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DOŻYNKI 2017

3 września 2017 r. miały miejsce Dożynki gminno-parafi alne w  Tuszynie.  Gospodarzami 
tegorocznego święta plonów były sołectwa Górki Duże i Górki Małe. Po uroczystej mszy dożynkowej 
w kościele p.w. św. Witalisa w Tuszynie ruszył korowód, składający się z pięknie ustrojonych dorożek 
i powozów konnych oraz traktorów z przyczepami, na plac przy ul. Polska Wola w Górkach Dużych. 

 Burmistrz Tuszyna Witold Małecki  wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem 
Małeckim rozpoczęli ceremoniał dożynkowy witając przybyłych gości. W tym roku mieliśmy zaszczyt 
gościć m.in. senatora Ryszarda Bonisławskiego, posłów: Waldemara Buda, Cezarego Grabarczyka, 
przedstawiciela Starostwa Powiatowego Łódź Wschód Grzegorza  Busiakiewicza, dyrektora wydziału 
rodziny i  polityki społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Piotra Ciepluchę, przedstawicieli 
ARMiR oraz ŁODR Bratoszewice, wójtów i burmistrzów z sąsiednich gmin, delegatów izby rolniczej 
z  terenu Tuszyna, radnych miasta Tuszyna, księży z  parafi i Tuszyn i  Tuszyn Las. Starostowie 
dożynek; Agnieszka Staniszewska i Michał Burczyński wręczyli okolicznościowe  chleby.

  Część artystyczną uświetnił zespół pieśni i tańca POLTEX z Łodzi zaliczany do najlepszych 
zespołów w kraju, Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszowa oraz orkiestra dęta z Tuszyna. Publiczność 
zabawiał parodysta i piosenkarz Andrzej Dyszak, występujący na scenie od ponad 45 lat w Polsce 
i  na świecie. Doskonale bawiono się też przy muzyce Bogdana Borowskiego, współzałożyciela 
zespołu Milano, twórcy takich hitów jak: „Jasnowłosa”, Bara bara”. W przerwach między występami 
przeprowadzono konkursy rozrywkowe, w których główną nagrodą był rower, ufundowany przez 
Urząd  Miasta Tuszyna. Podczas dożynek odbywały się degustacje regionalnych różnorodnych 
potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich ze  Szczukwina, Kruszowa oraz Górek 
Dużych i Małych. Dorobek łowiecki oraz pyszne przekąski z dziczyzny przedstawiły koła łowieckie 
z terenu Tuszyna tj. koło łowieckie nr 42 Tur, koło łowieckie  nr 268 „Orzeł”, koło łowieckie nr 9 
„Żubr”. Zaprezentowało się ponadto Rejonowe Koło Pszczelarskie  z  Tuszyna i   Samorządowa 
Przychodnia Zdrowia w Tuszynie.

 Imprezie towarzyszyły atrakcje dla dzieci: bezpłatne dmuchańce oraz animacje i malowanie 
twarzy. Można było również zakupić publikacje o Tuszynie oraz medal i denar tuszyński..

Edyta  Skoczylas-Skorupska
MOK Tuszyn

OTWARCIE PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 3  W TUSZYNIE

Dnia 14.09.2017r. uroczyście została przecięta wstęga a tym samym Przedszkole Miejskie Nr 3 
w Tuszynie rozpoczęło swoją działalność.

W  uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta – Witold Małecki, z-ca Burmistrza – Maria 
Kopczewska, Przewodniczący Rady Miejskiej- Andrzej Małecki a także radni w tym Przewodnicząca 
Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej – Agnieszka Krawczyk.

Poświecenia nowej placówki oświatowej dokonał Ksiądz Proboszcz Marek Stępniak.
Na uroczystość zaproszeni zostali także dyrektorzy istniejących już przedszkoli oraz 

dotychczasowy gospodarz budynku, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II w Tuszynie – Grzegorz Płachta.
Przy przecięciu wstęgi obecni byli rodzice z  przedszkolakami oraz wieloletni przyjaciel 

tuszyńskiej oświaty – Włodzimierz Bereziński.

