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ECHO GMINY TUSZYN

KONFERENCJA „WPŁYW ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ 
NA ROZWÓJ MIASTA I GMINY TUSZYN ORAZ REGION”

W  dniu 16 stycznia 2017 r. W  Urzędzie Miasta w  Tuszynie odbyła się Konferencja 
poświęcona w  szczególności zamierzeniu inwestycyjnemu polegającemu 

na  realizacji skrzyżowania z  ruchem okrężnym na drodze krajowej nr 1 na odcinku od 
km 375+900 do km 376+100 w  miejscowości Głuchów przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z finansowaniem przez Skarb Państwa.

W konferencji wzięli udział m.in.: Pani Joanna Kopcińska Poseł na Sejm RP, Pani Alicja Ka-
czorowska Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Buda Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Polak Poseł na 
Sejm RP, Pan Piotr Cieplucha Doradca Wojewody Łódzkiego prof. Zbigniewa Rau, Pan Andrzej 
Opala Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pan Maciej Tomaszewski Dyrektor Oddzia-
łu GDDKiA w Łodzi, Pan Marek Cieślak Wiceprezes Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropoli-
talny, Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pan Krzysztof Jędrzejczak Zastępca Wójta Gmi-
ny Moszczenica, Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie wraz z Rad-
nymi, Pani Teresa Brzozowska Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego oraz Pan Mar-
cin Kasner Przedstawiciel firmy Goodman. Organizatorem Konferencji był Pan Witold Małe-
cki Burmistrz Miasta Tuszyna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ww. Parlamentarzystów, 
Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pana 
prof. Zbigniewa Rau Wojewody Łódzkiego, Pana Andrzeja Opali Starosty Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, Pana Marka Cieślaka Wiceprezesa Stowarzyszenia ŁOM, Pana Sylwestra Golu-
sa Radnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz staraniom Pana Witolda Małeckiego Burmi-
strza Miasta Tuszyna prawdopodobnie nie doszło by do realizacji tego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego.

Krótka historia nt. Węzła „Tuszyn”

Niedawno oddana do użytku autostrada A1 usprawniła komunikację zarówno lokalną, jak 
i na dużym obszarze kraju. Stworzyła możliwość rozwoju gospodarczego przyległego do węzła 
„Tuszyn” obszaru, jak i całego makroregionu, ale jedynie w oparciu o zapewnienie dostępności 
dróg lokalnych obsługujących tereny inwestycyjne do głównych dróg krajowych. Węzeł „Tu-
szyn” na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii komunikacyjnych projektowo został wadliwie 
wykonany.

Rozwiązanie węzła autostradowego uwzględnia jedynie charakter tranzytowy, interes użyt-
kowników autostrady i dróg krajowych nr 1 i nr 91, ignorując potrzeby komunikacji lokalnej.

Brakuje m.in. łącznicy obsługującej relację prawoskrętną od strony Katowic na Srock, lewo-
skrętną od strony Łodzi w kierunku północnym na Stryków, jak i lewoskrętną ze Srocka w kie-
runku południowym na Katowice. Brak tych podstawowych relacji stał się barierą negocjacyjną 
w lokalizacji przedsięwzięć na omawianym obszarze.

Wielokrotne nasze wystąpienia w pismach i spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, pis-
ma Wojewody Łódzkiego, Zarządu Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Sto-
warzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, 
posłów i senatorów na sejm kierowane na ręce Ministra Infrastruktury, spowodowały w konse-
kwencji podjęcie decyzji, że węzeł „Tuszyn” powinien posiadać pełne relacje zjazdowe i opra-
cowana została jedynie koncepcja takiego węzła. Węzeł zrealizowano niestety bez pełnych re-
lacji zjazdowych, ale w taki sposób, aby możliwa była jego rozbudowa w następnym etapie, bez 
konieczności przebudowy. Odcinek autostrady A-1 oddany został w 2016 r. z dobudowanym 
w  ostatnim momencie „prawoskrętem” o  relacji Gdańsk-Łódź. Władze gminy przystąpiły do 
wykonania drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 1 dla obsługi terenów inwestycyjnych przy-
węzłowych pomiędzy drogą krajową nr1 a autostradą A1. Zadanie takie wymagało jednocześnie 
przebudowy skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe wzdłuż drogi krajowej nr 1 w miej-
scowości Głuchów. Władze Gminy wystąpiły do GDDKiA z koncepcją skrzyżowania typu rondo 
dla wykorzystania jednocześnie możliwości zawracania na takim skrzyżowaniu w celu zniwe-
lowania braku relacji lewoskrętu na węźle „Tuszyn” z Piotrkowa w kierunku południowym na 
Katowice. Podobnie w celu zniwelowania braku relacji lewoskrętu na węźle „Tuszyn” z Łodzi 
w kierunku północnym na Stryków konsekwentnie będzie wymagana realizacja ronda w oko-
licach Srocka na drodze krajowej nr 91 w obrębie gminy Moszczenica. To drugie rondo stworzy 
dogodną dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych obu gmin Tuszyn i Moszcze-
nica po wschodniej stronie węzła „Tuszyn”. W konsekwencji po realizacji obu założeń komu-
nikacyjnych tereny inwestycyjne wokół węzła „Tuszyn” mogą stać się równie atrakcyjne 
jak tereny logistyczne np. Gminy Stryków, a docelowo stać się jednym z kolejnych ważnych 
regionów kraju wzbogaconego w usługi tego typu.

Gmina Tuszyn zaangażowała spore fundusze w  rozwój naszego regionu. Wykonano dwa 
kolejne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w latach 2011 i 2016. Dla terenów 
przywęzłowych przygotowane zostały nowe koncepcje zagospodarowania, regulacje stanów 
prawnych, koncepcja odwodnienia terenu i dwa plany zagospodarowania Głuchów I i Głuchów 
II. Dla planowanych obiektów magazynowo-produkcyjno-logistycznych Gmina bierze udział 
w  projektach infrastruktury technicznej. Dla płynności komunikacyjnej tych  terenów zaan-
gażowane zostały kolejne potężne fundusze gminne w realizację dróg wewnętrznych i drogi 
serwisowej wzdłuż drogi krajowej Nr1 dla obsługi przyszłych inwestycji w ramach zadania bu-
dżetowego Gminy Tuszyn pod nazwą ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego 
(Łódź – Rzgów – Tuszyn).

