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„OPOwIadanIa I leGendy TuszyńskIe”

Stowarzyszenie Kocham Tuszyn wydaje książkę 
pt. „Opowiadania i legendy tuszyńskie”, w któ-

rej inicjały ozdobne związane są z  histo rią Tuszyna. 
Rekomendowana pozycja przedstawia zbiór opowia-
dań i legend o ziemi tuszyńskiej. Sporo z tych legend 
i opowieści przepadło bez wieści, nikt ich bowiem nie 
spisał. Podstawowe wątki zasłyszane od mieszkań-
ców Tuszyna zostały rozszerzone i uzupełnione przez 
autora, który zebrał 33 opowiadania i  przedstawił je 
w porządku chronologicznym. Każda z legend opisuje 
jakiś epizod umieszczony w innych realiach historycz-
nych. Książka W. Okasa stanowi cenny przyczynek 
do wiedzy o  przeszłości ziemi tuszyńskiej. Opowia-
dania i  legendy tuszyńskie zostały napisane bardzo 
przystępnym językiem, mają duży walor dydaktycz-
ny i zdaniem  Rektora WSSM w Łodzi książka winna 
być popularyzowana wśród uczniów ale i wszystkich 
tych, którym bliska jest historia naszej małej Ojczy-
zny – Ziemi Tuszyńskiej. 3 maja 2019 r. książka będzie 
dostępna przy fontannach w Tuszynie, a oprawę mu-
zyczną wydarzenia od godz 18 zapewni chór „Wnie-
bogłosy”, prezentujący pieśni patriotyczne. Wszyst-
kich Państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz 
„Opowiadań i legend tuszyńskich” prosimy o kontakt 
ze Stowarzyszeniem „Kocham Tuszyn”.

                                                                                                      
Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”

GMINA TUSZYN  
Gmina Tuszyn położona jest 
w centralnej Polsce, w środkowej 
części województwa łódzkiego,  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim, 
w obrębie Aglomeracji Łódzkiej 
oraz Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. Centralnym 
punktem i siedzibą gminy jest 
Miasto Tuszyn, które liczy 
wraz z gminą ponad 12 tysięcy 
mieszkańców.
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Izba PamIęcI w TuszynIe

W grudniu 2018 roku zakończono 
prace związane z adaptacją po-

mieszczeń w budynku gminnym na po-
trzeby utworzenia izby pamięci funkcjo-
nującej w strukturze MOK w Tuszynie. 
Gmina Tuszyn na realizację przedmio-
towej inwestycji pozyskała 200 000,00 
zł ze środków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Wartość inwestycji ogółem: 333.489,39 
zł brutto ( 133.489,39 zł – środki własne z 
budżetu gminy) 

W izbie docelowo znajdą się doku-
menty, przedmioty, pamiątki czy zdję-
cia. Tematem wiodącym będzie postać 
noblisty związanego z Tuszynem – Wła-

dysława Stanisława Reymonta, który 
mieszkał tu i wychowywał się przez kilka 
lat. Ojciec Reymonta pracował jako orga-
nista w tutejszej Parafii pw. Św. Witalisa 
a jego wuj był w Tuszynie leśniczym. Od 
kilku lat Gmina Tuszyn może pochwalić 
się czynnym uczestnictwem  w Związku 
Gmin Reymontowskich wraz z Lipcami 
Reymontowskimi, Będkowem, Czar-
nocinem, Kołaczkowem czy Kobielami 
Wielkimi - gdzie urodził się Reymont. 
Wszystkich Państwa, którzy chcieli-
by przekazać przedmioty do tworzącej 
się Izby Pamięci, która  zlokalizowana 
będzie w dzielnicy Tuszyn Las przy ul.  
3 Maja 49,  prosimy o kontakt z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Tuszynie.   

„europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów wiejskich:

europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy  
Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim,

oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach,
 mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez poprawę 

infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacyjnej  
oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach, współfinansowana jest  

ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.    