W przedszkolu działają dwa oddziały: 
Grupa I  - 21 dzieci  12  - 3-latków
  9  - poniżej 3 lat

Wychowawcy  - mgr Justyna Belica                                           pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa
                               - mgr Joanna Czajka                                          - Katarzyna Stawiana       

 Grupa II  - 10 dzieci 2  - 6 - latków             
 1 - 5- latek                    
 7 - 4- latków                
Wychowawcy  - mgr Małgorzata Bendor- dyrektor            woźna oddziałowa     
                               - mgr Magdalena Kozłowska                         - Katarzyna Jagiełło - Olczyk                                             
                                                                                                                  -  Sabina Łamek
Pracownikiem prac ciężkich jest  Zbigniew Barański,
Sekretarzem przedszkola jest  Ilona Buldecka 

             Przedszkole wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje odporność emocjonalną, 
konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
Buduje także dziecięcą wiedzę o otaczającym świecie oraz dba o wprowadzenie dzieci 
w świat estetyczny przez kontakt ze sztuką. Dba także o zdrowie swoich wychowanków  
i zachęca do podejmowania różnorodnych aktywności rozwijających zdrową postawę.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Tuszynie 
mgr Małgorzata Bendor
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INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN

1.  Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.

Zakończono prace na ulicy Patok w  Żerominie, na którą zostały przyznane środki z  budżetu 
Województwa Łódzkiego, pochodzące z  tytułu wyłączania z  produkcji gruntów rolnych na zadanie 
pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w wysokości 65 270,00 zł.

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

Zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego, adaptacja 
polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku na przedszkole. Prace przebudowy odnoszą 
się do wnętrz części budynku, wykonania zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych  
wraz z utwardzeniem przy projektowanym wejściu do budynku. 

3.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Tuszynie, ul. Poniatowskiego 11, Tuszyn.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie, wykonano roboty budowlane poprawiające charakterystykę 
energetyczną budynku, obejmującą między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych i  ścian 
w gruncie, ocieplenie stropodachów, wymianie starych drzwi i okien na nowe, oraz wykonanie prac 
towarzyszących dociepleniu jak np. obróbek blacharskich, odwodnienia dachu, instalacji odgromowej, 
remont kominów, opaski wokół budynku.
Na realizację zadania Gmina Tuszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 ma przyznane dofinansowanie w kwocie  481 327,82 zł.

4.  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.

Dobiegają końca prace związane z  położeniem nawierzchni na ulicy Brzezińskiej i  ulicy Kępica na 
odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Bazarowej w Tuszynie.
Na realizację zadania Gmina Tuszyn przewiduje dofinansowanie ze Starostwa powiatowego w Łodzi 
w wysokości 400 000,00 zł.

5.  Fundusz Sołecki - Sołectwo Żeromin – zgodnie z  wnioskiem sołectwa zamontowano rolety 
w Świetlicy Wiejskiej     w Żerominie za kwotę 2 000,00 zł.

POROZUMIENIE ZAWARTE POMIĘDZY 
GMINĄ TUSZYN A SKARBEM PAŃSTWA

 – GENERALNYM DYREKTOREM 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

W  dniu 5 września 2017 roku zostało podpisane porozumienie nr 4204/17/2017 zawarte 
pomiędzy Gminą Tuszyn a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  i Autostrad. 
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania 
przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa drogi krajowej Nr 12 na działkach nr ewid. 218/4, 256/2, 
257/2, 260/2, 261/3, 262/2, 430/3, 435/2 obręb Głuchów” oraz „budowa drogi gminnej oznaczonej 
w mpzp 1 KDL, przewidzianej dla obsługi terenów przemysłowych leżących pomiędzy drogą krajową 
Nr 12 i autostradą A1 w m. Głuchów.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZYNIE
INFORMUJE O DZIAŁANIACH NA RZECZ WSPIERANIA

RODZINY W GMINIE TUSZYN 
PODEJMOWANYCH W 2017 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej w  Tuszynie z  dnia 29 września 2016 roku w  sprawie wyrażenia 
zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  ramach partnerstwa 
z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi projektu  unijnego 
pt. „Siłą Dziecka- Stabilna Rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 – Oś priorytetowa: IX Włączenie Społeczne, Działanie: IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i  zdrowotne, 
przystąpiliśmy do realizacji projektu. 

Projekt ten realizowany jest od 01.11.2016 do 30.06.2018 roku. Wnioskodawcą projektu jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Łodzi. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tuszynie. 

Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności usług społecznych ograniczających 
marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w tym 
Gminie Tuszyn dla 54 dzieci biologicznych oraz 33 rodziców biologicznych (dane liczbowe podane 
wyżej dotyczą wyłącznie Gminy Tuszyn). 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe usługi oferowane uczestnikom 
takie jak: usługi szkolenia, usługi psychologiczno-pedagogiczne, usługi terapeutyczne, poradnictwo 
prawne. 

W  ramach projektu po stronie partnera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Tuszynie zatrudniono na umowę o  pracę dodatkowego Asystenta Rodziny.  W  chwili obecnej 
z  uczestnikami projektu prowadzone są zajęcia grupowe i  indywidualne z  psychologami oraz  tera-
peutami.  Prowadzone są również indywidualne zajęcia z dziećmi. 

Należy zauważyć, że Gmina Tuszyn w ramach realizacji projektu nie ponosi żadnych kosztów fi-
nansowych. Na budżet projektu składają się środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W  roku  2017  pod opieką Asystenta Rodziny zatrudnionego w ramach projektu unijnego jest 15  rodzin. 
Zgodnie  z   zapisem  ustawy  z   dnia  04  listopada 2016 roku o  Wsparciu  kobiet w  cią-

ży  i  rodzin „Za życiem”, od 1 stycznia 2017 r., weszła w  życie ustawa. Z  tytułu urodzenia się 
dziecka żywego z  ciężkim i  nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą za-
grażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w  wysokości 4000,00 zł. 
Świadczenie to  przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny. Świadczenie ma charakter jednorazowy 
i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie 
wystawione przez lekarza specjalistę w dziecinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neona-
tologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną cho-
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robę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby. 
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski te można składać w MOPS w Tuszynie. 

Milena Maślanka 
MOPS Tuszyn

ZMODERNIZOWANE SAUNY FIŃSKIE
Na obiekcie Krytej Pływalni „Oceanik” w  Tuszynie podczas przerwy technologicznej 

przeprowadzono modernizację dwóch saun suchych tzw. fińskich. Sauny te wymagały gruntownej 
modernizacji ponieważ z powodu dużego ich obciążenia, sięgającego średnio 1600 osób/mc (dane za 
2016r.) nastąpiło znaczne zniszczenie poszycia wewnętrznego, co niekorzystnie wpłynęło na estetykę 
wnętrza.

Gruntowna modernizacja polegała na całkowitej wymianie urządzeń sterujących, grzewczych 
i całego poszycia wewnętrznego wraz z całą konstrukcją główną. W opisywanych saunach wymieniono 
płytki podłogowe, instalację elektryczną, instalację wentylacyjną oraz zamontowano dźwiękową 
instalację alarmową. Przed wykonaniem poszycia wewnętrznego saun, cała konstrukcja drewniana 
kabiny została odizolowana cieplnie wraz z wykonaną paro-izolacją. Na poszycie wewnętrzne saun 
zastosowano panele z drewna osiki, natomiast oparcia i ławki wykonano z drewna abachi. Całe wnętrze 
sauny doświetlono systemem świateł LED w technologii RBG dającej doskonałe efekty koloroterapi.

Do poprawnego działania sauny zamontowano w jej wnętrzu piec elektryczny o mocy 9kW, 
który połączono z zewnętrznym sterownikiem, utrzymującym wewnątrz kabiny właściwe parametry 
temperatury oraz wilgotności. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zwolennikami saunowania oraz te, które nie miały 
jeszcze okazji skorzystać z zmodernizowanych saun na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie.

Arkadiusz Purymski DYREKTOR 
Miejskie Centrum Sportu  i Wypoczynku

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE

PORADNIA PEDIATRYCZNA
Szanowni Rodzice,
Od 1 września nastąpiły zmiany organizacyjne w Poradni Pediatrycznej. Zatrudniono specjalistę 

pediatrę lek med. Anetę Trzeciak- Jędrzejczyk, która wspólnie z  lek med. G.Kujawską będzie 
sprawowała stały nadzór nad zdrowiem Państwa dzieci. Lekarzami wspierającymi są: lek med. 
A.Ślemp (w trakcie specjalizacji z alergologii) i dr n med. T.Jaroch (specjalista laryngologii dziecięcej). 
Został ustalony stały grafik przyjęć, który przedstawiamy poniżej.

