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Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu.
Mo¿na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jed-
nak Czytelnik nie lekcewa¿y tych rozmaito�ci.
W rozdziale s¹ bowiem zamieszczone � obok ewidentnych cieka-

wostek � bardzo wa¿ne dla odwiedzaj¹cego nasze miasto informacje,
dotycz¹ce funkcjonuj¹cych w Tuszynie s³u¿b, placówek us³ugowych
i innych instytucji.
Alfabetyczny uk³ad rozdzia³u powinien u³atwiæ szybkie wyszukanie

potrzebnych informacji.
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A

Apteki
Melisa, Tuszyn, ul. ¯eromskiego 25/26, tel. 42 614 31 93

Panaceum, Tuszyn, ul. Sienkiewicza 28, tel. 42 624 35 20,
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16, w soboty 8-12

MIEJSKIE I GMINNE ROZMAITO�CI
CZYLI

TUSZYÑSKIE OD A DO Z

Passiflora, Tuszyn, ul. W³adys³awa Jagie³³y 5, tel. 42 614 30 15

Vita, Tuszyn, pl. Reymonta 4, czynna od poniedzia³ku do soboty w godzi-
nach 8-13

Fot. K. Brzeziñski
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Ambrozi Józef (1891-1942), tuszyñski �lusarz, a z pasji zegarmistrz.
Czeladnikiem zosta³ jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹. W czasie
wojny bra³ udzia³ w walkach frontowych na terenie Ukrainy. Po powrocie
do rodzinnego miasta otworzy³ przy ulicy Rzgowskiej 50 w³asny zak³ad.
W oknie zak³adu umie�ci³ zegar z tarcz¹ o �rednicy jednego metra,
z mechanicznie poruszan¹ figurk¹ kowala, który co minutê uderza³
w dzwon. By³a to wielka atrakcja dla tuszynian, zw³aszcza dla dzieci, któ-
re potrafi³y d³ugo staæ przed wystaw¹ i przygl¹daæ siê �pracy� kowala.
W �rodowisku tuszyñskim mieszkaniec o z w³oska brzmi¹cym nazwi-

sku uchodzi³ za wzór zacno�ci. Ceniono go nie tylko za rzemie�lnicz¹
fachowo�æ, solidno�æ, dyscyplinê i zami³owanie do porz¹dku, ale tak¿e
za takie cechy, jak religijno�æ przejawiaj¹c¹ siê regularnym uczestnicze-
niem w niedzielnych mszach �wiêtych oraz za ¿yczliwo�æ okazywan¹ wszyst-
kim bez wzglêdu na status materialny (potrafi³ dla ludzi biednych wykonaæ
us³ugê nieodp³atnie). Cieszy³ siê mistrz Ambrozi powszechnym zaufaniem,
a tuszyñski proboszcz, ks. Romuald Brzeziñski, spodziewaj¹c siê w czasie
okupacji hitlerowskiej aresztowania, ukry³ najcenniejsze przedmioty ze
�wi¹tyni w miejscu, o którym wiedzia³ tylko on sam i zacny zegarmistrz.

Ambrozi naprawia³ ró¿ne zegarki, wykonywa³ te¿ inne us³ugi �lusar-
skie, ale zas³yn¹³ jako twórca du¿ych czasomierzy wie¿owych. Zegary
z jego warsztatu zawis³y na takich obiektach, jak: tuszyñski ratusz, wie¿e
ko�cielnych w Be³chatowie, Zelowie i Lututowie. Zegar Ambroziego zdobi³
te¿ wie¿ê ratusza w Zduñskiej Woli; zosta³ zakupiony przez tamtejsze
w³adze miejskie w zwi¹zku z obchodzonym w 1925 roku stuleciem mia-
sta. Starego budynku ratusza ju¿ w tym mie�cie nie ma, ale w zduñsko-
wolskim muzeum jest przechowywany mechanizm zegara ukazuj¹cy ca³y
kunszt mistrzowskiej roboty zegarmistrza z Tuszyna.

B

Banki
PKO Bank Polski Oddzia³ 1 w Tuszynie, ul. Parkowa 3

Zegar na tuszyñskim ratuszu � dzie³o mi-
strza Ambroziego (fot. E. Stasinowski)
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Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddzia³ w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4,
tel. 42 614 43 04

ESBANK Bank Spó³dzielczy, plac Reymonta 3, tel. 42 279 76 05

B¹dzyñ, wie� powsta³a w XVII wieku i od samego pocz¹tku nale¿a³a do
uposa¿enia tuszyñskiej parafii. Zamieszkiwali j¹ tzw. pó³rolnicy i komorni-
cy. Ci pierwsi odrabiali pañszczyznê na proboszczowskiej ziemi przez cztery
dni w tygodniu, komornicy przez jeden dzieñ, a dodatkowo kolejno oprz¹-
tali inwentarz proboszcza. We wsi by³ m³yn (do pierwszej wojny �wiato-
we), ku�nia i karczma. W okresie miêdzywojennym wie� stopniowo traci³a
charakter rolniczy, staj¹c siê miejscowo�ci¹ letniskow¹. Obecnie sezono-
wy wypoczynek nie jest ju¿ wyró¿nikiem B¹dzynia � wie� �funkcjonuje�
przez ca³y rok, a niew¹tpliwa atrakcyjno�æ lesistego otoczenia sprawia,
¿e maj¹ tam ca³oroczne domy ludzie ciesz¹cy siê nie najgorszym statu-
sem materialnym.

Bergier Dariusz � w³a�ciciel Pracowni Konserwacji Zabytków i Renowacji
Mebli Stylowych w Tuszynie. Wykonane w jego pracowni meble trafiaj¹ do

najbardziej wyszukanych apartamentów
hotelowych w kraju i za granic¹. Naj-
lepsz¹ miar¹ renomy mistrza Bergiera
niech bêdzie to, ¿e wyszukane konsole,
mahoniowy stó³ i stylowa komoda za-
mówione zosta³y specjalnie na �lub bry-
tyjskiego ksiêcia Williama z Kate Mid-
dleton.

Bezpieczeñstwo
Policja, Tuszyn, ul. ¯eromskiego 31, tel. 614 25 60 (ca³odobowy),
telefon zaufania (anonimowy, ca³odobowy) 0 800 149 971

Fot. ze zbiorów E. Stasinowskiego

Fot. R. Gramsz
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Stra¿ Miejska, Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, tel. 42 614 32 36,
tel. kom. 603 183 400; godziny urzêdowania od poniedzia³ku do soboty
� od 6 do 22

Stra¿ Po¿arna

OSP Tuszyn, ul. Zródlana 29

OSP Tuszyn-Las, ul. Prusa 9

OSP G³uchów, G³uchów, ul. D³uga 116

OSP Górki Du¿e, ul. Jutroszewska 17

OSP Jutroszew 82

OSP Kruszów, ul. Trybunalska 19

OSP M¹koszyn, ul. Wspólna 67

OSP Modlica 121

OSP Syski, ul. Piotrkowska 1

OSP Szczukwin, ul. Gliniana 121

OSP Wodzinek, ul. Srocka 15

OSP Wola Kazubowa, ul. Górecka 82

Busiakiewicz Marek, �Ca³us�, tuszynianin znany z dwóch pasji � do cann
(paciorecznik), które ze znawstwem hoduje, oraz do wszelkich staroci
zwi¹zanych z przesz³o�ci¹ Tuszyna i okolicy, zw³aszcza archiwalnych zdjêæ,
ró¿nych opracowañ i druków. �Ca³us, Tuszyn, Polska� - te trzy s³owa wy-
starcz¹, aby karty z najdalszych stron �wiata trafi³y do adresata. Jak sam
mówi: Przylgn¹³ do mnie ten pseudonim, kiedy� jako kilkulatek nakry³em
ca³uj¹cych siê znajomych podczas pielgrzymki do Czêstochowy, na któr¹
wybra³em siê z babci¹. Dzi� ludzie kojarz¹ czê�ciej mnie z pseudonimem,
ni¿ z moim nazwiskiem. Kiedy� le�niczy wypisa³ mi na kwicie: Marek Ca-
³us, a poprzedni burmistrz Tuszyna, dekretuj¹c urzêdowe dokumenty, pisa³
po prostu Ca³us.
Na co dzieñ pracownik urzêdu miejskiego. Ma strony internetowe,

które s¹ odbiciem jego ¿yciowych pasji www.canna.pl

C
�Civitas Tusinensis�, monografia Tuszyna
opracowana w 1930 roku na zamówienie za-
rz¹du miasta przez ³ódzkiego prawnika Jó-
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zefa Litwina, pó�niejszego profesora Uniwersytetu £ódzkiego. Reprint mo-
nografii wyda³a w 2010 roku spó³ka wydawnicza Grako.

Czy¿emin, wie� po³o¿ona na zachodnim skraju tuszyñskiej gminy, na grzbie-
cie p³askowy¿u. Jej rodowód siêga XI wieku, kiedy to tereny w dorzeczu
górnego biegu rzeki Dobrzynki kolonizowali ksi¹¿êcy rycerze. Od imienia
jednego z nich, Czy¿ema, pochodzi nazwa wsi. Przez d³ugi czas Czy¿emin
nale¿a³ do pabianickich dóbr kapitu³y krakowskiej, s³yn¹³ wtedy z hodowli
pszczó³ i danin w plastrach miodu.
Po drugim rozbiorze Polski we wsi zaczêli siê osadzaæ kolonizatorzy

niemieccy � w okresie drugiej wojny mieszka³o tam jeszcze 25 takich
gospodarzy; wszyscy wyjechali w 1945 roku. Obecnie w Czy¿eminie jest
oko³o 60 gospodarstw domowych zamieszkanych przez oko³o 160 osób.

