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Umowa na halę podpisana! 

W dniu 11.05.2022 roku w Urzędzie Gminy w Rokicinach została pod-

pisana umowa z przedstawicielami firmy Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.  

z Sierakowic Prawych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawo-

wej w Rokicinach za rekordową w skali budżetu naszej gminy kwotę  

18 723 618,85 zł z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład 

- Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 240 000,00 zł. 

Przedmiot umowy obejmuje budowę pasywnej hali sportowej wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym po-

łączonym z istniejącą szkołą podstawową. Budynek będzie dwukondy-

gnacyjny, niepodpiwniczony, z zapleczem sanitarno-szatniowym, sala-

mi gimnastycznymi, pomieszczeniami technicznymi, o prostej formie 

ukierunkowanej na zyski cieplne. Hala będzie służyła dzieciom uczęsz-

czającym do Szkoły Podstawowej w Rokicinach, a w godzinach popołu-

dniowych dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców Gminy Rokici-

ny, również dla osób niepełnosprawnych. 

Nowa hala ma powstać do końca stycznia 2024 r. 

Uniknij mandatu! 

Za niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
do 30.06.2022 grozi grzywna. Nie czekaj - złóż 
deklarację - zajmuje to 5 minut. 

(Czytaj str. 3) 

Ponad 68 000 zł dla seniorów 

Każdy mieszkaniec naszej gminy, powyżej 65 
roku życia może przystąpić do programu opie-
ki na odległość otrzymując bezpłatną opaskę, 
umożliwiającą wezwanie pomocy w przypad-
ku zagrożenia zdrowia lub życia. 

(Czytaj str. 7) 

U W A G A  
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Jeśli chodzi o pieniądze 

37 000 000 zł - to rekordowa kwota, jeśli chodzi o budżet 

Gminy Rokiciny w całej historii jej istnienia. Tak znacząca 

ilość środków z zachowaniem minimalnego deficytu budże-

towego to obraz gospodarnego zarzadzania finansami, ale 

również systematyczność w pozyskiwaniu kolejnych gran-

tów i dotacji. 

Jednym z głównych programów, umożliwiających realizację 

kolejnych inwestycji jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-

nych, z którego Gmina pozyskała środki m.in. na termomo-

dernizację budynku gminnego przy ul. Brzezińskiej 1A 

w Rokicinach, rozbudowę i wymianę dachu na budynku OSP 

w Łaznowie, termomodernizację budynku Szkoły Podstawo-

wej w Rokicinach.  

Obecnie trwa termomodernizacja budynku OSP  

w Łaznowie wraz z remontem pomieszczeń wspierana rów-

nież ze wspomnianego programu. Całkowita wartość tej 

inwestycji to 2 140 000 zł. Dzięki niej budynek oprócz ocie-

plenia i nowej elewacji zyska m.in. nową stolarkę drzwiową, 

okienną oraz ekologiczną kotłownię. 

Kolejnym bardzo istotnym dla budżetu Gminy programem 

jest Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Stra-

tegicznych. To właśnie z tego funduszu Gmina Rokiciny po-

zyskała dofinansowanie w kwocie 12 240 000 zł z przezna-

czeniem na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawo-

wej w Rokicinach, co stanowi ponad 65% wartości całej in-

westycji. 

W ramach tego samego programu gmina złożyła wniosek  

o dofinansowanie projektu, polegającego na budowie nowe-

go budynku przedszkola w Rokicinach wraz z przebudową  

i remontem istniejącego. Wnioskowana kwota dotacji to  

4 675 000 zł. 

Następny ważny program to Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg, z którego gmina uzyskała aż 633 379,00 zł dofinanso-

wania na remont ul. Północnej w miejscowości Łaznowska 

Wola, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu 

(dostępny na www.rokiciny.net). 

Należy również pamiętać o zadaniach współfinansowanych 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki pozyskanym środkom 

możliwe było wykonanie instalacji fotowoltaicznych na czte-

rech budynkach gminnych za łączną kwotę ponad 435 000 zł 

przy 65% dofinansowania. W ubiegłym roku podobna insta-

lacja powstała na budynku przedszkola w Rokicinach  

za kwotę 110 700 zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w wy-

sokości 90 331 zł. 

WFOŚiGW umożliwił także realizację programu: Budowa  

i przebudowa sieci wodociągowej [w miejscowości Popie-

lawy ze spinką pomiędzy Popielawami, a Łaznowem] oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  [Eminowie] za 

łączną kwotę ponad 3 000 000 zł. Na to zadanie WFOŚiGW 

przeznaczył 337.465,00 zł w formie dotacji oraz 787.420,00 

zł w formie pożyczki. Zadanie otrzymało też dofinansowanie 

z Unii Europejskiej z PROW w wysokości 1 874 162,00 zł. 