HARMONOGRAM 

Lek med. 
G.Kujawska

Lek med. A. 
Trzeciak – 

Jędrzejczyk
Lek med. 
A.Ślemp

dr n med.
T.Jaroch

LARYNGOLOG
Pok.205-II p. 

Poniedziałek 8.00- 15.35 10.25- 18.00
16.00- 18.00

Wtorek 10.25- 18.00 8.00- 15.35

Środa 8.00- 15.35 10.25- 18.00 15.00-18.00

Czwartek 10.25- 18.00 8.00- 15.35 15.00-18.00

Piątek zamiennie zamiennie

  
Wizyty domowe: 13.00 - 15.35   

GABINET SZCZEPIEŃ

Wtorek   11.30- 13.30
Środa   11.30- 13.30  15.00- 17.00 (dzieci szkolne)
Czwartek  11.00- 13.30   15.00- 17.00

REJESTRACJA

Rozpoczyna się okres zwiększonej zachorowalności u  dzieci. Dbając o  Państwa wygodę i  skrócenie 
czasu oczekiwania w kolejkach, prosimy o pomoc w zmianie organizacji przyjęć. Prosimy Rodziców 
o wcześniejszą rejestrację wizyt pod numerem tel: 42-212 80 92 lub e-rejestrację: https://spztuszyn.
epacjent.net.pl/portal/
Na terenie Przychodni wykonywane jest odpłatne badanie USG stawów biodrowych przez dr n med. 
B. Pruszczyńskiego w czwartki od godziny 14³° (pok.207- II piętro).

PRACOWNIA FIZJOTERAPII

Od 1 października 2017 mamy podpisaną pięcioletnią umowę z  Narodowym Funduszem Zdrowia 
na Fizjoterapię Ambulatoryjną. W ramach umowy będą również realizowane bezpłatne konsultacje 
lekarskie przez: 
dr n med. Aleksandrę Stasiak- Pietrzak
specjalistę rehabilitacji
Konsultacje będą się odbywały raz w miesiącu. 
Obowiązuje skierowanie od lekarza poz i zapisy.
Fizjoterapia domowa jest w trakcie kontraktowania z NFZ. Informacje dla pacjentów zamieścimy 
w terminie późniejszym.

WKRÓTCE OTWARCIE GABINETU PODOLOGICZNEGO

Przychodnia wynajmuje pomieszczenie na prowadzenie Gabinetu Podologicznego, w  którym 
specjalista podolog będzie zajmować się diagnozowaniem i  leczeniem chorób stopy i  stawu 
skokowo-goleniowego. Zabiegi  podologiczne adresowane są przede wszystkim do pacjentów  
z  ograniczeniami ruchowymi, dotknięci chorobami skóry, kości i  stawów, chorobami przemiany 
materii (cukrzyca), pacjenci z  wadliwym ustawieniem stóp i  deformacjami palców (haluksy, palce 
krogulcze), z dolegliwościami na stopach, tj.: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastające, 
czy grzybicze paznokcie, pocące się stopy, rozpadliny na piętach. Świadczenia odpłatne. będzie 
funkcjonował w pok.105- I piętro. 

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA U BONIFRATRÓW

Samorządowa Przychodnia Zdrowia nawiązała współpracę ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. 
Szpital realizuje bezpłatnyProjekt Urzędu Marszałkowskiego REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA. 
Obejmuje on swoim programem szeroki zakres świadczeń: sesje fizjoterapeutyczne, 
psychoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne, dietetyczne i kardiologiczne. Program adresowany 
jest dla osób powyżej 50 r.ż. z chorobami serca. Wymagane jest skierowanie od lekarza poz.