W roku 2018 został zrealizowany Etap I  inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
na ul. Wschodniej, Sadowej i  Kwiatowej w  Tuszynku Majorackim. W  ramach podpisanej umowy 
pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a  Gminą Tuszyn pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 487.299,00 zł, co stanowiło 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Wartość całkowita I etapu 
zadania wynosi: – 1.102.371,99  zł brutto:
−	 487 299,00 zł – środki finansowe z PROW
−	 615 072,99 zł – środki własne z budżetu Gminy Tuszyn. 

wIOsenne PORządkI 
w GmInIe Tuszyn

Na zlecenie Urzędu Miasta w Tuszynie -  Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej, korzystając ze 

sprzyjającej pogody rozpoczęło w  ostatnich dniach prace po-
rządkowe w Gminie Tuszyn. Wykonano już sprzątanie m.in. ulic: 
Jagiełły, Rzgowskiej, Brzezińskiej, 3 Maja, Żeromskiego, Chmiel-
nej, Stodolnianej, Piaskowej, Żwirki – Wigury, Polnej, Słonecznej 
i Narutowicza. Referat Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie 
będzie zlecał sukcesywnie kolejne prace m.in. sprzątanie ulic, 
placów, skwerów czy przystanków. Na oficjalnej stronie inter-
netowej   www.tuszyn.org.pl, poprzez zakładkę kontakt,  mogą 
Państwo zgłaszać miejsca, które wymagają  jeszcze wiosennego 
porządkowania.

 samI  sObIe  decydują  

Właściciele lokali w budynku, w którym 
istnieje wspólnota mieszkaniowa, mu-

szą spotkać się przynajmniej raz w roku na zebra-
niu. W pierwszym kwartale 2019 roku odbyły się 
24 zebrania  Wspólnot Mieszkaniowych w któ-
rych Gmina Tuszyn ma swoje udziały (lokale). 
Omówiono na nich sprawozdania z działalności 
wspólnot w roku 2018 oraz wykonanie planu go-
spodarczego za rok 2018. Następnie członkowie 
wspólnot mieszkaniowych w  ramach niekiedy 
burzliwej dyskusji  uchwalili plany gospodarcze 
na rok 2019 wraz z   zakresem prac remonto-
wych. Oto niektóre z  zaplanowanych robót re-
montowych: WM Brzezińska 21 - remont klatek 
schodowych; WM Brzezińska 23 – termomoder-
nizacja ściany frontowej z remontem balkonów; 

WM Brzezińska 25 - termomodernizacja ściany 
z balkonami i izolacja fundamentu; WM Szpital-
na 1- dokończenie termomodernizacji  budynku 
mieszkalnego z remontem schodów; wspólnoty 
przy ul. Sienkiewicza 31, 12 i 35, przy ul. Mickie-
wicza 26 i 47 oraz przy ul. Prusa 20 zaplanowa-
ły podłączenie budynków do nowobudowanej 
kanalizacji sanitarnej. Warto dodać, że Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Tuszynie w  roku 
2019 przeznaczy środki  finansowe  w  kwo-
cie 160 tys. zł na remonty budynków wspólnot 
mieszkaniowych, w których Gmina Tuszyn ma 
swoje udziały.

Teresa  Rygielska
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

w Tuszynie
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wIelkanOcnIe w senIOR wIGOR

Seniorzy z  Dziennego Domu Se-
nior Wigor w  Tuszynie na co 

dzień z  wielkim zaangażowaniem i  pa-
sją wykonują piękne prace plastyczne 
i  rękodzielnicze. W  tym roku po raz 
pierwszy powstała wystawa dekoracji 
wielkanocnych i  wiosennych wykona-
nych własnoręcznie przez pensjonariu-
szy. Wśród nich można obejrzeć prze-
piękne jaja ozdobione cekinami, ręcznie 
szyte zające, kwiaty wykonane z bibuły 
i  krepiny, obrazki z  motywem wielka-
nocnym wykonane z  kulek z  bibuły 
i  wiele innych ciekawych prac. Wszyst-
kich, którzy chcieliby zobaczyć wystawę 
zapraszamy do Dziennego Domu Senior 
– Wigor w Tuszynie, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 16.00.

kOlejne dOFInansOwanIe dla „senIOR – wIGOR” w TuszynIe

Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Tuszynie otrzymał dofinansowanie  w kwocie 72 tys. zł na bieżące 
funkcjonowanie placówki w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020. 

Konkurs, w którym udało się pozyskać środki finansowe ogłoszony został przez Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej Edycja 2019 Moduł II. Przypominamy, że w poprzednich latach Gmina Tuszyn rów-
nież przystępowała do konkursów i otrzymywała dofinansowanie na funkcjonowanie placówki : Edycja 2016  
– 48 tys. zł,  Edycja 2017 – 59 tys zł,  Edycja 2018 – 72 tys. zł,  Edycja 2019 - 72 tys. zł.