D
Domowicz Józef, najwybitniejsza osobowo�æ w przedwojennym samorz¹-
dzie miejskim. Urodzi³ siê w £êczycy w 1880 roku, w Tuszynie osiedli³ siê
w 1918, po o¿enku z Antonin¹ Zwierzyñsk¹, posiadaczk¹ du¿ego gospo-
darstwa rolnego. Na tym gospodarstwie okaza³ siê bardzo dobrym za-
rz¹dc¹, staj¹c siê jednym z zamo¿niejszych rolników w okolicy. W 1923 roku
zosta³ wójtem Górek Du¿ych i podj¹³ bardzo energiczne starania o przy-
wrócenie Tuszynowi prawmiejskich, których pozbawi³miasto car w 1870 roku.
Starania zakoñczy³y siê sukcesem, a Domowicz zosta³ jego burmistrzem.
Dba³ o rozwój miasta, za jego rz¹dów powsta³a dzielnica ogród Tuszyn-
Las, sanatorium w Tuszynku, nowa szko³a, ³a�nia miejska oraz rze�nia,
park imienia J. Pi³sudskiego na miejscu starego rynku.
Mia³ rozleg³e wizje rozwojowe, marzy³ o tym, by Tuszyn przekszta³ciæ

w najwiêkszy o�rodek przemys³owo-rolniczy w powiecie ³ódzkim. Chcia³
powiêkszyæ obszar miasta o Tuszynek Majoracki, a w tamtejszym dworku
otworzyæ szko³ê rolnicz¹. Zamierza³ te¿ �ci¹gn¹æ przedsiêbiorcê, który
wybuduje fabrykê zatrudniaj¹c¹ 400 osób; gotów by³ przekazaæ mu bez-
p³atnie 6 mórg miejskich gruntów pod tê inwestycjê.
Inicjatywy i prê¿no�æ organizacyjna burmistrza przysparza³y mu za-

równo zwolenników, jak i zagorza³ych przeciwników. Z czasem tych dru-
gich by³o coraz wiêcej i w sporach s¹dowych próbowali za wszelk¹ cenê
zniszczyæ burmistrza. Zrezygnowany i za³amany psychicznie Domowicz
zmar³ w 1931 roku.

G

Gastronomia
Cenral Park, restauracja i pizzeria, Tuszyn, pl. Reymonta 4,
tel. 42 226 50 22
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Dwór Kurszów, Kruszów, ul. Wolborska 3/5,
tel.: 42 239 13 13, 515 993 533, 500 216 766
Imprezy okoliczno�ciowe i plenerowe.

Fot. materia³y Dworu Kru-
szów
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Karczma We M³ynie,Tuszyn, ul. Staro�ciñska 1, tel. 42 614 24 15

Ober¿a Z³oty M³yn, Kruszów,
przy trasie £ód�-Czêstochowa,
tel.: 42 232 10 99,

601 569 892
W ofercie gama potraw z grilla,
i nie tylko, obs³uga wesel,
chrzcin, przyjêæ komunijnych,
konsolacji, bankietów i innych
imprez okoliczno�ciowych. Na
piêtrze w godzinach od godziny
12 do 21 jest bufet samoobs³u-
gowy.

Fot. R. Gramsz

Fot. R. Gramsz

Fot. R. Gramsz
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Restauracje w hotelach Bukowiecki i Grzegorzewski (patrz: Hotele)

Gospodarstwa agroturystyczne
Ranczo w Dolinie, gospodarstwo agroturystyczne w Woli Kozubowej,
ul. Graniczna 14, tel.: 42 614 47 37, 662 096 223, 502 202 809
W gospodarstwie hoduje siê konie, byczki rasy jersey, psy, koty, jest

tak¿e koza.
Gospodarstwo prowadzi pensjonat dla koni, zapewniaj¹c fachow¹ opie-

kê nad zwierzêtami, us³ugi kowalskie oraz inne us³ugi pielêgnacyjne na
¿yczenie go�ci. Gospodarstwo posiada �rodki do transportu koni na tere-

Fot. R. Gramsz

Fot. Ranczo w Dolinie
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nie kraju oraz za granicê: trzy sukmanki na dwa konie i dwa koniowozy
� przystosowane do transportu dwóch oraz czterech koni.
Oferta dla pragn¹cych wypoczynku go�ci obejmuje: dwa pokoje 2-oso-

bowe, po jednym pokoju 4-, 5- i 8-osobowym, klimatyzowane sale bankie-
towe, miejsce do grillowania, palenisko na rozpalenie ogniska oraz kuch-
nie polowe. Na miejscu mo¿na korzystaæ z basenu i placu zabaw dla
dzieci. Chêtnie widziane s¹ grupy kolonijne (w wakacje i ferie zimowe),
zielone szko³y, zielone przedszkola, grupy wycieczkowe.
Specjaln¹ ofertê stanowi¹ jazdy konne, przeja¿d¿ki bryczk¹, kuligi.

W Ranczu prowadzona te¿ jest ca³orocznie nauka jazdy konnej dla osób
w ka¿dym wieku i o ró¿nym stopniu zaawansowania je�dzieckiego (kon-
takt telefoniczny z instruktorem pod nr. 662 096 223).
Ranczo organizuje wesela (mo¿liwo�æ udostêpnienia nowo¿eñcom prze-

jazdu na �lub powozem lub karet¹), bankiety, imprezy integracyjne, kon-
ferencje.

Fot. Ranczo w Dolinie

Fot. Ranczo w Dolinie
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Górki Du¿e, Górki Ma³e, dawne wsie folwarczne, po³o¿one w urozmaico-
nej, pagórkowatej okolicy, przy drodze do Jutroszewa. W Górkach Du¿ych
�lady dawnego grodziska na wzniesieniu otoczonym fos¹. Dwór by³
w Górkach Ma³ych, ale ze wzglêdu na znaczny stopieñ zniszczenia zosta³
rozebrany, a na jego planie powsta³ wspó³czesny dom mieszkalny, stylizo-
wany tylko na dawny dworek � o zbli¿onej kubaturze i zachowanym dwu-
taktowym uk³adzie wnêtrz.

H
Herb Tuszyna
Jaki by³ herb Tuszyna pierwotnie, nie wiadomo.
Jego wygl¹d znamy dopiero z okresu drugiej
po³owy XVIII wieku na podstawie odcisku pie-
czêci miejskiej � herb przedstawia³ or³a na trój-
k¹tnej tarczy. Orze³ nie mia³ korony, ale by³a ona
umieszczona wy¿ej, nad tarcz¹. W okresie miê-
dzywojennym u¿ywano podobnego herbu, tyle
¿e w ogóle pozbawionego korony, poniewa¿ su-
gerowano siê wizerunkiem z ok³adki ksi¹¿ki
�Przyczynek do dziejów Ziemi Sieradzkiej�
z 1915 roku. Autorem ok³adki by³ Wac³aw Gra-
niczny, starszy adiunkt Archiwum Akt Dawnych

Herb Tuszyna w okre-
sie miêdzywojennym

Fot. K. Brzeziñski
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Miast i Miasteczek Województwa Sieradzkiego. Ten herb budzi³ coraz wiêcej
w¹tpliwo�ci u tuszynian, tote¿ w 1937 roku zarz¹d miejski Tuszyna zwró-
ci³ siê do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o ustalenie w³a�ciwego wy-
gl¹du. Ministerstwo okre�li³o, ¿e herb miasta ma przedstawiaæ or³a bia-
³ego umieszczonego na czerwonej tarczy, a ptak ma byæ zwrócony w pra-
wo i mieæ w kolorze z³otym dziób, szpony i koronê na g³owie.
W okresie PRL or³a z tego herbu pozbawiono korony, ale od 1990

roku ma on ju¿ wygl¹d zgodny z tym, co stwierdza³a decyzja MSW wydana
2 marca 1939 roku.

Hotele i motele
HOTELik BeJ, Tuszyn, ul. Wschodnia 5, tel. 42 614 40 49

Hotel Grzegorzewski, Tuszyn, ul. 3 Maja 59, tel. 42 614 34 22

Fot. materia³y hotelu
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Hotel Grzegorzewski udostêpniony zosta³ go�ciom w 2011 roku
w obiekcie po by³ym o�rodku kolonijnym ³ódzkich zak³adów �Dywilan�.
Pochodz¹cy z lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku budynek, w znacz-
nym stopniu zdewastowany, poddany zosta³ gruntownemu remontowi
wed³ug projektu w pe³ni uwzglêdniaj¹cego najnowocze�niejsze wymogi
w zakresie us³ug hotelarskich.

Fot. materia³y hotelu

Fot. materia³y hotelu
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W hotelu Grzegorzewski skorzystaæ
mo¿na z us³ug relaksacyjnych w San-
te Spa&Wellness, Ogrody Urody,
tel.: 504 765 278, 535 944 398,
czynne: od poniedzia³ku do soboty
w godzinach 10-18, w niedzielê
10-16.