Żaneta Karczewska
Kierownik SPZ w Tuszynie

GDZIE SIĘ LECZYĆ OD 1 LIPCA 2017

Łódzki oddział wojewódzki nfz zakończył postępowania konkursowe w rodzajach:

	Opieka paliatywna i hospicyjna 
	Świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze 
	Leczenie stomatologiczne (w tym ortodontyczne) 
	Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 
	Programy profilaktyczne 
	Świadczenia w dializoterapii otrzewnowej i hemodializoterapii 

Wybrano  poradnie lekarzy rehabilitantów, gabinety stomatologiczne, hospicja, poradnie medycyny 
paliatywnej i zakłady opiekuńczo-lecznicze, które zaopiekują się pacjentami przez najbliższych 5 
lat od 1 lipca.
Możecie państwo sprawdzić dostępność na stronach internetowych nfz w  zintegrowanym 
informatorze pacjenta: https://zip.nfz.gov.pl/gsl/
Kontakt dla pacjentów

Bezpłatna infolinia kolejkowa: 

Pod bezpłatnym numerem 800 007 725 codziennie od  8 do  20 mogą państwo dowiedzieć się, 
gdzie kolejki oczekujących na świadczenia medyczne są  najkrótsze i  jaki jest czas oczekiwania 
do poszczególnych placówek medycznych.
Codziennie od 8 do 20 mogą państwo uzyskać wszystkie informacje na temat zasad bezpłatnego 
leczenia, zasad leczenia zagranicą, refundowanych leków i  placówek, w  których można się leczyć 
bezpłatnie.
Informacje mogą państwo uzyskać pod numerami telefonów:

	801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych 
	42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy 

Informacja dla pacjentów:
Ul. Kopcińskiego 56
90-032 łódź
42 275 40 30 (informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku od 8 do 16)    
   

Źródło: ŁOW NFZ
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WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Dzień  1 września już za nami, ropzpoczeliśmy kolejny rok wspólnej zabawy, nauki i pracy. Dzieci 

wróciły po udanych wakacjach wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do dalszych zabaw.
Witały się z długo niewidzianymi koleżankami i kolegami oraz zapoznawały się z nowymi salami  

i zabawkami.
      Szczególnie ciepło powitaliśmy dzieci i rodziców po raz pierwszy przybywających 
do przedszkola.  Jesteśmy przekonani, że trudne chwile rozstania i  minuty wypełnione tęsknotą 
szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Bedziemy odkrywcami, artystami i twórcami, a wszystko 
po to, by dobrze się bawić, jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności oraz  doskonalić te 
już posiadane.

Życzymy dzieciom wielu radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru 
i niezapomnianych przeżyć, a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia.

                                        Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy  Administracji i Obsługi
                                                 Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TUSZYNIE RUSZA 
Z KOLEJNYM PROJEKTEM ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

MOK Tuszyn jako jedna z 10 instytucji zakwalifikował się do projektu „Łódzkie pełne kultury”, 
który ma na celu przybliżanie uczniom i nauczycielom z regionu bogatej oferty łódzkich instytucji 
kulturalnych. Zasadniczą część projektu stanowią warsztaty edukacyjne prowadzone przez muzyków 
i  animatorów Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w  Łodzi oraz edukatorów Muzeum 
Archeologicznego i  Etnograficznego w  Łodzi i  Muzeum Sztuki w  Łodzi. Podczas zajęć muzycznych 
uczniowie poznają m.in. przysmaki muzyki chińskiej, tajniki gry na  wiolonczeli, wezmą udział 
w  warsztatach perkusyjnych. Dowiedzą się, jak wiele wspólnego ma ze sobą faktura muzyczna 
i  faktura tkaniny. Odkryją potęgę rytmu. Na  zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum 
Archeologicznego i  Etnograficznego dzieci będą mogły posłuchać opowieści o  historii ubioru, 
pieniądza czy o ginących zawodach, takich jak: bednarz, rymarz czy kołodziej. Przekonają się, jak żyli ich 
przodkowie w wiejskiej chacie sto lat temu. Natomiast edukatorzy Muzeum Sztuki w Łodzi przygotują 
dla dzieci cykl warsztatów „Widzimisię”, oparty na „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, 

czołowego polskiego artysty modernistycznej awangardy i współzałożyciela instytucji.
Nauczyciele i  animatorzy kultury wezmą udział w  warsztatach na temat elementów 
muzykoterapii i  arteterapii, które można wykorzystać na lekcjach. Poznają ofertę edukacyjną 
Muzeum Archeologicznego        i  Etnograficznego w  Łodzi oraz Muzeum Sztuki w  Łodzi. Zajęcia 
prowadzone będą    w  placówkach regionalnych od  września do listopada. Zwieńczeniem 
projektu są wizyty jego uczestników w  muzeach i  koncert finałowy w  filharmonii. 
 
