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„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4

W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 , w grudniu 2016 roku została podpisana z Województwem Łódzkim umowa o dofinanso-
wanie Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpi-

talna 4”.                

Cele Projektu:  Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Tuszyn przy ulicy Szpitalnej 4.
Planowane efekty:  Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynku  
przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Konieczność realizacji projektu wynika 
z wysokich kosztów ogrzewania budynku, konieczności zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 
dążenie do zmniejszenia strat ciepła w budynku oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 
stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
Koszty realizacji:  Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą  1 208 592,58  zł
Wkład Funduszy Europejskich: Instytucja Zarządzająca przyznała Beneicjentowi, tj. Gminie 
Tuszyn na realizację Projektu doinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 85% wydatków 
kwaliikowalnych Projektu, tj. 571 155,29 zł
Okres realizacji Projektu:  Rozpoczęcie realizacji Projektu: 23.12.2016r.
Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2017r.

Marek Michalak

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN

W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
w dniu 12 kwietnia 2017 roku została podpisana z Województwem Łódzkim umowa o doinansowanie 
Projektu pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”.
Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w natępujących obiektach:
Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, Tuszyn, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11, Tuszyn,
Dzienny Dom Senior-Wigor, ul. 3-go Maja 49, Tuszyn 
Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych ul. Jutroszewska 17, Górki Duże,
 Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, ul. Noworzgowska 20, Tuszyn, 
Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1, Wodzin Prywatny, 

 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie Oddział w Garbowie, ul. Kruszowska 13, Garbów. 
Cele Projektu: Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Tuszyn. 
Planowane efekty: Przeprowadzenie kompleksowych działań termomodernizacyjnych budynków 
użyteczności publicznej  przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Konieczność 
realizacji projektu wynika z  wysokich kosztów ogrzewania budynku, konieczności zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię, dążenie do  zmniejszenia strat ciepła w  budynku oraz zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
Koszty realizacji:Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą  5 980 931,64  zł
Wkład Funduszy Europejskich:Instytucja Zarządzająca przyznała Beneicjentowi, tj. Gminie 
Tuszyn narealizację Projektu doinansowanie w  łącznej kwocie nieprzekraczającej 72,65% 
wydatków kwaliikowalnych Projektu, tj. 2 849 764,66 zł
Okres realizacji Projektu: Rozpoczęcie realizacji Projektu : 28.12.2015r.
Zakończenie realizacji Projektu : 15.12.2020r.

Marek Michalak

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

DZIENNY DOM „SENIOR WIGOR”

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta 
beztroskich słonecznych dni,

samych radosnych chwil, uśmiechu 
oraz spełnienia dziecięcych marzeń 

życzą
Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna

Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuszynie

Radni Rady Miejskiej w Tuszynie
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SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA  W TUSZYNIE 
ROZPOCZYNA LETNIĄ AKCJĘ BADAŃ:
CYTOLOGICZNYCH,  MAMMOGRAFICZNYCH
ORAZ CHORÓB  UKŁADU KRĄŻENIA

PONAD 2 TYSIĄCE KOBIET Z TERENU GMINY TUSZYN kwaliikuje się do Programu proilaktyki 
raka szyjki macicy  w roku 2017.
PAMIĘTAJ – choroba wykryta we wczesnym etapie rozwoju daje lepsze efekty leczenia.

I. Program BADAŃ CYTOLOGICZNYCH jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie 
z  rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania. Badanie można wykonać 
w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
Informację jak przygotować się do badań znajdziesz na stronie internetowej www.spztuszyn.pl
Kobiety, które nie są objęte programem, mogą wykonać bezpłatne badanie cytologiczne w 
ramach porady u lekarza ginekologa, który ma podpisaną umowę z NFZ.
REALIZACJA: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie; ul. Żeromskiego 24/26
Rejestracja ginekologiczna: 42-614 30 98 

II. Program BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 50-
69 lat (zgodnie z  rocznikiem), które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badania 
mammograicznego piersi. 
TERMINY MAMMOGRAFII:
3 czerwca 2017            – Dni Tuszyna od godziny 17.00 MOK.
17 czerwca 2017          – Tuszyn Las obok Straży od godziny 9.00
11 lipiec 2017                –  Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie; ul. Żeromskiego 24/26 od 

godziny 9.00-17.00 22 sierpnia 2017– Samorządowa Przychodnia Zdrowia w 
Tuszynie; ul. Żeromskiego 24/26 od godziny 9.00-17.00

16 września 2017 – Tuszyn Las obok Ochotniczej Straży Pożarnej od godziny 9.00.

III. Program badań CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA podlegają pacjenci w rocznikach: 1982, 
1977, 1972, 1967, 1962 u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. 
Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu u innego 
świadczeniodawcy.
Osoby zakwaliikowane otrzymają indywidualne zaproszenia.
ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA.

Informacja dla pacjentów - BADANIA LABORATORYJNE
Informujemy, że od 2 maja 2017 roku współpracujemy z Laboratorium Medycznym SYNEVO.
Istnieje możliwość założenia indywidualnego konta pacjenta umożliwiającego odczytywanie i 
drukowanie wyników badań  bez wychodzenia z domu.
Ze względu na ochronę danych osobowych wymagana jest rejestracja pacjenta w Przychodni. 
Prosimy o zgłaszanie się do Informatyka w piątki od godziny 13 do godziny 18 lub innym 
umówionym terminie.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

SENIORZY Z DZIENNEGO DOMU „SENIOR - WIGOR” 
Z TUSZYNA NA MARATONIE

23 kwietnia 2017 roku w  Łodzi  odbył się bieg Maraton 10K Run. Reprezentantem Dziennego 
Domu „Senior - Wigor” z  Tuszyna była kierownik Karolina Lasoń. Seniorzy dzielnie kibicowali. 

Towarzyszyła niesamowita atmosfera 
i  świetna organizacja.  Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom Tuszyna 
i  przyjaciołom domu dziennego pobytu 
za wsparcie:).

mgr Karolina Lasoń
Kierownik Dziennego Domu 

”Senior – WIGOR
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„DZIECI-DZIECIOM”

W  Przedszkolu Miejskim Nr 1 w  Tuszynie po raz 
kolejny zorganizowana została zbiórka zabawek 
i  słodyczy dla dzieci z  rodzin w  trudnej sytuacji 
życiowej z terenu naszej gminy pod hasłem : „Dzieci-
dzieciom”.Inicjatorem tej akcji jest nauczycielka Pani 
Jadwiga Sajewska.

