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DOŻYNKI W TUSZYNIE

Gospodarzami tegorocznych Dożynek Parafi alno – Gminnych są sołectwa Górki Duże i Górki 
Małe. Świętowanie rozpoczniemy mszą świętą dożynkową o  godzinie 14.00 w  Kościele Świętego 
Witalisa Męczennika w  Tuszynie. Następnie korowód dożynkowy przejedzie na teren sołectwa 
Górki Duże, na plac przy ul. Polska Wola. Po uroczystym przywitaniu gości nastąpi część właściwa 
imprezy. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Poltex”, parodysta Andrzej Dyszak oraz Bogdan 
Borowski – założyciel i współtwórca zespołu MILANO. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy 
turnieje dożynkowe z atrakcyjnymi nagrodami. Specjalną atrakcją dla małych gości będą animacje 
przygotowane przez instruktorów MOK w  Tuszynie: malowanie buzi, zabawy plastyczne, 
zabawy z  chustą animacyjną oraz dmuchańce – wszystko nieodpłatnie. Wszystkich zapraszamy 
na prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, podczas których będzie można spróbować specjalnie 
przygotowanych przez panie specjałów.

Jagoda Jaszczyk

INWESTYCJE PROWADZONE 
PRZEZ REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

1. Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.
W dniu 10 lipca 2017 roku została podpisana umowa na dofi nansowanie dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie Gminy Tuszyn. Z budżetu Urzędu Marszałkowskiego do Gminy Tuszyn 
trafi  65 270,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na remont ulicy Patok w Żerominie.
W drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Remont ulicy Patok w Żerominie 
na działkach nr 52 i  90 obręb 20, gmina Tuszyn” został wyłoniony wykonawca z  którym w  dniu 
2 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa na kwotę 450 909,39 zł. 

2. Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację 
pikniku.

Burmistrz Miasta Tuszyna 29 czerwca br. podpisał umowę dotyczącą udzielenia z  budżetu 
Województwa Łódzkiego pomocy fi nansowej w  formie dotacji celowej, przeznaczonej na 
dofi nansowanie realizacji zadań własnych gminy w  zakresie realizacji zadań własnych gminy 
w  zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina 
Tuszyn otrzymała 5 000, 00 zł na realizację projektu pn.: Integracja sołectwa Żeromin poprzez 
doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku. 
W  dniu 27 lipca br. dokonano zakupu grilla gazowego w  ramach dotacji. Celem projektu jest 
wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, 
a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu. 
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku 
Majorackim, oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w  Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w Rydzynkach Gmina Tuszyn otrzymała prawie1,5 mln zł, pieniądze pochodzą 
z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa została zawarta 24 lipca 2017 roku pomiędzy 
Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn. Dokument przewiduje dofi nansowanie na 
kwotę 1 483 570,00 zł. Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:
−	pierwsza transza w  wysokości 599 348,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim,
−	druga transza w  wysokości 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody 

w Rydzynkach.  
4. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w  budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Tuszynie ul. Żeromskiego 31.

Rozpoczęły się prace budowlane umożliwiające adaptację na potrzeby przedszkola 
gminnego pomieszczeń w  budynku Liceum Ogólnokształcącego, obejmujących m. in.: roboty 
ogólnobudowlane, roboty w  zakresie wod-kan, c.o. i  wentylacji, oraz roboty w  zakresie instalacji 
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elektrycznych. W  drodze przetargu wyłoniono wykonawcę z  którym została podpisana umowa na 
kwotę 356 006,09 zł. 
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – termomodernizacja 
budynku Urzędu Miasta w Tuszynie. 

Dobiegły końca prace związane z  termomodernizacją budynku Urzędu Miasta w  Tuszynie, 
czynności odbiorowe zakończono w  dniu 17.08.2017 r. Wykonawca został wyłoniony w  wyniku 
przetargu nieograniczonego, umowa została podpisana na kwotę 227 326,71 zł. 
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Tuszyn w ramach Regionalnego Progu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na kwotę 163 803,13 zł .
 6. Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4. 
Dobiegły końca prace związane z  kompleksową termomodernizacją budynku mieszkalnego 
w  Tuszynie, ul. Szpitalna 4, czynności odbiorowe rozpoczęły się w  dniu 17.08.2017 r. W  wyniku 
przetargu nieograniczonego wyłoniono dwóch wykonawców, na:
−	 część I – docieplenie przegród i częściowa wymiana stolarki, 
−	 część II – remont instalacji grzewczej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 208 592,58 zł, w  tym gmina Tuszyn otrzyma na realizację 
Projektu dofinansowanie w  ramach Regionalnego Progu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 571 155,29 zł. 
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11, Tuszyn.

Trwają prace związane z  termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w  Tuszynie, prace 
wykonuje firma która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Firma ta dokonała 
przejęcia placu budowy w dniu 24.07.2017 r., prace potrwają do 28.08.2017 r., umowa została podpisana 
na kwotę 814 911,52 zł. 
Na realizację zadania Gmina Tuszyn w  ramach Regionalnego Progu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 481 327,82 zł. 
8. Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów – Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej w Kruszowie 
na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn.

Dobiegły końca prace związane z położeniem nowej nawierzchni w Kruszowie na ul. Wolborskiej, 
czynności odbiorowe zakończono dnia 11.08.2017 r. na podstawie zgłoszenia zakończenia robót z dnia 
26.07.2017r. Z Wykonawcą została podpisana umowa w dniu 23.06.2017 roku na kwotę 447 098,08 zł.
Na realizację zadania Gmina Tuszyn przewiduje dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Łodzi 
w wysokości 400 000,00 zł. 
9. Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. 
Bazarowej w Tuszynie na dz. ew. nr 9, 12, 431, 37.

Na terenie gminy trwają prace związane z położeniem nawierzchni na ulicy Brzezińskiej i ulicy 
Kępica na odcinku od ulicy Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie. Prace wykonuje firma która 
została wyłoniona w  wyniku przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta 26 maja br. na 
kwotę 502 022,97 zł.
Na realizację zadania Gmina Tuszyn przewiduje dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Łodzi 
w wysokości 265 000,00 zł. 
10. Złożono wniosek o  przyznanie pomocy na operacje “Budowa placu zabaw w  Rydzynkach 
i Szczukwinie, gmina Tuszyn”.

W dniu 7 czerwca 2017 roku został złożony w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„BUD-UJ RAZEM” wniosek o przyznania pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 - “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z  wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Celem operacji jest rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej poprawi jakość życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, która zwiększy 
wieź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości 
Rydzynki i Szczukwin.
Nazwa zadania:
- Budowa Placu zabaw w Rydzynkach I Szczukwinie, gmina Tuszyn. 
11. Fundusz Sołecki
- Sołectwo Szczukwin

Zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano następujących zakupów:
 - taboretu gazowego za kwotę 1 283,23 zł brutto,
−	29 sztuk stołów konferencyjnych za łączną kwotę 10 320,93 zł brutto, 
−	 18 sztuk krzeseł za kwotę 810,00 zł brutto,
−	4 okna i 1 drzwi za łączną kwotę 4 399,99 zł brutto. 

