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GMINA TUSZYN

GMINNO - PaRaFIaLNe dOŻyNkI W GMINIe 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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W niedzielę 2 września
odbyły się Dożynki w naszej gminie. Gospodarzami tegorocznego
święta były Sołectwa Dylew i Wola
Kazubowa. Rolnicy z Gminy Tuszyn w 100% zasłużyli na piękną
pogodę i taka właśnie była. Ciekawy program i grono wystawców
przyciągnął przed scenę w Woli
Kazubowej publiczność, która korzystała z przygotowanych atrakcji i bawiła się do godzin wieczornych. Dożynki rozpoczęły się mszą
św., którą w tuszyńskim kościele
pw. św. Witalisa Męczennika celebrował ks. proboszcz Marek Stępniak. Następnie barwny korowód
dożynkowy przejechał do Woli Kazubowej. W trakcie obrzędów dożynkowych starostowie dożynek
Pani Ewa Pacholska - Cieślak i Pan
Łukasz Fałek tradycyjnie wręczyli
bochen chleba gospodarzowi gmi-

 NOWA SIEDZIBA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ
 JAK BEZPIECZNIE
KORZYSTAĆ
Z KART PŁATNICZYCH

ny - burmistrzowi Witoldowi Małeckiemu. Oficjalni goście dopisali
– wszyscy składali podziękowania

Rolnikom za ich ciężką pracę i rolniczy trud. Podczas imprezy list
gratulacyjny od premiera - Pana
Mateusza Morawieckiego dla rolników z naszej gminy odczytał
przedstawiciel Biura Poselskiego
Posła Waldemara Buda – radny powiatowy Pan Sylwester Golus. Dotarły także życzenia od Pana Mar-

ka Mazura – Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego,
List Gratulacyjny z Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego oraz podziękowania z Powiatu Łódzkiego
– Wschodniego. Podczas imprezy
wystąpił zespół „Tuszyńska biesiada na dobry początek”, w składzie którego znaleźli się m.in. radni Rady Miejskiej w Tuszynie Pan
Andrzej Małecki i Pan Bogdan Lesiak, grała Orkiestra Dęta z Tuszyna, Amatorski Zespół Regionalny

im. St.Wł. Reymonta z Lipiec Reymontowskich oraz lokalna grupa
muzyczna „SEKTOR”. Wśród wystawców znaleźli się m.in.: LGD
Bud-Uj Razem, Koło Pszczelarskie,
Koła Łowiecke („Tur”, „Orzeł”,
„Żubr”) i oczywiście niezastąpione
Koła Gospodyń Wiejskich z Górek
Dużych, Kruszowa, Szczukwina,
Dylewa i Woli Kazubowej, które
przygotowały degustacje potraw
regionalnych. W programie Doży-

nek nie zabrakło także konkursów
i atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych. Szczególne podziękowania
należą się Organizatorom: mieszkańcom Sołectw Dylew i Wola Kazubowa, strażakom z OSP Wola
Kazubowa jak i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie.
W.S
1

Materiał informacyjny Gminy Tuszyn

Przyśpiewki Dożynkowe
1. Żniwa się skończyły,
zboże już sprzątnięto,
dziś wszyscy mieszkańcy
mają swoje święto.
2. Gospodarstwa małe
są już na upadku,
bo nie ma chętnego
przejąć ich po dziadku.
3. Młodzi wolą jechać
pracować do Unii,
nie siedzieć przy krowach
Dziadka i Babuni.
4. Z wieńcem dożynkowym
jak zwykle kłopoty;
Sołtyska Jadwiga
gania do roboty.
5. Sołtyska z Dylewa
Jadwiga Beata,
tutaj ludzie mówią,
że ona pyskata.
6. Chociaż Dylew mały,
i wioska nieduża,
to prężna Sołtyska
co niektórych wkurza.
7. Integracja wioski,
tak i jak na Woli:
jeden od drugiego
coraz bardziej stroni.
8. Nasze wioski może
lepiej by dziś stały,
żeby se własnego
Radnego wybrały.
9. Dla księdza proboszcza
wieniec wypleciony.
W wieńcu tym złożone
tegoroczne plony.
10. A nasz Sołtys Wiesław,
z zeszytem bordowym,
do każdej roboty
zawsze jest gotowy.
11. Starościna Ewa
trochę świń hoduje