Jednoczesna realizacja tak wielu inwestycji wymaga zacho-

wania szczególnej ostrożności. Należy zwrócić uwagę, iż na 

koniec 2022 r. budżet gminy przewiduje deficyt w wysokości 

ok. 6 700 000 zł. Dla porównania w roku 2014 deficyt wyno-

sił 7 131 646,73 zł tzn. wystąpił jego spadek o ponad 6% 

pomimo licznych przedsięwzięć. Przyglądając się aktualne-

mu budżetowi Gminy Rokiciny należy również uwzględnić 

kwestie społeczno-gospodarcze takie jak pandemia COVID, 

wysoki poziom inflacji, nagły wzrost cen czy aktualna sytua-

cja na Ukrainie. 
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Zamówienia publiczne 

W dniu 06 maja 2022 r. zakończyły się prace związane  

z realizacją zadania: „Przebudowa drogi polegająca na bu-

dowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Brzezińskiej  

w miejscowości Rokiciny – Kolonia – ETAP IV”. Aktualnie 

chodnik ze ścieżką rowerową ciągnie się wzdłuż całej  

ul. Brzezińskiej od ul. Łódzkiej do ul. Modrzewiowej. 

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma PPHU Sebastian 

Śliwiński z Małcza (Gm. Lubochnia). Koszt IV etapu zadania 

wyniósł 210 153,84 zł. 

Nowy chodnik 

Remont ul. Północnej w Łaznowskiej Woli 

04 maja 2022 r. ogłoszono zamówienie na Remont drogi 

gminnej nr 106258E ul. Północnej w miejscowości Łaznow-

ska Wola. Termin składania ofert upływa 19.05.2022 roku.  

Przebudowa drogi Michałów-Kolonia Łaznów  

W dn. 11.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie  

o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawo-

wym bez negocjacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 

nr 116319E Michałów-Kolonia Łaznów – II Etap”. Spośród 

dwóch złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma  

INSTYLE z Nowego Bedonia za kwotę 467 400 zł.  

Umowa z wykonawcą została podpisana 26.04.2022 r. 

Budowa sieci wodociągowej  

W trybie podstawowym bez negocjacji w dn. 10.03.2022 r. 

ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zada-

nie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budo-

wa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Rokiciny”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUD-ZIEM 

ze Słotwin za kwotę 2 915 486,22 zł. Umowa z wykonawcą 

została podpisana 28.04.2022 r. 

Budowa hali sportowej 

W ogłoszonym 25.02.2022 r. postępowaniu na Budowę Hali 

Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach wpłynęła 

jedna oferta firmy Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. na kwotę  

18 723 618,85 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 

11.05.2022 r.  (Patrz str. 1 ) 

Zakup i montaż wodomierzy 

29 kwietnia br. wysłano do trzech potencjalnych wykonaw-

ców zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Zakup i 

montaż kompletnych zestawów wodomierzy wraz z modu-

łami do zdalnego odczytu w klasie szczelności IP68”. Termin 

składania ofert upłynął 6 maja br. Do wyznaczonego termi-

nu wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą ofertę na 

kwotę 140.589,00 zł przedstawiła firma METERIN Anna Mo-

der z Buczka. Umowa zostanie podpisana w najbliższym 

czasie. 

Ostateczny termin złożenia deklaracji do CEEB 

Przypominamy, że każdy właściciel/zarządca budynku 

mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złoże-

nia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  

w ramach Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej 

Emisyjności (ZONE). 

Deklarację o źródłach ciepła można złożyć drogą elektronicz-

ną przez Internet za pomocą profilu zaufanego lub osobiście 

w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Rokici-

nach. Wypełnienie takiej deklaracji trwa maksymalnie  

5 minut. Do wypełnienia formularza potrzebujemy jedynie 

adresu nieruchomości, informacji o rodzaju posiadanego 

pieca, jego klasie oraz rodzaju opału. 

W dniu 30.06.2022 r. mija ostateczny termin złożenia takiej 

deklaracji. Na dzień 11.05.2022 r. w Gminie Rokiciny infor-

macja o źródłach ciepła została złożona dla 43% punktów 

adresowych. Informujemy, że brak złożenia deklaracji może 

skutkować nałożeniem kary grzywny na właściciela. 