Projekt jest realizowany w  ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Źródło: www.ldk.lodz.pl

„PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ”
1 września odbył się już 10 wernisaż poplenerowy „pejzaż malowany ziemi łódzkiej”. W tym roku 

gościliśmy w  powiecie radomszczańskim. Powstało 73 obrazy, wydano katalogi, były: przemowy, 
podziękowania, występy, a  na  koniec wielki tort. Tym razem zostały też zaprezentowane nieliczne 
obrazy z  lat ubiegłych, które można oglądać w  kilku galeriach łdk oraz na dworcu łódź fabryczna. 
Trzy przedstawicielki tuszyna zaprezentowały swoje prace: anna struzik - „papierowi ludzie z żytna”, 
katarzyna miksa – „opuszczony kościół w bogusławowie”, magdalena jaszczak-birkowska – „legenda” 
oraz krótki recital zaprezentowała julia kuśnierczyk.

Magdalena Jaszczak-Birkowska – Mok Tuszyn

NARODOWE CZYTANIE
6 września 2017 r. odbyło się w Tuszynie po raz kolejny Narodowe Czytanie. W tym roku wybór 

padł na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, 
patronat objęła Para Prezydencka. Pięknie przystrojone stoły staropolskie pełne jadła dawały poczucie 
nastroju Polski szlacheckiej XIX wieku. Było wielu czytających: pan burmistrz Witold Małecki, dyrektor 
Szkoły podstawowej Nr 1 w Tuszynie Joanna Owczarek- Szymajda i kierownik świetlicy pani Monika 
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Oleksiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie- Lesie, uczniowie z Gimnazjum Nr 1 i Nr 
2 w Tuszynie , pani dyrektor Domu Seniora”Wigor” Karolina Lasoń, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Górkach Dużych. Uczennice z klasy VII a Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie nie mogły pozostać 
obojętne na akcję czytania, dlatego pod kierunkiem K.Gabrych- Zawiszy pełne pasji i zaangażowania 
czytały fragmenty dzieła Wyspiańskiego, które po dziś dzień zawiera aktualne tematy i  problemy, 
z którymi borykamy się każdego dnia.
Nauczyciele i  animatorzy kultury wezmą udział w  warsztatach na temat elementów mu-
zykoterapii i  arteterapii, które można wykorzystać na lekcjach. Poznają ofertę edukacyj-
ną Muzeum Archeologicznego i  Etnograficznego w  Łodzi oraz Muzeum Sztuki w  Łodzi. Za-
jęcia prowadzone będą w  placówkach regionalnych od  września do listopada. Zwieńcze-
niem projektu są wizyty jego uczestników w  muzeach i  koncert finałowy w  filharmonii. 
Projekt jest realizowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.\

Źródło: www.ldk.lodz.pl

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY 
Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE
Sprawozdanie ze współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr1 im. Władysława Jagiełły w  Tuszynie podjęła współpracę z  Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie w celu  szerzenia  wartości  uosabianych przez Jana Karskiego  - odwagi, pra-
wości, odpowiedzialności  i uszanowanie godności drugiego człowieka szczególnie wśród młodych ludzi. 
Chcemy zaszczepić w uczniach szacunek dla postaci Jana Karskiego.  

Pan Profesor Radosław Palonka, pracujący w departamencie archeologii kontynentu amerykańskiego 
na Uniwersytecie Jagiellońskim zaszczycił naszych uczniów nieodpłatnym przekazaniem SP1 w Tuszynie 
wspaniałego zestawu komiksów dla naszych uczniów pt. Jan Karski – Człowiek, który odkrył Holokaust.

 Dnia 4 września 2017 otrzymaliśmy ten prezent od Pana Profesora jako znak i talizman szczęśliwego 
oraz pełnego wartości dobra i szacunku  różnorodności kulturowej w Europie. Komiksy zostały stworzo-
ne przez dwóch włoskich twórców: Marco Rizzo i Lelio Bonaccorso. To znaczące wydarzenie, gdyż szkoły 
z Włoch biorą udział w projekcie stworzonym i zainicjowanym przez dwie szkoły, SP1 w Tuszynie oraz 
szkołę z Włoch. Pełna lista ponad 20 szkół znajduje się na stronie etwinningowej projektu.

