert najkorzystniejszą złożyła firma
ECOKUBE sp. z o.o. z Łodzi. Cena na
wykonanie dokumentacji: 16.789,50 zł.
14 marca na zebraniu w Łaznowie wykonawca zaprezentował zainteresowanym
mieszkańcom zasady działania przydomowych oczyszczalni ścieków.
Gmina zamierza ubiegać się o środki
na realizację zadania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Termin składania
wniosków upływa 29 IV br. Realizacja zadania planowana jest na lata 2012–2013.

Przetargi
Zadania:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem: Poprawa infrastruktury
edukacyjnej oraz jakości nauczania
w placówkach oświatowych na terenie
gminy Rokiciny
9 marca – otwarcie 8 ofert, 17 marca –
rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Wybrano ofertę
Biura Budowlanego „KOSZT-BUD” z
Ostrzeszowa na kwotę brutto 44.280 zł.
2. Poprawa infrastruktury edukacyjnej
oraz jakości nauczania w placówkach
oświatowych na terenie gminy Rokiciny
______________________________

10 marca – otwarcie 5 ofert, a 22 marca
– rozstrzygnięcie przetargu. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma P.P.H.U. „ESBUD” z
Wielunia na kwotę brutto 3.522.711,73 zł.
Z tego:
1) budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Popielawach – 2.490.096,94 zł;
2) budowa terenu rekreacyjnego z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowa
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
przy SP w Rokicinach-Kol. – 786.711,90 zł;
3) renowacja płyty boiska do piłki nożnej
i przebudowa ogrodzenia boiska przy
SP w Rokicinach-Kol. – 245.902,89 zł.
3. Dostawa kruszywa mineralnego innego
niż wapienne do remontu dróg gminnych
21 marca – otwarcie 10-ciu ofert, 28
marca – rozstrzygnięcie postępowania.
Najtańszą ofertę przedłożyła firma
Usługi transportowe W. Kraś – RokicinyKol. na kwotę 125.396 zł za przywóz 2300
ton kruszywa.

Szkolny plac zabaw
Kuratorium Oświaty w Łodzi poinformowało
o
przyznanym
dofinansowaniu
na
utworzenie szkolnego placu zabaw przy
SP w Rokicinach-Kol. w wysokości 115.450
zł. Dotacja została przyznana w ramach
rządowego programu wspierania w latach
2009–2014 gmin jako organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I–III pn. Radosna szkoła.

Odzyskiwanie zainwestowanych pieniędzy
WFOŚiGW w Łodzi na wniosek UG umorzył 20% pożyczki na zadanie związane
z termomodernizacją budynku SP w Łaznowie i budynku UG Rokicinach-Kol. na
łączną sumę 27.150 zł oraz na budowę
sieci kanalizacyjnej Rokiciny – Stefanów
na sumę 185.852 zł. Umorzona kwota
213.002 zł będzie przeznaczona na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rokicinach-Kol. przy ul. Cichej i Świerkowej.

Firma „PLAY” zobowiązała się do dokonania analizy kosztów przy zmianie
lokalizacji inwestycji i poinformowania o
dalszych działaniach.

Wiatraki
W celu przedstawienia planowanej do
realizacji, na obszarach gruntów rolnych wsi
Łaznów i Popielawy, inwestycji – farmy
wiatrowej, z inicjatywy Wójta Gminy, w dniu
1 marca br. w sali OSP w Łaznowie odbyła
się prezentacja przedsięwzięcia. Natomiast
na wniosek Rady Sołeckiej z Łaznowa w
dniu 18 marca odbyło się spotkanie w tej
sprawie mieszkańców Łaznowa z wójtem i
radnymi Gminy.

Prace społecznie użyteczne
Od 1 kwietnia ruszają prace społecznie
użyteczne dla 5-ciu osób bezrobotnych, bez
prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Cztery osoby
będą wykonywały prace porządkowe na
terenie gminy, a jedna osoba usługi
opiekuńcze dla osób starszych. Prace będą
wykonywane w wymiarze 10 godzin
tygodniowo przez 6 miesięcy.

Wiaty na stacjach PKP ?
Na prośbę mieszkańców UG skierował
pismo do Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi
w sprawie ustawienia wiat przystankowych dla osób korzystających z usług
PKP na peronach stacji PKP Łaznów
i Nowe Chrusty. PKP zobowiązało się, że
dołoży wszelkich starań, aby wiaty zostały
zainstalowane.

Hotel dla zwierząt
Gmina przedłużyła na 2011 rok umowę
z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi na utrzymanie bezdomnych
psów, które zostały bądź zostaną schwytane na terenie gminy. W zeszłym roku
utrzymanie psów kosztowało Gminę prawie
40 000 zł.