- Sołectwo Wola Kazubowa 
Zgodnie z  wnioskiem sołectwa dokonano zakupu wyposażenia kuchni w  świetlicy OSP Wola 
Kazubowa za kwotę 11 350,00 zł brutto.
Zakupiono wyposażenie ze stali nierdzewnej: szafy, szafki, stoły robocze, zlew. 

- Sołectwo Górki Duże
Zgodnie z wnioskiem sołectwa dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów z funkcją grzania i chłodzenia 
w sali OSP w Górkach Dużych, umowa została zawarta Wykonawcą na kwotę 12 819,40 zł brutto. 

- Sołectwo Kruszów
Zgodnie z wnioskiem sołectwa w m-cu maju br dokonano zakupu traktora ogrodowego i wykaszarki 
za kwotę 12 600,00 zł brutto w tym:
- traktor - 11.000,00 zł brutto,
- wykaszarka - 1 600,00 zł brutto. 

- Sołectwo Dylew
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Dylew zlecono wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na kwotę 
4 804,93zł , oraz zakupiono materiały do wyposażenia boiska do piłki siatkowej plażowej za kwotę  
1 500,00 zł tj,: piłka, siatka, słupki, linie wyznaczające pole gry. 
Ponadto zakupiono 3 sztuki stołów i  18 sztuk krzeseł na wyposażenie siedziby sołectwa za łączną 
kwotę 2 963,00 zł brutto. 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W TUSZYNIE
W dniu 18 sierpnia 2017 r. powierzone zostało stanowisko dyrektora w nowo tworzonym 

Przedszkolu Miejskim nr 3  w Tuszynie. Burmistrz Miasta Tuszyna w uzgodnieniu z Łódzkim Kura-
torem Oświaty powierzył to stanowisko Pani Małgorzacie Bendor.  Jest to nauczyciel z wieloletnim 
doświadczeniem w sprawowaniu funkcji kierowniczych. Do 31 sierpnia 2015 r. roku Pani Małgorzata 
Bendor pełniła funkcję dyrektora w  Szkole Podstawowej nr 1 w  Tuszynie osiągając wiele sukcesów 
i przyczyniając się do rozwoju tej placówki.
Aktualnie prowadzone są budowlane prace adaptacyjne w odrębnej, wydzielonej dla przedszkola czę-
ści budynku Liceum Ogólnokształcącego, z planowanym terminem ich zakończenia do dnia 31 sierp-
nia 2017 r. W tym samym czasie przy udziale nowo powołanej Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego 
nr 3 zrealizowane zostaną pozostałe prace organizacyjne w tym zatrudnienie personelu oraz wyposa-
żenie placówki.
Od dnia 1.09.2017 r. planowane jest początkowe uruchomienie dwóch oddziałów przedszkolnych 
mieszczących po 25 uczniów z czasem pracy i pobytu uczniów w godzinach od 6:30 do godziny 17:30. 
W przedszkolu zorganizowane będzie całodzienne wyżywienie dla uczniów. 

Dla rodziców i innych zainteresowanych osób informujemy, że z Panią Dyrektor Przedszkola Miejskie-
go nr 3 można uzyskać kontakt za pośrednictwem sekretariatu mieszczącego się w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie nr tel. 42 6143167.
Z uwagi na posiadane jeszcze wolne miejsca w przedszkolu zachęcamy rodziców wszystkich dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat do nawiązania kontaktu z dyrektorem przedszkola.

mgr Jarosław Urbański
Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej 

Szkoł i Przedszkoli w Tuszynie

 Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II  
w Tuszynie 

w roku szkolnym 2016/2017 
w 100 % zdali egzamin maturalny :)

G R A T U L U J E M Y ! ! !

TEGOROCZNE DNI NASZEGO MIASTA JUŻ ZA NAMI..
ŚWIĘTOWANIE ZACZĘLIŚMY OD PIĄTKU...

           O  godzinie 13 na basenie Oceanik odbyły się  powiatowe ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze, 
natomiast na popołudniowej scenie zagościli: zespół Toolmaker, Dj Kelvin, Krzysztof Siwiak, Bogdan 
Trojanek i zespół Terne Roma oraz Piotr Petrykowski. 
Drugi dzień świętowania rozpoczęliśmy od zawodów dla wędkarzy następnie odbywały się zawody 
dwuosobowych drużyn w piłce siatkowej. Na Orliku odbyły się zawody Strong Man-ów oraz mecz piłki 
nożnej. Na scenie rozpoczęliśmy od wręczenia pucharów dla wędkarzy, nagród w  organizowanym 
przez nas konkursie „Zaprojektuj swój pokój” oraz „Zaprojektuj maskotkę”. Burmistrz Miasta Tuszyna 
wręczył Darii Cieślińskiej puchar Mistrzyni Polski SENIORÓW OYAMA w NOKDOWN kobiet do 55 kg. 
W związku z powyższym Daria została powołana do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy w Estonii 
w listopadzie 2017 r. Następnie wystąpiły zespoły MOK : taneczne i zespół muzyczny Vena. Kolejna 
atrakcją wieczoru był koncert Krzysztofa Siwiaka. Na scenie wystąpili także goście z Brazyli z pokazem 
capoeiry oraz Michał Chyliński z  pokazem zumby. Wokół sceny odbywały się animacje dla  dzieci: 
plastyczne - prowadzone przez instruktora MOK, malowanie twarzy - instruktorzy MOK, taneczno 
- sportowe - prowadzone przez Strefę Kreatywności z  Pabianic. Na wszystkich chętnych ponownie 
czekało kolorowe wesołe miasteczko i przejażdżki konne oraz stoiska z zabawkami i balonami. Można 
było również zakupić monety, kubki, wydawnictw MOK w  Tuszynie. Dla wszystkich mieszkańców 
zagrał nasz rodzimy zespół Fayerwerk. Gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski, który przed koncertem 
włączył się w akcję Cała Polska czyta dzieciom i zaprosił uczniów szkoły w Łodzi na wspólne czytanie. 
Następnie wystąpił zespół Exelent. Na zakończenie imprezy zagrali Dj Peter i Dj Ostal.

Jagoda Jaszczyk
MOK TUSZYN
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90 ROCZNICA POWSTANIA SZPITALA W TUSZYNKU

     W dniu 30 lipca 2017 roku Tuszynek obchodził 90 rocznicę powstania miejscowego szpitala. Jego 
protoplastą było powołane do życia w 1927 roku sanatorium płucno – przeciwgruźlicze dla dzieci. Dziś 
jest to Szpital Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.