Co roku rodzice i dzieci wykazują się wielką oiar-
nością i  zaangażowaniem biorąc udział w  akcji. 
W swoich działaniach kierują się bezinteresownością 
i wielkim sercem otwartym na potrzeby innych..

Zebrane dary będą przekazane do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie.

mgr Aleksandra Gulazdowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1  

w Tuszynie

WŁAŚCICIEL  LOKALU  JAK  DOBRY   GOSPODARZ  
DBA  O SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

Z  takiego założenia wychodzą  też  władze  Tuszyna i  rozpoczęły  sprzedaż  lokali  w   budynku  
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 1 w Tuszynie.
W  budynku należącym do gminy w  miesiącu marcu zostały sprzedane dwa lokale ich najemcom 
i tak  z mocy  prawa  powstała  wspólnota  mieszkaniowa.
W  kwietniu  br.  odbyło  się  pierwsze  zebranie na  którym   m.in. omówiono  sprawy  dotyczące  
nieruchomości, uchwalono nazwę wspólnoty „Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 1”, wybrano 
zarząd wspólnoty i  uchwalono  plan  gospodarczy na  okres  kwiecień- grudzień  2017r.

Myślę, że i inni najemcy lokali przy ul. Szpitalnej 1 skorzystają z  dogodnych warunków sprzedaży 
przez Gminę lokali mieszkalnych i też wykupią swoje lokale.

Teresa  Rygielska
                                                                                                        Kierownik  ZGM

„CUDZEGO NIE CHWALIMY,
 LOKALNĄ BIORÓŻNORODNOŚĆ CENIMY”

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tuszynie 
biorą udział w realizacji programu ekologicznego  współinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9 452,00 zł.
W ramach projektu w Gimnazjum zrealizowano już wiele inicjatyw, mających na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.
W dniach 3, 4 i 5 kwietnia w klasach drugich i trzecich  odbyły się warsztaty techniczne  „Budowanie 
domków dla ptaków”. W ramach warsztatów uczniowie wyszukiwali informacji na temat wymagań 
lęgowych poszczególnych gatunków ptaków i  owadów. Samodzielnie dokonali montażu budek 
lęgowych z zakupionych materiałów, a następnie zamontowali je na terenie zielonym wokół szkoły  
i  pobliskim lesie. też został skalniak, na którym posadzono pierwsze rośliny podarowane szkole 
przez rodziców. 

Zajęcia „Od ziarenka do bochenka” w gospodarstwie ekologicznym

 5 maja z  inicjatywy pani Kamili Grochulskiej odbył się VII gminny konkurs przyrodniczy dla 
uczniów szkół podstawowych „Dużo wiem i zdrowo jem”. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły  
ze wszystkich  szkół naszej gminy. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu poświęconego 
funkcjonowaniu organizmu. Musieli także wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin zielnych. 
Dodatkowo każda grupa  przygotowała prezentację, którą przedstawiła pozostałym  uczestnikom 
oraz społeczności gimnazjum. Prezentacji towarzyszyły degustacje, oryginalne stroje i piosenki nt. 
wybranych roślin. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością. Wszystkie drużyny stanęły 
na podium, a równorzędne pierwsze miejsce przypadło w tym roku Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymali książki z przepisami  na zdrowe przekąski. 
 Podczas konkursu pan Jacek Grąbkowski  podsumował  organizowany na przełomie  marca i kwietnia 
inny  konkurs -  fotograiczny   „Najpiękniejsze polskie owoce   i warzywa ”.   W konkursie wzięło 
udział 14 uczniów, którzy zgłosili ponad czterdzieści prac. ureaci otrzymali dyplomy  i  nagrody 
rzeczowe  w postaci sprzętu sportowego, który pomoże dbać o formę i kondycję na co dzień. 

Natomiast pierwszoklasiści  wraz z wychowawcami pojechali Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji 
Zwierząt w Kole oraz Rezerwatu Przyrody „Lubiaszów”. Zajęcia rozpoczęły się spacerem po lesie, 
podczas którego młodzież zapoznano z fauną i lorą rezerwatu. Następnie uczniowie wzięli udział 
w  karmieniu zwierząt. Zostali również zapoznani z   specyiką leczenia i  opieki nad chorymi 
zwierzętami leśnymi, które traiają do ośrodka. 
Obie grupy zakończyły pierwszą wiosenną wyprawę spotkaniem przy ognisku. Największą radość 
sprawiła wszystkim pogoda, która na okoliczność wyjazdu gimnazjalistów bardzo się poprawiła. 
Było ciepło i słonecznie, panowała prawdziwie wiosenna atmosfera. 
Kolejne wycieczki i spotkania zaplanowane zostały już na  piątek  19 maja – drugo –  i trzecioklasiści 
pojadą do Arboretum w Rogowie, a 24 maja gimnazjalistów odwiedzi pszczelarz.

Spacer  gimnazjalistów w Rezerwacie Przyrody Lubiaszów

mgr Elżbieta Rygielska
Dyrektor Gimnazjum nr II w Tuszynie

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  PRZEDSZKOLAKÓW
„UCZUCIA I EMOCJE W POEZJI DZIECIĘCEJ”

W dniu 10 maja 2017r. odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków organizowany 
przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Tuszynie.
     Tematyka tegorocznego konkursu to: „Uczucia i emocje w poezji dziecięcej”
Udział wzięły przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie, Oddziału Przedszkolnego 
przy  Szkole Podstawowej w Górkach Dużych, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Wodzinie Prywatnym, Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego „Winners” w Tuszynie 
i Tuszyn-Lesie, a także gospodarze Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie.
     Założeniem konkursu było rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu 
oraz możliwość prezentacji przed publicznością.
Przedszkolaki zaprezentowały znane wierszyki z klasyki literatury dziecięcej.
Przedstawione wiersze były zabawne, a tym samym wpadające w ucho. Każdy z recytatorów 
zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworu.
Komisja konkursowa spośród wykonawców wyłoniła laureatów, którzy otrzymali nagrody 
i  pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali książkami, dyplomami 
i słodkościami. Podziękowano również rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci.

mgr Aleksandra Gulazdowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Tuszynie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO III KLAS 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