Po długotrwałych staraniach Gminy Tuszyn, a  jednocześnie przychylności łódzkiego od-
działu GDDKiA, weszła w życie decyzja o realizacji skrzyżowania typu rondo na drodze krajo-
wej nr 1 na odcinku od km 375+900 do km 376+100 w miejscowości Głuchów. W chwili obecnej 
taki obiekt budowlany jak planowane rondo stanie się niezbędnym elementem usprawniają-
cym ruch komunikacyjny w obszarze całej aglomeracji łódzkiej, w szczególności ruch lokalny. 
Zastępczo pełnić będzie rolę brakującej łącznicy węzła „Tuszyn” w relacji lewoskrętu z Piotrko-
wa w kierunku południowym na Katowice. Ten niezbędny element komunikacyjny w postaci 
ronda na omawianym odcinku drogi krajowej przyczyni się nie tylko do udrożnienia ruchu, ale 
do dostępności do przywęzłowych terenów inwestycyjnych. Przebudowa skrzyżowania trój-
wlotowego na czterowlotowe o ruchu okrężnym da jednocześnie szansę istotnego zwiększe-
nia bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Dzięki trafnej decyzji realizacji ronda w Głuchowie 
otwiera się realność zapełnienia blisko 500 hektarów terenów przywęzłowych inwestycjami, 
w większości logistycznymi, a tym samym do istotnego rozwoju aglomeracji łódzkiej.

Beata Krawczyk
Sekretarz Gminy Tuszyn

Wojciech Pałczyński
Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa

Marzec 2017  ( ROK V Nr 1)  ISSN 2300-6625

Od prawej: Pan Maciej Tomaszewski Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi, Witold Małecki Burmistrz 
Miasta Tuszyna, Andrzej Małecki Przewodniczący Rady
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RADA MIEJSKA W TUSZYNIE 
UCHWALIŁA BUDŻET NA ROK 2017

Ustalono dochody Gminy w łącznej kwocie: 52.580.207,61 zł
Ustalono wydatki Gminy w łącznej kwocie: 52.562.687,61 zł

Wysokość wydatków Gminy na poszczególne zadania:
•	 wydatki inwestycyjne – 4.153.243,00 zł
•	  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie 

odrębnymi ustawami – 12.187.001,00 zł
•	  wydatki związane z  zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego – 759.611,00 zł
•	 rezerwę ogólną – 479.741,00 zł
•	 rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000,00 zł
•	 realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 37.500,00 zł
•	  plan wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 

– 709.678,00 zł
•	 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 270.825,79 zł
•	 realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 1.150.000,00 zł 
•	 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 52.630,00 zł
•	 realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 23.000,00 zł
•	  realizację zadań określonych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 218.075,00 zł
•	 rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów -2.113.486,00 zł

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:
a)  gospodarka mieszkaniowa -98.700,00 zł
b)  wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 

– 115.156,00 zł
c)  dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

•	 funkcjonowanie stanowisk pracy PDGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn - 80.000,00 zł

•	 utrzymanie punktu filialnego WKiSO – 22.000 zł
d) instytucje kultury – 1.100.000,00 zł
e) przedszkola - 360.000,00 zł
f) niepubliczne jednostki systemu oświaty – 22.000 zł
g)ochrona zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 12.980,00 zł
h)  polityka społeczna - działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i  działalności 

z zakresu polityki prorodzinnej - 13.800,00 zł
i) edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł
j) kultura fizyczna - upowszechnianie kultury i sportu – 125.000,00 zł

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono m. in.:
infrastrukturę wodociągową

•	 budowa kanalizacji sanitarnej z  przyłączami w  pasie drogowym w  części ul. Mickiewicza 
i Sienkiewicza w Tuszynie

drogi publiczne:
•	 budowa drogi wewnętrznej – ul. Noworzgowskiej w Tuszynie
•	 wykonanie remontu ul. Patok w Żerominie
•	 wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Garbowie
•	 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w  ul. Młynkowej 

w Tuszynie
•	 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w  Jutroszewie działka 

nr 499

gospodarkę mieszkaniową i komunalną:
•	 kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4,

inne wydatki:
•	 wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie
•	 wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie
•	 kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalnej 4
•	 ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – budynek 

Urzędu Miasta w Tuszynie
•	 budowa oświetlenia drogowego w części ul. Kopernika w Tuszynie
•	 budowa oświetlenia drogowego w części ul. Komarowej w Rydzynkach
•	 budowa oświetlenia drogowego w części ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim
•	 budowa oświetlenia drogowego w części ul. Poddębina w Tuszynie
•	 budowa oświetlenia drogowego w części ul. Pszczelej w Tuszynie
•	 dalsza rozbudowa oświetlenia ulicy Stanisławowskiej
•	 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w czę-

ści ul. Ludowej w Mąkoszynie
•	 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w czę-

ści ul. Tylnej w Mąkoszynie

•	 wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB – działka 193/3
•	 wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów 

świetlnych przy ul. Królewskiej i od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy
•	 zakup wyposażenia placu zabaw w Szczukwinie

Uchwała nr XXXIV/254/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Tuszyn na 2016 rok została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej Urzędu Miasta w Tuszynie.

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy o lasach (dz.u. poz. 2249), która wprowadza ważne zmiany regulu-
jące obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, opłaty za usunięcie 
i kary za usunięcie niezgodne z przepisami.

WYJĄTKI OD OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA  
NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Zezwolenie to nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nierucho-
mościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodarczej. oba warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Zezwolenie na usunięcie nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Oznacza to, że zezwolenie musi zostać uzyskane, w przypadku gdy nieruchomość stanowi włas-
ność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie-
będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub gdy osoby fizyczne 
usuwają drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza dlatego konieczne jest 
dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z  prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu 
nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). 
Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojaz-
dowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności 
rolniczej), wtedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
Ustawa nie zwalania z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów leśnych.