Więcej informacji na temat emisyjności budynków można 

znaleźć na stronię: www.ceeb.gov.pl lub dzwoniąc do Urzę-

du Gminy: tel. 44 719 59 49. 
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Święto Konstytucji 3 Maja 

3 Maja to dla wszystkich Polaków data szczególna 

- to właśnie wtedy, w 1791 roku została uchwalo-

na pierwsza w Europie, a druga na świecie Konsty-

tucja, znosząca m.in. wolną elekcję i dająca pod-

waliny nowoczesnemu prawu Rzeczypospolitej 

Polskiej. Z tej okazji Gmina Rokiciny uroczyście 

obchodziła 231 rocznicę tego wydarzenia. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona 

w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Rodziny w Ro-

kicinach. Następnie odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Rokicinach. Po patriotycznym występie uczniów 

delegacje gminnych instytucji udały się w pocho-

dzie sztandarowym, gdzie przed kościołem uro-

czyste przemówienie wygłosił Przewodniczący Ra-

dy Gminy Rokiciny - Marek Piekarski. 

Następnie przedstawiciele Gminy Rokiciny oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych złożyli kwia-

ty pod kapliczką, upamiętniając tym samym 

wszystkich poległych w walkach o wolność naszej 

ojczyzny. 

Wydarzenie zakończył patriotyczny koncert stra-

żackiej Orkiestry Dętej OSP Łaznów. 

Zbiórka od serca 

Z inicjatywy mieszkańców na terenie naszej gmi-

ny stanęły serca na plastikowe kapsle. W Rokici-

nach-Kolonii można je spotkać przy ul. Toma-

szowskiej (naprzeciwko Urzędu Gminy) oraz przy 

ul. Łódzkiej (za marketem Biedronka). Zebrane 

kapsle posłużą na akcje charytatywne - aktualnie 

zbiórki prowadzone są na rzecz chorych dzieci. 

Dziękujemy mieszkańcom za piękną inicjatywę  

i zachęcamy wszystkich do zapełniania serc pla-

stikowymi zakrętkami. 
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Z życia straży 

W dniu 08 kwietnia 2022 r. odbyło się zebranie 

sprawozdawcze OSP w Łaznowie, która w tym ro-

ku obchodzi jubileusz 100 lat istnienia. 

Ze względu na trwającą obecnie termomoderniza-

cję budynku łaznowskiej remizy, zebranie odbyło 

się w Szkole Podstawowej w Łaznowie. W zebra-

niu udział wzięli członkowie OSP Łaznów, Wójt 

Gminy Rokiciny - Jerzy Rebzda - członek jednostki, 

gen. Ignacy Ścibiorek, przedstawiciele Państwowej 

Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim oraz 

przedstawiciele Gminnego Zarządu Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Z kolei 29 kwietnia 2022 r. w OSP w Starych Chru-

stach miało miejsce zebranie sprawozdawcze Za-

rządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Roki-

cinach. Na zebraniu podjęto m.in. uchwały w spra-

wie zatwierdzenia sprawozdań za 2021 r. jak rów-

nież udzielono absolutorium dla ZOG ZOSP RP  

w Rokicinach. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka  

w dn. 30 kwietnia 2022 roku w kościele w Rokici-

nach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 

gminnych funkcjonariuszy straży, po której odbył 

się koncert Orkiestry Dętej przy OSP w Łaznowie. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

wszystkich siedmiu OSP z Gminy Rokiciny. Pod 

adresem strażaków serdeczne życzenia skierował 

Wójt Gminy Rokiciny - Jerzy Rebzda oraz Prze-

wodniczący Rady Gminy - Marek Piekarski. 

Zapobiegajmy pożarom 

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Rokici-

nach odbyło się podsumowanie gminnego i po-

wiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pla-

stycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Tematyka 

konkursu obejmowała udział jednostek straży 

pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 

zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych 

oraz w szkoleniach, zawodach, działalności pre-

wencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. 

Laureatom składamy serdeczne gratulacje i ży-

czymy dalszych sukcesów. 
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W Gminnej Bibliotece 

28 kwietnia 2022 r. Gminna Biblioteka  
w Rokicinach gościła u siebie słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Aleksan-
drowa Łódzkiego. Wycieczka UTW została 
zorganizowana w ramach cyklu „Szlakiem 
dziedzictwa kulturowego województwa 
łódzkiego” - Tomaszów Maz. i okolice. 

Pierwszym punktem programu była wizyta  
w naszej Gminie Rokiciny. „Studenci” zwie-
dzili Zajazd Poczty Konnej oraz budynek 
stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej. 