Punkt konsultacyjny

Telemaszt w Rokicinach ?
W dniu 19 stycznia br odbyło się spotkanie (drugie z kolei) pracowników UG
i przedstawiciela inwestora firmy „PLAY”
z mieszkańcami Rokicin w związku z protestem grupy mieszkańców dotyczącym
planowanej lokalizacji budowy masztu
telefonii komórkowej „PLAY” na gruntach
Rokicin. Celem spotkania było wyjaśnienie
wątpliwości związanych z planowaną
inwestycją oraz przedstawienie stanu
prawnego, jaki w zakresie przeprowadzenia w/w inwestycji obowiązuje.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem
alkoholowym, narkotykowym oraz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie został
przeniesiony do lokalu Gminnego Ośrodka
Kultury w Rokicinach-Kol. (na piętrze).
Punkt ten udziela pomocy psychologicznej, konsultacyjnej, porad i informacji
prawnych dotyczących trybu kierowania
osób uzależnionych na leczenie oraz prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne.
Punkt udziela pomocy w poniedziałki
15.00–19.00 i środy 16.00–19.30.
*****
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► SOŁYSI – DZIAŁACZE SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ / SCULTETI – FACTORES PRO SOCIETATE VICANA
___________________________________________________________________________________________________________
ALBERTÓW
CISÓW
ŁAZNOWSKA WOLA II
STEFANÓW
JANKÓWEK

Aneta Janas (P)
Stanisław Jaworski (P)
Czesław Markowski (P)
Czesław Kielich (P)
Aneta Świstak
Halina Gnyś
Danuta Feja
Leonarda Grzegorek
Grzegorz Lolo
Sylwia Jeżyna (P)
Grzegorz Kępka
Aneta Lebkuchen
Sławomir Piekarski
Jerzy Pierzchałka
Magda Milczarska
Tomasz Rytych
Monika Waszczyk
Eugeniusz Pruś
Andrzej Szyszow
Aleksandra Szlęzak
___________________________________________________________________________________________________________

KOLONIA ŁAZNÓW

ŁAZNOWSKA WOLA I

MICHAŁÓW

Zdzisław Benec

Krzysztof Sakowski

Henryk Miazek (P)

Sławomir Pakuła (P)
Rafał Ciećwierek
Tomasz Kocięba
Mirosław Misiak
Tomasz Ogłuszka

Halina Darnikowska (P)
Elżbieta Fiks
Marian Pacholczyk
Andrzej Staciwa
Tadeusz Wajszczyk

Andrzej Ziętek
Michał Glonek
Mariusz Kępka
Tomasz Pluta

POPIELAWY

Andrzej Konecki
Mariusz Trela (P)
Szymon Karp
Krzysztof Januszkiewicz
Wiesław Matera
Barbara Najder
Zbigniew Waszczykowski
Renata Zając

ROKICINY

Mariola Żegnałek
Ryszard Garnys (P)
Włodzimierz Kaleta
Kazimierz Kudlik
Piotr Rżanek
Bogdan Wochna
Marcin Woźniak
Przemysław Ziemnicki

___________________________________________________________________________________________________________

EMINÓW

STARE CHRUSTY

NOWE CHRUSTY

POGORZAŁE ŁUGI

ŁAZNÓWEK

Bronisław Grad
Sławomir Wieloch (P)
Adam Derach (P)
Stanisława Bortko
Jan Gniewisz
Marek
Maciejewski
(P)
Paweł
Stasio
(P)
Wiesław Garnys (P)
Hieronim Borowiecki
Piotr Kosiński
Aldona Bronkhorst
Mariola Krężel
Ilona Brysik
Czesław Smarz
Wiesław Lewandowski
Zygmunt Kwiryński
Piotr Stasio
Urszula Kiełbasa
Beata Malinowska
Jadwiga Świstak
Romualda Pawelec
Grzegorz Wachowiec
Danuta Krakowiak
___________________________________________________________________________________________________________

MAKSYMILIANÓW

MIKOŁAJÓW

Krzysztof Ludwiczak
Kazimierz Wróbel (P)
Sławomir Iskierka
Zenobia Kaczmarek

Jan Goliński
Katarzyna Balcerek (P)
Bożena Ptasznik
Maria Ptasznik

______________________________

JANKÓW

Mirosław Kotynia
Andrzej Derach (P)
Antoni Maj
Eugeniusz Karzatka

WILKUCICE DUŻE

Grzegorz Woźniak
Arkadiusz Caban (P)
Wiesław Derach
Jan Malinowski
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WILKUCICE MAŁE