i te nasze wioski
dziś reprezentuje.
12. Nasza Starościna
pięknie się ubrała.
Chyba po te stroje
daleko jechała.
13. Córki Starościny
to się wyuczyły,
w polu ich nie ujrzysz
kawalerze miły.
14. Nasz Starosta Łukasz
nie lubi się brudzić.
Autem woli jeździć
niż się w polu kurzyć.
15. A ten nasz Starosta
tydzień się szykował,
by się na dożynkach
ładnie prezentował.
16. Ludzie na wsi mówią:
„To jest chłop morowy!”.
On nam dziś postawi
przysmak cytrynowy.
17. Pan Jurek jest w radzie,
tuż za Sołtysową.
Ma śliczną żoneczkę
i córkę wzorową.
18. Syna też fajnego,
no i dorodnego!
Nie jeden mieszkaniec
zazdrości mu jego.
19. A rada Sołecka
to fajna ekipa.
Na zebraniach wiejskich
czasem się spotyka.
20. A nasi strażacy
to prężnie działają,
chociaż tych pieniędzy
to niewiele mają.
21. Przy sprzęcie strażacki,
ciągle coś majstrują.
Niechaj na zawodach
pompy się nie psują!

22. Rysiu ich naczelnik
spod wąsa się śmieje.
Choć trochę się martwi,
dobrze mu się dzieje.

32. Radni powiatowi
wiele obiecują.
Jak już są wybrani,
to nas zaniedbują.

23. Na prezesa straży
wybrali Zbigniewa.
Pomoże w potrzebie
zawsze kiedy trzeba.

33. A ci nasi gminni
stołków się trzymają.
Nawet jak nie rejon
to i tak się pchają.

24. Straż ma gospodarza,
to człowiek wiekowy.
Panie Janie nisko
pochylamy głowy.

34. Niedługo wybory
i walka o miejsce.
Miejcie na uwadze
nasze sprawy wiejskie.

25. Policja Tuszyńska
stale tu kursuje.
Naszą grzeczną młodzież
bacznie obserwuje.

35. Aktywnie pracuje
Burmistrz w naszej gminie.
Polka i Oberek
dziś go nie ominie.

26. Nasze dziewczyneczki,
ładnie wystrojone,
wieniec niosły pięknie - będą nagrodzone.
27. Przyznać tu należy
i powtarzać stale,
że nasze dziewczyny
piękne są jak lale.
28. Tu wszystkie jak jedna
to się lubią stroić,
ale żadna krowy
nie umie wydoić.
29. Dylew i Wolica,
dookoła lasy - nie muszą mieszkańcy
wyjeżdżać na wczasy.
30. Inne nasze wioski
trochę lepiej mają,
bo na zawołanie
samochód dostają.
31. Chociaż wyjazd jeden
na pół roku bywa,
to sęk właśnie w tym jest,
że z gminy ubywa.