Organizatorem powstałej z  tej okazji wystawy było  Stowarzyszenie Kocham Tuszyn 
działające pod przewodnictwem Ryszarda Urbana, zapalonego miłośnika historii i tradycji Tuszyna. 
Jednym z celów działania Stowarzyszenia jest ratowanie od zapomnienia przeszłości Tuszyna i jego 
okolic. Pozytywnie zakręceni członkowie Stowarzyszenia organizują liczne wystawy na których 
prezentują stare zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki, będące w posiadaniu miejscowych mieszkańców. 
Tym razem na miejsce prezentacji wybrano nieużywaną już wieżę ciśnień stojącą nieopodal szpitala 
i będącą niemal jego rówieśniczką. To, zwykle niedostępne dla ludzi, pomieszczenie, organizatorzy 
wykorzystali do prezentacji licznych zdjęć obrazujących historię budowy szpitala, ludzi związanych 
z  jego funkcjonowaniem oraz  unikatowe dokumenty w  tym pierwotne plany projektowanego 
szpitala. Wystawie towarzyszyła prezentacja prac regionalnych artystów: rzeźbiarza Władysława 
Okasa i  malarki wykorzystującej możliwości grafiki komputerowej Małgorzaty Kielan-Kudrzyckiej. 
Uroczystego otwarcia wystawy dokonały Zastępca Burmistrza Maria Kopczewska oraz Radna 
Maria Krawczyk. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Tuszyna. Już na 
etapie przygotowań okoliczni mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w  pracach porządkujących teren 
wokół wieży ciśnień. W  dniu otwarcia wystawy zwiedziło ją łącznie kilkaset osób. Z  niekłamanym 
zainteresowaniem odszukiwali na prezentowanych zdjęciach swoje wspomnienia, znajomych czy 
miejsca, które żyją już tylko na kartach pożółkłych fotografii.  Prezes Ryszard Urban zapewnił, że 
Stowarzyszenie  Kocham Tuszyn, mimo iż nie posiada własnego lokalu, dalej będzie obecne w życiu 
miasta prezentując swoje eksponaty w każdym udostępnionym im miejscu. 

      W. Psiurski

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCA 
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

      Na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 23 marca br. (Dz.U. 2017r. 
Poz. 836), uległa zmianie część przepisów regulujących zasady udostępniania i  przechowywania 
dokumentacji medycznej

ORYGINAŁ TYLKO W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH

art.27 ustawy nakazuje wydanie oryginału tylko na  żądanie organów władzy publicznej i  sądów 
powszechnych. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) będzie mógł otrzymać oryginał swojej 
dokumentacji tylko wówczas, gdy zwłoka wywołana jej kopiowaniem miała spowodować zagrożenie 
dla jego życia lub zdrowia.

NOWE NUMERY TELEFONÓW 

przypominamy Państwu o zmianie numerów telefonów:
LABORATORIUM- 42- 212 80 72
REJESTRACJA PEDIATRYCZNA- 42-212 80 92

Żaneta Karczewska
Kierownik  SPZ w Tuszynie

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
1.  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.

2.  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 Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ)  – Podprogram 2017

1.  Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych przy współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w  Tuszynie realizuje na terenie Gminy Tuszyn Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest współfinansowany 
z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Fundacja nawiązała 
współpracę z  Bankiem Żywności w  Łodzi i  realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) na terenie Gminy Tuszyn, wkrótce rozpocznie się Podprogram 2017. Fundacja 
ponownie będzie wydawać paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
gminy, którzy otrzymali skierowania na paczki żywnościowe. Skierowania wydawane będą przez 
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Tuszynie urzędujących 
wpokojach nr 16 i 26 Urzędu Miasta w Tuszynie przy ulicy Piotrkowskiej 2/4.  

2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuszynie będzie sukcesywnie informować o  terminach 
wydawania paczek żywnościowych. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.
mpips.gov.pl w  zakładce pomoc społeczna/programy/Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) natomiast o dalszych postępach Programu będziemy na bieżąco informować na 
Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Tuszyn oraz w siedzibie Ośrodka i na drzwiach pracowników 
socjalnych w Urzędzie Miasta w Tuszynie.

Program Rządowej Karty Dużej Rodziny –nowe zniżki i nowe wnioski

1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje program Rządowej Karty Dużej Rodziny. 
Karta ta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Karta oferuje np. 
zniżki na komunikację lub korzystanie z  instytucji kultury. W samej Gminie Tuszyn od początku 
funkcjonowania Programu wydano już ponad 600 Kart Dużych Rodzin a kolejne rodziny składają 
wnioski. Serdecznie zapraszamy po formularze wniosków oraz informacje o  przysługujących 
zniżkach do MOPS Tuszyn przy Placu Reymonta 1 w pokoju numer 5. 

2.  Minister rodziny szykuje nowe otwarcie programu Karta Dużej Rodziny. Zapowiada jeszcze 
więcej zniżek. Duże rodziny od kilku lat mogą liczyć na rosnącą przychylność rządu i coraz to nowe 
ulgi dla dużych rodzin. Największe kwoty rodziny oszczędzają jednak na zakupach w sklepach 
czy stacjach benzynowych oraz przy płaceniu rachunku za telefon.

3.  Lista zniżek coraz szersza - Zniżki w prawie 13 tys. miejsc w całej Polsce posiadaczom KRD oferuje 
już około 1,5 tys. firm i instytucji. Większość z tej liczby to ośrodki noclegowe, muzea czy teatry 
a  także sklepy spożywcze, stacje  benzynowe, telefony komórkowe i  transport czy ceny energii. 
Zachęcamy do sprawdzania aktualnej listy zniżek dla posiadaczy KDR na stronie internetowej. 
Pełna lista aktualnych zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl

4.  Z  dniem 1 sierpnia 2017 r. z  ustawy z  dnia 5 grudnia 2014 r. o  Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z  2016 
r. poz. 785, z  późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w  zakresie określenia wzoru wniosku 
o  przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Po nowe wnioski o  Kartę Dużej 
Rodziny można się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie do pokoju nr 5.

5.  Dodatkowo wydajemy także nowe wnioski o  wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin 
Wielodzietnych, która jest rozwiązaniem na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych 
na szczeblu województwa, oferującym system zniżek, a  jej  posiadacze mogą skorzystać 
z  katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej na terenie całego regionu 
łódzkiego.