Uczniowie naszej szkoły będą  pisali o swoich odczuciach jakie się pojawiły podczas czytania tej war-
tościowej lektury oraz wyrażą swoją  opinię o komiksie.  Dla Pana Profesora Palonki wyślemy również 
zdjęcia uczniów podczas czytania.

Pragnę poinformować, że całe przedsięwzięcie jest częścią działań przygotowujących naszych 
uczniów do realizacji projektu Erasms+ Unity 2017 pod kierunkiem szkoły Voyager Academy z Peterbo-
rough w Wielkiej Brytanii.

Robert Kobylarczyk

NOWY ROK SZKOLNY 2017/ 2018
Dzień 4 września 2017 roku był wyjątkowy dla całej społeczności uczniowskiej w kraju. Rozpoczął 

się nowy rok szkolny 2017/ 2018. Reforma oświaty spowodowała, że  uczniowie uczyć się będą 
w  ośmioklasowej szkole podstawowej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Tuszynie rozpoczęły 
rok szkolny mszą świętą w Kościele Św. Witalisa, następnie udały się na halę sportową, gdzie zostali 
powitani przez panią Dyrektor Joannę Owczarek- Szymajdę i Wicedyrektor panią Agnieszkę Kubicką- 
Stasinowską. W szczególny sposób powitani zostali nasi pierwszoklasiści, którzy nie kryli obaw przed 
nauką i  czekającymi ich obowiązkami wynikającymi z  bycia uczniem. Dobre słowo do Nauczycieli, 
Uczniów i Rodziców skierował proboszcz naszej parafii ks. dr hab. Marek Stępniak. Grono pedagogiczne 
powiększyło się o nowych pedagogów. Mamy nadzieję, że zmiany okażą się dla wszystkich korzystne. 
Oczekiwanie na wychowawców klas urozmaicili zawodnicy judo ze szkoły Bartłomieja Anderwalda.

Katarzyna Gabrych-Zawisza
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie

DZIENNY DOM „SENIOR - WIGOR” Z TUSZYNA 
PODJĄŁ WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM

 DOLINA DOBRZYNKI
W  dniu 14.09.2017 wspólnie ze Stowarzyszeniem Dolina Dobrzynki została zorganizowana 

impreza integracyjna Seniorów z Rydzynek i Zofiówki z Pensjonariuszami z Dziennego Domu „Senior 

- Wior” z  Tuszyna.   Spotkanie było połączone z  występem Naddobrzyńskiego Kółka Śpiewaczego 
„Wniebogłosy”. Przepiękny występy chóru oraz wspólne śpiewanie wpłynęło na świetną integrację 
lokalnej społeczności.

Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 
Karolina Lasoń

STOWARZYSZENIE KOCHAM TUSZYN PREZENTUJE
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, STOWARZYSZENIE 
KOCHAM TUSZYN prezentuje trzy wystawy zorganizowane w szczególnie 
uczęszczanych miejscach miasta. 

Korzystając z uprzejmości Burmistrza Tuszyna Pana mgr inż. Witolda 
Małeckiego,
 w  pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4 
prezentowane są zdjęcia z wystawy zorganizowanej w dniu 30 lipca 2017 

roku z okazji 90 rocznicy powstania Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Tuszynie. Zdjęcia można oglądać codziennie w godzinach pracy Urzędu.  

W porozumieniu z Kierownikiem Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie Panią mgr Żanetą 
Karczewską, w podległej jej placówce przy ul. Żeromskiego 24/26 
prezentowane są  prace miejscowego artysty Pana Władysława 
Okasa, Codziennie w godzinach pracy Przychodni, obok punktu 
rejestracji, można oglądać „świątki” oraz wiele innych postaci 
będących efektem pasji Pana Władysława. 

Kolejny przyjaciel Stowarzyszenia Kocham Tuszyn, 
Pan Eugeniusz Stasinowski umożliwił zorganizowanie 
(w  pomieszczeniach PPHU FotoSpektrum mieszczących się 
przy pl. Władysława Stanisława Reymonta 3) wystawy sprzętu 

fotograficznego jakim, między innymi, wykonano zdjęcia 
dziś  prezentowane na wystawach Stowarzyszenia. Eksponaty, 
czyli często już zapomniane aparaty i  kamery, można oglądać 
codziennie w  godzinach pracy punktu usługowego Pana 
Stasinowskiego.