Franciszek Woźniak
Jerzy Charusta (P)
Łukasz Rzepecki
Iwona Stasiak

______________________________

Budżet Gminy 2011
Uchwała budżetowa określiła plan dochodów i wydatków budżetu
gminy.
Planowane dochody
5.388.633 zł – subwencja ogólna, w tym:
3.556.025 zł – subwencja oświatowa,
2.028.131 zł – udziały w podatku doch. od osób fizycznych,
1.388.366 zł – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych, w tym podatek od
nieruchomości od osób prawnych - 1.358.479 zł,
1.651.300 zł – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: podatek rolny
545.000 zł, podatek od nieruchomości 408.000 zł, wpływy
z różnych dochodów 400.000 zł, podatek od środków transportowych 173.400 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych
100.000 zł,
440.976 zł – odpłatność za pobór wody,
349.800 zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym
opłaty za wodę 60.000 zł, opłaty za przyłączenie się do kanalizacji 100.000 zł,
39.019 zł – wpływy z najmu i dzierżaw nieruchomości gminnych
153.463 zł – czynsze mieszkaniowe,
33.000 zł – opłata eksploatacyjna,
33.693 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste.
Dochody majątkowe:
900.000 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
694.260 zł dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem
środków europejskich w dziale oświata i wychowanie.
Dotacje na zadania zlecone gminie:
Razem 1.480.793 zł, w tym na pomoc społeczną 1.404.457 zł.
Najważniejsze pozycje planowanych wydatków budżetowych
7.253.500 zł – oświata i wychowanie, (w tym wydatki
inwestycyjne 973.015 zł ), z tego:
– szkoły podstawowe 2.995.787 zł, (w tym wydatki inwestycyjne
115.450 zł),
– przedszkola 1.053.228 zł,
– gimnazja 1.342.208 zł,
– dowożenie uczniów do szkół 354.220 zł,
– obsługa ekonomiczno-administracyjna 154.886 zł,
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.406 zł,
– pozostała działalność 1.327.785 zł, w tym wydatki inwestycyjne 857.565 zł,
1.883.520 zł – administracja publiczna, w tym wydatki inwestycyjne 138.823 zł, z tego:
– urząd gminy 1.564.339 zł,
– rada gminy 75.200 zł,
– promocja gminy 12.000 zł,
– pozostała działalność 227.981 zł,
253.600 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego:
– ochotnicze straże pożarne 221.600 zł,
– zarządzanie kryzysowe 30.000 zł,
909.364 zł – dostarczanie wody, w tym wydatki inwestycyjne
66.420 zł,
2.364.875 zł – transport i łączność, z tego:
– drogi publiczne gminne 2.286.054 zł, w tym wydatki
inwestycyjne 1.963.054 zł,
– pozostała działalność 78.821 zł,
175.300 zł – gospodarka mieszkaniowa,
81.500 zł – pobór podatków,
______________________________

186.000 zł – obsługa długu publicznego,
42.000 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
672.858 zł – pomoc społeczna,
1.467.500 zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
z tego:
– gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1.152.900 zł, w tym
wydatki inwestycyjne 753.243 zł,
– utrzymanie zieleni 38.000 zł,
– schroniska dla zwierząt 46.000 zł,
– oświetlenie uliczne 230.600, w tym wydatki inwestycyjne
72.000 zł,
416.900 zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
– dom kultury, świetlice 251.000 zł,
– biblioteki 141.000 zł,
– orkiestra, chóry i kapele 21.900 zł,
65.000 zł – kultura fizyczna – dotacje dla klubów,
650.000 zł – rezerwa budżetowa.
Wydatki na zadania zlecone:
75.326 zł – administracja publiczna,
1.404.457 zł – pomoc społeczna.
Planowane zadania inwestycyjne
1) wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej po stronie wschodniej w miejscowości Rokiciny-Kolonia:
66.420 zł,
2) remont drogi w Eminowie dł.1607 mb - 1.029.209 zł,
3) remont ul. Świerkowej w Rokicinach-Kol.I etap: 283.844 zł,
4) wykonanie nakładki bitumicznej w Łaznowie: 150.000 zł,
5) wykonanie projektów technicznych modernizacji dróg: Mikołajów – Albertów, w Popielawach (OSP – dwór), w RokicinachKol., (ul. Leśna), Janków Trzeci, Łaznowska Wola ul. Leśna;
łącznie 100.000 zł,
6) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Rokicinach.-Kol.,
ulice Cicha i Świerkowa: 753.243 zł,
7) wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Rokicinach-Kol., ulice Wspólna i Zachodnia: 25.000 zł,
8) budowa oświetlenia ulicznego w Kol.Łaznów od Michałowa:
12 000 zł,
9) modernizacja oświetlenia ulicznego w Popielawach i częściowo
w Rokicinach-Kol.: 35 000 zł,
10) utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Rokicinach-Kol.:
115.450 zł,
11) poprawa infrastruktury edukacyjnej oraz jakości nauczania w placówkach oświatowych: 857.565 zł.
Zmiany budżetu
Wprowadzone na sesji 31 stycznia 2011:
– budowa boiska „Orlik” przy SP w Łaznowie w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 – IV edycja w 2011 r.: 867.000 zł;
pieniądze pochodzą z przesunięcia środków rezerwy inwestycyjnej i środków na budowę drogi ul. Tymienieckiego (tzw.
kościelnej); wniosek o dofinansowanie budowy tej drogi, złożony
w poprzedniej kadencji, nie przeszedł oceny formalnej,
– wykonanie projektów modernizacji świetlic wiejskich na
terenie gminy w ramach PROW : kwota 100.000 zł,
Wprowadzone na sesji 25 lutego 2011:
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
świetlic w Łaznowskie j Woli II i w Nowych Chrustach w
ramach programu ochrona środowiska naturalnego poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: kwota 50.000 zł,
– uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie projektów
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kol. Łaznów, Cisów i Michałów – kwota 100.000 zł.
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► Z ŻYCIA GMINY / DE VITA COMMUNIS