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

1.  W  związku z  licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu składania wniosków na  świadczenie 
wychowawcze, uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuszynie, 
wydaje i przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 od 1 sierpnia 2017r. 
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2.  Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w MOPS-ie w Tuszynie 
przy Placu Reymonta 1 w  pokoju nr 1, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. 
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej, począwszy od dnia 01.08.2017r. Nowe 
wnioski są do pobrania w siedzibie Ośrodka począwszy od dnia 01.08.2017r.

3.  Główne założenia Programu 500+ pozostają niezmienne. Program Rodzina 500 plus to 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na  każde drugie i  kolejne dziecko, bez  dodatkowych 
warunków. Składającego wniosek na pierwsze dziecko obowiązuje udokumentowanie sytuacji 
dochodowej swej rodziny. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze 
to wsparcie długofalowe. 

4.  Fundamenty programu Rodzina 500+ zostaną bez zmian, system jednak zostanie uszczelniony. 
Zmiany mają dotyczyć: 

- osób samodzielnie wychowujących dzieci – odtąd będą musiały mieć zasądzone alimenty;

-  kwestii fikcyjnego zmniejszania dochodów – ministerstwo chce ograniczyć sytuacje, 
gdy wnioskodawca traci dochód, by po kilku miesiącach uzyskać go ponownie od tego samego 
pracodawcy (jeżeli osoba straci pracę i  ponownie ją podejmie u  tego samego pracodawcy 
w ciągu trzech miesięcy to dochód będzie traktowany jako ciągłość); 

-  osób, które prowadzą działalność gospodarczą na ryczałcie – teraz będą zobowiązani do 
okazania odpowiednich zaświadczeń z urzędu skarbowego.

5.  Więcej informacji o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej: (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej MOPS 
Tuszyn i w siedzibie Ośrodka na drzwiach do pokoju nr 1.

6.   Wniosek na kolejny okres rozpoczynający się 1 października, należy składać od 1 sierpnia. 
Aby rodzic mógł kontynuować pobieranie 500 zł na dziecko lub dzieci, konieczne jest złożenie 
wniosku o jego przyznanie. Wystąpić z nim może matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny 
dziecka, czyli osoby, które wszyscy ci, którzy są uprawnieni do uzyskiwania tego świadczenia.

7.  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. 

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

9.  Dodatkowo informujemy, że  podobnie jak w  przypadku świadczenia wychowawczego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuszynie, wydaje i  przyjmuje wnioski z  Funduszu 
Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy od 1 sierpnia 2017r. Następny okres zasiłkowy na 
Fundusz Alimentacyjny przypada w okresie od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.  

10.  Również od 1 sierpnia 2017r. są wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne, 
w tym przypadku okres zasiłkowy zaczyna się od 1 listopada 2017r. do 31 października 2018r.

11.  Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, 
są dostępne w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Tuszynie mieszczącym się  przy Placu 
Reymonta 1 w Tuszynie w pokoju numer 1. 

Milena Maślanka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

LIPA – KRÓLOWA PEŁNI PSZCZELARSKIEGO LATA
Tuż po przekwitnięciu akacji czyli w połowie czerwca zakwitają pierwsze egzemplarze naszej 
rodzinnej lipy szerokolistnej. Druga z naszych lip – lipa drobnolistna jest bardziej rozpowszechniona 
na stanowiskach naturalnych. Zwykle kończy ona kwitnienie w połowie lipca.

Lipy szerokolistne i drobnolistne określają ramy pożytku w pełni lata. Miód lipowy ma wyrobioną 
markę i dlatego konsumenci pytają o niego. Niestety, drzew dostarczających nektar na ten miód 
ubywa w zastraszającym tempie i nie pomoże tworzenie dotowanych przez Unię Europejską działań 
związanych z rejestracją marek produktów regionalnych i tradycyjnych. Zamiast wypełniać papiery 
trzeba sadzić lipy, dużo lip, bo inaczej drogi do zwiększenia produkcji dobrego miodu lipowego nie ma. 
Oczywiście sadząc lipy nie sadzimy ich dla swoich pszczół tylko dla naszych następców.

Większość lip z których korzystaja nasze pszczoły, też ktoś kiedyś posadził. Dziś nie jest to zadanie 
łatwe, bo terenów, które nam się wydają bezpańskie nie ma. Istnieją jedynie tereny którymi właściciel 
mniej się  interesuje.  Lipa samowolnie posadzona na takim terenie zostanie zniszczona w krótkim 
czasie. Nadzieją jest współpraca pszczelarzy z samorządami. Lipy pięknie sprawdzają się w parkach, 
oczyszczają powietrze, tłumią hałas, dają schronienie ptakom a ludziom cień. W okresie kwitnienia 
pięknie pachną, są też tradycyjnymi drzewami alejowymi. Sadźmy lipy u siebie i namawiajmy sąsiadów 
do tego aby lipy przy domu służyły do wypoczynku w jej cieniu, towarzyszyła miłym spotkaniom 
i pogawędkom. Chciałbym się skupić wyłącznie na jednym aspekcie: siła jest w ilości. Dużo lip – 
duża szansa na dobry miód. Pamiętajmy o tym, że lipy są jedynymi z drzew liściastych najczęściej 
spadziujących, a miód lipowo-spadziowy też jest bardzo smaczny i zdrowy. Sadzenie  lip to dobra 
inwestycja w przyszłość polskiego pszczelarstwa.

Roman Szwed 
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie

W ZOFIÓWCE ZAPŁONĄŁ ZNICZ OLIMPIJSKI!

      A zdarzyło się to 16 lipca 2017 r. O godzinie 15:00 ruszyła 4 edycja Igrzysk Dziecięcych, które, 
jak co roku, zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Doliny Dobrzynki.   I  w  tym roku wiele 