36. Burmistrzu Witoldzie,
nasz drogi krajanie,
jak chcesz dalej rządzić,
to niech tak zostanie!
37. Bardzo Cię prosimy,
żebyś nas promował
i dla naszych wiosek
forsy nie żałował.
38. Spotkajmy się kiedyś
na zielonej łące,
bo spraw mamy wiele,
a może tysiące.
39. A nasze przyśpiewki
na trzeźwo powstały,
bo nam Sołtys Wiesław
nie stawiał gorzały.
40. Proszę się nie gniewać
za nasze przyśpiewki - dostaliśmy słowa
od pewnej kobietki.
41. Mówiła że znała,
tu się wychowała,
że nie chciała śpiewać,
to nam przekazała.
Jadwiga Fałek
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 20 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Tuszyna podaje do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Dzielnica Tuszyn-Stare Miasto, ulice: Aleksandra Zwierzyńskiego; Brzezińska strona parzysta od nr 2 do 18, strona
nieparzysta od nr 1 do 9; Chmielna; Cmentarna; Aleja Jana Pawła II strona nieparzysta od nr 1 do 13A; Jaśminowa; Górecka;
Króla Władysława Jagiełły; Lecznicza; Łowicka; Łódzka; Malownicza; Niedas Leśny; Niedas Polny; Noworzgowska nr 2 i 4;
Ogrodowa; Parkowa; Piaskowa nr 2, 3, 4 i 5; Piotrkowska; Pl. Reymonta; Roberta Kocha; Rzgowska strona parzysta od nr 2A
do 8, strona nieparzysta nr 1 i 3; Strażacka; Ks. Ściegiennego do nr 50; Tysiąclecia; Ustronna; Uzdrowiskowa; Źródlana;
Żeromskiego strona parzysta od nr 2 do 14, strona nieparzysta od nr 1 do 13.
Dzielnica Tuszyn – Stare Miasto, ulice: Noworzgowska strona parzysta od nr 6 do 30, strona nieparzysta od nr 3 do 29;
Ogrodzonka; Pszczela; Wschodnia; Wysoka; Żeromskiego strona parzysta od nr 16 do 112a, strona nieparzysta od nr 15 do 75.
Dzielnica Tuszyn – Stare Miasto, ulice: Blokowa; Brzezińska strona parzysta od nr 20 do 66, strona nieparzysta od nr 11
do 65; Chojniak; Kaczeńcowa; Kępica; Modlicka; Noworzgowska nr 1; Osiedlowa; Piaskowa strona parzysta od nr 6 do 12,
strona nieparzysta od nr 7 do 27; Polna; Pszenna; Stodolniana; Tylna strona parzysta od nr 2 do 30, strona nieparzysta od nr 1
do 19; Wielkopole; Żwirki i Wigury; Żytnia.
Dzielnica Tuszyn – Stare Miasto, ulice: Bazarowa; Aleja Jana Pawła II strona parzysta; Łąkowa; Młynkowa; Poprzeczna;
Rzgowska strona parzysta od nr 10 do104, strona nieparzysta od nr 5 do 29; Sportowa; Strzelecka; Świętokrzyska;
Turystyczna; Tylna strona parzysta od nr 32 do 76, strona nieparzysta od nr 21 do 65; Zielona.
Dzielnica Tuszyn-Las, ulice: Aleja Jana Pawła II strona nieparzysta od nr 81 do 113; Mickiewicza; Poddębina strona parzysta
od nr 2 do 8b; Prusa; Sienkiewicza; Słowackiego; Wyspiańskiego.
Dzielnica Tuszyn-Las, ulice: Akacjowa; Antonówka; Brzozowa; Dębowa; Fr. Chopina; Grabowa; Jodłowa; Klonowa;
Kopernika; Krótka; Letniskowa; Lipowa; Malinowa; Marii Curie-Skłodowskiej; Modrzewiowa; Molenda; P. Skargi;
Pabianicka; Piękna; Poddębina strona parzysta od nr 10 do 82, strona nieparzysta od nr 1 do 75; Poziomkowa; Sosnowa;
Św. Antoniego; Wczasowa.
Dzielnica Tuszyn-Las, ulice: 3 Maja strona parzysta od nr 2 do 22, strona nieparzysta od nr 1 do 15a; Aleja Jana Pawła II
strona nieparzysta od nr 15 do 79; Chłopickiego; Domowicza; Lelewela; Leśna; Moniuszki strona parzysta od nr 2 do 42,
strona nieparzysta od nr 1 do 51; Południowa; Pułaskiego nr 2 i 4; Słoneczna; Sowińskiego; Szymanowskiego; Wąska.

Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie,
ul. Piotrkowska 13, tel. 511 737 154

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie,
ul. Noworzgowska 20A, tel. 614 25 89
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie,
ul. Noworzgowska 20A, tel. 614 25 89
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie,
ul. Piotrkowska 15, tel. 614 30 02