Karolina Lasoń

szkOła POdsTawOwa Im. FRancIszka kujawIńskIeGO w GóRkach dużych

ŚwIęTa  
Tuż, Tuż,

Z  okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych w  Szkole Pod-

stawowej w Górkach Dużych odbyło się 
przedstawienie wiosenno-świąteczne 
pt. „Pisanki, kraszanki” w  wykonaniu 
dzieci z  klas 0-III. Piękne kolorowe 
stroje, piosenki i tańce uświetniły ocze-
kiwanie na święta. Dla dzieci występ 
był dużym przeżyciem. Rodzice obej-
rzeli swoje pociechy z rozrzewnieniem 
i wzruszeniem. Niektóre sceny wywoła-
ły aplauz i wybuchy śmiechu. Po przed-
stawieniu odbył się kiermasz, podczas 
którego można było podziwiać oraz 
zakupić świąteczne dekoracje przygo-
towane przez rodziców i dzieci. Swoim 
wyglądem i  smakiem przyciągały tra-
dycyjne słodkości: mazurki, babeczki 
i rogaliki upieczone przez mamy. To wy-
darzenie wprowadziło całą społeczność 
szkolną w nastrój zbliżających się świąt 
i przypomniało, że Wielkanoc tuż, tuż. 

Wszystkim, którzy odwiedzili nasz 
kiermasz i włączyli się w jego przygoto-
wanie, serdeczne dziękujemy.

SPOTKANIE Z PISARKĄ  

PanIą aGnIeszką FRączek  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W GÓRKACH DUŻYCH

W  dniu 27 marca 2019r. w  Szkole Podsta-
wowej w Górkach Dużych odbyło się spo-

tkanie  autorskie z  pisarką  Agnieszką Frączek, na 
które zaprosiliśmy również zaprzyjaźnioną grupę 
przedszkolaków z  Tuszynka. Autorka popularnych 
książek dla najmłodszych została powitana przez 
uczniów z dużym entuzjazmem i wzbudziła niema-
łe zainteresowanie. Pani Agnieszka Frączek, która 
na co dzień jest pracownikiem naukowym Uniwer-
sytetu Warszawskiego i  uczy studentów poprawnej 
polszczyzny, nawiązała dobry kontakt z  dziećmi. 
Na spotkaniu przybliżyła swoją bogatą twórczość. 
Pełne humoru wiersze recytowała z  aktorskim za-
cięciem. Zdradziła tajemnicę, skąd pisarze czer-
pią pomysły na książki   i  jak wygląda ich praca „od 

kuchni”. Dzieci słuchały pisarki z  dużym zacieka-
wieniem i zadawały mnóstwo pytań.  Jedni docieka-
li, ile książek autorka ma już w swoim dorobku ,inni 
chcieli wiedzieć, jak wyglądały jej pisarskie początki. 
Nie zabrakło też pytań o prywatność -  wiek, liczbę 
dzieci i imiona kotów. Jak widać, dzieci potrafią za-
skakiwać! Po spotkaniu był czas na wspólne zdjęcia 
i  autografy składane przez autorkę w  zakupionych 
przez uczniów książkach. Wielokrotnie gościliśmy 
w  naszej szkole znanych autorów. Odwiedzili nas 
m.in. Wanda Chotomska, Grzegorz Kasdepke, Iza-
bella Klebańska, Kalina Jerzykowska, Andrzej Gra-
bowski. Spotkanie z  Panią Agnieszką Frączek było 
kontynuacją naszej szkolnej tradycji.

GmIna Tuszyn  
- 150 laT mInęłO!

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych ( Gmina Tuszyn) obchodzi w tym 
roku jubileusz 150 – lecia.  Główne obchody przypadną na dzień 24 maja. W związku z tym dyrekcja 

i grono pedagogiczne  szkoły zwraca się z apelem do wszystkich osób które posiadają jakiekolwiek pamiątki 
mające związek z funkcjonowaniem szkoły. Prosimy o ich wypożyczenie w celu przygotowania okazjonalnej 
wystawy. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej szkoły www.szkolagorki.pl
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PROjekTy w GImnazjum nR 1 
Im. józeFa dOmOwIcza 

w TuszynIe – POdsumOwanIe

Od początku istnienia Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie jako szko-
ła wieloma działaniami wykracza poza swoje mury podejmując różnorodne inicja-

tywy. latach 2010-2017 w szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
były realizowane projekty pt: 

- „So different and so alike. Everybody needs a chance”- program Comenius, 
- „Survival skills in today’s world” – program Comenius, 
-  „Worth-spreading European Games Aid Mainstream Education” – w skrócie „WE-

GAME” – program Erasmus +.