się działo. Powróciliśmy na teren placu Pana Stanisława Sujeckiego przy ul. Głównej 144 by w kilka 
godzin przygotować miasteczko olimpijskie. Wykonanie dziesięciu stanowisk dla dziesięciu nowych 
konkurencji, przygotowanie namiotów technicznych, placu na przedszkolną wioskę olimpijską, to 
był nie lada wyczyn dla organizatorów. Jak zawsze było warto – odwiedziła nas ponad setka dzieci, 
w różnym wieku, z różnych zakątków kraju. Wspólnym mianownikiem miała być wspólna zabawa, bo 
jak inaczej podejść do konkurencji, które niewiele mają wspólnego z tymi, rozgrywanymi na światowej 
arenie? Choć konkurencje odbiegały od tych z dziedzin sportu to również wykorzystywały zwinność, 
szybkość oraz wyobraźnie naszych zawodników. Dzieci przez kilka godzin biegały w najróżniejszych 
slalomach, budowały wieżę, rzucały, skakały, zgadywały a nawet posługiwały się pałeczkami na czas. 
Przedszkolaki, jak zawsze rządziły się swoimi prawami – dzięki inwencji Pani Dyrektor przedszkola 
Winners nie  brakowało ruchu, radości i  rywalizacji, jak to zwykle ma miejsce wśród prawdziwych 
zwycięzców.  
Staramy się, by oprócz zabawy wpleść motyw edukacyjny: tym razem zaprosiliśmy Panią Doktor 
z gabinetu NovaDent w Tuszynie, by fachowo przedstawiła jak dbać o higienę jamy ustnej. Tak, wiem, 
robimy to codziennie, więc cóż nas może zaskoczyć? A  jednak! Krótki quiz dał nam nową porcję 
informacji. Zapraszamy na kolejny odcinek już przy najbliższym przeglądzie!
Wkraczając na zdrową ścieżkę zapewniliśmy naszym zawodnikom mnóstwo owoców i  warzyw 
dla  pokrzepienia sił. Pragnienie skutecznie gasiła woda „Święcicki Zdrój” – dziękujemy Panu 
Michałowi Święcickiemu za wsparcie naszego przedsięwzięcia.
Po długich zmaganiach w  konkurencjach igrzyskowych przyszedł czas na pokaz realizowany przez 
zawodowych sportowców – pokaz Capoeiry.
Przyjechali do nas:
Contramestre Cristiano „Secao” Silva – rodowity Brazylijczyk z Salvadoru da Bahia, trener personalny, 
zawodnik Capoeira, trener sztuk walki oraz Borys Birkowski wielokrotny medalista w sztukach walki, 
który specjalizuje się nie tylko  w Capoeira, ale również w judo i sambo. 
Panowie całą swoja siłę i energię wkładają w rozwój capoeira w Polsce i tym razem dali popis swoich 
umiejętności, co więcej - zaangażowali naszych zawodników do wspólnych wyczynów.
Finał Igrzysk był pełen dyplomów, medali i  nagród ufundowanych przez Stowarzyszenie Doliny 
Dobrzynki, sympatyków Stowarzyszenia a także Pana Dyrektora pływalni „Oceanik”. Nasi zwycięzcy 
będą mogli zrelaksować się na basenie oraz poczuć morski klimat i  skorzystać z  jego właściwości 
w grocie solnej.
Pragnę podziękować wszystkim współorganizatorom Igrzysk. Kochani bez Waszej pracy, inwencji, po 
prostu nie byłoby Igrzysk.
Dziękuję Sponsorom, bez Waszego zaangażowania nie byłoby tyle radości.
Dziękuję Wam Drodzy Rodzice, za Waszą obecność a przede wszystkim za obecność Waszych Dzieci 
– bez nich całe to przedsięwzięcie zwyczajnie nie miałoby sensu! 

Igrzyska współfinansowane przez członków Stowarzyszenia dolina Dobrzynki i Gminę Tuszyn.

Matka Organizatorka 
Anna Tomicka

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W TUSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017

    Rok szkolny 2016/2017 dobiega końca, zatem czas na podsumowanie tego, co nas spotkało.
Początek września 2016 roku obfitował w ważne wydarzenia związane z obchodami 600- lecia nadania 
praw miejskich Tuszynowi. Z tej okazji 12.09.2016 uczniowie z klasy VI a i VI b wzięli udział w konkursie 
krasomówczym pt.,,Tuszyn słowem malowany”. Nasza uczennica- Dagna Sar uzyskała II miejsce i 
nagrody rzeczowe. W dniach 15-16.09.2016 r. uczestniczyliśmy w oficjalnych uroczystościach 600- 
lecia nadania praw miejskich Tuszynowi. Nie przez przypadek obchody rozpoczęły się przy pomniku 
Władysława Stanisława Reymonta- Noblisty, który mieszkał w dzieciństwie w naszym mieście. Kwiaty 
złożył profesor Piotr Gliński, burmistrz Tuszyna- Pan Witold Małecki i  przewodniczący Rady 
Miejskiej –Pan Andrzej Małecki. Obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i 
gminy, uczniowie, mieszkańcy, bo nie często można uczestniczyć w równie ważnych uroczystościach. 
Zostały wręczone nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Żołnierze 
Wyklęcia- Bóg, Honor, Ojczyzna”, gdzie patronat pełnił IPN w Łodzi i Burmistrz Miasta Tuszyna.

Warto wspomnieć, że wrzesień w naszej szkole to możliwość nauki w Szkole Muzycznej 1 stopnia, gdzie 
zajęcia rozpoczynają się popołudniami. To ważne, bo nasza szkoła tętni życiem do późnych godzin 
popołudniowych.  Kolejną ważną datą w życiu szkoły był 17.09.2017, czyli „Biała Sobota” pod hasłem 
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„Sport to zdrowie”. Akcję koordynowała Pani Dyrektor Joanna Owczarek – Szymajda i kierownik 
Przychodni Samorządowej w Tuszynie- pani Żaneta Karczewska. Uwieńczeniem sukcesu było 
otwarcie tak długo oczekiwanego gabinetu stomatologicznego. Uroczystości towarzyszyły występy 
wokalne, sportowo- muzyczne, pokazy akrobatyczne nad którymi czuwali: Aneta Małgorzaciak, 
Mariusz Kotarski. Pozostając w  atmosferze ruchu, zdrowia i aktywności fizycznej 15.10.2016 r. 
uczestniczyliśmy w III edycji „Biegu w Zofiówce”, który upamiętniał zamordowanych mieszkańców 
przez wojska niemieckie w październiku 1939 roku. Zorganizowane były biegi na 400, 800, 
2500m. i dość modna dyscyplina sportowa- nordic walking. Nadal pozostajemy w kręgu wydarzeń 
historycznych. 11 listopada to ważna data w kalendarzu dla każdego Polaka. W dniu Odzyskania 
Niepodległości  Pani Dyrektor Joanna Owczarek- Szymajda i Wicedyrektor Agnieszka Kubicka- 
Stasinowska uczestniczyły w uroczystej mszy św. W obecności Włodarzy Miasta Tuszyna. Pan 
R.Kobylarczyk zadbał, by szkołę reprezentowała grupa sztandarowa, obecni byli nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice, a także ci, którym nie była obca data 11 listopada. Po mszy był uroczysty 
występ Chóru Szkolnego pod  kierunkiem pana Mariusza Kotarskiego, który  wykonał z pełną 
krasą i zaangażowaniem pieśni patriotyczne początku XX wieku. Wzruszeniom nie było końca. 
Po uroczystościach patriotycznych wróćmy do naszej szkoły. 23 listopada 2016 roku z inicjatywy 
pani Barbary Kiragi odbyło się spotkanie z Władysławem Okasem, autorem książek o Tuszynie. 
Uczniowie z klasy VI b mogli dowiedzieć się wielu ciekawych opowieści z dzieciństwa i czasów 
młodzieńczych pana Władysława, a także tego, że  bracia jego ukochanej żony walczyli u boku 
znanego Łupaszki.  Należy nadmienić, że uczniowie p.B. Kiragi wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji „Bohaterom”-wyślij kartkę do powstańca warszawskiego. W podziękowaniu uczniowie 
otrzymali podziękowania od żyjących powstańców.
Grudzień 2016 roku obfitował w akcje pomocy najbiedniejszym i najbardziej pomocy potrzebującym.
9 i 10.12.2016 roku uczniowie z klas IV- VI pod opieką siostry Mirosławy Atlińskiej, Czesławy Pach 
i Krzysztofa Jureczka brali udział w zbiórce Caritas „Tak, pomagam”, która odbywała się w Biedronce.