STUDNIÓWKA

10 lutego, tradycyjnie już w sali bankietowej „Hoteliku Bej” odbył się bal studniówkowy klasy trzeciej. 
Z wybiciem godziny 19.00 Pan Dyrektor powitał wszystkich gości i zaprosił do poloneza, bez które-
go trudno wyobrazić sobie prawdziwą studniówkę. W końcu to jeden z najważniejszych momentów 
balu, w którym, szczególnie dziewczęta ubrane w eleganckie sukienki, w butach na wysokim obca-
sie z delikatnym makijażem i twarzową fryzurą prezentują się niezwykle pięknie.

Maturzyści 2017 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tuszynie

W programie artystycznym uczniowie w krótkich scenkach przedstawili nauczycieli prezen-
tując ich zachowania i powiedzonka. . Brawa należą się wykonawcom, którzy znakomicie Brawa 
należą się wszystkim wykonawcom, którzy dobrze wcielali się w swoje role wywołując uśmiech 
u oglądających.

Po pamiątkowych zdjęciach rozpoczęła się niezapomniana impreza, która zostanie na długo 
w naszej pamięci. Tańce i zabawy uczniów i nauczycieli nie ustawały do rana.

Monika Wójcik 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie
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PROGRAM PROFILAKTYKI
CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 2017

Podlegają pacjenci w rocznikach:
1982, 1977, 1972, 1967, 1962 u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. 
Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu u innego świadcze-
niodawcy. 
SPZ w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26, Rejestracja tel: 42 – 614 30 97 lub 42 – 614 31 34.

Osobom zakwalifikowanym do programu przychodnia wyśle indywidualne zaproszenia. 
Zapraszamy na badania.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

AKREDYTACJA W SAMORZĄDOWEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

JUŻ WKRÓTCE: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w  Tuszynie przestąpiła do Kon-
kursu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów 
jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest CENTRUM MONITOROWANIA 
JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA Z KRAKOWA. Do projektu zakwalifikowało się 79 placówek 
z terenu całej Polski i 9 z województwa łódzkiego w tym nasza Przychodnia.

Jakie korzyści odniesie podmiot POZ z udziału w projekcie? 

1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w  procesie przygotowania do  akredytacji obejmu-
jące: seminarium szkoleniowe, przeprowadzenie wizyty pilotażowej, dokonanie oceny wstęp-
nej, wskazanie kierunków koniecznych zmian. Odbędą się warsztaty konsultacyjne, szkolenia 
dla pracowników, przekazane zostaną materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakre-
sie jakości i bezpieczeństwa opieki. 

2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ.
Przychodnia dba o ustawiczne podnoszenie jakości usług, którego nieodzownym elementem 

jest kształcenie personelu. Będzie to bardzo duży wysiłek organizacyjny i finansowy ze strony 
Przychodni, ale dzięki wdrażanym procedurom, pacjenci mają gwarancję, że realizowane na te-
renie placówki świadczenia medyczne są zgodne z aktualnymi przepisami i wysoką jakością.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

PROMOCJA ZDROWIA W 2016

Realizowane były programy promocji zdrowia:
- Choroby Układu Krążenia - 44 pacjentów,
- Mammografia- 240 pacjentek (6 do dalszej diagnostyki),

I.  Uczestnictwo w  Akcji organizowanej przez Narodowy Instytut Leków „EUROPEJSKI 
DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH”. Przekazano otrzymane materiały edukacyjne do 
szkół i przedszkoli, MOK, UM, kolportowano na terenie przychodni.

II.  BADANIE SŁUCHU SENIORÓW – z inicjatywy GEERS bezpłatne badanie dla osób star-
szych.

III.  AKCJA „ŁĄCZY NAS KOBIECOŚĆ” badania mammograficzne - pod patronatem Agaty 
Młynarskiej

AKCJE PROFILAKTYCZNE W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 600 LECIA NADANIA PRAW MIEJ-
SKICH MIASTU TUSZYN 

Wspólnie z: Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie; Szpitalem 
Zakonu Bonifratrów w Łodzi; Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdro-
wia; Szkołą Podstawową Nr1 w Tuszynie; Szkołą Podstawową Nr2 w Tuszynie Lesie; Gimna-
zjum Nr1; Gimnazjum Nr2; Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie; Szkołą Podstawowa w Wo-
dzinie Prywatnym; Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury.

17 września 2016 r.
SENIORALIA – w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

BIAŁA SOBOTA „SPORT TO ZDROWIE” – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie

Otwarcie Gabinetu Stomatologicznego w Szkole.

DNI TUSZYNA – wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie.

24 września 2016 r. 
BIAŁA SOBOTA „SPORT TO ZDROWIE” – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie Lesie.

27 września 2016 r.
BIAŁY WTOREK - Szkoła Podstawowa w  Wodzinie Prywatnym; Gimnazjum w  Wodzinie 

Prywatnym.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W TUSZYNIE W ROKU 2016

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie opiekuje się ok. 11 tys. pacjentów z terenu 
Gminy Tuszyn i Gmin ościennych. W roku 2016 lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzie-
lili ponad 47 tys. porad, a w poradniach specjalistycznych w ramach kontraktu z NFZ ok. 12 tys.

W pracowni fizjoterapii zrealizowano również ponad 12 tys zabiegów. W ciągu ostatnich lat 
wzrosły wysokości kontraktów na świadczenia specjalistyczne. Analiza wartości kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Wzrosły kontrakty z zakresu chirurgii ogólnej i zwiększyła się dostępność do lekarzy. 
Powstał również gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.
Ze środków własnych zrealizowano dodatkowo większą ilość porad specjalistycznych i za-

biegów fizjoterapeutycznych na kwotę 200 tysięcy złotych. Świadczenia zostały częściowo zre-
fundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH 
Z WARSZAWY – TARYFIKUJE ŚWIADCZENIA

NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ

AOTM zajmuje się wyceną świadczeń medycznych w różnych zakresach. W ogłoszonym po-
stępowaniu wycenie podlegały świadczenia na rehabilitację medyczną. Do postępowania za-
kwalifikowano 202 placówki z terenu całej Polski. 