Hotel dysponuje czterema salami konferencyjnymi dla 15, 30, 50
i 200 osób. Sale s¹ odpowiednio o�wietlone, nag³o�nione i klimatyzowa-
ne, wyposa¿one w projektory multimedialne, ekrany, flip charty.
Pochwaliæ siê mo¿e równie¿ sal¹ koncertow¹ posiadaj¹c¹ �wiat³a Par

Led, lasery, dymownice, co pozwala na organizowanie wszelkiego typu
wystêpów artystycznych.
Dla go�ci jest przygotowanych 31 komfortowo wyposa¿onych pokojów.
Hotelowa restauracja oferuje wykwintne dania kuchni europejskiej

z elementami kuchni polskiej. Szef i personel kuchni potrafi¹ zaspokoiæ
najbardziej wysublimowane podniebienia, a wysoko wykwalifikowana ob-
s³uga jest w stanie zadbaæ o to, aby chwile spêdzone w hotelu na d³ugo
zapad³y w pamiêæ go�ci, tak jak zapad³y w pamiêæ �wiatowej s³awy ¿egla-
rza Mateusza Kusznierewicza, który czêsto odwiedza obiekt.

Fot. materia³y hotelu
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Motel i restauracja Bukowiecki, Remigiusza Bukowieckiego, Tuszyn,
al. Jana Paw³a II 89, tel.: 42 6143 875, 42 6143 877, tel. kom.
508 283 060, e-mail: motel@bukowiecki.pl
Idealne miejsce w Tuszynie przy trasie £ód� � Tuszyn � Piotrków Try-

bunalski. Organizuje przyjêcia weselne, imprezy okoliczno�ciowe, konfe-
rencje, noclegi grup zorganizowanych i indywidualnych. Posiada 18 po-
koi, czyli ³¹cznie 46 miejsc do dyspozycji, w³asny parking. Restauracja
czynna jest w godzinach od 7 do 22. W budynku hotelowym prowadzona
jest komisowa sprzeda¿ obrazów.

Fot. materia³y motelu



� 203 �

J
Jarmarki tuszyñskie, wa¿ny czynnik gospodarczy w XIX wieku. W 1860 r.
Brzycki, burmistrz Tuszyna, tak raportowa³ do w³adz zwierzchnich: Na jar-
marki tuszyñskie przybywaj¹ fabrykanci, profesjoni�ci, kupcy i kramarze
oraz handlarze z miast fabrycznych, £odzi, Pabianic, £asku, Lutomier-
ska, Konstantynowa, Tomaszowa, Piotrkowa i innych odleglejszych
z wyrobami lnianymi, konopnymi� Gdyby nie jarmarki uznane w okolicy
za najlepsze z o�ciennych miast, znaczenie miasta pod wzglêdem han-
dlowym nie mia³oby ruchu rozwojowego.
Do tej to tradycji nawi¹zano niew¹tpliwie pod koniec XX wieku, przy-

stêpuj¹c do organizowania tuszyñskiego handlu bazarowego.

K
Karpiñski Boles³aw, lekarz ginekolog tuszyñskiej przychodni, który za
d³ugoletni¹ i skuteczn¹ pracê na rzecz profilaktyki raka piersi w 1998
roku wyró¿niony zosta³ tytu³em Lekarza � Przyjaciela Kobiety w plebiscy-
cie miesiêcznika �Twój Styl�.

Kluby sportowe
Ludowy Uczniowski Miêdzyszkolny Klub Sportowy Tuszyn, siedziba: Tu-
szynek Majoracki, ul. Staro�ciañska 11 C. Klub zacz¹³ funkcjonowanie
od dru¿yny pi³ki no¿nej kobiet, która pod nazw¹ MKS Tuszyn w 2005 roku
wystartowa³a w rozgrywkach II ligi � grupa mazowiecka. W 2007 roku, ju¿
pod zmienion¹ nazw¹, dru¿yna walczy³a w bara¿ach o wej�cie do I ligi i po
decyduj¹cym meczu z Econerem Ziemia Lubiñska, wygranym 3:1, osi¹-
gnê³a sukces. Dalsze sukcesy to: powo³anie w 2009 roku do kadry pol-
skiej zawodniczek Danuty Paturaj i Anety Szulc, a rok pó�niej Adrianny
Rados, zajêcie w 2010 roku pierwszego miejsca w: Miêdzynarodowym
Turnieju Pi³ki No¿nej Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim, Ogólnopolskim
Turnieju Pi³ki No¿nej Kobiet w Piotrkowie Trybunalskim, Mistrzostwach
Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych we W³oc³awku. Sezon 2011/2012
klub zakoñczy³ na czwartym miejscu w tych rozgrywkach.
W LUMKS Tuszyn trenuj¹ tak¿e ch³opcy rocznika 2001 i m³odsi, ogó³em
w klubie æwiczy oko³o 70 zawodników. Prezesem jest Stanis³aw Szulc.

Miejski Klub Sportowy 2000 Tuszyn, siedziba ul. Poniatowskiego 11.
Klub � na co wskazuje nazwa � istnieje od 2000 roku, ale tradycj¹ nawi¹-
zuje do poprzedniej dzia³alno�ci sportowej, zainaugurowanej w 1949 roku
powo³aniem Ludowego Zespo³u Sportowego. Z czasem LZS przekszta³ci³
siê w Miejski Klub Sportowy Jagiellonia, który w latach 90. XX wieku
popad³ w stan kryzysu organizacyjnego, na co lekarstwem mia³a byæ fuzja
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z ³ódzkim klubem Orze³. Ten sposób usuniêcia trudno�ci nie okaza³ siê
skuteczny, wiêc klub rozwi¹zano, a klubowy maj¹tek (stadion do pi³ki
no¿nej oraz korty tenisowe) wraz z dru¿yn¹ seniorów i dru¿ynami m³odzie-
¿owymi przej¹³ ca³kiem nowy klub Jagiellonia, który wpisany zosta³ do
rejestru stowarzyszeñ 10 stycznia 2000 roku. Klub zrzesza 110 pi³karzy
w ró¿nych grupach wiekowych. Pierwsza dru¿yna w sezonie 2011/2012
gra w A klasie z du¿ymi szansami na awans do ligi okrêgowej.

Miejski Klub Sportowy Jagiellonia Oldboye Tuszyn
Siedziba: ul. Poniatowskiego 13, istnieje od 2005 roku, jako stowarzy-
szenie, które obecnie liczy 35 cz³onków zwyczajnych � zawodników i dzia-
³aczy. Dzia³alno�æ sportowa: uczestnictwo w £ódzkiej Lidze Oldbojów, tur-
niejach halowych i innych imprezach sportowych, organizowanie zawo-
dów, turniejów i szkoleñ sportowych oraz gier i zabaw dla by³ych zawodni-
ków z terenu miasta i gminy Tuszyn.

Uczniowski Miêdzyszkolny Klub Sportowy Tuszyn
Istnieje od lipca 1998 roku, jako klub jednosekcyjny o specjalizacji
pi³ka siatkowa dziewcz¹t, uczennic szkó³ podstawowych i gimnazjów
w Tuszynie.
Ostatnie osi¹gniêcia zawodniczek UMKS Tuszyn:
W siatkówce halowej:
� II miejsce w XVI Miêdzynarodowym Turnieju w Tuszynie � 2011 r.
� VIII miejsce w XX Miêdzynarodowym Turnieju w Sulzbach w Niem-
czech � 2011 r.
� III miejsce w Mistrzostwach Województwa M³odziczek w sezonie
2011/2012 r.
� III miejsce w 1/8 fina³ów Mistrzostw Polski M³odziczek w sezonie
2011/2012 r.
Zawodniczki Aleksandra Sochacka i Sylwia Wieczorek zosta³y powo³a-
ne do kadry województwa rocznika 1996 i 1997, Karolina Poletek

Fot. R. Gramsz
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i Ewelina Wojna zosta³y powo³ane do kadry województwa rocznika
1998.
W siatkówce pla¿owej:
� Zuzanna Gluba i Paulina Mielczarek zajê³y VIII miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetek, a wcze�niej I miejsce w województwie ³ódz-
kim i zdoby³y z³ote medale w sezonie 2008/2009.

W 2009 roku Zuzanna Gluba zosta³a powo³ana do reprezentacji Polski
juniorek i reprezentowa³a Polskê w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw
Europy we W³oszech oraz w Mistrzostwach Europy Paktu Wschodniego
na Bia³orusi.
W 2011 roku Aleksandra Sochacka zosta³a powo³ana do reprezentacji
Polski kadetek i uczestniczy³a w dwóch obozach szkoleniowych

Stowarzyszenie Sportowe Hetman, siedziba: Tuszyn, ul. Parkowa 3,
tel. 503 055 322
Klub istnieje od 1985 roku i zrzesza 45 cz³onków specjalizuj¹cych siê
w sportach si³owych, zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet. Do najwiêkszych
sukcesów sportowych zaliczyæ nale¿y klubowe mistrzostwo Polski w kul-
turystyce zdobyte w latach 1985-1986 oraz niedawno zajêcie przez za-
wodnika Hetmana indywidualnie czwartego miejsca w mistrzostwach
Polski w kulturystyce. Klub zaprasza kobiety, mê¿czyzn i m³odzie¿ do si-
³owni oferuj¹cej bie¿nie, rowerki, sprzêt specjalistyczny i od¿ywki.

Kopacki Micha³, zamieszka³y w Tuszynie mistrz Polski strongmanów.