28 kwietnia uroczyście kończyli ostatni już, trzeci rok nauki uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Tuszynie.
Piątek, 28  kwietnia, godz. 11.00. Moment spotkania wszystkich uczniów klasy trzeciej, którzy z tą 
chwilą kończą naukę w naszym liceum. Moment podsumowania trzech lat, moment życzeń, nagród, 
radości i łez. 
Kolejny etap się skończył. 
Przez te lata byliście bardzo ważną częścią społeczności szkolnej, która pracowała społecznie, 
prowadziła wiele akcji charytatywnych, konkursów, pokazów, warsztatów i  prezentacji. Drodzy 
uczniowie, za chwilę absolwenci. To właśnie dziś -teraz w przeciągu tych kilkunastu minut kończy 
się najpiękniejszy etap Waszego życia. Niezależnie od tego, co o nim myślicie, będziecie do niego 
wracać myślami przez całe dorosłe życie. Nie raz z rozrzewnieniem pomyślicie – żeby tak można 
przeżyć jeszcze raz, żeby choć na chwilę wrócić w młodzieńczy, beztroski świat, pełen recept, które 
można było realizować zupełnie dowolnie i zupełnie za darmo.
Po części oicjalnej zaproszono młodzież na scenę, gdzie zostały wręczone dyplomy, nagrody 
i świadectwa. Za najwyższe wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły (świadectwa 
z  czerwonym paskiem) wyróżnienia otrzymali: Sandra Ryl, Klaudia Krawiec i  Kamila Zając. 
Za pracę na rzecz szkoły: Martyna Jach , Aleksandra Karczewska, Natalia Kotlicka oraz Damian Chycki. 
Zostały również wręczone podziękowania za współpracę rodzicom. Było mnóstwo ciepłych 
słów kierowanych od osób wyróżnionych, a  młodzież wspaniale pięknymi bukietami kwiatów 
uhonorowała swoich nauczycieli, dyrekcję szkoły i wychowawcę. Nie jedna łza zakręciła się w oku 
maturzystom, ale wszystko to  w  radosnym podekscytowaniu, bo przecież kończy się szkoła, ale 
zaczyna się kolejny etap życia.
Mamy jednak nadzieję, że będzie to jeden z  najmilej wspominanych okresów w Waszym życiu. 
Czego z całego serca Wam życzymy.

mgr Monika Wójcik
Nauczyciel  Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie im. Jana Pawła II
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT 
TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4.
W  wyniku postępowania przetargowego zostały podpisane umowy z  wybranymi Wykonawcami 
w dniu 27.01.2017r. 
-  do części I zamówienia  – Docieplenie przegród i częściowa wymiana stolarki –  umowa z Firmą 

P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek;  98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62 z  ceną 740 274,29 zł 
brutto i okresem gwarancji 84 miesiące,

-  do części II zamówienia – Remont instalacji grzewczej  - umowa z Firmą INSBUD Adam Ślipek ; 94-
003 Łódź, ul. Rajdowa 16 m.52 z ceną 452 874,35 zł brutto i okresem gwarancji 84 miesiące.

Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy do 31.07.2017r.
W  wyniku zapytania cenowego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w  Tuszynie, ul. 
Szpitalna 4”, podpisano umowę z irmą FH-U „KOMAX” Robert Chłąd z Kłobucka na łączną kwotę 
9 443,94 zł w tym :

2.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-202 została 
podpisana umowa o doinansowanie projektu z Województwem Łódzkim. Całkowity koszt realizacji 
projektu wynosi 5 980 931,64 zł gmina Tuszyn otrzyma na realizację Projektu doinansowanie 
w łącznej kwocie nieprzekraczającej 72,65% wydatków kwaliikowalnych Projektu, tj. 2 849 764,66 
zł. dniu 25.05.2017 roku została podpisana umowa z  wykonawcą tj.: P.P.H.U. „BUD-HAD” Antoni 
Jędraszek 95-200 Pabianice, ul.  Piłsudskiego 3, na „Termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej w gminie Tuszyn – budynek Urzędu Miasta w Tuszynie”.

3.  Budowa infrastruktury transportu publicznego ( Łódź-Rzgów-Tuszyn) –opracowanie Planu 
Mobilności Miejskiej oraz studium wykonalności. 

Wykonano Plan Mobilności Miejskiej Gminy Tuszyn.  wykonania opracowania – 9 800,00 zł.

4.  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w  ul. Młynkowej 
w Tuszynie.

W  dniu 10 marca 2017 roku podpisano w  trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.- umowę z  irmą Usługi 
Projektowe RŁ Ewa Łatecka z Łodzi  na wykonanie w/w opracowania  - za wynagrodzeniem w kwocie 
8 000,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r.
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Jutroszewie – działka nr 499.
Umowę z  irmą Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka z  Łodzi na wykonanie w/w  opracowania 
- za wynagrodzeniem w kwocie 9 000,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 31.08.2017 r.

6. FUNDUSZSOŁECKI
Sołectwo Głuchów
Do strażnicy OSP w Głuchowie dokonano zakupu: 
-  przepływowego ogrzewacza wody wraz z wtyczką i gniazdem wtykowym za kwotę łączną  696,01 

zł brutto,
- trzy okna i drzwi za kwotę łączną 3 349,09 zł brutto,
- cztery moskitiery okienne za kwotę łączną 500,00 zł brutto.
Sołectwo Garbów
Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi 
gminnej w Garbowie”.
Sołectwo Jutroszew
1. Do strażnicy OSP w Jutroszewie zakupiono  następujące materiały budowlane na wykonania 
remontu podłogi:
- styropian, siatkę i folię za łączna kwotę 1 923,20 zł brutto,
- płytki podłogowe i fugi za kwotę łączną 5 881,49 zł brutto,
- 5 ton cementu za kwotę 2 000,00 zł brutto,
-  kruszywo na podsypkę i do wylewki za kwotę 1 660,50 zł brutto
2. Zlecono irmie PHU Wylewki Betonowe Ryszard Sęk wykonanie wylewki betonowej przy 
realizacji remontu podłogi w sali OSP – za kwotę 3 300,00 zł brutto.
Sołectwo Modlica
Została podpisana umowa z  Wykonawcą Dariuszem Oleksiewiczem Usługi Ogólnobudowlane, 
Gajkowice, ul.  Szkolna 1, 97-310 Moszczenica, na wykonanie tynku strukturalnego ścian 
zewnętrznych budynku strażnicy OSP Modlica – za kwotę 16 506,60 zł, termin realizacji do 31 maja 
2017 roku.