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie złożyła aplikację i została zakwalifikowa-
na do postępowania. W szczegółowych analizach będzie uwzględniony 2015 rok. Dzięki naszej 
współpracy Placówka otrzyma dodatkowe punkty rankingujące w przypadku ogłoszenia postę-
powań konkursowych w NFZ.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

„Przeżyliśmy w pracy takie chwile, które długo w pamięci pozostaną. 
Są takie osoby, które poznane zawsze już będą pamiętane”

Wraz z początkiem roku 2017 r., w związku z przejściem na emeryturę, odwołano ze stano-
wiska Skarbnika Miasta Tuszyna Panią Halinę Modzelewską. 

Na emeryturę przeszła również wieloletnia pracownica Referatu Podatków i Egzekucji Pani 
Teresa Roksela.

Życzymy Paniom dużo zdrowia oraz samych pogodnych i radosnych chwil, serdecznie dzię-
kujemy za wiele lat wspólnej pracy.kujemy za wiele lat wspólnej pracy.

Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 lutego 2017 r. Powołano Panią Małorzatę 
Ożarek na stanowisko Skarbnika Miasta Tuszyna. Życzymy Pani owocnej współpracy i wy-
trwałości w dążeniu do założonych celów.

Pracownicy Urzędu Miasta w Tuszynie
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FERIE Z MOK W TUSZYNIE

Podczas ferii wszyscy chętni mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji w budynku głów-
nym oraz w Filii na ul. Prusa 7. Proponowaliśmy tygodniowe warsztaty zimowe (23-27.01), Bal 
Karnawałowy (18.01), bajki „Czerwony Kapturek” (25.01), „Koziołek Niematołek” (19.01) i „Cu-
downa Lampa Alladyna” (16.01), zabawy karnawałowe dla przedszkolaków. Instruktorzy tań-
ca i gimnastyki przygotowali specjalne zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych. Na miłośni-
ków gier stołowych czekała świetlica wraz z instruktorem nauki gry w bilard, otwarta była rów-
nież kawiarenka internetowa. Miłośnicy gry na instrumentach mogli skorzystać z pomocy in-
struktora muzyki. Zabawy w Figloraju, przez całe ferie, odbywały się nieodpłatnie w godzinach 
10.00 – 18.00. Na zakończenie ferii 27. 01. 2017 r. odbył się Turniej Świetlicowy w gry stołowe.

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN

FERIE W ŚWIETLICY W ŻEROMINIE

Aby zapewnić dodatkowe atrakcje dla dzieci, które uczęszczają na świetlicę podczas ferii, 
zaprosiliśmy je na przedstawienie teatralne pt.: „Cudowna lampa Alladyna”.

O bezpieczeństwo zabaw zimowych zadbali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tuszy-
nie, przygotowując spotkanie z  dziećmi. Podczas zajęć na świetlicy zostały także wykonane 
specjalne upominki dla babć i dziadków.

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą; w świetlicy również odbył się Bal. 
W cudownej atmosferze, wypełnionej uśmiechami i wypiekami na twarzy wszyscy wesoło się 
bawili. Konkursy dla dzieci przygotowała Myszka Mini i wesoły Diabełek. Serdeczne podzięko-
wania składamy na ręce DJ GREJSA, który poprowadził zabawę taneczną.

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN

WARSZTATY ZIMOWE

Warsztaty zimowe gościły 24 uczestników, którzy dzielnie brali udział w zajęciach i zaba-
wach przez 5 dni. Każdy kolejny dzień niósł nowe tematy i niespodzianki dla wszystkich:

1.  Dzień bajkowy – zabawy animacyjne, dyskusja filmowa, zajęcia plastyczne – kurs rysun-
ku, zajęcia uspołeczniające, dla chłopców – modelarnia, dla dziewczynek – zajęcia z szy-
cia maskotek

2.  Dzień muzyczny – zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne – śpiewniki/pamiętniki, zajęcia 
muzyczne, karaoke, zabawy w figloraju

3.  Dzień wycieczkowy – zwiedzanie starej zajezdni tramwajowej, przejażdżka zabytkowym 
tramwajem po Łodzi, zajęcia w Eksperymentarium

Uczestnicy zimowych warsztatów zwiedzają zajezdnię taramwajową

4.  „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – pogadanka na temat bezpiecznych ferii (Policja), „Tor 
Przeszkód”: biblioteka, świetlica: bilard, ping – pong, zaj.plastyczne, zabawy sportowe, za-
jęcia muzyczne, zabawy animacyjne, zabawy na śniegu.

5.  Dzień niespodzianek – zabawy integracyjne, zaj. plastyczne, zajęcia uspołeczniające, war-
sztaty balonowe, rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę ferii, zajęcia wielkoformatowe: 
rzeźby z papieru, pożegnanie i podsumowanie.

To tylko niektóre z  naszych wspólnych zajęć. Wszyscy uczestnicy wzorowo dbali o  dietę, 
ucząc się przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki, a także zasad savoir – vivre’u podczas obia-
dów. Codziennie niezmiennie dbaliśmy o zdrowie podczas spacerów po mieście oraz zabaw na 
śniegu. Było nam niezmiernie miło gościć uczestników warsztatów, MOK pełny był śmiechów 
i przyjaznych uwag. Mamy nadzieje, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni ze wspólnie spędzo-
nych chwil.

Jagoda Jaszczyk 
MOK Tuszyn

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE OD PODSTAW

Od stycznia ruszyły w  MOK w  Tuszynie zajęcia komputerowe od podstaw, przygotowane 
specjalnie dla seniorów. Przez około 3 miesiące, 2 razy w tygodniu pierwsza grupa kursantów 
nauczy się obsługi komputera potrzebnej w codziennym życiu. Zajęcia według własnego pro-
gramu prowadzi instruktor MOK – Witold Zwoliński. Następnie ruszy kolejna tura kursu dla już 
zapisanych. Seniorzy, chcący poznać „tajniki komputerowe” proszeni są o zapisy w sekretaria-
cie MOK, ul. Noworzgowska 20 A lub pod numerem telefonu 42 614 25 89.