Z kolei 06.05.2022 r. bibliotekę odwiedziła 
grupa „Misie” z Gminnego Przedszkola  
im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach pod 
opieką Pani Beaty Szymańskiej. Przedszko-
laki mogły zapoznać się z bogatą ofertą 
biblioteki, kierowanej do najmłodszej gru-
py odbiorców i uczestniczyły w zabawach 
integracyjnych pod kierunkiem Pani Dyrek-
tor - Barbary Wronki. 

Zachęcamy do wizyty w Bibliotece również 
starszych czytelników. Wśród nowych po-
zycji znaleźć można prawdziwe perełki. 

Misie i Zające w Pizzerii 

3 maja w Gminnym Żłobku 

Niekonwencjonalne zajęcia z patriotyzmu odbyły się w Gminnym Żłobku Mi-

siowa Polana w Rokicinach-Kolonii. Najmłodsi odcisnęli swoje łapki w biało-

czerwonych barwach - fotorelacja poniżej. 

W środę 2 kwietnia 2022 r. "Misie" i "Zające" - grupy z Przedszkola Leśnych 

Skrzatów w Rokicinach wybrały się na warsztaty kulinarne do pizzerii "Fiero" 

w Tomaszowie Mazowieckim. Przedszkolaki poznały tajniki pracy pizzermena, 

zajrzały w zakamarki pizzerowej kuchni, a przede wszystkim sami wykonali 

własne pizze. Po warsztatach dzieci wraz z opiekunami udały się na spacer 

wzdłuż bulwarów nad Pilicą.  
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Informacje ARiMR 

Korpus wsparcia seniorów 

 

Informacje 

W imieniu Poczty Polskiej S.A. przypomina-
my, że każdy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek posiadania oddawczej skrzynki 
pocztowej (skrzynki na listy) oraz posiada-
nia na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym. Nieprzestrzega-
nie powyższego obowiązku stanowi wykro-
czenie i podlega karze grzywny. 

Powyższe obowiązki reguluje art. 40 usta-
wy z dn. 23.11.2012 Prawo Pocztowe 
(Dz.U.2017.0.1481) oraz art. 47b ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 
2017.0.2101). 

Tęcza w nowych barwach 

Oto jak prezentują się zawodnicy KS Tęcza 
Janków w nowych strojach ufundowanych 
przez Wójta Gminy Rokiciny. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa regularnie przekazuje infor-

macje na temat możliwości finansowania dla rolników. 

Aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększa-

jące odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska dla osób 

będących właścicielami lasów. 

Producenci jabłek mogą liczyć na wsparcie tzw. nadzwyczajnej pomocy dosto-

sowawczej. Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów  

z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni producenci owoców  

i warzyw. 

Na pomoc w wysokości nawet 150 000 zł mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy 

złożyli wnioski na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania do 29.05.2022.  

Z kolei od 4.05 do 17.06.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie na 

„Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać 

nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z bu-

dżetu PROW na lata 2014-2020. 

Aktualnie trwa również nabór wniosków na dofinansowanie zakupu nawozów 

mineralnych innych niż wapno. Wnioski składać można do 31.05.2022 r. 

Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o programach ARiMR także na 

stronie internetowej Gminy Rokiciny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach przystąpił do realizacji 

programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Se-

niorów” na rok 2022. 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom (w wieku 65 lat  

i więcej) poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samo-

dzielnego funkcjonowania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad oso-

bami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełno-

sprawnościami, którzy wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  

To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, także korzystają-

cych z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany 

stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, 

powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy. 

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony 

dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą ope-

ratora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnię-

cie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się  

z gotową do interwencji centralą. 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Osoby zainteresowane udzia-

łem w programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-

nej w Rokicinach. Projekt w całości finansowany jest ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Wartość projektu: 68 681,00 zł. 
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Urząd Gminy w Rokicinach 
ul. Tomaszowska 9 

97-221 Rokiciny 
tel. 44 719 50 10 

e-mail: ug@rokiciny.net 

Telefony alarmowe 
Pogotowie ratunkowe ................................................. 999 
Straż pożarna .............................................................. 998 
Policja .......................................................................... 997 

Urzędy 
Urząd Gminy w Rokicinach ............................. 44 7195010 
Komisariat Policji w Rokicinach ...................... 47 8462520 
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz . 44 7246079 
Urząd Skarbowy w Tomaszowie Maz.  ........... 44 7256000 
Urząd Pocztowy w Rokicinach ........................ 44 7257357 
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. ... 44 7242127 