Celem wszystkich akcji było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez 
promowanie współpracy międzynarodowej, w  której uczestniczyli uczniowie i  kadra 
nauczycielska z różnych państw członkowskich. W ciągu siedmiu lat Gimnazjum Nr 1 
w Tuszynie wraz z partnerami ze szkół z Portugalii, Węgier, Hiszpanii, Rumunii, Turcji, 
Bułgarii, Włoch i Grecji, stworzyło wiele ciekawych przedsięwzięć m. in. stronę inter-
netową projektu http://wegameintuszyn.wixsite.com/erasmuspluswegame, grę edu-
kacyjną Enigma, teledysk, słownik, międzynarodową książkę kucharską, aplikację pt.: 
„(WEGAME)” na urządzenia mobilne z systemem Android, publikację pt: .:”Traditional 
Children Games in Classroom”. 
Niewątpliwie jedną z  większych atrakcji siedmioletniejwspółpracy były wizyty part-
nerskie, dzięki którym choć przez chwilę uczniowie mogli uczestniczyć w życiu swoich 
zagranicznych przyjaciół. Podczas realizacji projektów  młodzież z  Gimnazjum prze-
mierzyła odległość ponad 42000 kilometrów .... czyli więcej niż długość Równika!!!!
Tuszyńscy uczniowie dzielnie zaprezentowali ciekawe aspekty polskiej kultury  i tra-
dycji. Tańczyli poloneza w Portugalii krakowiaka w Hiszpanii, gotowali polskie dania 
w odległych zakątkach Europy, śpiewali polskie piosenki... 
Udział w projekcie dał uczestnikom projektów znacznie więcej niż możliwość odwie-
dzenia wspaniałych, odległych miejsc, spotkania niezwykłych ludzi, czy rozwijania 
swoich umiejętności – dał im przekonanie, że nasza codzienność nie musi być powiele-
niem nudnych schematów, że to nie tylko politycy i globalne korporacje decydują o na-
szej przyszłości, że to my sami kreujemy naszą rzeczywistość i jeśli tylko zechcemy, to 
nasza przyszłość będzie zwyczajnie lepsza i ciekawsza. Co więcej, nabrali przekonania, 
że kluczem do tej przyszłości jest wiedza, a  edukacja nie powinna ograniczać się do 
szkolnej ławki, ona co najwyżej może się tutaj rozpoczynać.
Podczas realizacji projektów Gimnazjum nr 1 w  Tuszynie ugościło w  sumie ok. 100 
osób z krajów Unii Europejskiej. Dzięki staraniom uczniów i kadry pedagogicznej tu-
szyńskiego gimnazjum goście zapamiętali Polskę jako ciekawy kraj o  bogatej historii 
i kulturze, otwarty, tolerancyjny i gościnny.

Koordynator projektu „Wegame”– Małgorzata Człapa
Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie

sukcesy ucznIów GImnazjum nR 1 w TuszynIe 

Niewątpliwie dużym sukcesem można nazwać osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 1 
w Tuszynie, którzy podczas 3 etapowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

reprezentowali naszą gminę. Osoby, które na etapie szkolnym uzyskały minimum 80% 
poprawnych odpowiedzi zdobyły prawo udziału w etapie rejonowym. Spośród naszych 
uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do etapu tego zakwalifikowali się: Natalia Swat, Ju-
lia Wilińska, Zuzanna Kubiak, Jakub Misiewicz. Troje spośród nich zakwalifikowało się 
do etapu  wojewódzkiego, podczas którego wykazali się dużą wiedzą, uzyskując tytuły 
laureatów i finalistów. Natalia Swat uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego (91% poprawnych odpowiedzi) i w związku z tym jest zwolniona z pisania 
egzaminu gimnazjalnego z części historycznej, Jakub Misiewicz – uzyskał tytuł finalisty 
(84% poprawnych odpowiedzi), Julia Wilińska – uzyskała tytuł finalisty (80% popraw-
nych odpowiedzi). Uczniów przygotowywała do konkursu Dorota Madaj. 3 kwietnia 2019 
r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nastąpiło uroczyste 
podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, podczas którego laureaci 
otrzymali oficjalne potwierdzenie swojego statusu oraz nagrody z rąk Łódzkiego Kura-
tora Oświaty. 

Gratulujemy!