Marek Michalak

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W TUSZYNIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie niezmiennie ogromną wagę przykłada do 

dynamicznego dopasowanego do potrzeb mieszkańców miasta rozbudowywania oferty wsparcia, 
powiększając systematycznie zakres swojego działania. Z uwagi na liczne zapytania kierowane do 
naszego Ośrodka, odpowiadamy:

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Tuszyn i Powiatu Łódzkiego Wschodniego
W dalszym ciągu dla mieszkańców Tuszyna oferujemy możliwość korzystania z bezpłatnych porad 
radcy prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz psychologa w zakresie 
przemocy domowej, uzależnień i interwencji kryzysowej. Spotkania ze specjalistami odbywają się  
dwa  razy  w miesiącu  w godzinach 14.00 – 17.00 (zwykle 2 i 4 wtorek miesiąca). Dokładne terminy 
dyżurów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej ośrodka (http://www.tuszyn.naszops.
pl  i http://mopstuszyn.naszbip.pl/ ) oraz wywieszane w punktach informacyjnych MOPS-u i Urzędu 
Miasta.

Dodatkowo funkcjonuje powiatowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Tuszyn 
z siedzibą w  MOPS-ie w Tuszynie przy Placu Reymonta 1, w pokoju numer 5, który od nowego 
roku jest czynny: w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00-12.00 a w środy między 11.00 a 15.00 

w dni powszednie, natomiast w czwartki i piątki punkt jest czynny w budynku Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, przy Placu 500-lecia 22. Informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz harmonogram działania punktów na terenie powiatu łódzkiego wschodniego znajdują 
się  na stronie internetowej Ośrodka i są wywieszone w Urzędzie Miasta.

Program „Rodzina 500+” - podsumowanie roku działania i nowe okresy rozliczeniowe  
  świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje od 1 kwietnia 2016r. Program Rodzina 500+ 
w  Gminie Tuszyn, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dzień 30.04.2017r. wpłynęło do 
Ośrodka ponad 1100 wniosków o świadczenie wychowawcze, co spowodowało wypłatę od początku 
realizacji Programu tj.  od  kwietnia 2016 roku kwoty około 7,4 miliona złotych dla beneicjentów 
Programu „Rodzina 500 +”  na terenie gminy.
Według danych ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: (http://www.
mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/ ) Program jest na bieżąco monitorowany. 
We współpracy z Urzędami Wojewódzkimi przeprowadzono szczegółowy przegląd programu 
w regionach. Na podstawie jego wyników zostaną zaproponowane ewentualne zmiany. Pewne 
jest, że  fundamenty „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian: świadczenie powszechne 500 zł 
przyznawane na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 
18 lat.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania wniosków na świadczenie 
wychowawcze, uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, będzie 
wydawał i przyjmował  wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 od 1 sierpnia 2017r. 
Osoby, które obecnie dostają pieniądze z Programu 500 plus: ich okres rozliczeniowy trwa do 
30 września 2017r, ponieważ pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest 
dłuższy. Rozpoczął się on od 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Natomiast 
od 1 października 2017r. zaczyna się kolejny okres zasiłkowy „500+”, który będzie trwał  do 30 
września następnego roku. 

Przy składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze do 30 września 2017 roku uwzględnia 
się dochód rodziny z 2014 roku. Natomiast przy wnioskach składanych od 1 października 2017 roku 
do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku..

KONFERENCJA 24
W dniu 16 marca 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie odbyła się Konferencja „BEZPIECZNE 
24 H – rola domu rodzinnego, szkoły i środowiska lokalnego w chronieniu dziecka przed 
zagrożeniami”. Było  to  wydarzenie całodniowe, podzielone na dwie części.  Od godz. 10.00, 
po uroczystym rozpoczęciu i wykładzie inauguracyjnym Pana Profesora Bogusława Śliwerskiego 
zaprezentowaliśmy szkolnej społeczności i zaproszonym gościom ilm „Mam prawo być bezpieczny…”, 
nakręcony w naszej szkole. Następnie dzieci wraz z nauczycielami wzięły udział w szeregu aktywności, 
dostosowanych do ich wieku, dotyczących szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa. Były to zajęcia 
grupowe – np. nauka udzielania pierwszej pomocy, prowadzona przez ratownika WOPR, absolwenta 
naszej szkoły, spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Tuszyna Lasu, zajęcia prowadzone przez 
policjantów z Powiatowej Komendy Policji w Koluszkach, warsztaty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
podczas których dzieci m. in. jeździły na  rowerach, zajęcia o bezpieczeństwie w sieci i zapobieganiu 
cyberprzemocy, o zapobieganiu przemocy rówieśniczej itp. uczniowie w czasie zajęć w pracowni 
komputerowej programowali ozoboty, które poruszały się na autentycznym planie ewakuacyjnym 
placówki. Część zajęć odbyła się także w języku angielskim. 
Tę część konferencji zakończyliśmy ok. godz. 14.00 pokazem karate tradycyjnego w wykonaniu naszych 
uczniów i koncertem zespołu artystycznego „Pędziwiatry”. Założycielka zespołu, Pani Halina Pędziwiatr, 
laureatka Orderu Uśmiechu, zaczynała pracę nauczycielską właśnie w tuszyńskiej „Dwójce”.
Po południu odbyły warsztaty dla nauczycieli, prowadzone przez Powiatową Komendę Policji 
w Koluszkach na temat narkotyków i dopalaczy, ich rozpoznawania i sposobów zapobiegania 
uzależnieniom dzieci i młodzieży.
Po przerwie obiadowej spotkalilśmy się z rodzicami i opiekunami naszych uczniów i dzieci z 
terenu gminy. Tę część rozpoczęła prezentacja wyników ankiet, dotyczących bezpieczeństwa, 
przeprowadzonych wśród naszych uczniów i ich rodziców oraz prezentacja w/w ilmu. Następnie 
wysłuchaliśmy wykładu Pani Doktor Beaty Matyjas z Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego 
na  temat komunikacji bez przemocy. Kolejnymi prelegentami byli m. in. Pani Marta Marczak z 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie 
Agnieszka Pawlak, Pani Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie Żaneta Karczewska, 
Panie z Zespołu Interdyscyplinarnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, Pani 
Małgorzata Rytych z PKO BP, Pan Tomasz Krajewski z irmy Comix i inni. Przewidziano również 
czas na konsultacje indywidualne z w/w specjalistami. Część popołudniową konferencji również 
zakończyliśmy akcentem muzycznym – klimatycznym recitalem Bartka Grzanka, absolwenta Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Tuszynie. W trakcie trwania konferencji odbył się  także pokaz KRAV Maga dla 
dorosłych.
Bieżące informacje na temat konferencji i materiały pokonferencyjne ukazują się na stronie WWW.
sp2tuszyn.superszkolna.pl oraz na proilu FB szkoły. Stamtąd można również pobrać specjalne 
wydanie gazety szkolnej „Dwojaki”. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Łódzkie Towarzystwo 
Pedagogiczne, Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego, Burmistrz Miasta Tuszyna.
Wśród gości, którzy tego dnia odwiedzili tuszyńską szkołę chcielibyśmy wymienić m. in. Pana 
Profesora Bogusława Śliwerskiego, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, którego wykład zainaugurował 
konferencję, naszych honorowych patronów – Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne  - Panią doktor 
Beatę Matyjas i Pana Mikołaj Jańca, Pana inspektora Krzysztofa Dąbrowskiego Komendanta 
Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego wraz ze współpracownikami, Pana Burmistrza 
Miasta Tuszyna Witolda  Maleckiego, w imieniu którego gościliśmy Panią Zastępcę Burmistrza  Marię 
Kopczewską i Panią Sekretarz Beatę Krawczyk, Pana Posła na sejm RP Piotra Apla, Panią Jolantę Ziębę 
Gzik – członka Zarządu Województwa  Łódzkiego, Panią Annę Krajewską z Wydziału Rozwoju Edukacji 
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Radnych Powiatowych – Panią Monikę Oleksiewicz Pełnomocnika 
Burmistrza Miasta Tuszyna ds. uzależnień i  przemocy  rodzinie oraz Pana Piotra Busiakiewicza, 
Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie, Radnych Rady Dzielnicy Tuszyn Las, Pana Podispektora 
Sławomira Wileńczyka – Komendanta Komisariatu Policji w  Tuszynie, Pana Cezarego Wochnę z 
Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach, Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych Gminy 
Tuszyn, Dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu łódzkiego wschodniego, Rodziców, Opiekunów.
Szczególne podziękowania należą się Nauczycielom i Pracowników SP2, bez których pomocy 
i zaangażowania nie byłoby konferencji.
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„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’
W dniu 7 kwietnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie miały miejsce 