Kruszów, dawne dobra folwarczne, które w nieznanych historykom oko-
liczno�ciach przesz³y na w³asno�æ jezuitów, po kasacji zakonu sta³y siê
w³asno�ci¹ skarbu pañstwa. Dekretem Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego dobra kruszowskie otrzyma³ jako darowiznê wojskowy i dworzanin
królewski Micha³ Ostrowski. Wzniesiony przez niego dwór wraz z ca³ymi
dobrami naby³ w drodze kupna Wincenty Kazimierz Krzysztoporski, ale
jego nastêpcy pozbyli siê w³asno�ci. Po kolejnych zmianach w³a�ciciela
maj¹tek naby³a rodzina Kopañskich, która doprowadzi³a go do rozkwitu
gospodarczego. Oprócz uprawy ziemi Kopañscy prowadzili hodowlê koni,
byd³a i owiec, zarybili cztery stawy, zbudowali cegielniê i m³yn parowy.

Fot. K. Brzeziñski
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W 1945 roku maj¹tek rozparcelowano, a w zabytkowym dworze umiesz-
czono posterunek milicji, potem biuro stacji unasienniania zwierz¹t, wresz-
cie wprowadzono lokatorów. Pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX stule-
cie dworek zosta³ sprzedany osobie prywatnej. Rozpoczêto remont kapi-
talny budynku, który dokoñczony zosta³ przez kolejnego ju¿ w³a�ciciela.
Prace prowadzone by³y pod nadzorem konserwatorskim, tote¿ dworek ucho-
dzi dzi� za jeden z cenniejszych zabyteków w okolicach £odzi.

Kwiaciarnie
Kwiaty u Renaty (z dostaw¹ pod wskazany adres), Tuszyn, ul. W³adys³a-
wa Jagie³³y 17, tel. 603 480 519

Ha-Wer, pracownia florystyczna, Tuszyn, ul. Parkowa 5,
tel. 723 107 307

Kwiaciarnia, Urszula Nasta³ek, Tuszyn, plac Reymonta 6,
tel. 42 614 31 45

L
Logo Tuszyna, opracowany w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego
wieku marketingowy symbol miasta. Jest to stylizowane skrzyd³o maj¹ce
nawi¹zywaæ do skrzyd³a greckiego boga handlu Hermesa jako wyraz han-
dlowej przedsiêbiorczo�ci Tuszyna zwi¹zanej z tamtejszymi bazarami.

M
Marciniak Grzegorz, lekarz i przedsiêbiorca tuszyñski, pose³ na Sejm
w latach 1994-1997 jedyny jak dot¹d w dziejach Tuszyna.

Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie. O�rodek jest
obiektem ca³orocznym po³o¿onym na terenie le�nym obejmujacym
6,8 hektara, w którym znajduj¹ siê:
� dwa pawilony z pokojami dwuosobowymi wyposa¿onymi w pe³ny kom-

pleks sanitarny
� dwie sale � na 150 i 80 osób
� basen o wymiarach olimpijskich z dwupoziomow¹ skoczni¹
� zaplecze gastronomiczne
� parking.

W okresie letnim o�rodek organizuje kolonie, wczasy rodzinne, za�
w ci¹gu ca³ego roku kursokonferencje, bankiety, wesela i inne.
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N

Noclegi, kwatery pracownicze
Hotel Tuszynek Majoracki, ul. Garbowska 16,
tel.: 602 580 478, 602 576 695
Zaciszne miejsce, 600 m od trasy £ód� � Katowice, 15 km od granic
£odzi. Pokoje dwu-, trzy-, cztero- i piêcioosobowe, wyposa¿one w ³azienkê
z natryskiem, Internet Wi-Fi, TV. Do dyspozycji go�ci cztery kuchnie, par-
king. Przy d³u¿szym pobycie mo¿liwo�æ wêdkowania.

Noclegi u Marka, Tuszyn, ul. 3 Maja 68, tel. 606 261 046
Do dyspozycji go�ci aneks kuchenny, parking ogrodzony.

Pensjonat �Chrobry�, Tuszyn, ul. Chrobrego 4,
tel.: 42 614 35 63, 501 033 404.
Dwana�cie miejsc hotelowych w pokojach od jedno- do czteroosobowych,
bar czynny w godzinach 15-24
Imprezy okoliczno�ciowe, kuchnia domowa (na ¿yczenie go�ci posi³ki po-
dawane do pokoi), mo¿liwo�æ korzystania z odrêbnej kuchni przezna-
czonej do u¿ytkowania przez go�ci. Bezp³atny dostêp do Internetu Wi-Fi,
ogródek grillowy, miejsce na ognisko, bezp³atny parking. Obs³uga ca³odo-
bowa w jêzyku rosyjskim, niemieckim. Du¿e promocje dla grup pracowni-
czych.

Pokoje go�cinne, noclegi. Wies³awa Frydrych, Tuszyn-Las, ul. Ko�ciuszki 1,
tel.: 32 614 35 67, 602 468 212
Do dyspozycji go�ci: kuchnia z pe³nym wyposa¿eniem, ogólnodostêpne
³azienki, WC, Internet, parking. Akceptacja zwierz¹t.

Pokoje go�cinne Piast, Tuszyn, ul. Polna 21,
tel.: 42 614 33 82, 515 590 673

Fot. ze zbiorów E. Stasinowskiego
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Na miejscu plac zabaw dla dzieci � z piaskownic¹, zje¿d¿alni¹ i hu�tawka-
mi. Obiekt po³o¿ony blisko centrum miasta, p³ywalni Oceanik, kilka minut
spacerem do terenu targowisk.

Pokoje go�cinne Sonia, Tuszyn, ul. 3 Maja 54,
tel.: 42 614 39 42, 601 365 523, 501 154 956
Pokoje: jeden trzyosobowy, jeden jednoosobowy, cztery dwuosobowe.
W ka¿dym pokoju: kuchenka mikrofalowa, czajnik, naczynia, sztuæce, TV.
W obiekcie aneks kuchenny z lodówk¹, darmowy Internet bezprzewodo-
wy Wi-Fi, zamykany, monitorowany parking.

Ranczo w Dolinie (patrz: Gospodarstwa agroturystyczne)

Zajazd Le�ny, Tuszyn-Las, ul. Chrobrego 1,
tel. 42 614 35 19
60 miejsc noclegowych, sala bankietowo-konferencyjna, bar, grill, kuch-
nia dla go�ci, parking zamkniêty, monitorowany.

O
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna powstawa³a w Tuszynie dwa razy, w 1884
i 1902 roku (patrz: Kalendarium), ale w tuszyñskiej tradycji stra¿ackiej ta
pierwsza data uchodzi za obowi¹zuj¹c¹. Pocz¹tkowo nosi³a nazwê Stra-
¿y Ogniowej, dopiero w 1928 roku, po przyjêciu regulaminu s³u¿by we-
wnêtrznej, sta³a siê jednostk¹ OSP podleg³¹ ministrowi spraw wewnêtrz-

Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej powsta³a w 1902 roku (fot. z �Kroniki
tuszyñskiej OSP�)
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nych i zrzeszon¹ w G³ównym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Za
to ju¿ od 1903 roku mia³a swój sztandar, orkiestrê dêt¹ i� motopompê.
W 1936 roku jednostka liczy³a 110 druhów, a jej inwentarz sk³ada³ siê
z wozu pod motopompê, dwóch sikawek rêcznych na wozach, beczkowo-
zu, wozu rekwizytowego, czterech wozów ze zbiornikami na wodê, drabin
� dwuprzês³owej, przystawnych i hakowych, wê¿ów ssawnych i t³ocznych,
pr¹downic oraz sprzêtu indywidualnego wyposa¿enia stra¿ackiego. Tu¿
przed wybuchem wojny rozpoczêto budowê nowej stra¿nicy przy ulicy Zró-
dlanej, na któr¹ fundusze zebrano poprzez rozprowadzenie cegie³ek.
Okupant hitlerowski rozwi¹za³ OSP, ale w jej miejsce powo³a³ jednost-

kê stra¿ack¹ opart¹ na niemieckich zasadach organizacyjnych i ubra³ j¹
w niemieckie mundury. Od nazwiska komendanta, tuszynianina niemiec-
kiego pochodzenia Helwiga, stra¿ tê nazywano �helwigowym wojskiem�.
Ta jednostka w styczniu 1945 roku ewakuowa³a siê wraz z innymi Niem-
cami uciekaj¹cymi przed zbli¿aj¹c¹ siê lini¹ frontu. Próbowano zagrabiæ
ca³y sprzêt przeciwpo¿arowy, lecz ostatecznie porzucono go w okolicach
£asku i bardzo szybko zosta³ odzyskany. Mozolnie (z braku funduszów)
odbudowywano potencja³ bojowy jednostki � zaczêto od budowy wie¿y
wspinalni i reaktywowania� orkiestry dêtej. W 1948 roku po�wiêcono
nowy sztandar, a w 1949 roku uda³o siê zdobyæ pierwszy samochód bojo-
wy, amerykañsk¹ cysternê GMC z demobilu, który uzbrojono w angielsk¹
motopompê na wózku. Nieco pó�niej wzbogacono siê o drugi pojazd,
pó³ciê¿arówkê marki �Opel� do przewozu ludzi, a w 1955 roku w gara¿u
stra¿nicy stan¹³ nowy, przystosowany do akcji ga�niczych samochód Star-20.
W lipcu 1957 roku powo³ano OSP nr 2 w Tuszynie-Lesie, w maju 1958
roku m³odzie¿ow¹ dru¿ynê po¿arnicz¹.
W 1984 roku tuszyñska OSP uroczy�cie obchodzi³a swoje stulecie,

które sta³o siê okazj¹ do uhonorowania ca³ej jednostki oraz poszczegól-
nych jej druhów wyró¿nieniami pañstwowymi i resortowymi. Jednostka
otrzyma³a te¿ zapewnienie o przydziale �rodków finansowych na zbudo-
wanie nowoczesnej stra¿nicy. Zapewnienia dotrzymano i w kwietniu
1987 roku tuszyñska stra¿ wprowadzi³a siê do nowej siedziby (jednostka
z Tuszyn-Lasu w³asn¹ stra¿nicê mia³a od 1967 roku).
Bardzo interesuj¹c¹ postaci¹ w�ród cz³onków OSP by³ druh W³ady-

s³aw Pokorski, który przez wiele lat pisa³ kronikê jednostki. Zajê³a mu
ona kilkana�cie opas³ych tomisk wype³nionych tekstami, fotografiami,
dokumentami i rysunkami dotycz¹cymi przede wszystkim dziejów stra-
¿ackich, ale z licznymi dygresjami odnosz¹cymi siê do dziejów miasta.