Jagoda Jaszczyk 
MOK TUSZYN

ZMARŁA NAJSTARSZA MIESZKANKA GMINY TUSZYN

Z głębokim żalem pożegnaliśmy najstarszą mieszkankę Gminy Tuszyn –Panią Józefę 
Pokrzywę, która zmarła w dniu 20 lutego 2017 roku, mając 108 lat.

Pani Józefa Pokrzywa rod. Busiakiewicz urodziła się w  Tuszynie w  dniu 26 grudnia 1908 
roku i tu spędziła całe swoje życie, była najdłużej żyjącą osobą w województwie łódzkim.

Grażyna Laciborowska 
Kierownik USC w Tuszynie

SZKOŁA W GÓRKACH DUŻYCH 
– SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Od wielu lat w  Szkole Podstawowej im. F. Kujawińskiego w  Górkach Dużych podejmowano 
działania, których głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności 
szkolnej. Wychodząc naprzeciw nowym, ważnym inicjatywom edukacyjnym, podjęto decyzję 
o przystąpieniu do realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie. Wszystko zaczęło się w roku 
szkolnym 2008/09. Inicjatorem i pierwszym koordynatorem SPZ została pani Magdalena Michaś. 
Od roku szkolnego 2012/13 funkcję tę pełniła pani Anetta Oleksiewicz. Zaszczepiły one w nauczy-
cielach chęć realizowania działań mających na celu tworzenie warunków sprzyjających dobre-
mu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz 
zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wynikiem tej właśnie działalności było uzy-
skanie w roku szkolnym 2012/13 Akcesu przynależności do Regionalnej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Od tej pory celem placówki stało się uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie 
i wstąpienie do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Na podstawie licznych obserwacji, diagnozy środowiska szkolnego i dokonując wnikliwej ana-
lizy najpilniejszych potrzeb w  zakresie promocji zdrowia uwzględnialiśmy problemy prioryte-
towe i opracowywaliśmy plan działań zmierzający do ich realizacji. Głównym tematem naszych 
działań było:

•	 Promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania
•	 Zwiększanie aktywności fizycznej
•	 Higiena osobista, otoczenia i higiena pracy umysłowej
•	 W przyjaźni z sobą, innymi ludźmi i środowiskiem naturalnym
W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych systematycznie podejmowaliśmy liczne działania 

z zakresu edukacji zdrowotnej. Uczestniczyliśmy w wielu programach, projektach i kampaniach 
promujących zdrowy styl życia. Organizowaliśmy liczne imprezy sportowe oraz spotkania z cie-
kawymi ludźmi (kosmetyczka, dietetyk, sportowiec, karateka, dogoterapeuta, podróżnik). Uczyli-
śmy zasad udzielania pierwszej pomocy oraz norm prawidłowego i racjonalnego odżywiania bio-
rąc udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Ratujemy i uczymy ratować” oraz „Zdro-
wo jem, więcej wiem”. Uczestniczyliśmy w rajdach rowerowych, podchodach, zawodach pływa-
ckich, organizowaliśmy biwaki szkolne. liczne wycieczki krajoznawcze. Co roku, w kwietniu, ob-
chodziliśmy Tydzień Zdrowia. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowaliśmy program braliśmy „Woda w naszym życiu”.

Po wielu latach zmagań i ciężkiej pracy udało nam się osiągnąć upragniony cel.
W  dniu 24 listopada 2016 r. 

w sali widowiskowej Politechniki 
Łódzkiej odbyła się  uroczystość 
wręczenia Certyfikatów przyna-
leżności do Wojewódzkiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie. 
Z ogromną radością informujemy, 
że Szkoła Podstawowa w Górkach 
Dużych zakwalifikowała się do 
tak szacownego grona. Certyfikat 
z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty, 
Pana Grzegorza Wierzchowskie-
go, odebrała Pani Dyrektor Barba-
ra Nawrot-Pietras. Nasze starania 
i  nasza praca nie poszły na  mar-
ne. Jesteśmy dumni z takiego wy-
różnienia.

Certyfikat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych
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ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE

Na Osiedlu Brzezińska w  Tuszynie mamy siedem wspólnot mieszkaniowych. Gmina 
Tuszyn jest właścicielem 48 lokali natomiast 70 lokali to własność osób fizycznych. 

Właściciele każdej nieruchomości dążą do poprawy i  funkcjonalności zamieszkiwania 
oraz o poprawę estetyki budynków.

Wiele zadań wykonano w latach ubiegłych: wyremontowano dachy, w 4 budynkach wyko-
nano instalację gazową, co pozwoliło na zastąpienie pieców węglowych kotłami gazowymi. 
Niektóre budynki zostały w całości lub częściowo docieplone. W najbliższym czasie wspólnoty 
mają zaplanowane zebrania na których właściciele lokali przeanalizują sprawozdania z działań 
w minionym roku i uchwalą plany na rok bieżący.

W planie WM „Brzezińska 29” i WM „Brzezińska 27” znajdą się zadania już rozpoczęte takie 
jak – wykonanie w budynku instalacji gazowej. WM „Brzezińska 21” i WM „Polna 28” będą dą-
żyć do docieplenia całego budynku wraz z położeniem kolorowego tynku.

Mam nadzieję, że przy udziale Gminy plany, które zostaną podjęte przez poszczególne 
wspólnoty zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

Teresa Rygielska 
Kierownik ZGM

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

W siedzibie Straży Miejskiej w Tuszynie w obecności Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda 
Małeckiego, Komendant Posterunku Powiatowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim 
Katarzyna Paras oraz Komendant Grupy Rejonowej w Tuszynie Roman Gumola wręczyli po-
dziękowanie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w  Tuszynie za wieloletnią pomoc i  udział 
w kontrolach Społecznej Straży Rybackiej grupy w Tuszynie.

Dariusz Pomykała  
Komendant Straży Miejskiej w Tuszynie

BAL KARNAWAŁOWY 18.01.2017 R.