100 dRzew  dla 100 szkół 
na 100–lecIe 

wOjewódzTwa łódzkIeGO

Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie 
przyjęło zaproszenie Kancelarii Marszałka Województwa  i włączyło 

się do akcji 100 drzew  dla 100 szkół na 100–lecie Województwa Łódzkie-
go. 29 marca o godzinie 9.00 w obecności wszystkich uczniów  zasadzi-
liśmy na terenie naszej szkoły przekazane przez  Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego drzewko  - jarząb zwyczajny. Wykonaliśmy też pamiątko-
we zdjęcie, które wysłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego.  Niebawem 
oznaczymy drzewko otrzymaną pamiątkową tabliczką. Mamy nadzieję, 
że zasadzony przez ostatnich gimnazjalistów jarząb  będzie pięknie rósł  
i stanowił przez wiele lat ozdobę  terenu szkoły .

sPekTakulaRny sukces TeaTRu
 „anTyRama” dzIałająceGO 

PRzy szkOle POdsTawOwej nR 1
Im. władysława jaGIełły  w TuszynIe

Grupa teatralna “Antyrama”, działająca w naszej szkole pod opieką 
p. Haliny Moskwin, zdobyła główną nagrodę w kategorii szkół 

podstawowych w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez 
Telewizję Polską S.A. w ramach V Internetowego Przeglądu Uczniowskich 
Zespołów Teatralnych iTeatr, który w bieżącym roku szkolnym odbywał 
się pod hasłem “Odsłony wolności. 100 lat niepodległości Polski”. Praca 
uczniów pt. „Głosy pokoleń” w formie nagrania spektaklu przeszła 
wieloetapową weryfikację. Po tym jak zdobyła uznanie wojewódzkiego 
jury, została przekazana do etapu ogólnopolskiego, gdzie najpierw 
zdecydowano o zakwalifikowaniu jej do finałowej trójki, by w ostatnim 
etapie przyznać zwycięstwo. Po nagrodę w postaci 5 000 złotych nasi 
zwycięzcy pojadą do Sopotu, gdzie w czasie Festiwalu Dwa Teatry, odbędzie 
się również uroczysta gala laureatów konkursu. Twórcami nagrodzonego 
spektaklu są uczniowie klas ósmych. Wśród nich aktorzy: Kinga Jędrych, 
Maria Kowalska, Natalia Kozal, Martyna Pietrzkowska, Igor Sadło, Dagna 
Sar, Martyna Skoneczna, Karolina Stasiak, Maja Szulc, Klaudia Wacha oraz 
operator kamery i  montażysta - Norbert Justyna. Autorką scenariusza, 
scenografii, kostiumów oraz reżyserką spektaklu jest opiekunka naszego 
teatru p. Halina Moskwin. Link do nagrania spektaklu http://iteatr.tvp.
pl/41493352/glosy-pokolen. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych 
tak wspaniałych sukcesów.

Joanna Owczarek- Szymajda
Dyrektor SP NR 1 w Tuszynie



Materiał informacyjny Gminy Tuszyn 

WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJAlNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL                                      5

OGólnOPOlska 
kaRTa dużej ROdzIny 
– nOwe zasady Od 1 sTycznIa 2019R. 

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014r.o  Karcie Dużej Rodziny, rozszerzająca dostępność do różnych zniżek i  ulg 

ustawowych. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tyl-
ko członkowie rodzin, w  których w  chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci 
spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania 
wniosku. W związku ze zmianami w ustawie modyfikacji uległ wzór wniosku o przyzna-
nie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o wła-
dzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od stycznia 
2019r. brzmienia art.10 ust.4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z  oferty podmiotów m.in. z  branży spożywczej, pali-
wowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Nowe 
wnioski oraz informacje o  programie uzyskać można w  siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuszynie a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej: http://www.gov.pl. Znowelizowany program wsparcia rodzin 3+ cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Od początku lutego br. wnioski 
o przyznanie KDR złożyło już 21 rodzin, zaś połowa tych wnioskodawców aktywnie już 
z niej korzysta. Tym samym sukcesywnie wydawane są kolejne wnioski i przyznawane 
nowe karty.

           
 

Program profilaktyki 
chorób układu krążenia 2019 

 
Bezpłatnym badaniom podlegają pacjenci w rocznikach:  

1984, 1979, 1974, 1969 i 1964 u których dotychczas 
nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań 
w ramach programu u innego świadczeniodawcy. 