Okas W³adys³aw, d³ugoletni nauczyciel, zas³u¿ony dzia³acz sportowy,
spo³ecznik, publicysta i rze�biarz. Autor m.in. takich pozycji, jak: �65 lat
³ódzkiej pi³ki rêcznej�, �Jadowniki by³y wsi¹ królewsk¹�, �Osiem wieków
Jadownik�, �Doroczne obrzêdy i zwyczaje religijne�, �Tuszyñskie cmenta-
rze�, �Z dziejów Tuszyna. Kalendarium�, Ko�ció³ tuszyñski i jego paste-
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rze�, �Rodzina Trzebskich w s³u¿bie le�nej i w partyzanckich bojach
w brygadzie �£upaszki� na Wileñszczy�nie�.

Orlik, boisko zbudowane w ostatnim czasie, w ramach ogólnopolskiej
akcji wychowania fizycznego m³odzie¿y.

P
Park im. J. Pi³sudskiego � by³ wTuszynie w okresie miêdzywojennym.
Jego utworzenie by³o jedn¹ z twórczych inicjatyw burmistrza Domowicza.
Park urz¹dzono na miejscu starego rynku, które to miejsce ze wzglêdu
na obni¿enie terenu by³o wiecznie podmok³e; nie pomog³o pokrycie go
brukiem. Zerwano wiêc kocie ³by, teren ogrodzono murowanym parka-
nem, wytyczono alejki i ustawiono ³awki, a na samym �rodku figurê Matki
Boskiej na cokole. W rzeczy samej by³ to zaledwie skwer miejski, ale
tuszynianie z lubo�ci¹ nazywali to miejsce parkiem. Samorz¹d usankcjo-
nowa³ ten zwyczaj � w 1936 roku rada miejska podjê³a uchwa³ê o nada-
niu skwerowi miana parku imienia Marsza³ka.

Fot. UM Tuszyn

Fot. mat. w³asne
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Park im. J. Pi³sudskiego ogrodzony by³
solidnym parkanem, przy którymmieszkañ-
cy chêtnie siê fotografowali (zdjêcie ar-
chiwalne ze zbiorów Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tuszynie, fot. ze zbiorów
E. Stasinowskiego)

Miejskie Przedszkole nr 1 przy ulicy Tysi¹clecia 4 w Tuszynie i Przeszkole nr 2
w Tuszynie-Lesie (fot. R. Gramsz)

Utworzenie parku zasadniczo zmieni³o uk³ad urbanistyczny tej czê�ci
miasta. Na resztkach starego rynku wytyczone zosta³y nowe ulice � Ko-
�cielna, £aska i Chmielna. Po wojnie, w ramach ustrojowego przeciwsta-
wiania siê wszystkiemu, co nawi¹zywa³o do przedwojennej przesz³o�ci,
nazwy �park� ju¿ nie u¿ywano, rozebrano tak¿e parkan, ale zadrzewiony
skwer pozosta³. Niedawno uporz¹dkowano go na nowo, wyposa¿ono
w nowe ³awki i wytyczono aleje, ustawiono te¿ kolorowe elementy ogród-
ka zabaw dla dzieci.

Przedszkola. Opieka przedszkolna w Tuszynie ma ponad 80-letni¹ histo-
riê. Pierwsze przedszkole powsta³o tu w 1927 roku z inicjatywy probosz-
cza Józefa Pe³czyñskiego. Kierowa³a nim Cecylia Zubczyñska, absolwent-
ka Szko³y Ochroniarek (od ochronki, jak dawniej nazywano przedszkole)
oraz kursu Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego. Przedszkole nale-
¿a³o do parafii, ale by³o dotowane przez samorz¹d miejski sum¹ 2 200
z³otych rocznie. Do przedszkola uczêszcza³o 50 dzieci, wpisowe wynosi³o
2 z³ote, op³ata miesiêczna 1 z³oty za dziecko.
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Obecnie funkcjonuj¹ dwa miejskie przedszkola � PM nr 1, Tuszyn,
ul. Tysi¹clecia 4, tel. 42 614 30 11 i PM nr 2, Tuszyn-Las, ul. Sienkiewi-
cza 8, tel. 42 614 35 73. W gminie s¹ te¿ dwa punkty przedszkolne
� w Garbowie, ul. Kruszowska 13 i w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1.

R
Rydzynki,malowniczo po³o¿ona w dolinie rzeki Dobrzynki wie�, która nie-
gdy� mia³a charakter wybitnie letniskowy. W okresie powojennym by³y
tam o�rodki kolonijne dla dzieci i wczasowe � te ostatnie miêdzy innymi
dla pracowników filmu i radiowców; dzi� zabudowana jest g³ównie doma-
mi ca³orocznymi.

Doroczny jarmark w Rydzynkach, impreza dla mieszkañców i go�ci (fot. ze
zbiorów Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki)

S

Salony fryzjerskie
Fryzjerstwo, Solarium Ibiza, Studio tatua¿u, Tuszyn, ul. 3 Maja 9,
tel. 505 861 141

Salon fryzjerski, damski, mêski, Agata Gawrych, Tuszyn, ul. Parkowa 5,
tel.: 606 75 30 12, 515 13 81 62

Salon fryzjerski, Gra¿yna Krupa, Tuszyn, ul. Zwierzyñskiego 1,
tel. 42 614 32 18
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Salon fryzjerski, Marzena Niepsuj, Tuszyn, ul. 3 Maja 25,
tel. 508 248 964

Salon urody, fryzjer damski i mêski, solarium, stylizacja paznokci,
Tuszyn, ul. Rzgowska 8,
tel.: 42 232 16 99, 607 738 489

Zak³ad fryzjerski, Katarzyna Wroñska, Tuszyn, ul. Po³udniowa 35,
tel.: 42 614 23 90

Se-Ma-For, wytwórnia filmów dla dzieci, przez ponad 40 lat zwi¹zana
z Tuszynem, gdzie mia³a studio produkcyjne. Na studio to przeznaczony
zosta³ poniemiecki budynek typu hangarowego w Tuszynie-Lesie, w któ-
rym w czasie okupacji hitlerowskiej funkcjonowa³o kasyno oficerskie,
a przez kilka powojennych lat przedszkole. W tuszyñskim studiu nakrêco-
no tysi¹ce metrów ta�my filmowej do takich popularnych niegdy� u dzieci
filmów, jak: �Mi� Uszatek�, �Zaczarowany o³ówek�, �Przygody misia Co-
largola�, �Opowiadania Muminków�, �Przygód kilka wróbla Æwirka� i wie-
lu innych. Studio pracowa³o do koñca lat osiemdziesi¹tych XX wieku.

So³ectwa
W gminie Tuszyn jest 40 wsi i osad, spo�ród których 20 ma status so-
³ectw. S¹ to:

B¹dzyñ � so³tys Bogdan Oleksiewicz, tel. 509 512 071

Dylew � so³tys Andrzej Fa³ek, tel. 42 614 32 50

Garbów � so³tys Jan Stacherek, tel. 42 232 11 27

G³uchów � so³tys £ukasz Krawiec, tel. 504 683 730

Górki Du¿e � so³tys Anna Kopociñska, tel. 663 764 889

Górki Ma³e � so³tys Renata Kokosa, tel. 508 649 668

Jutroszew � so³tys Andrzej Jach, tel. 721 298 525

Kruszów � so³tys Alicja Frydrych, tel. 42 614 33 73

M¹koszyn � so³tys Stanis³aw Banaszczyk, tel. 42 614 34 52

Modlica � so³tys Antoni Kosiada, tel. 506 610 917

Rydzynki � so³tys Rados³aw Nowacki, tel. 42 614 28 63

Syski � so³tys Jacek �wierczyñski, tel. 42 614 43 33

Szczukwin � so³tys W³adys³aw Paturaj, tel. 42 614 40 60

Tuszynek Majoracki � so³tys Janusz Miara, tel. 42 232 13 68

Wodzin Majoracki � so³tys Krzysztof Pacze�, tel. 662 30 43 22

Wodzin Prywatny � so³tys Pawe³ Cander, tel. 600 174 052

Wodzinek � so³tys Jan Libertowski, tel. 42 614 28 50
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Wola Kazubowa � so³tys Wies³aw Zasada, tel. 695 960 721

Zofiówka � so³tys Eugeniusz Karpiñski, tel. 42 614 46 09

¯eromin � so³tys Renata Walas, tel. 605 369 909

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Tuszynie, wpisana do rejestru s¹dowego
28 maja 1985 roku. W jej posiadaniu jest dziesiêæ bloków mieszkalnych
z 220 mieszkaniami o ³¹cznej powierzchni 11,5 tysi¹ca metrów kwadra-
towych. Bloki stoj¹ w skupisku o powierzchni prawie 30 tysiêcy metrów
kwadratowych tworz¹cym tzw. osiedle ¯eromskiego. Mieniem spó³dzielni
jest tak¿e osiedlowa kot³ownia oraz 60 boksów gara¿owych. Spó³dzielnia
liczy ponad 260 cz³onków.