Sprzedaż mieszkań przy ul. Wodnej cd.
Dn. 11. II br. odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami tzw. bloków z ul. Wodnej celem kontynuowania rozmów
na temat wykupu mieszkań przez mieszkańców. Po przychylnym
rozpatrzeniu wniosku przez RG (uchwała z dnia 31. 01. 2011)
mieszkańcy ponowili chęć wykupu mieszkań, wyrażając zgodę
na poniesienie kosztów związanych z przygotowaniem operatu
szacunkowego i aktu notarialnego. Zakończenie transakcji jest
przewidywane jeszcze w tym roku. Mieszkańcy osiedla zainteresowani są również nabyciem sąsiadujących z blokami działek,
które od wielu lat użytkują.

Sport w Gminie
11 lutego miało miejsce spotkanie Wójta gminy z przedstawicielami LKS-u „Polonii” Rokiciny. Spotkanie dotyczyło omówienia
spraw bieżących klubu oraz przede wszystkim możliwości uzyskania dotacji. Przy okazji dyskutowano problemy związane
z rozbudową bazy sportowej na terenie gminy. W szczególności
rozpatrywano walory budowy względnie modernizacji infrastruktury
sportowej w Rokicinach-Kol., w tym m.in. boiska piłkarskiego
i przynależnego zaplecza. Zwrócono uwagę na to, że przy modernizacji boiska nie uwzględniono instalacji oświetlenia (kilku masztów oświetleniowych), co ograniczy prowadzenie treningów.
14 lutego ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2011 roku na terenie gminy Rokiciny. Do konkursu przystąpiły
dwa stowarzyszenia LKS „Polonia” Rokiciny i Klub Sportowy
„Tęcza” Janków. W marcu konkurs został rozstrzygnięty i dokonano
podziału dotacji przewidzianej w budżecie Gminy. Wójt Gminy
przyznał; kwotę 37 000 zł „Polonii” oraz 28 000 zł „Tęczy”.

Pieniądze za paliwo rolnikom
Ministerstwo utrzymuje w mocy rozporządzenie dotyczące zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku. Każdy rolnik, który
chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy,
powinien zebrane faktury VAT, stanowiące dowód jego zakupu,
złożyć w terminie od 1 do 31 marca br. w Urzędzie Gminy w
Rokicinach. Wypłata pieniędzy nastąpi w maju.
Natomiast faktury VAT za paliwo zakupione w terminie od 1 marca do 31 sierpnia br. należy złożyć wraz z wnioskiem w miesiącu
wrześniu. Zwrot podatku akcyzowego będzie dokonywany w
listopadzie 2011 r.

Działalność Gminnej Spółki Wodnej
Już od ponad 34 lat działa na terenie gminy Rokiciny Gminna
Spółka Wodna, której siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy
w Rokicinach. Nadzór nad nią sprawuje Starosta Tomaszowski.
Obecnie Spółka liczy 1085 członków, a przewodniczącym jej
zarządu jest Jan Sońta. Spółka zatrudnia jednego pracownika
na stałe, jest nim Andrzej Matera, oraz jednego sezonowo,
ostatnio był nim Ryszard Sońta.
Zadaniem spółki jest prowadzenie prac konserwacyjnych instalacji melioracyjnych, usuwanie awarii tychże a także udrażnianie
rowów melioracyjnych. Spółka ma do obsługi pow. 3 653 ha
gruntów oraz utrzymuje drożność rowów na łącznej długości 65 km.
______________________________

W 2010 roku w celu usprawnienia sieci drenarskiej odmulono
wyloty drenarskie i rowy melioracyjne na długości 1875 mb i tym
samym przekroczono zakładaną ilość prac o 75 mb; ponadto
wkopano 11 sztuk nowych przepustów w miejsce zużytych. W wyniku tych działań poprawił się nie tylko stan gruntów uprawnych, lecz
również zapobieżono ewentualnym awariom tych instalacji. Mimo
tych prac w 2010 r. odnotowano 88 awarii na sączkach i
zbieraczach, z czego naprawionych zostało 85% (66) urządzeń;
pozostała ilość zostanie naprawiana w br. W planie robót na bieżący
rok przewidziana jest naprawa instalacji melioracyjnej na pow. 160
ha oraz udrożnienie rowów melioracyjnych na długości 3600 mb. Na
ten cel Gminna Spółka Wodna planuje przeznaczyć ponad 106 tys.
zł. W założeniu na powyższą sumę złożą się pieniądze płynące
głównie ze składek członkowskich rolników, te wynoszą już od kilku
lat 13 zł od jednego hektara zmeliorowanego gruntu, następnie ze
świadczeń podmiotów prawnych oraz z dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi – wniosek na 48.690 zł i od Wojewody
Łódzkiego – kwota 2.000 zł.
Rolnicy zainteresowani wybudowaniem nowych urządzeń
melioracyjnych mogą uzyskać informację na stronie:
www.bip.melioracja.lodzkie.pl lub w biurze GSW w Urzędzie Gminy
w pokoju nr 2 u Pani Władysławy Kalety.