Stowarzyszenie Kocham Tuszyn z  radością informuje, 
że dzięki współpracy z  Panem dr n. med. Waldemarem 
Kowalczykiem - Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
oraz Z-cą Dyrektora ds. Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, Panią  Elżbietą Nawrocką, 
będzie możliwe ponowne otwarcie wystawy zorganizowanej 
z okazji 90 rocznicy powstania Szpitala. Wszystkich chętnych do 
jej oglądania zapraszamy w dniach 25 września – 2 października 
na I  piętro pawilonu B placówki. W  tych dniach będzie można 
także zakupić unikatowe kubki i  medale upamiętniające tę 
rocznicę oraz inne okolicznościowe gadżety edytowane przez 
Stowarzyszenie.
       W. Psiursk
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FOTORELACJA MIXER REGIONALNY 2017
2 września Miejski Ośrodek Kultury w  Tuszynie ruszył na  podbój Łodzi, gdzie wspólnie 

z przedstawicielkami Kwiaciarni NASTROJE promowaliśmy naszą gminę.

Agnieszka Pawlak   
Dyrektor Miejskiego  

Ośrodka Kultury w Tuszynie
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ZADBAJMY  O  WŁASNE   BEZPIECZEŃSTWO
W okresie  jesienno-zimowym  w lokalach  mieszkalnych w których urządzenia  grzewcze  

są  wadliwe  lub źle  użytkowane  wzrasta  ryzyko  m.in. pożarów, zaczadzeń, zadymień  dlatego  
pragnę  przypomnieć, że  zgodnie   z  ustawą z dn. 21 czerwca 2001r. o  ochronie praw  lokatorów, 
mieszkaniowym  zasobie   gminy i  o  zmianie Kodeksu  cywilnego (Dz.U. z 2016 r.poz.1610, ze zm.) 
lokator zobowiązany jest do konserwacji i naprawy:
-pieców węglowych i akumulacyjnych;                                                                                                                          
-trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody  przepływowej,  podgrzewaczy wody;                                                                                                                                
-etażowego centralnego  ogrzewania, a  w  przypadku gdy  nie  zostało  ono zainstalowane na koszt  
wynajmującego  także  jego  wymianę.

W  okresie  tym  odnotowujemy też zwiększoną  ilość  zgłoszeń  dotyczących:
- pleśni na ścianach, w  narożach  pomieszczeń, za  meblami itp.                                   

- wsteczne  nawiewy  powietrza  do  pomieszczeń  mieszkalnych  przez  kratki  wentylacyjne.                                                                                                                
Są  to  efekty  nieprawidłowej  eksploatacji  lokali  mieszkalnych m.in. uszczelnienie  drzwi, okien, 
zmniejszenie intensywności wietrzenia, zaklejanie  kratek  wentylacyjnych, suszenie  prania. 
Należy  zauważyć, że częste  wietrzenie  pomieszczeń wpływa na  prawidłową cyrkulację  powietrza  
w pomieszczeniach, w  których  odbywa  się  proces  spalania. Prawidłowe  użytkowanie  lokali  
mieszkalnych  oraz  sprawne  urządzenia  grzewcze pozwolą  uniknąć  zagrożeń  życia  i zniszczenia  
mienia.

W związku z powyższym oraz  w trosce o Państwa  bezpieczeństwo  bardzo  proszę  
o przeprowadzenie przeglądów  i  koniecznych  napraw.

                                                                                       
     Teresa  Rygielska

Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE WYGRAŁA KONKURS 

Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  

„Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja  
-porozmawiajmy o niej”

W ramach projektu będą realizowane porady psychologa klinicznego Anny Ożadowicz. 
Projekt będzie realizowany od 3 października do 30 listopada 2017 r. 
Osoby zainteresowane konsultacjami zapraszamy w dniach:

Data realizacji Godziny przyjęć
Październik: 3,4,10,11,17,18,24,25,31 16-20
Listopad:
7,8,14,15,21,22,28,29

16-20

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Tel: 42 – 614 30 97 lub 42 – 614 31 34.
Projekt adresowany jest do pacjentów zadeklarowanych do Samorządowej Przychodni Zdrowia  
w Tuszynie.
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