Tegoroczny Bal Karnawałowy cieszył się ogromnym powodzeniem. Przybyło do nas ponad 
80 ciekawych i kolorowych postaci. Podczas dwugodzinnej zabawy przy specjalnie przygoto-
wanych listach hitów wszyscy, wspólnie z prowadzącymi – Kotkiem i Myszką Mini, wesoło się 
bawili. Przygotowaliśmy wiele zabaw i atrakcji, również rodzice nie mieli czasu podpierać ścian. 
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał niespodziankę. Tradycji stało się zadość. Zaprasza-
my na kolejny bal. 

Bal karnawałowy 2017 w MOK w Tuszynie
Jagoda Jaszczyk 

MOK Tuszyn

DZIENNY DOM SENIOR WIGOR

2 lutego 2017 odbył się wykład „Bezpieczny senior” dla Pensjonarjuszy z Dziennego Domu 
„Senior - WIGOR” w Tuszynie. Pogadankę przeprowadzili policjanci Pan Mariusz Krysiak i Pan 
Łukasz Kosmala z Policji w Tuszynie. Zostały poruszone tematy dotyczące oszustwa i wyłu-
dzeń oszczędności tzw „metoda na wnuczka”, zaznajomienie się z przepisami prawa, a także 
o przewidywaniu zagrożeń. Seniorzy zostali zapoznani z programem „dzielnicowy bliżej nas”. 
Pensjonarjusze zostali uświadomieni jakie zagrożenia niesie stosowanie środków odużających 
oraz zostałą zaprezentowana tzw. „teczka edukacyjna”. Ponadto policjanci przypomnieli o za-
sadach bezpiecznego poruszania się po drodze, a także o zakładaniu kamizelek odblaskowych 
po zmroku poza obszarem zabudowanym. Spotkanie było bardzo interesujące oraz pouczające. 
Serdecznie dziękujemy Policji z Tuszyna za współpracę.

W Dziennym Domu „Senior - Wigor” pełno miłości i uśmiechów :) 14 lutego 2017 obchodzi-
liśmy Dzień Zakochanych :)

Karolina Lasoń 
Kierownik Dziennego Domu Senior Wigor

WIGILIJNE SPOTKANIE SENIORÓW 
– EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W TUSZYNIE

Każdego roku w grudniu emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty spotykają się w jed-
nej ze szkół. W tym roku zaszczyt goszczenia seniorów przypadł naszemu gimnazjum. W po-
niedziałek 19 grudnia o godzinie 16.00 goście zasiedli w pięknie udekorowanej sali gimnastycz-
nej. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń przez pana Witolda Małeckiego – Burmistrza 
naszego miasta, Ks. Kanonika Henryka Leśniewskiego, Panią Dyrektor Barbarę Krawczyk – 
Podlecką oraz Panią Marię Kotlicką reprezentującą ognisko ZNP w Tuszynie. Honory gospody-
ni czyniła pani Dyrektor Elżbieta Rygielska.

W  świąteczny nastrój wprowadził wszystkich obecnych program artystyczny i  minikon-
cert kolęd przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Wodzińskiej. Wresz-
cie nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem, życzenia, wspomnienia. Na koniec wszyscy zo-
stali zaproszeni do stołu na tradycyjny wigilijny poczęstunek. Cudowna świąteczna atmosfera, 
jaka panowała podczas spotkania, z pewnością zapadnie w pamięć zarówno gościom jak i go-
spodarzom.

Gimnazjum nr II w Tuszynie

BIBLIOTEKA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W TUSZYNIE

Dla miłośników książek nasza Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie w 2017 r. zakupiła 
już 270 nowości, dla filii około 100. Zapraszamy czytelników do wybrania się do nas i wyszu-
kania czegoś dla siebie. Prawdziwej, pachnącej książki nie zastąpi żaden elektroniczny czytnik.

Jagoda Jaszczyk 
MOK Tuszyn
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WYJAZD NA NARTY

W dniu 8 lutego 2017 roku odbył się wyjazd uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimna-
zjum Nr 1 w Tuszynie na narty do ośrodka w Kleszczowie obok Bełchatowa pod opieką Pana 
Profesora Grzegorza Płachty i Pana Profesora Krzysztofa Nowaka. Wycieczka cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Dwudziestopięcioosobowa grupa młodzieży w ciągu kilku godzin miło 
spędziła czas ucząc się lub doskonaląc swoje umiejętności narciarskie pod kontrolą instrukto-
ra. Jednocześnie udało się przekazać wiele informacji edukacyjnych takich jak bezpieczeństwo 
na stoku i w górach, jaki wpływ na człowieka ma wysiłek fizyczny, jak miło można na sporto-
wo spędzić wolny czas na wolnym powietrzu. Wszystkie założenia wycieczki udało się zreali-
zować między innymi dzięki wielkim chęciom i zaangażowaniu młodzieży. Po reakcji uczestni-
ków nasuwa się stwierdzenie, że warto organizować takie wyjazdy. Wszyscy wrócili zadowole-
ni i już po powrocie umawiali się na kolejną narciarską eskapadę.

Monika Wójcik 
LO im. Jana Pawła II w Tuszynie

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W TUSZYNIE

15 stycznia od godziny 15.00 na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie roz-
poczęliśmy granie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas koncertu wystąpili mło-
dzi artyści z Ośrodka Kultury: zespół VENA w składzie Magdalena i Adam Jargan, Filip Wierzejski 
oraz Bartosz Bocheński, soliści: Marysia Wiśnik, Maja Lesiak, Aleksandra Gruszczyńska i Szymon 
Pasiński, oraz zespoły taneczne First Step Młodszy i Starszy oraz grupa przedszkolna. Gościn-
nie wystąpiła również Orkiestra Dęta ze Srocka. Podczas finału zostały wręczone nagrody w kon-
kursie plastycznym, współorganizowanym przez SP 1 i MOK w Tuszynie. Oprócz występów głów-
nym punktem programu były licytacje darów przekazane przez mieszkańców oraz firmy z Tuszy-
na. Dzięki hojności licytujących udało się zebrać kwotę ponad 5,200 zł dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom.