Wybory do Izby Rolniczej
Na dzień 3 kwietnia br. zostały zarządzone wybory do Izb Rolniczych. W tym dniu w godz. 8.00–18.00 w sali konferencyjnej UG
w Rokicinach-Kol. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby
Rolniczej woj. łódzkiego. W dwumandatowym okręgu wyborczym
nr 142 w Rokicinach zarejestrowani zostali:
Wiesław Lewandowski zam. Łaznówek, Wiesław Matera zam.
Popielawy, Mirosław Rebzda zam. Łaznów i Paweł Stasio zam.
Stare Chrusty.
Uprawnionymi do udziału w wyborach są właściciele, posiadacze
samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw
rolnych (o pow. przekraczającej 1 ha fizyczny użytków rolnych lub
1 ha przeliczeniowy).
Izby Rolnicze są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Mają one wpływ:
na rozwiązywanie problemów rolników, na kształt projektów
aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego,
na sytuację ekonomiczną w rolnictwie, na kształt edukacji i doradztwa rolniczego, na poprawę stanu środowiska przyrodniczego
i zdrowia mieszkańców wsi i w końcu na ochronę dziedzictwa
kulturowego w regionie.

Turniej wiedzy pożarniczej
11 marca odbył się turniej wiedzy pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom, w którym udział wzięło 15 uczniów szkół podstawowych i 10 z popielawskiego gimnazjum. Wśród młodzieży został
przeprowadzony pisemny test, który wyłonił po trzech najlepszych
uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum; następnie tym
osobom były zadawane pytania. Finalistom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a pozostałym uczestnikom nagrody pocieszenia.
Zwycięzcami turnieju zostali Izabela Kotynia (ze SP Janków) i
Mateusz Ludwiczak (z Publicznego Gimnazjum); ci zakwalifikowali się do konkursu szczebla powiatowego, który odbędzie się
pod koniec marca.
Organizatorami turnieju był UG Rokiciny; natomiast fachową
pomoc w jego przeprowadzeniu zapewnili przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Maz.
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Na spotkaniu przedsiębiorów
19 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach-Kolonii gościł lokalnych przedsiębiorców. Na zaproszenie Wójta Gminy
przybyły również osobistości z województwa i powiatu; wśród nich: Krystyna
Ozga – wicewojewoda łódzki, Sławomir
Szewczyk – wicestarosta powiatu tomaszowskiego, Arkadiusz Szymański –
zastępca dyrektora Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy w Łodzi. Celem spotkania
było stworzenie płaszczyzny współpracy
biznesu z lokalną władzą samorządową.
Na spotkaniu, wójt gminy Barbara
Robak złożyła deklarację współdziałania z
przedsiębiorcami w celu rozwiązywania
wspólnych
problemów,
szczególnie
dotyczących
ochrony
środowiska.
Przedstawiła również informację dotyczące
życia gospodarczego gminy.
W ewidencji działalności gospodarczej w
gminie
zarejestrowanych
jest
314
podmiotów, w tym 20 zawiesiło swoją
działalność. Biorąc pod uwagę branże,

najwięcej firm
prowadzi
działalność
usługową: transportową – 25, budowlaną –
22, stolarską – 18, motoryzacyjną – 16;
ponadto 38 podmiotów zajmuje się
handlem, 58 prowadzi sklepy i hurtownie
oraz 15 zakładów produkuje odzież. Co do
stabilności tych przedsiębiorstw na rynku,
to 73 zakłady (23%) działają od 5–10 lat,
ponad 100 (32%) istnieje już powyżej 10ciu lat; natomiast 37 (12%) dopiero rozpoczęło działalność (są na rynku do 1 roku).
W dalszych wystąpieniach Krystyna
Ozga powiedziała, że „przedsiębiorcy
nadają rozwojowi gminy kształt, lecz ten
rozwój nie jest li tylko od nich zależny”. Jej
słowa dadzą się podsumować stwierdzeniem, że to zbyt kształtuje byt.
Następnie Arkadiusz Szymański przedstawił „lokalnym tygrysom” możliwości
zasilenia przedsięwzięć pieniędzmi płynącymi z Urzędu Marszałkowskiego, Uni
Europejskiej i z innych temu celowi służących placówek. Przy tym prelegent wyraził

swój niepokój, że przedsiębiorcy działający
na terenie gminy Rokiciny do tej pory tylko
sporadycznie sięgali po pieniądze zarezerwowane dla nich, a do wzięcia jest jeszcze
suma 300 mln zł w skali województwa.
Dodatkowo podkreślił on możliwość otrzymania wsparcia na promocję przedsiębiorstw.
Spotkanie uświetniły występy artystyczne
w wykonaniu uczniów popielawskiego gimnazjum. Wystąpiły również artystki Teatru
Wielkiego w Łodzi: Jagoda Wiktorska-Zając
i Tatiana Draczuk, które zaprezentowały
swój repertuar musicalowy.
Spotkanie miało ciąg dalszy w kuluarach, gdzie była możliwość podzielnia się
swoimi doświadczeniami w prowadzeniu
interesów.
W spotkaniu wzięło udział około 70 gości
i gospodarzy (tj. organizatorów i przedsiębiorców).
*****