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26. 
Rejestracja i realizacja mgr Danuta Dobiech tel: 513 050 915  
 

Zapraszamy do zgłaszania się na badania i  konsultacje lekarza poz. 

eRasmus+ „unITy 2017”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr1 w 
Tuszynie brali udział w pierwszej w 

historii szkoły mobilności uczniów na Sło-
wację w ramach projektu Erasmus+ „Unity 
2017”. W dniach od 24 marca do 30 marca 
2019 roku dziewięcioro uczniów wraz ze 
szkolnym koordynatorem projektu, panem 
Robertem Kobylarczykiem oraz panią wi-
cedyrektor Agnieszką Kubicką-Stasinow-
ską  odwiedzili słowacką  Szkołę Podsta-
wową Kniezata Pribinu  w  mieście Nitra.
uczniowie pracowali w  grupach między-
narodowych brytyjsko-polsko-słowackich 
podejmując się wiele różnorodnych wy-
zwań. Zdobyliśmy nową wiedzę zwiedzając 
historyczne miejsca miasta Nitra. Braliśmy 
czynny udział w  konferencji na Uniwer-
sytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze. Ze 
wzgórza „Zobor Hill” podziwialiśmy pano-
ramę tego 80.000 miasta na Słowacji. Wi-
dzieliśmy Park Żubrów i  spacerowaliśmy 

po zamku Bojnice Castle. Wysłuchaliśmy 
koncertu muzyki klasycznej w  Synagodze 
oraz obejrzeliśmy wystawę dotyczącą lud-
ności żydowskiej w Nitrze.śmy komiks, ob-
serwowaliśmy jak działa drukarka 3D i  co 
najważniejsze rozwijaliśmy kompetencje 
kluczowe. Dziękujemy naszym słowackim 
przyjaciołom za gościnę w  ich pięknym 
kraju, a  nauczycielom i  uczniom z  Wiel-
kiej Brytanii za umożliwienie współpracy 
z  rodowitymi użytkownikami języka an-
gielskiego. Lista uczniów biorących udział 
w  mobilności;Julia Czarnecka, Marika 
Dura, Sandra Majewska, Maja Malinowska, 
Roksana Pietrzkowska, Jadwiga Pietrzyk, 
Zuzanna Podmajstrzy oraz Justyna Samiec. 
Można obejrzeć film w telewizji słowackiej, 
który przedstawia wydarzenia z naszej wi-
zyty. Link: https://youtu.be/Zt3BtRJRjKM

   Szkolny koordynator  projektu  Erasmus+
                 Robert Kobylarczyk

bRawO kamIl!

Wolontariusz Tuszyńskiej Fun-
dacji Inicjatyw Społecznych 

i  Miejskiego Ośrodka Kultury w  Tu-
szynie – Pan Kamil Gorzkiewicz 
zwyciężył w  Plebiscycie „Człowiek 
Roku 2018” w  kategorii Działalność 
Społeczna i  Charytatywna, którego 
organizatorem był Dziennik Łódz-
ki, Express Ilustrowany oraz Polska 
Press o/Łódź. Pan Kamil zdobył 172 
głosy, co dało mu I  miejsce w  po-
wiecie łódzkim wschodnim. Pod-
czas uroczystej Gali organizowanej 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej w  dniu 29.03.2019 r.  ode-
brał nagrodę z  rąk red. naczelnego 

Expresu i  Dziennika Łódzkiego oraz 
Prezesa Polska Press o/ Łódź. Przy-
pomnijmy, że Pan Kamil Gorzkiewicz 
od 10 lat jest wolontariuszem w Miej-
skim Ośrodku Kultury w  Tuszynie. 
Poświęca bezinteresownie swój czas, 
aby wspierać działalność Domu Kul-
tury, pomagając pracownikom MOK 
oraz fotografując imprezy okoliczno-
ściowe, takie jak na przykład Dni Tu-
szyna czy Dożynki oraz szereg innych 
eventów w  mieście. Od 2016 r. jest 
harcerzem w  Związku Harcerstwa 
Polskiego. Jako druh ZHP brał udział 
m.in w  Święcie Chorągwi Łódzkiej, 
działając w  Harcerskiej Służbie Za-
bezpieczenia. Uczestniczył również 
w  wartach przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza podczas Dnia Wszystkich 
Świętych. W setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości repre-
zentował ZHP na uroczystych obcho-
dach Święta Niepodległości w Tuszy-
nie. Jest absolwentem Liceum Ogól-
nokształcącego w  Tuszynie. Intere-
suje się m.in. komputerami, mediami 
społecznościowymi. Jest pasjonatem 
fotografii, laureatem konkursów fo-
tograficznych organizowanych przez 
Klub Fotograficzny ,,Blenda-Tuszyn” 
działający przy MOK w Tuszynie. Ser-
decznie gratulujemy! 