XL eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej   „Młodzież zapobiega 
pożarom”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi przy 
współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu łódzkiego wschodniego. Celem 
turnieju była m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. 
Eliminacje odbywały się w trzech grupach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne, a udział w nich wzięło 66 uczniów reprezentujących wszystkie powiaty z terenu 
województwa.
Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli 
rozwiązać test składający się z 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych, 35 pytań dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i 40 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki z testu zakwaliikowali się do kolejnego etapu inałowego turnieju. 
W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy turnieju mogli obejrzeć program artystyczny 
przedstawiony przez uczniów szkoły podstawowej w Tuszynie oraz pokaz karate. 
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominki, a zwycięzcy - nagrody w postaci tabletów, 
powerbanków i głośników bluetooth. Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej 
będą reprezentować województwo łódzkie na eliminacjach centralnych OTWP. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

mgr Monika Wójcik
Nauczyciel  Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie im. Jana Pawła II

KONKURS WIEDZY O ŹRÓDŁACH ODNAWIALNYCH
 W związku z obchodami Święta Powia-

tu Łódzkiego Wschodniego nasi uczniowie –
Anna Ryl, Hubert Klimaczak i Mateusz Ma-
linowski reprezentowali szkołę w konkursie 
wiedzy o Odnawialnych Źródłach. Uczestni-
cy w pierwszej kolejności rozwiązywali test. 
Do następnego etapu przechodził uczeń da-
nej szkoły, który zdobył największą liczbę 
punktów. W naszej grupie najlepsza oka-
zała się Anna Ryl. Ania  bardzo dobrze  za-
prezentowała  wybrane przez siebie źródło 
energii i zajęła w  ostatecznej klasyikacji 2 
miejsce. Również drużynowo, po podlicze-
niu wszystkich punktów nasza szkoła zaję-
ła II miejsce. Gratulujemy!.

mgr Monika Wójcik
Nauczyciel  Liceum Ogólnokształcącego 

w Tuszynie im. Jana Pawła II

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
 Szkoła Podstawowa nr 2 w  Tuszynie przystąpiła  do XL 
Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, zajmując pierwsze miejsce w  eliminacjach 
gminnych. Kolejnym etapem były eliminacje powiatowe, 
które odbyły się 25 kwietnia 2017r. na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Koluszkach. Rywalizowały ze  sobą 
najlepsze drużyny powiatu łódzkiego - wschodniego. 
         Eliminacje składały się z  części teoretycznej (test ze 
znajomości przepisów ruchu drogowego) i  praktycznej 
(udzielanie pierwszej pomocy oraz jazda rowerem po torze 
przeszkód i miasteczku ruchu drogowego). 
            Drużyna w składzie: Filip Bergier  kl. VI A, Małgorzata 
Kacperska kl. VI A, Jan Michaś kl. VI A  pod opieką pani 
Beaty Mielczarek, nie  zawiodła nadziei i  zajęła trzecie 
miejsce w powiecie łódzkim- wschodnim.

Barbara Krawczyk – Podlecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie

WARSZTATY DLA DZIECI I RODZICÓW 24.03.17 R.
 Tegoroczne warsztaty, jak wszystkie poprzednie,  również cieszyły się dużym powodzeniem. 
Chętnych było więcej niż przewidują nasze możliwości. Pięćdziesięcioro uczestników to norma, która 
zapewnia komfortową pracę oraz relacje prowadzący – uczestnicy. Sobotnie spotkanie przebiegło w 
miłej i rodzinnej atmosferze, gdy  mamy pracowały wraz z jedną pociechą, tatusiowie bawili się z 
drugą w kąciku zabaw. Bardzo nas cieszy, iż są rodziny, które wracają na każde organizowane przez 
nas warsztaty. Cieszą nas także pojawiające się nowe twarze. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały 
Świątecznego Króliczka, „Smaczne jajko” oraz wielkanocną girlandę, które to ozdobiły wielkanocne 
stoły. Króliczek wykonany przez Aleksandrę Goszczyńską zagościł na kartce Wielkanocnej rozsyłanej 

przez MOK zaprzyjaźnionym instytucjom.
Jagoda Jaszczyk

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ ŁDK 
– NOWY PROJEKT ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