Reprezentacja Gminy Nowe zasady leczenia w nocy, weekendy i święta
Od 1 marca br. zmieniły się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej
Rokiciny na spotkaniu opiece
zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie nagłego zachorowania udzielały wyłącznie te
poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego leczył się pacjent na co dzień. Teraz opiekę
powiatowym
nad pacjentami, w dni robocze w godz. 18.00–8.00, a w soboty, niedziele i święta przez
W lutym odbyło się już VII Powiatowe
Spotkanie Noworoczne przedstawicieli
wszystkich gmin Powiatu Tomaszowskiego. W spotkaniu uczestniczyła również 25osobowa reprezentacja Gminy Rokiciny:
władze Gminy reprezentowali Przew. Rady
Gminy Tomasz Tomczyk i Wójt Gminy
Barbara Robak, grupa radnych, dyrekcja
GOK-u i lokalnych placówek oświatowych
oraz przedstawicielki gminnych KGW.
Spotkania powiatowe mają charakter
edukacyjno – integracyjny i wpisują się w
czas zabaw zimowych, którego akcentem
wieńczącym są ostatki w gminie Rokiciny.
Tegoroczne spotkanie pod nazwą Biesiada bez granic miało charakter widowiska
artystycznego, przedstawiającego kulturę
różnych narodów.
Gospodarzami powiatowego spotkania
byli przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński i starosta Piotr Kagankiewicz.
Na spotkaniu były również wręczane
statuetki „Przyjaciel Powiatu
Tomaszowskiego” W sumie rozdano już 16
statuetek. W tym roku rozdano ich 8.
Bukiecik róż dla radnej
Ewy Jędrzejewskiej za
pomyłkę w pierwszym
wydaniu naszej gazety
(-10 lat).
______________________________

całą dobę, przejęły placówki wyłonione w konkursie ofert. Będą w nich dyżurować lekarze
i pielęgniarki, którzy w razie potrzeby przyjadą do pacjenta. Placówką, która udziela
pomocy pacjentom z terenu naszej gminy, jest CENTRUM MEDYCZNE NZOZ ALMED
w Tomaszowie Maz., ul.Piłsudskiego 32, tel. 44 724 69 47.
W razie nagłego zagrożenia życia, czy w razie porodu, urazu, zatrucia, wypadku,
pacjenci nadal będą mogli korzystać z pomocy pogotowia, izb przyjęć szpitali i SOR –
szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Każdy pacjent w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na miejsce
zamieszkania oraz na to, gdzie udzielane są mu świadczenia w ramach POZ, otrzyma
pomoc w każdej placówce, która udziela pomocy nocnej i świątecznej w kraju, a nie jak
do tej pory wyłącznie we wskazanej przez swojego lekarza POZ.

Zwyciężczynie konkursu palm i pisanek - Będków 2011

Koło KGW z Michałowa zajęło I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Pisanek i Palm
Wielkanocnych w kategorii pisanka współczesna.
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► KULTURA POPULARNA / CULTUS HUMANUS POPULARIS

IV
W

P O W I A T O W E
O S T A T K I
G M I N I E R O K I C I N Y

Otwierając powiatowe ostatki, Longina
Waszczykowska już po raz czwarty zapowiedziała pożegnanie mięsa (carnevale)
i początek czasu postnego, lecz ten
dopiero po zakończeniu zabawy. Zabawy
ostatkowe wpisują się w wielowiekową
tradycję chrześcijańską, która do dziś jest
żywa wśród mieszkańców gminy.
Formułę spotkań powiatowych wyznaczają: tradycja, integracja, promocja i oczywiście zabawa. O ten pierwszy kanon
zadbały zespoły z niektórych – zależnie
od przygotowanego programu – gmin, nad
zachowaniem drugiego kanonu pracowali
lokalni i ponadlokalni włodarze, a o trzeci
starały się kobiety: michałowskie, łaznowskie, popielawskie rokicińskie i nowochrustowskie, orkiestra dęta z Łaznowa
i lokalni ludzie kultury. Natomiast klimaty
zabawowe tworzyli: zespoły, moderatorzy
i „stoły”.