IVecO dla OsP Tuszyn las

9 lutego 2019 r. przed walnym zebraniem, podczas którego Zarząd OSP Tuszyn 
Las otrzymał jednogłośnie absolutorium, odbyło się oficjalne przekazanie 

samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Iveco Daily z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach dla OSP Tuszyn Las. Wśród wielu 
zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in.: Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej – Waldemar Buda, Komendant KP PSP Koluszki 
Mł.Bryg. – Krzysztof Supera, Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki wraz 
z  zastępcą Marią Kopczewską, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Tuszynie 
– Andrzej Małecki wraz z  Radnymi, Radni Powiatowi – Sylwester Golus 
i Bogumił Skorupski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku 
OSP RP w Tuszynie – Grzegorz Busiakiewicz z v-ce Prezesem Antonim Kosiadą 
oraz Ks. Proboszcz Parafii p.w. Św. Krzysztofa w  Tuszynie Lesie – Tadeusz 
Słobodziński, który dokonał poświęcenia samochodu. „Chcielibyśmy 
podziękować wszystkim osobom, które przybyły na nasze zebranie oraz 
uroczystość przywitania samochodu. Szczególne podziękowania należą 
się wszystkim, dzięki którym Iveco stoi w naszym garażu, a my jako zarząd, 
druhny i  druhowie OSP Tuszyn Las jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że 
to auto znalazło się w naszej jednostce i  już wkrótce będzie włączone do 
podziału bojowego, aby nieść pomoc osobom w potrzebie” – OSP Tuszyn 
Las. OSP Tuszyn Las w roku 2018 uczestniczyła w 161 zdarzeniach.
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sukcesy umks Tuszyn

Mamy przyjemność poinformować, 
że zawodniczka klubu UMKS Tu-

szyn – Paulina Fister została powoła-
na przez trenera Kadry  i zatwierdzo-
na przez Biuro Projektu Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej na zgrupowanie orga-
nizowane w ramach Programu Kadra 
Polski U - 14,  które odbyło się w Żyrar-
dowie. Dodatkowo cieszy informacja, że 

dwie zawodniczki klubu UMKS Tuszyn: 
Paulina Fister i Kinga Madej zostały 
powołane przez Łódzki Związek Piłki 
Siatkowej do Kadry Wojewódzkiej Mło-
dziczek i będą reprezentować nasze wo-
jewództwo na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. Trenerem zawodniczek 
jest Pan Adrian Michalik. Zawodnicz-
kom i trenerowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

OsP Tuszyn – mIsTRzem POwIaTu

9 lutego 2019 roku w hali sportowej w 
Rzgowie odbył się II turniej halowej 

piłki nożnej Strażaków z terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego. Zawody zorga-
nizowali: Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej i Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. Zainteresowanie 
turniejem było bardzo duże. Mistrzem 
powiatu łódzkiego wschodniego zosta-
ła drużyna OSP TUSZYN. Wicemistrzo-
stwo zdobyli strażacy z OSP KALINO, 

natomiast na trzecim miejscu uplaso-
wała się drużyna z OSP JUSTYNÓW. W 
turnieju brały udział jeszcze dwie dru-
żyny z naszej gminy: OSP Modlica ( VI 
miejsce) i OSP Wodzinek (XI miejsce). 
Najlepszym piłkarzem turnieju został 
Tomasz Święcicki z OSP Tuszyn. Więcej 
informacji znajdą Państwo na oficjalnej 
stronie internetowej KP PSP w Kolusz-
kach:  http://www.koluszki.strazpozar-
na.pl/page/. Zwycięskiej drużynie
GRATULUJEMY!

dzIeje sIę w mOk

Miejski Ośrodek Kultury stara się, 
by każdy, bez względu na wiek, 

znalazł tu coś ciekawego dla siebie. Rok 
2019 zaczęliśmy od koncertu młodych 
artystów z MOKu podczas 27 Finału 
WOŚP. Miesiąc luty obfitował w atrakcje 
dla dzieci, już 1 lutego odbył się bal kar-
nawałowy, na dzieci czekało moc atrak-
cji. Natomiast w okresie ferii zimowych 
teatr ART-RE z Krakowa przedstawił baj-

ki dla dzieci, przeprowadzono również 
warsztaty zimowe, w ramach których 
dzieci ciekawie spędzały czas. Zajęcia 
tematyczne, wycieczka do Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, basen, gry, za-
bawy i konkursy z nagrodami – wszyst-
ko to czekało na dzieci. Zwieńczeniem 
ferii był pokaz iluzjonisty Łukasza Po-
dymskiego oraz koncert uczestników 
warsztatów muzycznych. 
Dla nieco starszych osób MOK w Tuszy-
nie również ma bogatą ofertę kultural-
ną. 25 stycznia Panie z Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów „Marzenie” w 
Tuszynie reprezentowały MOK Tuszyn 
na XV przeglądzie Twórczości Dojrzałej 
„Przystanek 60+ - Kolędy i Pastorałki” 
w Łódzkim Domu Kultury. Przygotowy-
wał je instruktor MOK - Bogdan Lesiak. 
Natomiast 10 marca odbył się koncert 
z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, 
podczas którego Łódzki Teatr Piosenki 
wykonał największe przeboje muzyki 
włoskiej. Zachwycona publiczność jesz-
cze długo nuciła włoskie utwory. Przy 