Także w grudniu miała miejsce akcja „Serce na gwiazdkę”, którą koordynowała siostra M. Atlińska, 
a  która była skierowana do dzieci z  Domów Dziecka. Wśród naszych uczniów zebraliśmy aż 62 kg 
słodyczy, które zostały przekazane dla najmłodszych podopiecznych łódzkich placówek. Nasi 
uczniowie chętnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi. Są pełni empatii i chęci pomocy. 
Koniec grudnia zoowocował kolejną już wystawą łódzkiego oddziału IPN, którą koordynowała 
pani Barbara Kiraga, a która nosiła tytuł „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”. 
Wystawa trwała do połowy stycznia 2017 r. i  przyciągnęła wiele zainteresowanych osób czasem 
historycznym i tematem wystawy.
Ważnym wydarzeniem, które było po raz pierwszy w naszej szkole to akcja oddawania krwi pod hasłem 
„Tu chodzi o życie”. Apelowaliśmy o świadome uczestnictwo w akcji, o jej pozytywach, ale nikt nie 
spodziewał się tak dużego zainteresowanie, które skutkowało kolejnym spotkaniem z „czerwonym 
autobusem” PCK i jego wspaniałej załogi w kwietniu 2017r. Jak co roku, w styczniu graliśmy razem 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Udało  się zebrać naszym wolontariuszom ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Tuszynie kwotę 6091,73 gr. Koordynatorm akcji w naszej szkole była pani Aneta 
Małgorzaciak. Opiekę nad kwestującymi uczniami pełnili: Agnieszka Krawczyk, Elżbieta Nowicz 
i Robert Kobylarczyk. Kolejne miesiące nowego roku 2017 obfitowały w kolejne, ważne dla szkoły 
wydarzenia. Dzięki współpracy z Miejskim Domem Kultury w Tuszynie, w naszej szkole można było 
oglądać wystawę pt.,,Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”, podczas której uczniowie, 
ich rodzice, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy miasta i gminy mogli podziwiać piękno Tuszyna i jego 
zakątków ujęte w obrazach lokalnych artystów.
13 marca 2017 roku uczniowie z klasy VI a i V b udali się do fundacji ,,Gajusz” w Łodzi, aby zapoznać 
się z działaniem fundacji, poznać jej historię oraz przebywających małych, czasem bardzo chorych 
podopiecznych. Koordynatorka wolontariuszy na terenie fundacji, pani Gabrysia Halakiewicz 
opowiadała o trudach z jakimi każdego dnia stykają się dzieci, ich rodzice, opiekunowie i pracownicy 
fundacji. Wzruszeniom nie było końca, bo opowieść o  tym, że  nie  doceniamy jak wiele posiadamy 
dobra, wzruszyło do łez kilkoro z uczniów. Przekazaliśmy liczne pluszaki, które począwszy od lutego 
uczniowie zbierali dla dzieci z  chorobami onkologicznymi przebywającymi w  fundacji „Gajusz”. 
Podjęcie współpracy z łódzką fundacją była z inicjatywy Katarzyny Gabrych - Zawiszy. Uczennice 
z  klasy VI a  będą uczestniczyły w  państwowym szkoleniu dla wolontariuszy, które  odbędzie się 
w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 85 w dniu 12 czerwca 2017 roku. 
Dwa dni później - 15.03.2017 roku prace czternastu uczniów z  naszej szkoły ukazały się na 
stronie internetowej w  Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na stronie internetowej www.
jankarski.net z  siedzibą w  Nowym Jorku. Artykuł przedstawia uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Tuszynie, którzy po lekturze komiksu pt. ,,Misja Karskiego” napisali komentarze do utworu. Akcję 
koordynowała pani Bożena Zaremba. To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły. Dziękujemy panu 
Robertowi Kobylarczykowi za promocję naszej placówki za granicą i pozyskanie cennych materiałów 
dydaktycznych, by urozmaicić lekcje języka angielskiego. Zdecydowanie marzec w  naszej szkole był 
bogaty w  ważne wydarzenia. Niewątpliwie takim były zajęcia edukacyjne na  Politechnice Łódzkiej 
zorganizowane dzięki pani Ewie Maciejek. Uczniowie uczestniczyli  w ścieżce edukacyjnej „Z chemią 
zmieniamy świat” dla klas IV- VI w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Zajęcia prowadzili 
studenci, doktoranci i  pracownicy Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Uczniowie wiedzą czy 
są polimery i gdzie można je odnaleźć, co to takiego promieniowanie i jaki ma wpływ na organizm ludzki.

5 kwietnia 2017 roku, po raz pierwszy w Szkole Podstawowej Nr 1, z okazji Światowego Dnia Autyzmu 
odbyło się spotkanie z  Urszulą Pecyną uświadamiające dzieciom czym jest autyzm, jakie objawy  są 
typowe dla tej trudnej w  przebiegu chorobie i  jak żyć z  osobami dotkniętymi autyzmem. Spotkanie 
było możliwe dzięki staraniom pani Moniki Oleksiewicz. Kolejnego dnia, 6 kwietnia 2017 roku w SP 
Nr 1 odbył się Kiermasz Wielkanocny, podczas którego uczniowie sprzedawali piękne ozdoby związane 
z  tradycją wielkanocną, wykonane samodzielnie a  przeplatane pasją i  zaangażowaniem. Dochód 
w  całości został przeznaczony na zakup jednolitych strojów dla uczniów reprezentujących naszą 
szkołę podczas występów muzycznych. I w ten sposób nastał maj. Wiosna w pełni, w szkole działania 
rozsławiające „Jedynkę” w gminie i poza nią. 25 dnia maja uczniowie klasy VI a z wychowawczynią - 
panią Katarzyną Gabrych - Zawiszą udali się do Domu Dziennego Pobytu „Wigor” z Tuszyna - Lasu, 
aby przedstawić seniorom występ z  okazji Dnia Matki. Był to pierwszy występ u  Seniorów naszych 
uczniów, ale zapewne nie ostatni, bo w uczniach jest mnóstwo empatii, chęci współpracy ze starszymi 
mieszkańcami miasta i  gminy Tuszyn, gdyż są dla nich źródłem wiedzy o  mieście, historii, o  której 
nigdzie indziej nie przeczytają. 26 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się występ uczniów ze Szkoły 
Muzycznej 1 Stopnia w  Tuszynie z  okazji dnia Matki połączony z  poczęstunkiem dla zaproszonych 
gości. Wzruszeniom nie było końca. Sentymentalny repertuar, zaangażowanie uczestników koncertu 
i  miłość w  oczach oglądających mam to widok, który wyraża wszystko. Po występie dla mam jest 