KGW powiatu tomaszowskiego oraz grupy
teatralnej z gminy Rzeczyca. W sumie
prezentowało
swoje
programy
kabaretowo-ludowe
osiem
zespołów.
Programy zasadniczo wykonywano we
współczesnym języku ludowym. Ale
bynajmniej prezentacje nie ograniczały się
li tylko do tematów ludowych. Niemniej
jednak zasadniczo satyra dotyczyła życia
wsi:
stosunków
rodzinnych,
międzysąsiedzkich
czy
kościelnowierzeniowych.
Z tradycyjnych postaci wpisujących się
w życie wsi pojawił się żyd z Brzustowa
(gmina Inowłódz), znachor z Żelechlina
(gmina Żelechlinek), pleban z Komorowa
(gm. Tomaszów) i z Luboszew (gmina
Lubochnia), była też cyganeria ze Studzianek (gmina Czerniewice) i Luboszew
(gmina Lubochnia). Nie mogło zabraknąć
przy takim święcie czortów, czarownic,
strzyg i innych zjaw
straszliwych.
Wśród
prezentacji tych przeróżnych sylwetek, dobrze
znanych z życia dawnej
wsi mazowieckiej, zabrakło kilku istotnych
osób: wójta (zwanego
w starszej tradycji żupanem) i sołtysa, pana
we dworze względnie
folwarku
(dziedzica),
leśnego, rzemieślników
wiejskich (kowala, stolarza, młynarza, bimbrownika czy piwowara,
olejarza, szklarza, wikliniarza, tkacza itp.),
handlarzy
(karczmarza, szmaciarza itp.),
Kobiety michałowskie (od lewej): Zofia Świątnicka,
wiejskich artystów (gęEwa Pluta, Jolanta Błażejewska i Aneta Kępka
ślarza, rzeźbiarza itd.),
też zaklinaczy, zamawiaczy, wróżek,
Utartym zwyczajem wieczór rozpoczął
zielarzy, rybaków, kłusowników, pszczeprogram integracyjny i ustalenie komisji
larzy, grzybiarzy… Całkiem specjalne miejkonkursowej, której zadaniem było wyłosce w życiu gmin Będków i Rokiciny oraz
nienie zwycięzcy. Taka formuła zabawy
niektórych innych gmin powiatu zajmowali
ma na względzie nie tyle wzbudzenie
od połowy XIX wieku (w innych gminach
konkurencyjności między poszczególnymi
nieco później) kolejarze.
zespołami, ile sprowokowanie ich do poZamiast nich pojawiły się postacie znadejmowania starań na różnych płaszczyne z życia współczesnego, nawet pozaznach: czy na płaszczyźnie programowej
krajowego: „Miss Polonia” z Dębniaka
(zachowanie tradycji i forma jej prezen(gminia Ujazd), czy „Policewomen” z Zatacji), czy na estetycznej (stroje, fryzury itp.).
charza (gmina Będków). W każdym razie
Najważniejszą częścią spotkania były
wszystkie występy cechowała różnorodność.
występy zespołów z poszczególnych
______________________________

Maski
Osobną i jakże istotną stroną łaznowskich ostatków były dekoracje, wykonane
przez kobiety michałowskie i nie tylko one;
były to maski z ponad 20 różnymi
motywami, niektóre z nich pięknie wykończone i bardzo oryginalne, a wszystkie
konkursowe. Maski mają swoje źródło
w obrzędach religijnych dawnych Słowian,
lecz te karnawałowe zdają się czerpać
z kultury antycznej grecko-rzymskiej. Ten
fakt nie przeszkadza temu, że u podstaw
obu tych kultur kryje się wspólna
motywacja: wyrażenie przez maskę jakiejś
cechy charakteru człowieka bądź w grze
aktorskiej (klasyczna kultura antyczna), bądź
w obrzędzie wspominania zmarłych
(kultura dawnych Słowian). Często maski
przedstawiały
zwierzęta,
z
którymi
wiązano jakieś cechy charakteru: spryt –
lis, siłę – niedźwiedź, wytrwałość – wilk,
upartość – kozioł itd. Zwierzęcych
motywów dekoracyjnych na spotkaniu
ostatkowym nie było jednak wiele.
Jednakowoż znalazły się dwie sylwetki
zwierząt wśród aktorów przedstawień:
miodojad z Luboszew (gmina Lubochnia)
i pszczoła (bczoła) miodunka z Zacharza
(gm. Będków).
W.M. Wochna

Zwycięski kabaret KGW z Luboszew
gmina lubochnia
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KOMENTARZ / COMMENTARIUS

Ważniejsze numery telefoniczne

Łaznów anno 1763

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

Urzędy
Urząd Gminy w Rokicinach: 44-7195010 (sekretariat)
GOPS w Rokicinach 44 719 50 10 wew. 11,13
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