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie,
ul. Sienkiewicza 8, tel. 614 35 73
Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie,
ul. Poniatowskiego 11, tel. 614 38 63
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie,
ul. Prusa 7, tel. 614 27 10
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Dzielnica Tuszyn-Las, ulice: 3 Maja strona parzysta od nr 24 do nr 88, strona nieparzysta od nr 25 do nr 69; Batorego; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie,
Chrobrego; Gen. Bema; Jana Kozietulskiego; Karłowicza; Kazimierza Wielkiego; Łokietka; Marii Dąbrowskiej; Moniuszki ul. Poniatowskiego 11, tel. 614 39 86
strona parzysta od nr 44 do nr 48, Narutowicza; Paderewskiego; Palestyńska; Poniatowskiego; Pułaskiego strona parzysta Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 1 do nr 19; Sobieskiego; Tadeusza Kościuszki; Zygmunta Starego.
niepełnosprawnych
Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Tuszynie,
ul. 3 Maja 49, tel. 518 109 660
Dzielnica Tuszyn-Szpital, ulice: Ks. Brzóski; Ks. Ściegiennego od nr 51; Niedas Trzciniec; Szpitalna.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie,
ul. Żeromskiego 31, tel. 614 31 67
Sołectwa : Modlica; Żeromin.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Hala Widowiskowo-Sportowa w Tuszynie,
Sołectwa : Tuszynek Majoracki
ul. Tysiąclecia 8, tel. 614 35 32
Świetlica Wiejska w Kruszowie,
ul. Trybunalska 19, tel. 663 206 600
Sołectwa: Garbów; Kruszów.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym,
Sołectwa : Głuchów; Mąkoszyn; Syski; Wodzinek; Wodzin Majoracki; Wodzin Prywatny.
ul. Szkolna 1, tel. 614 32 19
Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych,
Sołectwa : Górki Małe, Górki Duże, Jutroszew, Szczukwin.
ul. Jutroszewska 17, tel. 614 32 64
Świetlica Wiejska w Woli Kazubowej,
Sołectwa : Bądzyń; Dylew; Rydzynki; Wola Kazubowa; Zofiówka.
ul. Górecka 82, tel. 793 377 329
Zakład opieki zdrowotnej: Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie, Wojewódzkiego
Pawilon "D" szpitala,
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej-Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
Tuszyn ul. Szpitalna 5, tel. 614 33 40

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Tuszyna najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Tuszyna
/-/ Witold Małecki
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LXVII sesja Rady Miejskiej
W dniu 5 października 2018r.
o godzinie 12.00 odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury LXVII sesja
Rady Miejskiej w Tuszynie podczas
której zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji
Rady Miejskiej oraz sprawozdanie
Burmistrza Miasta Tuszyna. W trakcie uroczystej sesji Burmistrz Miasta
Tuszyna Witold Małecki i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki wręczyli oficjalne
podziękowania za 4 letnią kadencję
samorządową: Staroście Powiatu
Łódzkiego Wschodniego Andrzejowi Opala, Wicestaroście Powiatu
Łódzkiego Wschodniego Ewie Gładysz, radnym powiatowym Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z terenu

naszej gminy, radnym Rady Miejskiej w Tuszynie, sołtysom i przewodniczącym rad sołeckich z terenu Gminy Tuszyn, przewodniczącym rad dzielnic i przewodniczącym zarządów rad dzielnic jak również dyrektor Regionu Sieci Poczty
Polskiej S.A w Łodzi - Pani Lucynie
Prygiel – Augustyniak za okazaną
pomoc przy przywróceniu Urzędu
Pocztowego w Tuszynie oraz dyrektorowi oddziału GDDKiA w Łodzi
Maciejowi Tomaszewskiemu za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu
środków z Ministerstwa Infrastruktury na budowę dwóch skrzyżowań
z ruchem okrężnym w sąsiedztwie
węzła Tuszyn.
W.S

Wszystkich mieszkańców
Gminy Tuszyn
zapraszamy

do wzięcia udziału
w wyborach
samorządowych
w dniu 21 października 2018r.
Państwa głos jest bardzo ważny.
To Państwo zdecydujecie o rozwoju i
przyszłości Gminy Tuszyn.
W dniu wyborów lokale wyborcze
będą czynne
w godz. 7:00 – 21:00.
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TUSZYN
W LATACH 2014-2018