         Miejski Ośrodek Kultury pod koniec 2016 r. zakwaliikował się 
jako partner do realizacji projektu ŁDK pt.:  „Lokomotywą po wiedzę”. 
Projekt przewidywał udział 20 dzieci w warsztatach wyjazdowych oraz 
stacjonarnych o tematyce artystyczno – ekologicznej. 
            Nowy projekt przewidywał zajęcia  dla dzieci z terenu województwa 
łódzkiego, doinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W  ramach projektu zrealizowanych zostało 5 typów warsztatów: 
stacjonarnych i wyjazdowych: w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na 
Politechnice Łódzkiej,  w Łódzkim Domu Kultury.  Warsztaty wyjazdowe 

rozpoczęła wizyta na  Akademii Sztuk Pięknych, którą mogliśmy zwiedzić, a następnie prowadząca 
pomogła uczestnikom w  przygotowaniu projektów kostiumów naszego przedstawienia. Następne 
zajęcia odbyły się w ŁDK, gdzie  uczyliśmy się  aplikacji na materiale – uczestnicy rozpoczęli realizację 
projektów kostiumów. Ostatnie wyjazdowe warsztaty zaprowadziły nas na Politechnikę Łódzką, tam 
wzięliśmy udział w zajęciach praktycznych w Pracowni Rzeźby.
       Podczas warsztatów stacjonarnych w naszym ośrodku mieliśmy okazję spotkać się z podróżnikiem 
Dariuszem Nowakiem, dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących jego  wypraw 
oraz racjonalnego zarządzania zasobami środowiska a  także wspólnie przygotowywaliśmy maski 
z elementami darów natury. Na kolejnych zajęciach wspólnie tworzyliśmy scenograię do naszego 
przedstawienia, które ma być podsumowaniem całego projektu. Jeszcze tylko kilka prób i będziemy 
gotowi wystawić naszą inscenizację: „Dbajmy o nasze środowisko” – występ dla szerszej publiczności 
odbędzie się w czerwcu.

Jagoda Jaszczyk
Spec. do spraw organizacji imprez kulturalnych

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

X ŚWIĘTO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

22 kwietnia 2017 r. odbyły się obchody X Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Obchody 
rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym. Następnie 
„Biesiada Powiatowa”, czyli obchody główne, odbyły się w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Borowej.  
Gminę Tuszyn reprezentował „Klub Przyjaciół Żeromina” przygotowując popisowe dania ciepłe oraz 
zimne przekąski. Panie oraz panowie z Klubu wykazali się nie tylko talentami kulinarnymi, ale także 
zadbali o  prawdziwą ucztę dla oka – dekorując potrawy w elegancki i gustowny sposób.

Jagoda Jaszczyk
Spec. do spraw organizacji imprez kulturalnych

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY 

27 kwietnia 2017 roku odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu Proilaktycznego 
dotycząca problemów związanych z sięganiem przez ludzi (a głównie dzieci i młodzież) po substancje 
psychoaktywne. Konkurs był oryginalnym przedsięwzięciem o charakterze proilaktycznym 
i przeznaczony był dla uczniów klas szóstych. Wzięło w nim udział 7 klas ze wszystkich Szkół 
Podstawowych z terenu naszej gminy. Konkurs wzbogacił młodzież w  wiedzę o problemach 
alkoholowych,  narkomanii i innych uzależnień, ale także uczył ważnych zachowań, promujących 
zdrowe postawy. Wprowadzony został element współzawodnictwa, który zapewnił zaangażowanie 
nie tylko reprezentacji klasowych, w  skład której wchodzili: wychowawca klasy, 5 uczniów oraz 
dwóch rodziców, ale także dopingujących koleżanek i kolegów. Poprzez różnorodność zadań, 
dynamikę i atmosferę konkursowo – happeningową umożliwił wszystkim obecnym rzeczywisty 
udział w  programie. Komisję konkursową (jury podczas trwania konkursu) tworzyli specjaliści 
z Centrum „Progres”. Dla poszczególnych szkół uczestniczących w Konkursie były nagrody,
Gośćmi naszego konkursu byli: 

pani Beata Krawczyk – Sekretarz Gminy Tuszyn
pani Sylwia Piter – przewodnicząca Gminnej Komisji Alkoholowej
pan Mariusz Chołuj – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie,
pan Dariusz Pomykała – Komendant Straży Miejskiej w Tuszynie
I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym oraz uczniowie kl. VI B ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie. 
II miejsce zajęli uczniowie kl. VI C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie oraz drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Dużych.

Pozostałe drużyny zdobyły III miejsce i również cenne nagrody.

Składam serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Agnieszce Pawlak 
za udostępnienie sali na konkurs oraz Panu Bogdanowi Lesiakowi za nagłośnienie oraz oprawę 
konkursu Podziękowania kieruję także do dyrektorów szkół, wychowawców, rodziców i uczniów za 
trud włożony w przygotowanie konkursu.

mgr Monika Oleksiewicz

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W MOK W MARCU I KWIETNIU 

1 marca zaprosiliśmy do MOK w Tuszynie dzieci w wieku 5,6 i 7 lat na specjalnie zorganizowane 
przedstawienie proilaktyczne pt.: „Supełki czyli nieoczekiwana zamiana miejsc”.  Aktorzy z Grupy 
Teatralnej TT przygotowali spektakl dotyczący szacunku dla ludzi i zwierząt. Treść występu miała na 
celu uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby innych, a przede wszystkim zrozumienie, iż wszystkim 
ludziom i zwierzętom należy się szacunek, a dobro dawane innym powraca do nas. W dwóch 
turach przedstawienia wzięły udział klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie, Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Tuszynie, Szkół Podstawowych w Wodzinie Prywatnym i Górkach Dużych oraz 
przedszkolaki z Przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Tuszynie, a także oddziału w Wodzinie Prywatnym.

Z okazji Dnia Kobiet oraz Mężczyzn zorganizowaliśmy 5 marca koncert zespołu Big Band 
Wiśniowa Góra oraz wernisaż wystawy IX Pleneru Malarskiego Pejzażu Malowanego ziemi Łódzkiej  
- Spotkajmy się  w  powiecie zgierskim. Goście mogli obejrzeć ponad 70 prac przedstawiających 
piękno powiatu zgierskiego. Obrazy wywołały szereg dyskusji, co bardzo nas cieszy... Mieliśmy 
również przyjemność uczestniczenia w nadaniu odznaczeń dwóm parom, które przeżyły razem 50 
lat  i obiecały nadal dawać wszystkim dobry przykład pożycia małżeńskiego.            