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie serdecznie dziękuje wszystkich darczyńcom, uczest-
nikom oraz licytującym, którzy wsparli 25 Finał WOŚP podczas koncertu w sali widowiskowej.

Firmy i  osoby, którym w  szczególności pragniemy podziękować to: Zespół „Kamikadze” – p. 
Adam Nawrocki, Dzienny Dom „Senior – WIGOR” z Tuszyna, Gimnazjum nr 1 w Tuszyni, Cukier-
nia Pana Roberta Leśniewskiego z Tuszyna, Firma„Silver Glass”- p. Grzegorz Szymański , Pan Bed-
narczyk , Bank PeKao S.A., oddział w Tuszynie, PZU, oddział w Tuszynie – p. Anna Rubach, Rejono-
we Koło Pszczelarzy w Tuszynie, Pani Teresa Michalska-Barska, Pan Miłosz Zasada, Pani Mirosła-
wa Zasada, Pan Władysław Okas, Orkiestra Dęta ze Srocka, Zespołom muzyczno-wokalnym i soli-
stom - Marysi Wiśnik, Aleksandrze Gruszczyńskiej, Mai Lesiak, Szymonowi Pasińskiemu i zespoło-
wi VENA., Zespołom tanecznym- „First Step” Starszy i Młodszy i grupie przedszkolne oraz wszyst-
kim pozostałym osobom, które pragnęły pozostać anonimowe.

Dziękujemy za okazane serce.
Agnieszka Pawlak 

Dyrektor MOK Tuszyn

„CUDZEGO NIE CHWALIMY,
LOKALNĄ BIORÓŻNORODNOŚĆ CENIMY”

Dzięki zaangażowaniu Rady Pedagogicznej i  pani Kamili Grochulskiej – nauczycielki 
biologii, w bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tuszynie uczestniczą 

w  realizacji programu ekologicznego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9 452,00 zł.

Koszty udziału własnego (1 668,00 zł) pokryte zostaną z budżetu szkoły, dzięki wsparciu na-
szej gminy.
W ramach projektu w Gimnazjum podjęte zostały liczne inicjatywy mające na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej:
Warsztaty

•	 Różnorodność znam, o rośliny dbam.
•	 Zdrowie na talerzu.
•	 budowanie domków dla ptaków i domków dla owadów,
•	 spotkanie z pszczelarzem.

Konkursy 
•	   VI gminny konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych „Dużo wiem i zdrowo jem”
•	 Gminny Konkurs Fotograficzny „Najpiękniejsze polskie owoce i warzywa ”,
•	 Konkurs plastyczny „Na liściu malowane”,
•	 Konkurs przyrodniczy „Zgadnij, jaka to roślina. ”,
•	 Wystawa roślin leczniczych.

Wycieczki 
•	 do Rogowa
•	 do Ogrodu Botanicznego w Łodzi (zajęcia: „Apteka na łące i w ogrodzie”, „Dzikie jest dobre”)
•	 do Muzeum Przyrodniczego i Palmiarni w Łodzi (zajęcia: „Osobliwości świata roślin”)
•	 do Leśnego Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole oraz Rezerwatu Przyrody „ Lubia-

szów”
•	 do Piątku i Konarzewa ( zajęcia ekologiczne na plantacji wikliny i gospodarstwie ekologicznym 

-„ Od ziarenka do bochenka”, „Rośliny lecznicze wokół nas”)
Realizacja projektu zakończy się w czerwcu.

Elżbieta Rygielska 
Gimnazjum nr II w Tuszynie

WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW LO
I GIMNAZJUM NR 1 W TUSZYNIE NA LODOWISKO

I tak z 20-osobową grupą wyruszyliśmy 13 stycznia spod naszej szkoły. Już niespełna 50 
minut później byliśmy przed lodowiskiem w Piotrkowie Trybunalskim i tam zrobiliśmy 

sobie małą rozgrzewkę. Później było już tylko szaleństwo na lodowej tafli. 

Umiejętności łyżwiarskie licealistów i gimnazjalistów były zróżnicowane, ale wzajemna po-
moc i  humor sprawiły, że wszyscy dobrze się bawili. Mimo groźnie wyglądających upadków 
i nie do końca kontrolowanych piruetów wszyscy miło spędzili czas.

Po wszystkim trzeba było nadrobić spalone kalorie, wiec wybraliśmy się w tym celu do jakże 
„zdrowego i pożywnego” oraz oczywiście uwielbianego przez młodzież, McDonalda. 

Wyjazd był nie tylko rozrywką po ciężkim tygodniu nauki, ale również kolejną okazją do lep-
szego poznania się i odkrycia indywidualnych talentów. Na pewno nie było to ostatnie spotka-
nie licealistów i gimnazjalistów z łyżwami.

Integracyjne spotkanie licealistów i gimnazjalistów na lodowisku 

Monika Wójcik 
LO im. Jana Pawła II w Tuszynie
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AIESEC IN TUSZYN

Od 2009 roku Gimnazjum nr 2 w Tuszynie współpracuje z organizacją AIESEC, której 
celem jest niesienie pomocy i  wspieranie młodych ludzi na całym świecie. Również 

i  w  tym roku nasza szkoła miała okazję gościć studentki z  Chin i  Gruzji - Anyę i  Mari. 
Dziewczyny przyjechały do Tuszyna 29 stycznia na dwutygodniowy pobyt, podczas którego 
miały okazję mieszkać w naszych domach. Dzięki ich wizycie mogłyśmy doskonalić język 
angielski oraz poszerzyć wiedzę na temat różnic pomiędzy naszą, a ich kulturą.

Każda klasa miała szansę spędzić z nimi 8 godzin lekcyjnych w ciągu dwóch tygodni. Dziew-
czyny opowiedziały nam o swoich krajach i o sobie. Uczyliśmy się chińskiego i gruzińskiego, 
śpiewaliśmy, tańczyliśmy oraz mieliśmy interesujące warsztaty. Spróbowaliśmy naszych sił 
w karate, kung-fu i tai chi. Podczas lekcji udało nam się zrobić dużo pamiątkowych zdjęć. Anya 
pokazała nam swój występ tai chi, natomiast Mari tradycyjny gruziński taniec. Jeden z warszta-
tów dotyczył najważniejszych wartości w naszym życiu, dzięki czemu mogliśmy zastanowić się 
nad priorytetami i wizją naszej dalszej przyszłości.