pewne, że i tym razem to nie pierwsza i nie ostatnia inicjatywa, którą będziemy mogli powtórzyć za rok. 
Sztandarowe święto czerwca, czyli Dzień Dziecka to swięto podczas którego wychowawcy i nauczyciele 
spotkali się wychowankami na „Orliku” i tam odbywały się obchody dnia Dziecka na wesoło. 
Początkowo obserwować było można różnorodne techniki gaszenia i  ratownictwa Straży Pożarnej, 
następnie uczniowie i nauczyciele brali udział w zawodach na wesoło, np.: przeciąganie liny, wyścigi 
z jajkiem, itp. W trakcie zabawy posililiśmy się przy kiełbaskach pieczonych na grillu. Wspaniały to 
był czas, ale w  „Jedynce” zawsze świeci słońce i  jest doskonała zabawa. A  nasze zakończenie roku 
szkolnego 2016/ 2017 miało rangę wojewódzką i  jak do tej pory żadna szkoła na terenie gminy nie 
może się poszczycić takim wyróżnieniem, a tak niewątpliwie było.
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski pożegnali rok szkolny 
2016/2017 wspólnie ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie. 

W uroczystości uczestniczyli także m.in.: Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki policji w Łodzi, 
Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Łodzi, Roman Laskowski, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, 
Ewa Ziółkowska, wiceprezes zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Posła na 
Sejm Joannę Kopcińską reprezentowała Marta Wandzel. 

Podczas uroczystości uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysokie średnie ocen oraz z sukcesami 
uczestniczyli w licznych konkursach i turniejach, otrzymali z rąk dyrektora szkoły Joanny Owczarek-
Szymajdy nagrody i  dyplomy. Upominki najzdolniejszym wręczył również łódzki kurator oświaty. 
Dyplomy, gratulacje i podziękowania odebrali także nauczyciele, rodzice i przyjaciele szkoły.
My, społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie podejmowaliśmy szereg inicjatyw, aby nasza 
szkoła była atrakcyjna zarówno dla uczniów jak i dla rodziców. Na tym nie poprzestaniemy. Jesteśmy 
pełni pomysłów i planów na kolejne lata, o czym Państwa będziemy informować na bieżąco.

mgr Katarzyna Gabrych-Zawisza
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie

OSP TUSZYN NA 22 MIĘDZYNARODOWYM RAJDZIE
 GWIAŹDZISTYM W SØNDERBORG W DANII

     Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie reprezentowali Polskę na  Międzynarodowym 
Rajdzie Gwiaździstym, który odbył się w dniach 25-28 maja br. w miejscowości Sønderborg w Danii.

Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie był jedynym polskim pocztem 
sztandarowym uczestniczącym w uroczystej paradzie przez Miasto Sønderborg, w której prezentowały 
się Ochotnicze Straże Pożarne z wielu regionów Europy i nie tylko.

Atrakcją zlotu była także prezentacja zabytkowego sprzętu pożarniczego, gdzie  obejrzeć można 
było piękne stare samochody, sikawki konne i inny sprzęt służący strażakom wiele lat temu, niektóre 
okazy liczyły sobie ponad sto lat.

Podczas imprezy Druhowie mieli także okazję do zapoznania się z najnowszym sprzętem 
służącym obecnie w ochronie przeciwpożarowej i wspomagającym pracę ratowników, a także obejrzeć 
stosowane przez duńskich kolegów techniki ratownictwa drogowego podczas symulowanej akcji 
ratowniczej osoby uwięzionej w pojeździe.
Wydarzenie to było doskonałą okazją do zapoznania się z problematyką pożarnictwa w różnych 
częściach świata oraz zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości strażackich.

mgr inż. Mateusz Wymysłowski
Samodzielne Stanowisko ds. obrony cywilnej i p.poż

DZIENNY DOM „SENIOR – WIGOR” ROZPOCZĄŁ
WSPÓŁPRACĘ Z POLSKIM TOWARZYSTWEM 

GERONTOLOGICZNYM
    Pod koniec maja 2017 Dzienny Dom „Senior – Wigor” z Tuszyna podjął współpracę z Polskim 
Towarzystwem Gerontologicznym oddział z Łodzi. Pensjonariuszy odwiedzili członkowie 
Towarzystwa - prof nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska - Dubas, prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-
Kardas, dr Anna Gutowska, mgr Wojciech Świtalski, dr Marcin Muszyński, mgr Rafał Przybysz.

Kierownik Dziennego Domu Karolina Lasoń przeprowadziła wykład pt.: „Funkcjonowanie placówki 
Dziennego Domu „Senior – Wigor” w  Tuszynie w perspektywie założenia Długofalowej Polityki 
Senioralnej w Polsce”. Po wykładzie został wyświetlony film o Dziennym Domu „Senior – Wigor”  
w Tuszynie. Po części oficjalnej był czas na poczęstunek i dyskusję.

Karolina Lasoń
Kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Tuszynie
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IMPREZA INTEGRACYJNA W DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE

      Pensjonariusze Dziennego Domu „Senior - Wigor w Tuszynie w ramach współpracy z Domem 
Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zostali zaproszeni na imprezę integracyjną pod koniec czerwca 
2017 roku. Piękne występy, koncerty, tańce, wizyta motocyklistów i życzliwość dyrekcji, pracowników 
i pozostałych gości sprawiło, że to był piękny i wyjątkowy czas.

Karolina Lasoń
Kierownik Dziennego Domu 

 „Senior-Wigor”  
w Tuszynie

PROJEKT ŁDK „KOLOROWA LOKOMOTYWA”

     Miejskiemu Ośrodkowi w Tuszynie udało się 
zakwalifikować do kolejnego projektu ŁDK pt.”Kolorowa 
Lokomotywa” dofinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.

Po raz 5 ruszyła w  region „Kolorowa Lokomotywa – Na 
zielonym szlaku 2017 – projekt ekologiczno-artystyczny dla 
dzieci z  województwa łódzkiego”. To już 5 edycja projektu. 
W  tym roku, podobnie jak w  roku ubiegłym, do projektu 
przystąpiło 14 instytucji z województwa łódzkiego.