31 marca zaprosiliśmy mieszkańców miasta  na przedstawienie teatralne „Krowa w esencji róża-
nej” raz wernisaż wystawy Koła Fotograficznego Blenda Tuszyn 

pt.: Rzeczywistość nieoczywista” (ponad 200 zdjęć). To co jest na nich uwiecznione, to niby dzień 
powszedni, ale ujęty w zupełnie niebanalny sposób. Do tego stopnia, że często zatrzymujemy się na 
dłużej przy danej fotograii i zastanawiamy się, co tak naprawdę przedstawia. Stąd też tytuł wystawy. 
Autorami tych niezwykłych zdjęć są: E. Strzelecka-Siedlecka, A. Urban, R. Urban, K. Karpińska,  
W. Prusiński, M. Mieszek, A. Łęgocka, W. Kurzawa, M. Nastałek, K. Gorzkiewicz, T. Michalska-Barska, 
B. Kotecka, M. Siedlecki, A. Nowak, M.Karasiński, spotkania  klubu prowadzi instruktor fotograii - 
Tolek Patora. Prezentowane zdjęcia to  mieszanina pasji i  nieprzeciętnych umiejętności członków 
tuszyńskiej Blendy. Jak stwierdził jeden z  łódzkich fotograików – Wojciech Aleksandrowicz, 
goszczący na wernisażu wystawy - „Po półtorarocznym działaniu klubu, spodziewałem się prac na 
takim sobie poziomie. To co zobaczyłem, zupełnie mnie zaskoczyło. Wiele z tych zdjęć, to fotograie 
na poziomie profesjonalnym i to zarówno pod względem technicznym jak i pod względem podejścia 
i realizacji tematu.” Wszystkich interesujących się fotograią

zapraszamy do obejrzenia tej niespotykanej wystawy, a tych, którzy sami fotografują, a chcieliby to 
robić jeszcze lepiej, zapraszamy w każdy wtorek do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie w godzinach 
17-20, pasjonaci fotografowania mają swoje spotkania. Tu drzwi zawsze są otwarte i można do nich 
dołączyć, by też nauczyć się tworzyć magię za pomocą aparatu fotograicznego. 

Cykl piątkowych spotkań z  gwiazdami zatytułowanych „Podwieczorek z  …” rozpoczęliśmy 
od  spotkania z  Andrzejem Rybińskim. Podwieczorek 21 kwietnia był spotkaniem pełnym emocji 
i wzruszeń. Spotkanie z gwiazdą poprowadził Leszek Bonar znany z TVP 3. Andrzej Rybiński opo-
wiedział o swoim życiu artystycznym, pozwolił nam również odrobinę wkroczyć w swoje życie pry-
watne... Kameralna atmosfera dodała wszystkim odwagi ...wspólnie z artystą zaśpiewaliśmy piosen-
ki znane od wielu lat, a także te całkiem nowe. Podczas podpisywania płyt mieliśmy okazje zamie-
nić kilka słów z niesamowicie ciepłym człowiekiem....Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzo-
ny czas... 

Spec. do spraw organizacji imprez kulturalnych

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GÓRKACH DUŻYCH

Spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli w Niedzielę Palmową

Święta wielkanocne to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka

   W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia 2017 r., w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej 
w Górkach Dużych zorganizowano Dzień Otwarty, na który zaproszono całą społeczność lokalną ze 
szczególnym uwzględnieniem przyszłych uczniów i ich rodziców. Najmłodsi mogli zwiedzić szkołę 
i plac zabaw, oswoić się z nowym miejscem i nowymi twarzami oraz obejrzeć program artystyczny 
przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wszystkich przybyłych powitała Pani Dyrektor, która 
zachęciła do wspólnego spędzenia czasu i złożyła życzenia wielkanocne. Cała impreza przebiegała 
w miłej, rodzinnej atmosferze. 
  Najpierw obejrzeliśmy wesołe przedstawienie pt. „Awantura o  wielkanocne jaja” w  wykonaniu  
najmłodszych uczniów naszej szkoły.  Po nich wystąpili uczniowie klas starszych, którzy 
zaprezentowali „Rozważania wielkopostne” przeplatane pieśniami religijnymi. Był to moment 
releksji, zatrzymania i zadumy nad przemijającym życiem i zwycięstwem życia nad śmiercią. 
    Po programie artystycznym można było podziwiać oraz zakupić wielkanocne ozdoby. Na 
kolorowych stołach można było znaleźć to, z czym kojarzymy nadchodzące święta - stroiki, pisanki, 
koszyczki i inne wielkanocne cudeńka. Dużym powodzeniem wśród kupujących cieszyły się ciasta, 
pierogi i  mazurki wykonane przez mamy i  babcie. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem 
i zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Spotkanie to 
wprowadziło całą społeczność szkolną i lokalną w nastrój zbliżających się świąt i przypomniało, że 
Wielkanoc już za tydzień. 
    Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas , zaangażowanie i  duży wkład pracy włożony 
w  przygotowanie naszej imprezy. Każdy, nawet najmniejszy, gest pomocy był cennym darem. 
Wierzymy, że tego typu spotkania zbliżają ludzi i tworzą domową, rodzinną atmosferę.

Przedstawienie pt. „Awantura o wielkanocne jaja”
Barbara Nawrot-Pietras

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych

CZAS NA ZDROWIE
 W dniu 24 marca 2017 roku  Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym 
przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Celem głównym 
programu jest upowszechnienie  edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia 
oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Konkurs składa się z dwóch etapów.
Pierwszy – przygotowawczy polegał na powołaniu 10 – osobowego  zespołu uczestników, z klas 
IV-VI pod  nazwą Iskierki, który po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego miał za 
zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. Zespół  opracował swoje logo, 
zorganizował w  szkole Dzień Promocji Zdrowia, na który przygotował mnóstwo zadań i  atrakcji 
promujących zdrową żywność, zorganizował Dzień zbiórki elektrośmieci i przygotował imprezę 
happeningową „Czas na zdrowie”. W ramach pierwszego etapu konkursu zorganizowano w szkole 
spotkanie z pszczelarzem pod tytułem „Miodobranie” podczas, którego uczniowie poznali proces 
powstawania miodu, narzędzia służące do  miodobrania oraz właściwości i  walory zdrowotne 
miodu. Zorganizowano też warsztaty z panią pielęgniarką  na temat „Zdrowie a higiena żywienia” 
oraz apel na którym przedstawiono prezentację z gospodarstwa ekologicznego. W pierwszym etapie 
uczestnicy przygotowali też  scenariusz planowanego  w szkole  w dniu 2 czerwca 2017 roku Festynu 
Zdrowia. Drugi  zaś  etap będzie  polegał na organizacji Ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem 
zaproszonych gości. Tak więc zespół ekologiczny Iskierki z Wodzina Prywatnego serdecznie zaprasza 
całą społeczność lokalną  na Festyn Zdrowia  do naszej szkoły pod hasłem „Aktywnie po zdrowie” 
w dniu 02 czerwca 2017 roku w godzinach 14.00-19.00. 