Zdrowie 
NZOZ „Medyk” Rokiciny, Łódzka 8 ................. 44 7195509 
NZOZ „Promed” Rokiciny, Tomaszowska 1b .. 44 7195017 
NZOZ „VivaDent” Rokiciny, Brzezińska 1a ...... 44 7195024 
NZOZ „Zacisze” Łaznowska Wola ................... 44 7195034 
Dom Seniora Centrum Rehabilitacji Słoneczne Wzgórze 
Łaznowska Wola, Słoneczna 14 ....................... 535409137 
Apteka Lawenda, Rokiciny Tomaszowska 1 ... 44 7195667 
Apteka Nowomiejska, Rokiciny, Łódzka 8a ..... 515432708  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiol. ........ 44 7244584 

Weterynaria 
Pogotowie weterynaryjne Ujazd (24h)............ 692705350 
J. Miniatorski Rokiciny-Kolonia ....................... 506170333 
B. Rybińska Rokiciny-Kolonia .......................... 501528901 

Kultura - oświata - turystyka - sport 
Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach .......... 44 7195091 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rokicinach .... 44 7195093 
Szkoła Podstawowa w Rokicinach .................. 44 7195018 
Szkoła Podstawowa w Łaznowie .................... 44 7195081 
Gminne Przedszkole w Rokicinach-Kol. .......... 44 7195053 
Oddział Przedszkolny w Jankowie .................. 44 7195002 
Oddział Przedszkolny w Łaznowie .................. 44 7195824 
Gminny Żłobek „Misiowa Polana” ................... 570350545 
Ośrodek Konny w Mikołajowie ....................... 518420005 
Centrum Usług Wspólnych (Ośrodek) ............ 44 7195931 

Parafie rzymsko-katolickie 
pw. Świętej Rodziny w Rokicinach-Kol. .......... 44 7195014 
pw. Matki Bożej Różańcowej w Łaznowie ...... 44 7195084 
pw. NMP Różańcowej w Nowych Chrustach .. 44 7148343 
pw. Przem. Pańskiego w Budziszewicach ....... 44 7102395 

Rolnictwo - leśnictwo (łowiectwo) 
Od. Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie..... 44 7242924 
ARiMR w Łodzi ............................................... 42 6756700 
ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim ............. 44 7259009 
Izba Rolnicza w Tomaszowie Mazowieckim .... 510474862 
Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku................ 44 7146988 
Leśnictwo Rokiciny J. Granosik ........................ 519539466 
Koło Łow. Kuropatwa M. Waszczykowski ....... 502060798 
Wojskowe Koło łowiecki Batalion Z. Osiowy ... 601810207 
Koło Łowieckie Jeleń M. Bajer ......................... 519539469 
Koło Łowieckie Jenot P. Warkoczewski ........... 602370414 
Koło Łowieckie Drop P. Pardyka ...................... 602370414 
Sprawy lasów niepaństwowych ...................... 519539473 

Wywóz płynnych nieczystości (beczka 9m3) 
Eko-Vir (Kurowice) ..................... 42 2269367, 605359578 
ISZAS (Ujazd) .............................. 44 7192119, 602274116 

Wywóz odpadów komunalnych 
Eneris (Oddz. Tomaszów Maz.) ...................... 44 7244171 

Drogi 
Drogi gminne J. Kopytek ................................. 601681613 
Zarząd Dróg Powiatowych ............................. 44 7103314 

Inne 
Pow. Bank Spółdzielczy Rokiciny-Kol. ............. 44 7260921 
Pogotowie Energetyczne ................................ 42 6751000 
Awarie wodno-kanalizacyjne .......................... 607034935 
Konserwacja oświetlenia ulicznego ................. 504039205 
Oczyszczalnia ścieków Rokiciny ....................... 531414175 
Pow. Rzecznik Praw Konsumenta................... 44 7242127 
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Marka Piekarskiego 
środy  w godz. 13:00-16:00 pok. 15 ............... 44 7195943 

Godziny otwarcia 

poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8:00-16:00 
wtorki w godz. 8:00-17:00 
piątki w godz. 8:00-15:00 

Nazwa pisma: Nowiny Gminy Rokiciny. Dwumiesięcznik kulturalno-samorządowy 

Wydawca: Urząd Gminy w Rokicinach 

Druk i skład: Urząd Gminy w Rokicinach 

Data wydania: 19.05.2022  

 

Egzemplarz bezpłatny. Materiał nie jest przeznaczony do sprzedaży. 

Pismo znajduje się na stronie internetowej Gminy Rokiciny: www.rokiciny.net 