Celem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z  praktycznymi zadaniami ochrony 
i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzić 
w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy 
proekologiczne, obudzić w  odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. 
W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie 
talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu.

Kolejnym zadaniem projektu jest promocja walorów przyrodniczych regionu na terenie 7 Parków 
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Przedborski PK, 
PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalski PK, Sulejowski PK oraz Załęczański PK. Odbiorcy projektu 
edukowani będą z  tradycji, potencjału i  możliwości jakie płyną z  materialnego i  niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego regionu łódzkiego bazującego na plonach ziemi. Tworzone artefakty 
artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez 
użycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.

  W  tym roku uczestnikami projektu są dzieci z  14 miast województwa  łódzkiego: Tomaszów 
Mazowiecki, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Tuszyn, Bełchatów, Sieradz, Skierniewice, 
Sulejów, Opoczno, Zelów, Kutno, Zduńska Wola i Łódź.

W ramach projektu odbyły się w turze lipcowej trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych: warsztaty 
ekologiczno-artystyczne w 14 miejscowościach w regionie, każde ze spotkań warsztatowych składało 
się  z 3 typów warsztatów: plecionkarstwo, papieroplastyka oraz rzeźba.

Wycieczki ekologiczne do 7 Parków Krajobrazowych w  województwie, podczas których odbędą się 
w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa (gra malarska) oraz gobelin ekologiczny.

Zwiedzanie oraz warsztaty pn. O zasługach małej pszczoły, Ekologia na wiejskim 
podwórku, Opowieści o drewnianej zagrodzie lub Podziwiam i chronię przyrodę w Ogrodzie 
Botanicznym w Łodzi.
Tuszyn odwiedził Ogród Botaniczny w  Łodzi i  park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 
Między 21 a 25 sierpnia odbędzie się 2 tura projektu dla kolejnych 40 chętnych dzieci. Ochotnicy wraz 
z instruktorami MOK skorzystają z tego samego cyklu warsztatów.

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN

SOBÓTKI 23.06.2017 R.

   Mimo zmiennej pogody świętowanie zaczęliśmy zgodnie z  planem o 19.00. Dla wszystkich 
zebranych zagrał DJ ZGRYWUS, zabawiając dużych i małych aż do północy. Dzieci zaprosiliśmy do 
wspólnej zabawy podczas malowania na  folii, zaproponowaliśmy także balonowe zoo i malowanie 
twarzy. Tatusiowie wraz ze swoimi pociechami wzięli udział w konkursie dla Super Duetów. Po 21.00 
zapłonęło świętojańskie ognisko buchające złotymi płomieniami. Kolejny raz tradycji stało się zadość…

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN
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WARSZTATY RUCHOWE W MOK
      24 lipca odbyły się tygodniowe warsztaty: zabawy poznawczo - integrujące,  warsztaty plastyczne 
i  ruchowe. Następnie poobiedni spacer po mieście, ruch na powietrzu, zajęcia w  bibliotece oraz 
warsztaty muzyczne - karaoke. 25. 07 - budowaliśmy integrację naszej grupy, uczestniczyliśmy 
w zajęciach zumby i zaszaleliśmy w figloraju, kolejnym przystankiem był turniej gier planszowych, 
obiad, relaks podczas którego słuchaliśmy zabawnych fragmentów publikacji dla dzieci i młodzieży, 
a  przede wszystkim dyskutowaliśmy o  sensie czytania. Na  zakończenie dnia odbyły się warsztaty 
z gliną i modelarnia. Środa upłynęła pod znakiem wycieczki warsztatowej do Ogrodu Botanicznego 
w Łodzi. Czwartek to zabawy na powietrzu i na basenie, gimnastyka w plenerze, warsztaty muzyczne 
i  zajęcia w  bibliotece. W  piątek popracowaliśmy nad  rękodziełem, uczyliśmy się plecionkarstwa, 
wyrobów dekoracyjnych z papieru oraz rzeźbiarstwa, „lataliśmy” samolotem i wesoło bawiliśmy się 
podczas podsumowania warsztatów i zabaw plenerowych.

Przed nami jeszcze jedna tura warsztatów wyjazdowo – stacjonarnych już od 21 sierpnia. Czekamy 
z niecierpliwością. 

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN

NASZ RODZIMY ZESPÓŁ FAYERWERK
   Zespół najczęściej grywa podczas zlotów motocyklowych i  trakerskich oraz podczas pikników 
country. Szczególnie dumni jesteśmy z ich występów podczas dwóch dużych imprez tego lata. Pierwsza 
z nich to odbywający się w dniach 20-23 lipca, jubileuszowy XX Western Piknik Sułomino, Folk Blues 
Country & Bluegrass Festival. Zespól pojawił się tam, ze specjalnie na tę okazję skomponowaną 
piosenką pt. „Ślad na ziemi”. Utwór jest oficjalną piosenką promującą tę imprezę i  znalazł się na 
składance DJ MIX CLUB wśród największych hitów tego lata. FAYERWERK zagrał tam trzy koncerty 
w czwartkowy, piątkowy i sobotni wieczór, obok takich gwiazd jak Zdrowa Woda, Babsztyl, Łzy, Kombi, 
Rednex i wielu innych.  Już tydzień później, 28 lipca FAYERWERK po kilkuletniej nieobecności, znowu 
wystąpił podczas Międzynarodowego Pikniku Country w  Mrągowie. Członkowie zespołu wystąpili 
także na Rodzinnym Pikniku Motoryzacyjnym w  Sulejowie, na Turnieju Sportowo - Rekreacyjnym 
w Zelowie oraz na scenach dożynkowych w Glinnie i Plichtowie.

Tuszyński zespół FAYERWERK istnieje od 2001 roku. Wykonuje muzykę z  kategorii country-rock. 
W  repertuarze ma utwory autorskie oraz covery światowych standardów. Obecnie zespół tworzą: 
Jennifer Schwartz – śpiew, Julia Kuśnierczyk -śpiew, Bogdan Lesiak – gitary, śpiew, Artur Lesiak – 
gitara elektryczna, pianino, Tadeusz Bocheński – gitara basowa, Miłosz Cichecki – perkusja. 

Jagoda Jaszczyk
MOK TUSZYN

SOŁECTWO ŻEROMIN
Projekt pn.: „Integracja mieszkańców sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy 

Wiejskiej oraz organizację pikniku” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego.

Gmina Tuszyn otrzymała dotację dla sołectwa Żeromin w wysokości 5 000,00 zł  na dofinansowanie 
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach 
wiejskich. 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w ramach dotacji 
zakupiono grill gazowy i namiot dla sołectwa Żeromin.

Celem projektu jest wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie 
wielopokoleniowej, a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu.
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