Stanis³awów, dawna � nieistniej¹ca ju¿ jako odrêbna jednostka � wie�
powsta³a w po³owie XIX wieku po wyciêtym lesie dóbr czy¿emiñskich. Do
drugiej wojny �wiatowej zamieszkiwali j¹ g³ównie osadnicy niemieccy,
którzy w 1945 roku masowo wyjechali. W okresie PRL wie� w³¹czona
zosta³a do B¹dzynia jako ulica Stanis³awowska. Po transformacji ustrojo-
wej w 1990 roku powsta³o tam kilka prywatnych firm, które z powodze-
niem funkcjonuj¹.

Stowarzyszenia
Dolina Dobrzynki, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi
powsta³o z inicjatywy mieszkañców wsi Rydzynki i zosta³o wpisane do
Krajowego Rejestru S¹dowego w maju 2009 roku. W³adzê stowarzysze-
nia stanowi piêcioosobowy zarz¹d w sk³adzie: W³odzimierz Podgórski,

Renata Walas jest so³tysem pierwsz¹ kadencjê, ale ju¿
da³a siê poznaæ jako inicjatorka ciekawych imprez re-
kreacyjnych (fot. K. Brzeziñski)

Fot. Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki
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Zbigniew Klimkiewicz, S³awomira Skrzepiñska, Miros³awa Placek-Zepp,
El¿bieta Jakubczak oraz komisja rewizyjna, której cz³onkami s¹ W³odzi-
mierz Krysiak, Ewa Jab³oñska, Barbara Krê¿el-Mazur.
G³ówne cele, jakie wytyczyli sobie cz³onkowie za³o¿yciele, to:
1. Dzia³alno�æ na rzecz poprawy poziomu spo³ecznej edukacji ekolo-

gicznej i ochrona przyrody, rozwoju regionalnego obszarów wiejskich
i modelowania dzia³alno�ci gospodarczej zgodnej z zasad¹ ekorozwoju,
wspomagania rozwoju wspólnot i spo³eczno�ci lokalnych, czysto�ci i ochro-
ny �rodowiska.

Grupa dzia³aczy stowarzyszenia na tle planu so³ectwa Rydzynki
(fot. Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki)

Jedna z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki
(fot. Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki)
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2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
3. Oddzia³ywanie na rozwój kultury, edukacji, nauki techniki i gospo-

darki poprzez upowszechnianie zasad, norm i przepisów Unii Europej-
skiej.
Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele, dysponuj¹c �rodkami ze

sk³adek cz³onkowskich, dotacji od w³adz administracyjnych oraz z progra-
mów finansowanych przez Uniê Europejsk¹. W dotychczasowej dzia³alno-
�ci zorganizowano nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia cykliczne: akcje sprz¹ta-
nia lasu organizowane corocznie w maju i we wrze�niu we wspó³pracy
z Nadle�nictwem Kolumna, warsztaty komputerowe dla mieszkañców
organizowane w czerwcu, pikniki integracyjne dla mieszkañców (w okre-
sie od czerwca do wrze�nia), w ostatni weekend sierpnia organizowany
jest Jarmark Rydzyñski, na którym mieszkañcy maj¹ mo¿liwo�æ wymieniæ
przedmioty zbêdne w swoich gospodarstwach; w pa�dzierniku organizo-
wane s¹ spotkania w³adz gminy i cz³onków stowarzyszenia z najstarszymi
mieszkañcami Rydzynek. Stowarzyszenie wspólnie z Domem Kultury
w Tuszynie organizuje imprezy rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y: rajdy
rowerowe i piesze, turnieje pi³ki sto³owej i tenisa sto³owego; przedstawi-
ciele stowarzyszenia bior¹ udzia³ w konsultacjach prowadzonych na tere-
nie gminy w sprawach zwi¹zanych z planowanymi inwestycjami maj¹cymi
wp³yw na faunê i florê naszych terenów w przysz³ych latach.

In Corpore Pro Futuro (Wszyscy Razem ku Przysz³o�ci), Tuszyn, ul. Do-
mowicza 1. Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicja-
tyw, postaw i dzia³añ w zakresie o�wiaty, kultury, sztuki, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, a równie¿ uroków ziemi tuszyñ-
skiej. Dzia³alno�æ na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego, tworzenie
atmosfery zaufania i szacunku dla samych siebie, upowszechnianie idei
humanizmu i integracji z krajami Europy i �wiata.

Hetman (patrz: Kluby sportowe)

Krokus, Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy, Tuszyn, ul. Parkowa 4.
Stowarzyszenie udziela pomocy ludziom z problemem alkoholowym i ich
rodzinom, prowadzi terapiê grupow¹ i indywidualn¹ oraz propaguje d¹¿e-
nie do ca³kowitej abstynencji, rozwijanie w�ród osób uzale¿nionych po¿y-
tecznych i satysfakcjonuj¹cych zainteresowañ, a równie¿ popularyzowa-
nie idei trze�wo�ci poza �rodowiskiem klubowym, a zw³aszcza oddzia³y-
wanie swoim przyk³adem na grupy spo³eczne i jednostki nie�wiadome
gro�by na³ogu.

MKS 2000 Tuszyn (patrz: Kluby sportowe)

Polski Zwiazek Wêdkarski Ko³o nr 33 w Tuszynie, Tuszyn, ul. Zwierzyñ-
skiego 13, tel. 509 299 725, czynny codziennie w godzinach od 16 do 18.
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Historia zrzeszonego wêdkarstwa rozpoczê³a siê w Tuszynie w 1976 roku.
Pierwszym prezesem ko³a by³ Wies³aw Wójcik, drugim Roman Gumola,
a obecnie funkcjê tê sprawuje Andrzej Nowak. Ko³o posiada dwa zbiorni-
ki wodne �Palestynka� i �Ksiê¿aki�. Dzia³alno�æ ko³a przebiega zgodnie
z wytycznymi Zarz¹du G³ównego PZW w Warszawie, a nadzorowana jest
przez Zarz¹d Okrêgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim. Ko³o prowadzi szko-
lenia m³odych adeptów wêdkarstwa, organizuje zawody wêdkarskie (piêæ
rocznie) oraz egzaminy na kartê wêdkarsk¹, któr¹ wydaj¹ starostwa.
Corocznie ko³o bierze czynny udzia³ w ogólnopolskiej akcji �Sprz¹tanie
�wiata�.

Pro-soccer, Akademia Przedszkolaka, tel. 604 956 874. Celem stowa-
rzyszenia jest rozwijanie u najm³odszych zainteresowania pi³k¹ no¿n¹
i umiejêtno�ci gry poprzez zabawê w³a�ciw¹ dla tego wieku. Zajêcia od-
bywaj¹ siê na Orliku w Tuszynie, ul. Noworzgowska 30.

Stowarzyszenie �Ranczo w Dolinie� prowadzi hipoterapiê jako wielopro-
filow¹ formê rehabilitacji osób niepe³nosprawnych (adres i numery tele-
fonów patrz: Gospodarstwa agroturystyczne).

Stowarzyszenie Regionalne Wolbórka istnieje od 1996 roku i skupia
mi³o�ników ziemi tuszyñskiej. Stowarzyszenie wydaje periodyk pod tytu-
³em �Wolbórka� prezentuj¹cy ró¿nego rodzaju materia³y i opracowania,
tak¿e naukowe oraz ciekawostki zwi¹zane z histori¹ Tuszyna i okolicz-
nych wsi.

Szach-Mat � popularyzuje szachy w�ród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Tuszyn Naszych Marzeñ, tel. 42 6144 034, e-mail: tuszynnaszychma-
rzen@o2.pl

Fot. PZW
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Stowarzyszenie charytatywne za³o¿one w 2008 roku, stale wspó³pra-
cuj¹ce z Urzêdem Miasta, MOPS, MOKSiT oraz miejscow¹ parafi¹. G³ów-
ne cele stowarzyszenia to: szeroko pojmowana pomoc spo³eczna, zw³asz-

Fot. TNM

Fot. TNM
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cza pomoc rodzinom najbiedniejszym, przeciwdzia³anie bezrobociu, a tak¿e
przeciwdzia³anie alkoholizmowi i pomoc rodzinom dotkniêtym problema-
mi alkoholowymi.
Stowarzyszenie podejmuje tak¿e dzia³alno�æ w zakresie o�wiaty i wy-

chowania. Wymienione cele realizowane s¹ poprzez organizowanie ró¿-
nego typu spotkañ ze specjalistami, kursów, szkoleñ, konferencji i semi-
nariów oraz wspó³pracê z innymi organizacjami pozarz¹dowymi. Ka¿dego
roku stowarzyszenie przygotowuje wyprawki szkolne oraz organizuje wigi-
lie dla dzieci z najubo¿szych rodzin.
W 2010 roku stowarzyszenie utworzy³o w MOKSiT Punkt Bezp³atnych

Porad Prawnych, w którym osoby zainteresowane otrzymuj¹ darmowe
porady prawne oraz uczestnicz¹ w warsztatach z pisania pism proceso-
wych.
Na sta³e do kalendarza imprez Tuszyna zosta³y wpisane imprezy orga-

nizowane przez stowarzyszenie, takie jak �Bal Charytatywny� oraz po-
moc przy organizacji �Urodzin Kubusia Puchatka�.
Ponadto stowarzyszenie pozyska³o dotacjê unijn¹ na zorganizowanie

projektu �Nie tkwij w marazmie, w³¹cz wyobra�niê� wspieraj¹cego osoby
bezrobotne. W 2012 roku dziêki dotacji gminnej stowarzyszenie urucho-
mi³o darmowe lekcje jêzyka angielskiego. Dzia³alno�æ TNM wspieraj¹ znani
aktorzy Maciej Wilewski i Sebastian W¹troba.