okazji tej uroczystości pan Burmistrz 
Witold Małecki wraz z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w Tuszynie 
Grażyną Laciborowską wręczyli me-
dale, kwiaty oraz listy gratulacyjne od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla czte-
rech par świętujących 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego.
Obecnie w ośrodku kultury można 
już poczuć zbliżającą się Wielkanoc. 
Wszystko za sprawą  warsztatów zor-
ganizowanych przez panią plastyk z 

MOK – Magdalenę Jaszczak-Birkowską. 
30 marca rodzice wraz ze swymi pocie-
chami mogli wykazać się twórczo - wy-
konali, za pomocą różnych technik, cie-
kawe ozdoby wielkanocne. Natomiast 6 
kwietnia odbyły się kolejne warsztaty, 
podczas których wykonano ozdobne 
wianki wielkanocne, które z pewnością 
będą wspaniałą ozdobą na zbliżający się 
okres świąteczny.

E.S.
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InTensywny POcząTek ROku  
w samORządOwej

PRzychOdnI zdROwIa w TuszynIe

Realizując podpisane kontrakty 
z zakresu poz, rehabilitacji i am-

bulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
od stycznia  udzielono ponad 17 tys. 
porad i  zabiegów, z  tego ponad 12 
tys. w  poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej. Zadbano również o wi-
zualną stronę przychodni, przepro-
wadzono remonty w dwóch gabine-
tach lekarskich, rejestracji poradni 
pediatrycznej i pracowni fizjoterapii 
(malowanie ścian, drobne naprawy). 
Wykonano drobne prace dekarskie, 
zabezpieczono murki oporowe przy 
wjeździe do garażu, założono oryn-
nowanie przy pomieszczeniu do 
szybu windowego.
Zakupiono wyposażenie – 6 szaf 
lekarskich, 3 leżanki, 4 parawany, 
5 otoskopów, wagę lekarską elek-
troniczną. Na terenie przychodni 
założona jest CENTRALA TELEFO-
NICZNA. 

BADANIA PROFILAKTYCZNE: 

1.  Program chorób układu krążenia 
(CHUK) - wysłano indywidualne 
zaproszenia, połączenia telefonicz-
ne do 489 osób. Przebadano – 4.

2.  Badania cytologiczne- 25 pacjen-
tek.

3.  Zrealizowano badania mammo-
graficzne dla 30 pacjentek w mam-
mobusie mobilnym.

4.  Wynajęto gabinet na działalność 
Poradni Dietetycznej NUTRI-
MENTO.

5.  Współpracę  z Przychodnią pod-
jął specjalista ortopeda, przyj-
mujący w  poradni urazowo- or-
topedycznej w  ramach świad-
czeń komercyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo 
na oficjalnej stronie internetowej:  

www. spztuszyn.pl

XII mIędzyszkOlne
zawOdy PływackIe

klas III - VIII 

4 kwietnia 2019 r. w  Krytej Pły-
walni „Oceanik” w  Tuszynie 

odbyły się XII Międzyszkolne Za-
wody Pływackie klas III-VIII zorga-
nizowane przez nauczyciela Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w  Tuszynie   
p. Anetę Małgorzaciak, pod patro-
natem Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Tuszynie.
W  zawodach wzięło udział pięć 
szkół: Szkoła Podstawowa z  Gó-
rek Dużych, Szkoła Podstawowa 
ze Rzgowa, Szkoła Podstawowa 
Nr 2 z Tuszyna, Szkoła Podstawo-
wa z  Wodzina Prywatnego  i  Szko-
ła Podstawowa Nr 1 z  Tuszyna. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w  Tuszynie zdobyli 18 zło-
tych medali,12 srebrnych, 3 brązo-
we i  wywalczyli puchar za zajęcie 
I  miejsca w  sztafecie międzysz-
kolnej 12x25m stylem dowolnym. 
Zwycięzcom Gratulujemy i  życzy-
my dalszych sukcesów.
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jak PRawIdłOwO seGReGOwaĆ OdPady!