Fragment strony otwierającej zapis w księdze kościelnej
Kościół w Łaznowie jest w posiadaniu starych ksiąg kościelnych, w których najstarszy zapis sięga roku 1763. Wprawdzie nie jest to najstarsza informacja o życiu wsi
z terenu gminy Rokiciny, to jednak niezwykle cenna, gdyż zapisy XVIII-wiecznych
miejscowych kronikarzy są rzadkością. Ten zapis kościelny jest dla mieszkańców
gminy o tyle istotny, że jego treść zna jedynie kilka osób (może nawet tylko dwie).
Kto bowiem spojrzy na tekst, ten z miejsca zrozumie, dlaczego nie znajduje on
czytelników. Nie dość, że jest napisany bardzo nieczytelnie, to jeszcze po łacinie.
W księdze mówi się o kościele w Łaznowie, który ongiś był pw. Adalberta [tj.
Wojciecha] i Stanisława i że spalił się w 1728 r. Na jego miejsce został pobudowany
nowy drewniany kościół (wygląd obecny). Dalej księga donosi o instrumentach
koniecznych do ceremonii kościelnych, np. ciborium, chrzcielnica, monstrancja etc.,
ponadto wymienia szaty używane w kościele i cały szereg innych przedmiotów
użytecznych. Te sprawy nie są jednak najistotniejsze w tej księdze. Najciekawszym
jest opis tzw. galerii, która znajdowała się przy kościele. Są to budowle należące do
plebana (jego imię nieznane). Owa galeria poza rezydencją plebana zawiera m.in.
„spichlerz na zboże i zakład obróbki [dosł. cięcia] jęczmienia”. Skądinąd wiadomo,
że plebania miała spore dochody z produkcji piwa. Tekst mówi, że znajdowała się,
prawdopodobnie w pobliżu kościoła, „taberna cum liberā propinatione” (szynk z
wolnym przypitkiem), prowadzona przez miejscowe duchowieństwo.
Dalej tekst podaje, jakie to zboża chłopi uprawiali: żyto, jęczmień, groch, owies,
proso, pszenicę, a także rzepę. Ciekawostką jest to, że nic nie mówi się o kapuście,
lnie czy ziemniakach. Co do tych ostatnich, to dopiero koloniści niemieccy (początek
XIX wieku) nauczyli chłopów i dworaków ich uprawy, a ci nazwali je „kartoflami”.
Ze spraw kościelnych uderza troska władz Kolegiaty Wolborskiej o to, by
ustatkować parafię w Łaznowie po pożarze, gdyż, jak się uzasadnia, „mieszkaniec
chcący przyjąć sakramenty [był zmuszony] udawać się do innych [diversas] kościołów według własnego uznania i z tego tytułu powstawała pewna groźba dla niewiernych [profanorum]”. W tym stwierdzeniu daje się zauważyć pewną konkurencyjność
między kościołami, walkę o tzw. niewiernego, gdyż ten kto do kościoła katolickiego
nie chodził, był automatycznie uważany za niewiernego, dosł. za wyznawcę świątyń
obcych, czyli bałwanów (pro-fanum). W celu zapewnienia jakości usługi kościelnej
wikariusz łaznowski Mateusz Mroziński miał prowadzić „swoją katechezę i w dni
świąteczne wygłaszać Słowo Boże”.
Cały tekst z 1763 roku zawiera wiele innych ważnych stwierdzeń, które do tej pory
nie ujrzały światła dziennego. Stanowi on niewątpliwie źródło do badań naukowych
dla lokalnych licealistów i studentów, lecz pod tym warunkiem, że ci cokolwiek znają
język łaciński.
W.M. Wochna
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NZOZ „Medyk” (ul. Łódzka 6): 44-7195509
NZOZ „Primed” (ul. Brzezińska 1a): 44-7195024
NZOZ „Promed” (ul. Tomaszowska 1b): 44-7195017
Apteka „Melisa”: 44-7195657
Apteka „Nowa”: 44-7195039
Pow. Stacja Sanitarno-Epidemiol. w Tom. Maz.: 44-7245117
Dom Opieki „Zacisze” w Łaznowskiej Woli: 44-7195034
NZOZ Almed – -tel. 44 714 69 47 (pomoc nocna i w święta)

Weterynaria
Pogotowie weterynaryjne (Ujazd): 692705350 (całodobowo)
Służba Weterynaryjna:
J. Miniatorski (Rokiciny-Kol.): 44-7195161
B. Rybińska (Rokiciny-Kol.): 501528901

Kultura – oświata – turystyka – sport
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
Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach-Kol.: 44-7195091
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)
Odbiór padliny (Nowe Miasto): 23-6614034 lub 694421170

Komunikacja
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 605359578
ISZAS (Ujazd – beczka 9 m3): 44-7192119
3
PHU Juko (Piotrków Tryb. – beczka 9 m ): 44-7326963

Wywóz stałych nieczystości
VEOLIA (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
Pog. Energetyczne: (do godz. 15.00 – Koluszki): 44-7141221
lub 44-71440994 oraz (po godz. 15.00 – Tomaszów Maz.):
44-7242316-18)
Pogotowie wodociągowe (SKR Rokiciny-Kol.): 44-7195026
lub 509551445 (St. Ratajczyk – całodobowo)
Konserw. oświetlenia ulicz.: K. Waszczykowski 608230486
Oczyszczalnia ścieków w Rokicinach: 44-7195657
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszówie Maz.:
447253090
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