Uczniowski Miêdzyszkolny Klub Sportowy Tuszyn
(patrz: Kluby sportowe)

ULKS w Wodzinie Prywatnym (patrz: Kluby sportowe)

ZHP, Tuszyn, ul. Parkowa 3, tel.: 42 614 22 49, 501 899 357
Pocz¹tki Hufca ZHP w Tuszynie siêgaj¹ 1946 roku, kiedy to zosta³a

za³o¿ona 1. Tuszyñska Dru¿yna Harcerzy im. Króla W³adys³awa Jagie³³y.
W latach 1946-1947 w Tuszynie dzia³a³y ju¿ cztery dru¿yny, a w roku
1948 powsta³a równie¿ ¿eñska dru¿yna, im. Elizy Orzeszkowej. Dru¿yny
funkcjonowa³y do 1950 roku, w latach 90. nast¹pi³a reaktywacja Hufca
Tuszyn, natomiast w 2006 roku hufiec doczeka³ siê swojego patrona,
którym jest Jan Brzechwa.
Obecnie w Hufcu ZHP Tuszyn dzia³a 11 dru¿yn, zrzeszaj¹cych ponad

120 zuchów, harcerzy, wêdrowników i instruktorów z terenu miasta
i gminy Tuszyn, dzia³aj¹cych przy placówkach o�wiatowych oraz w sie-
dzibie hufca.
Celem dzia³alno�ci ZHP jest wychowywanie m³odzie¿y oraz dbanie

o ich rozwój i kszta³towanie systemu warto�ci. Tuszyñski hufiec wspiera
ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia organizowane na terenie gminy, wspó³-
organizuje coroczn¹ imprezê choinkow¹ dla dzieci w ramach pomocy
�wi¹tecznej, organizuje gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego
�Strofy o Ojczy�nie�, bierze udzia³ w obchodach �wi¹t pañstwowych,
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w Wielkiej Orkiestrze �wi¹tecznej Pomocy oraz w innych przedsiêwziê-
ciach. Hufiec promuje wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu ochronê �rodo-
wiska oraz zdrowy tryb ¿ycia. Od wielu lat hufiec jest organizatorem trady-
cyjnej harcerskiej akcji letniej, która umo¿liwia dzieciom skorzystanie
z niedrogiej formy wypoczynku podczas wakacji.

Honorowe warty przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza w Tuszynie (fot. ZHP)

Obchody rocznicy powstania warszawskiego (fot. ZHP)
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Pokaz �Ekomody� (fot. ZHP)

Szko³y
Szko³a Podstawowa nr 1 im. W³adys³awa Jagie³³y, Tuszyn,
ul. Piotrkowska 15, tel.: 42 614 30 02, 42 232 13 91

Szko³a Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempo³owskiej, Tuszyn-Las,
ul. Poniatowskiego 11, tel. 42 614 39 86

Szko³a Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, ul. Szkolna 1,
tel. 42 614 32 19

Szko³a Podstawowa im. Franciszka Kujawiñskiego w Górkach Du¿ych,
ul. Jutroszewska 17, tel. 42 232 13 88

Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13,
tel.: 42 614 34 82, 42 232 13 90

Gimnazjum nr 2 im. W³adys³awa S. Reymonta w Tuszynie-Lesie,
ul. Poniatowskiego 11, tel. 42 614 38 63
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Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Tuszynie z siedzib¹ w Górkach Du¿ych,
ul. Jutroszewska 17, tel. 42 232 13 88

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tuszynie, ul. ¯eromskiego 31,
tel. 42 614 31 67

Fot. UM Tuszyn

Fot. R. Gramsz
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�wietlice
S¹ to placówki kulturalno-wychowawcze s³u¿¹ce przede wszystkim po¿y-
tecznemu spêdzaniu wolnego od pracy i nauki czasu. Oto ich wykaz:
G³uchów, tel. 42 232 16 47, godziny otwarcia: wtorek 16-21, �roda
16-21, czwartek 16-21, sobota 15-20
Tuszynek, godziny otwarcia: wtorek 16-20, �roda 16-20, czwartek
16-20, pi¹tek 16-20, sobota 16-20
Kruszów, godziny otwarcia: wtorek 16-20, �roda 16-20, czwartek
16-20, pi¹tek 16-20
Wodzinek, godziny otwarcia: poniedzia³ek 16-20, wtorek 16-20, �roda
16-20, czwartek 16-20, pi¹tek 16-20

Fot. R. Gramsz
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T
Tramwaj ³¹czy³ Tuszyn z £odzi¹ przez 62 lata, od roku 1916 do 1978.
Liniê zbudowa³a spó³ka £ódzka W¹skotorowa Elektryczna Kolej Dojazdo-
wa, która cieszy³a siê ju¿ sukcesem komunikacyjnym w po³¹czeniu szyno-
wym £odzi z Pabianicami, ze Zgierzem, z Konstantynowem i Aleksandro-
wem. Odpowiednie plany sporz¹dzono tu¿ przed wybuchem pierwszej wojny
�wiatowej i zdawa³o siê, ¿e dzia³ania wojenne unicestwi¹ przedsiêwziê-
cie. Ale nie, okaza³o siê, ¿e niemieckim w³adzom okupacyjnym zale¿a³o
równie¿ na tym po³¹czeniu i inauguracja tuszyñskiej linii nast¹pi³a w sa-
mym �rodku okresu wojennego, 18 kwietnia 1916 roku. Mimo ¿e przed-
siêwziêcie firmowa³a spó³ka maj¹ca w nazwie kolej elektryczn¹, wagony
do Tuszyna ci¹gn¹³ parowóz � z braku odpowiedniej mocy elektrycznej.
Sta³o siê zreszt¹ nieszczê�cie, poniewa¿ od iskry z parowozu przeje¿d¿a-
j¹cego przez Rzgów (tak wiod³a trasa) rozszala³ siê potê¿ny po¿ar w tym
mie�cie. Nieszczê�cie to sta³o siê powodem do przed³u¿enia tuszyñskiej
linii o trzykilometrowy odcinek do Kruszowa. Tam bowiem by³a cegielnia,

Na jednym z tuszyñskich
przystanków w okresie miê-
dzywojennym (fot. ze zbio-
rów E. Stasinowskiego)
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a odbudowa spalonego Rzgowa wymaga³a dowozu du¿ej ilo�ci cegie³.
Z pasa¿erskiej eksploatacji kruszowskiego odcinka linii zrezygnowano
w 1931 roku, ale szyny pozosta³y, wiêc w³a�ciciel cegielni Mazaraki na-
dal wykorzystywa³ tor do transportu towarowego. Tê towarow¹ kolejkê
zlikwidowano dopiero na prze³omie lat 60. i 70. XX wieku.
Liniê £ód� � Tuszyn zelektryfikowano w 1927 roku i funkcjonowa³a

z powodzeniem (tak¿e podczas okupacji hitlerowskiej) ponad pó³ wieku.
Powodem jej likwidacji w latach 70. XX wieku okaza³y siê wzglêdy komu-
nikacyjne, tyle ¿e innego typu. Chodzi³o w tym wypadku o poszerzenie
drogi krajowej ³¹cz¹cej Piotrków Trybunalski z £odzi¹. Szyny tramwajowe
u³o¿one by³y na jej poboczu i zachodzi³a konieczno�æ ich przesuniêcia,
a to wymaga³o wyciêcia pasa drzew tuszyñskiego lasu, na co nie godzi³o
siê Ministerstwo Le�nictwa. Ostatni tramwaj linii 42 w drogê powrotn¹
z Tuszyna na ³ódzki plac Niepodleg³o�ci wyjecha³ 17 czerwca 1978 roku
o godzinie 8.17, do celu dotar³ o godzinie 9.25. Odt¹d po³¹czenie
z £odzi¹ zapewni³a ³ódzka linia autobusowa numer 254.

Otwarcie tuszyñskiej linii tramwajowej, 18 kwietnia 1916 roku (fot. ze zbiorów
K. Brzeziñskiego)

�Tuszyn w ziemi piotrkowskiej�, pierwsza monografia Tuszyna napisa-
na i wydana w formie broszury przez miejscowego proboszcza, ksiêdza
Stanis³awa Muznerowskiego w 1913 roku. Ksi¹dz Muznerowski zapisa³
siê w dziejach parafii pod wezwaniem �w. Witalisa jako budowniczy solid-
nej plebanii, a w dziejach Tuszyna jako spo³ecznik, prezes zarz¹du stra¿y
po¿arnej w latach 1910-1925.
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Trzebski Józef, legendarna wrêcz
postaæ le�niczego zwi¹zanego
z Poddêbin¹. Urodzi³ siê w 1899
roku w Cykarzewie na Kresach
Wschodnich, uczestnik wojny pol-
sko-bolszewickiej, trzykrotnie ran-
ny i odbijany z r¹k NKWD. Od
1934 roku pracowa³ w s³u¿bie
le�nej na Kielecczy�nie, w 1939
roku bra³ udzia³ w walkach z So-
wietami pod Grodnem. Internowa-
ny, najpierw przebywa³ w obozie
w Po³êdze naWileñszczy�nie, pó�-
niej pracowa³ jako brygadzista
le�ny, maj¹c w swej brygadzie
wiele znanych z patriotyzmu po-
staci, miêdzy innymi majora Szyn-
dzielorza � �£upaszkê�. Po woj-
nie Trzebski trafi³ do Lublina, na-
stêpnie zacz¹³ szukaæ interesu-
j¹cej go pracy w okolicach £odzi
i znalaz³ j¹ w tuszyñskim lesie
Molenda. Le�niczym by³ do emerytury, na któr¹ przeszed³ w 1966 roku.
Zmar³ w 1973 roku.