W programie między innymi:
Projekcja ilmu „Śmietnik w mojej głowie”,
Degustacja zdrowej żywności,
Fotościanka warzywno-owocowa,
Zabiegi relaksacyjne w gabinecie masażu,
Porady dietetyka, porady lekarskie,
Aerobik,

Występy artystyczne, kabaret, pokazy taneczne,
Kula radości,
Malowanie twarzy i tatuaży,
Pokaz udzielania pierwszej pomocy,
Rozgrywki sportowe,

PRZYJDŹ- ZOBACZ – POBAW SIĘ Z NAMI !

Zespół Ekologiczny Iskierki

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
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Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

tel./fax 42 614-30-69
www.tuszyn.org.pl
www.tuszyn.info.pl
www.eko-tuszyn.pl

e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl
Godziny pracy: 
pon.: 7.30-15.30
wt.: 7.30-17.00
śr.: 7.30-15.30

czw.: 7.30-15.30
pt.: 7.30-14.00

Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie
ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 614-30-11
e-mail: pm1tuszyn1@wp.pl

Przedszkole Miejskie nr 2 w Tuszynie „Pod sosnami” 
ul. Sienkiewicza 8, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 6143573

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły 
ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn

tel. 42 6143002
tel. 42 2321391

sp1tuszyn@neostrada.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej 
ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn

tel./fax: 42 6143986
e-mail: sekretariat@sp2tuszyn.pl

dyrektor@sp2tuszyn.pl

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wodzinie Prywatnym
ul. Szkolna 1, 95-080 Tuszyn

Wodzin Prywatny 
tel.: 42 614-32-19

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie
ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn  

tel. 42 614-34-82; 42 232-13-90

Gimnazjum nr 2 w Tuszynie
ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn 

tel./fax: 42 614-38-63 
e-mail: gim2tuszyn@op.pl

LO im. Jana Pawła II w Tuszynie 
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 614-31-67

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn 
tel.: 42 614-44-62 

e-mail: oceanik@oceanik.pl
http://www.oceanik.pl/

Kryta pływalnia „Oceanik” czynna jest  
od poniedziałku do piątku w godzinach 

6.00-22.00,  
zaś w soboty, niedziele, święta  i wakacje 

w godzinach 10.00-22.00

W budynku krytej Pływalni „Oceanik”  znajduje się 
 Grota Solna z tężnią solankową.

Grota Solna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.00-
22.00, natomiast w weekendy, święta i wakacje w godzinach 10.00-22.00.
2.  Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 lat, 

emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji.
3. Czas trwania seansu 50 min.
4.  Seans rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie  podczas otwarcia Groty Solnej.
5. Ostatnie wejście o godzinie 21.00.
6. Grota Solna przeznaczona jest dla max. 5 osób.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

Dzienny Dom Senior-WIGOR
w Tuszynie

ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn
tel./fax 42 6142589

tel. 422313952
e-mail: sekretariat@moksit.pl;   

kultura@moksit.pl; dyrektor@moksit.pl
http://www.moksit.pl/

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7

95-080 Tuszyn
tel. 42 614-27-10

Godziny pracy Ośrodka
dzień tygodnia Tuszyn Tuszyn Las
poniedziałek 8.00-21.00 8.30-21.00

wtorek 8.00-20.00 8.30-20.30
środa 8.00-21.00 8.30-19.00

czwartek 8.00-21.00 8.30-20.30
piątek 8.00-20.00 8.30-19.00
sobota 9.00-14.00 8.30-14.00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Brzezińska 86a, 95-080 TUSZYN

http://www.zwiktuszyn.pl/ 
Biuro Obsługi Klienta czynne:

pn.-pt. 7.00-15.00 
tel. 42 614-30-18, 42 232-13-93

Telefon alarmowy czynny 24 godz. na dobę 609-816-126
Telefon Dyżurów: 

piątek od godz. 15.00 – poniedziałek do godz. 7.00
nr tel. 603-853-929

Kasa 
czynna pn.-pt. 

7.30-9.00, 10.30-14.30
e-mail: zwik@tuszyn.info.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUSZYNIE

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
tel. 42 232-14-30 tel./fax 42 614-34-92

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00 

mopstuszyn@wp.pl
http://mopstuszyn.naszbip.pl/

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w TUSZYNIE

ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn
tel. 42 2321387

Adres e-mail: zgmtuszyn@o2.pl
http://www.zgmtuszyn.pl/

Zakład czynny pn.-pt. w godz. 7.00-15.00

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE

ul. Żeromskiego 24/26
95-080 Tuszyn  

e-mail: administracja@spztuszyn.pl
http://www.spztuszyn.pl/

tel.: 42 614-34-00
Przychodnia czynna od 8.00 do 18.00
Rejestracja czynna od 7.30 do 18.00

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE 
ŚWIADCZY USŁUGI MEDYCZNE

W RAMACH UMOWY Z NFZ DLA PACJENTÓW W ZAKRESIE:
-  podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci  (w tym sprawuje 

opiekę profilaktyczną nad uczniami w szkołach oraz opiekę domową 
pielęgniarki i lekarza),

 -  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: świadczenia w zakresie okulistyki, 
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,

 - rehabilitacji leczniczej,
- leczenia stomatologicznego,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- chirurgii ogólnej.
W poradniach nieposiadających umowy z NFZ:
1. neurologicznej
2. chirurgii urazowo-ortopedycznej
3. otolaryngologicznej
4. dermatologicznej

Telefony kontaktowe:
Rejestracja: 42 614 30 97, 42 614 31 34

Laboratorium: 42 232 17 03
Rehabilitacja: 42 614 30 42
Ginekologia: 42 614 30 98
Stomatologia: 42 614 20 96

Poradnia dla dzieci: 42 232 17 05

ul. 3-go Maja 49
95-080 Tuszyn

tel. 518-109-660
e-mail: info@senior-wigor-tuszyn.pl

http://senior-wigor-tuszyn.pl/

ul.Noworzgowska 20 A, 95-080 Tuszyn

tel./fax 42 614 25 89

tel.42 231 39 52

e-mail: sekretariat@moktuszyn.pl

kultura@moktuszyn.pl

dyrektor@moktuszyn.pl

http://www.moktuszyn.pl
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