Podczas pobytu dziewczyny zwiedziły Łódź, Warszawę, Wrocław i Jelenią Górę. 
Wolny czas spędzałyśmy grając razem na instrumentach, oglądając filmy, śmiejąc się, tań-

cząc, a  nawet gotując. Anya przygotowała specjalnie dla nas chińską potrawę, dzięki czemu 
miałyśmy okazję poznać oryginalne smaki tej kuchni. Warto nadmienić, iż była ona intensyw-
nie pikantna, toteż nie jest odpowiednia dla każdego podniebienia – gdybyście chcieli podjąć 
się tego wyzwania, proponujemy szklankę mleka, które złagodzi ostry smak potraw.

Uroczyste pożegnanie studentek odbyło się w piątek – 10 lutego. Każda klasa przygotowa-
ła podsumowujące prezentacje i drobne upominki dla naszych gości. Wszystkim bardzo trudno 
było się pożegnać z dziewczynami. Będziemy za nimi tęsknić i mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku również będziemy mieli okazję poznać tak wspaniałe osoby jak Anya i Mari.

Pamiątkowe zdjęcie z Anyą i Mari studentek z Chin i Gruzji

Paulina Sudomir, Katarzyna Skoneczna, Barbara Skoneczna 
Klasa IIIa

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.

Warto wskazać w szczególności na działania nakierowane na wspieranie osób, grup w szcze-
gólnie trudnej sytuacji. W dalszym ciągu dla mieszkańców Tuszyna oferujemy możliwość ko-
rzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karne-
go oraz psychologa w zakresie przemocy domowej, uzależnień i interwencji kryzysowej. Spot-
kania 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 interne-
towej ośrodka (http://www.tuszyn.naszmops.pl i http://mopstuszyn.naszbip.pl/) oraz wywie-
szane w punktach informacyjnych MOPS-u  i Urzędu Miasta. Pomoc ta cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród lokalnej społeczności. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby 
do skorzystania z bezpłatnych porad.

Dodatkowo funkcjonuje powiatowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gmi-
ny Tuszyn z siedzibą w MOPS-ie w Tuszynie przy Placu Reymonta 1, w pokoju numer 5, któ-
ry od nowego roku jest czynny od poniedziałku do środy w dni powszednie, on również cie-
szy się zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób starszych. Informacje dotyczące zasad udzie-
lania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram działania punktów na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego znajdują się na stronie internetowej Ośrodka i są wywieszone w Urzę-
dzie Miasta.

Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Tuszynie realizuje na terenie Gminy Tuszyn Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Fundacja nawiązała współpracę z Bankiem Żywności w Łodzi i realizuje Program Operacyj-
ny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) na terenie Gminy Tuszyn w 2016 i 2017 roku. Fun-
dacja wydaje sukcesywnie paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
gminy, którzy otrzymali skierowania na paczki żywnościowe wydawane przez pracowników 
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie urzędujących w pokojach nr 16 
i 26 Urzędu Miasta w Tuszynie przy ulicy Piotrkowskiej 2/4. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie sukcesywnie informuje o kolejnych turach 
wydawania paczek żywnościowych w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie przy 
ulicy Źródlanej 29 (wejście od Pogotowia Ratunkowego). Kolejne terminy wydawania paczek 
żywnościowych są zaplanowane na: 11.03.2017 r. (sobota) oraz 08.04.2017 r. (sobota) w go-
dzinach 9.00-12.00. 

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl w zakładce po-
moc społeczna/programy/Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) nato-
miast o dalszych postępach Programu będziemy na bieżąco informować na Biuletynie Informa-
cji Publicznej MOPS Tuszyn oraz w siedzibie Ośrodka i na drzwiach pracowników socjalnych 
w Urzędzie Miasta w Tuszynie.

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie przystąpił w partnerstwie z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do Projektu „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt ruszył od grudnia 
2016 roku i zakłada objęcie 20 rodzin wsparciem asystenta rodziny w celu prawidłowego peł-
nienia funkcji opiekuńczych i przezwyciężania trudności opiekuńczo-wychowawczych.

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 in-
formacje o przysługujących zniżkach do MOPS Tuszyn przy Placu Reymonta 1 w pokoju nu-
mer 5. 

Dodatkowo wydajemy także wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodziet-
nych, która jest rozwiązaniem na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu woje-
wództwa, oferującym system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kultu-
ralnej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Tuszynie realizuje od 1 kwietnia 2016 r. Program Rodzina 500+ w Gminie 
Tuszyn, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dzień 31.01.2017 r. wpłynęło do Ośrod-
ka blisko 1080 wniosków o świadczenie wychowawcze, co spowodowało wypłatę od początku 
realizacji Programu tj. od kwietnia 2016 roku kwoty około 7,4 miliona złotych dla beneficjen-
tów Programu Rodzina 500 + na terenie gminy.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu 
na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z docho-
dem poniżej 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, wsparcie otrzyma rodzina także 
na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

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

Milena Maślanka 
MOPS Tuszyn
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Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

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

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

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

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

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

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

tel.: 42 6143573

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

tel. 42 6143002
tel. 42 2321391

sp1tuszyn@neostrada.pl

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

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

dyrektor@sp2tuszyn.pl

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

Wodzin Prywatny 
tel.: 42 614-32-19

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

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

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

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

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

tel.: 42 614-31-67

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

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

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

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

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

w godzinach 10.00-22.00

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

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

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

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 

Dzienny Dom Senior-WIGOR
w Tuszynie

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

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

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

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kasa 
czynna pn.-pt. 

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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUSZYNIE

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

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

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

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w TUSZYNIE

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

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

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

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE

ul. Żeromskiego 24/26
95-080 Tuszyn  

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

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

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE 
ŚWIADCZY USŁUGI MEDYCZNE

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

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

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

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

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

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

Poradnia dla dzieci: 42 232 17 05

ul. 3-go Maja 49
95-080 Tuszyn

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

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