U

Us³ugi medyczne
Klinika Invetiva, Tuszyn, ul. Polna 16/20,
tel.: 42 614 26 23, 42 614 25 72, 695 774 525
Leczenie w zakresie detoksykakcji alkoholowej, detoksykacji lekowej. Opie-
ka psychiatryczna. Klinika oferuje tak¿e leczenie innych uzale¿nieñ cho-
rym z tzw. podwójnym rozpoznaniem, zaburzeniami poznawczymi i uzale¿-
nieniem od opiatów.

MEDAN, Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Andrzej Bladowski,
Tomasz Bladowski, Tuszyn, ul. Rzgowska 7A, tel. 42 614 30 24
Leczenie w zakresie: stomatologii zachowawczej i protetyki stomatolo-
gicznej, ortodoncji, laryngologii, okulistyki, ginekologii, dermatologii, dia-
gnostyki schorzeñ krêgos³upa i krêgarstwa, urologii, ortopedii, medycy-
nya pracy, rentgen.
Rejestracja przyjmuje zg³oszenia od poniedzia³ku do czwartku w godzi-
nach od 12 do 18, w pi¹tki od 12 do 17, w soboty i niedziele przychodnia

Fot. ze zbiorów M. Pawlaka

nieczynna.
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Us³ugi pogrzebowe
Kompleksowe us³ugi pogrzebowe (kwiaty, wieñce, wi¹zanki), Tuszyn,
ul. W³adys³awa Jagie³³y 27, tel. 42 614 42 01

Piotr Lesiak, Ca³odobowe us³ugi pogrzebowe: sprzeda¿ trumien i urn,
kompleksowa organizacja i obs³uga pogrzebu, transport zw³ok do ch³od-
ni, kremacje i formalno�ci w USC, ZUS, KRUS. Tuszyn, ul. £owicka 4,
tel.: 42 614 31 02, 603 380 010

W
Waszkiewicz Eugeniusz, burmistrz Tuszyna w latach 1990-1998. Zwo-
lennik handlu bazarowego, widzia³ w nim wielkie szanse rozwojowe dla
Tuszyna i poczyni³ wiele przedsiêwziêæ dla powstania i rozwoju Tuszyñ-
skiego Centrum Handlowego.

Wie� Tuszyn. Status wsi mia³ Tuszyn dwukrotnie � najpierw w swych
pradziejach, zanim w 1415 roku uzyska³ prawa miejskie. Historycy utrzy-
muj¹, ¿e osada wiejska pomiêdzy Dobrzynk¹ a Wolbórk¹ istnia³a od
IX-X wieku prawdopodobnie w ramach w³adztwa mazowieckiego. O takiej
a nie innej przynale¿no�ci terytorialnej mia³y �wiadczyæ grodziska z tego
okresu w Górkach Du¿ych (gmina Tuszyn), miejscowo�ci Grodzisk (na
pó³noc od Tuszyna, w gminie Rzgów) i w Rêkoraju (na po³udniowy wschód
od Tuszyna, w gminie Srock) charakterystyczne dla granicznej rubie¿y
obronnej Mazowsza. Wiadomo, ¿e grodziska te od XII wieku zaczê³y pod-
upadaæ, poniewa¿ nie odpowiada³y ju¿ strukturze pañstwa Piastowiczów
z centrum w Gnie�nie, które podporz¹dkowa³o sobie Mazowszan.
O samej wsi z pierwszych wieków istnienia pañstwa polskiego niewie-

le wiemy � tyle tylko, ¿e mia³a dogodne po³o¿enie przy �rodkowopolskim
odcinku starych szlaków komunikacyjnym wiod¹cych z po³udnia Europy
i Bliskiego Wschodu nad Ba³tyk, najstarszej krajowej drodze z Krakowa
do £êczycy. Frapuj¹ce jest, ¿e w tej wsi ledwie dosz³o do sporz¹dzenia
dwóch wa¿nych dokumentów ksi¹¿êcych z XIII wieku (nieco wiêcej na ten
temat patrz: Kalendarium), co dowodzi, ¿e musia³a to byæ wie� zasobna
i wiele znacz¹ca dla dworów ksi¹¿¹t dzielnicowych; musieli siê tam za-
trzymywaæ albo nawet przebywaæ. W XV wieku wie� by³a dzier¿awiona
przez zaufanego rycerza W³adys³awa Jagie³³y Dobies³awa Koby³ê zwane-
go Dobkiem. I on to doprowadzi³ do nadania Tuszynowi praw miejskich
oraz zosta³ jego pierwszym wójtem.
Po raz drugi Tuszyn sta³ siê wsi¹ na skutek ukazu carskiego z 1 czerw-

ca 1869 roku, który moc obowi¹zuj¹c¹ uzyska³ w listopadzie nastêpnego
roku. Urzêdowe uzasadnienie stwierdza³o, ¿e chodzi o wzglêdy ekono-
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miczne, ale powszechnie uwa¿a siê, ¿e by³ to akt zemsty moskiewskiego
mo¿now³adcy za czynny udzia³ wielu tuszynian w akcji powstañczej w la-
tach 1863-1864. Wie� Tuszyn nie mia³a nawet statusu gminnej, przypi-
sana zosta³a do gminy Górki Du¿e. ¯yj¹ca wed³ug miejskich regu³ (inaczej
byæ przecie¿ nie mog³o) nosi³a ten upodlaj¹cy status do 1923 roku. Usil-
ne starania czynione przez najbardziej �wiat³ych jej mieszkañców od pierw-
szej chwili odzyskanej przez Polskê niepodleg³o�ci przynios³y pozytywny
rezultat � od 1924 roku Tuszyn znów jest miastem.

Z

Zak³ady bud¿etowe
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji, Tuszyn, ul. Brzeziñska 86A,
tel.: 42 614 30 18, 42 232 13 93

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej, Tuszyn, ul. Parkowa 4,
tel. 42 232 13 87

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej, Tuszyn, ul. ¯eromskiego 24/26,
tel.: 42 614 34 92, 42 232 12 06

Miejski O�rodek Sportu i Wypoczynku, Tuszyn, ul. Noworzgowska 20,
tel. 42 614 35 32

Zdrowie
Pogotowie Falck Medycyna, Tuszyn, ul. Rzgowska 5A, tel. 999

Samorz¹dowa Przychodnia Zdrowia, Tuszyn, ul. ¯eromskiego 24/26,
tel. 42 614 30 97. Pomoc lekarska w nocy i �wiêta (dla gmin: Tuszyn,
Rzgów, D³utów, Pabianice, Brójce) Pabianice, ul. Konopnickiej 39A, dy¿ur
nocny od 18 do 8, dy¿ur w �wiêta � 24 godziny, tel. 42 225 95 81,
tel. kom. 510 202 294

Szpital, Tuszyn, ul. Szpitalna 5, tel. 42 614 37 94

Fot. R. Gramsz
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Zofiówka. Wie� utworzona w XIX wieku z dóbr czy¿emiñskich. By³a miej-
scem wypoczynku ³odzian, a atrakcjê rekreacyjn¹ stanowi³ tam akwen
powsta³y z trzech spiêtrzeñ Dobrzynki, umo¿liwiaj¹cy p³ywanie ¿aglówka-
mi i kajakami. Obecnie tereny te na skutek opadu wód gruntowych i za-
niedbañ s¹ wprawdzie nieu¿ytkami, ale wie� wci¹¿ ma du¿e walory klima-
tyczne ze wzglêdu na lesisto�æ okolicy � przyci¹ga obfito�ci¹ grzybów,
�cie¿kami spacerowymi, dró¿kami do jazdy rowerem itp.

Niegdy� Zofiówka w znacznej mierze zamieszkana by³a przez ludno�æ
niemieck¹ wyznania ewangelickiego, która mia³a swój cmentarz i dom
modlitwy. Po wojnie poniemieckie gospodarstwa przejê³o pañstwo, cmen-
tarz ewangelicki uleg³ dewastacji, dom modlitwy jeszcze stoi, choæ nie
s³u¿y ju¿ pierwotnym celom. Jad¹c przez wie�, mo¿na zwróciæ uwagê na
jeszcze jeden budynek � przedwojenn¹ z wygl¹du willê. Nale¿a³a ona do
Aleksandra R¿ewskiego, starosty ³ódzkiego, który po³o¿y³ du¿e zas³ugi
dla powstania Tuszyna-Lasu.

Fot. R. Gramsz
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Budynki w Zofiówce pochodz¹ce z okresu miêdzywojennego:
willa nale¿¹ca do Aleksego R¿ewskiego, pierwszego prezydenta £odzi w II RP,
a pó�niej starosty powiatu ³ódzkiego (fot. R. Gramsz)
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Drewniany dom mieszkalno-letniskowy, z pierwszej po³owy XX wieku
(fot. R. Gramsz)
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