1. Wydatki na wodociąg
rackim, Bocznej i Zacisze w Woli
w tym:
Kazubowej, Komarowej w Rydzynkach, oraz Jutroszew-Zagrody
budowa wodociągu w uli– za łączną kwotę 416 019,48 zł.
cu
Lelewela,
Brzezińskiej
w Tuszynie, Rzecznej w Rdzyn- 5. Wydatki na termomodkach,
sieci
wodociągowej
ernizację w tym:
Tuszyn-Modlica, oraz wykup
termomodernizacja budynków
sieci wodociągowych – za łączną
użyteczności publicznej w gminie
kwotę 906 987,31 zł.
Tuszyn m.in. Urzędu Miasta, Sz2. W
 ydatki na kanalizację
koły Podstawowej Nr 2, budynku
w tym:
Dziennego Domu Senior-Wigor,
oraz budynku mieszkalnego przy
budowa kanalizacji w ulicy Sowul. Szpitalnej w Tuszynie – za
ińskiego, 3-go Maja, Domowicza,
łączną kwotę 2 388 216,67 zł.
Palestyńskiej,
Kozietulskiego,
Narutowicza,
Wyspiańskiego, 6. Wydatki na opracowanie
Słowackiego, Dąbrowskiej, Prusa,
dokumentacji w tym:
Sienkiewicza, Mickiewicza, Pod- dokumentacji projektowo-koszdębina w Tuszynie, Wschodniej,
torysowej budowy oświetlenia
Sadowej, Kwiatowej w Tuszynku
ulicy Turystycznej, Poddębina,
Majorackim, oraz wykup sieci
Kopernika, Pszczelej w Tuszynie,
kanalizacji sanitarnej – za łączną
Rzecznej, Komarowej w Rydzynkkwotę 7 445 591,69 zł.
ach, Garbowskiej, Kasztelańskiej,
3. Wydatki na drogi w tym:
Kwiatowej, Sadowej, Wschodniej
i Królewskiej w Tuszynku Mabudowa, rozbudowa i przejorackim, Wodzińskiej w Wodzbudowa drogi - ulicy Szpitalnej,
inie Majorackim, Żeromińskiej
Króla Wł. Jagiełły, Słowackiego,
w Kruszowie, budowy wodoStrażackiej, Ogrodzonka, Niedas
ciągu w ulicy Niedas, Kocha,
Leśny, Brzezińskiej i Kępica, StWąskiej w Tuszynie, Nadrzecodolnianej, Sosnowej, Noworzznej w Bądzyniu, Rzecznej w Rygowskiej, Rzgowskiej w Tuszynie,
dzynkach, budowy sięgaczy dla
Głównej w Bądzyniu, Długiej
kanalizacji w ulicy Wschodniej
i Aleksandrówek w Garboww Tuszynie, budowy świetlicy
ie, Piaskowej w Szczukwinie,
wiejskiej w Żerominie, budowy
Kasztelańskiej,
Hetmańskiej
i modernizacji targowiska uliw Tuszynku Majorackim, Kruca Zwierzyńskiego w Tuszynie,
szowskieji Prostej w Garbowie,
budowy placu zabaw w SzczukWolborskiej w Kruszowie, Sawinie i Rydzynkach, remontu
dowej w Woli Kazubowej, Paulicy Brzezińskiej, Sosnowej,
tok, Tuszyńskiej w Żerominie,
Noworzgowskiej w Tuszynie,
Jutroszew-Zagrody, oraz budowa
Aleksandrówek w Garbowchodnika w ul. Młynkowej
ie, Patok w Żerominie, Wolw Tuszynie – za łączną kwotę 8
borskiej w Kruszowie, Tylnej
532 788,63 zł.
w Mąkoszynie i drogi w Jutro4. Wydatki na oświetlenie
szewie, przebudowy ulicy Kaszw tym:
telańskiej w Tuszynku Majobudowa oświetlenia ulicznego ulirackim, budowa drogi gminnej
cy Sosnowej, Polnej, Kopernika,
w Głuchowie, oraz na wykonanie
Pszczelej, Poddębina w Tuszynie,
nawierzchni asfaltowej na ulicy
Majorackiej, Okupniki w WodzSierosławskiej, Tylnej w Mąkoinie
Majorackim,
Zielonej,
szynie, Zielonej w Wodzinie
Ludowej w Wodzinie Prywatnym,
Prywatnym, Tuszyńskiej w ŻeroStanisławowskiej w Bądzyniu,
minie, nakładki bitumicznej na
Garbowskiej,
Wschodniej
ulicy Glinianej w Szczukwini Królewskiej w Tuszynku Majoie, przebudowy mostu na ulicy

ogrodzenia działki przeznaczonej
Ściegiennego, a także budowy
na świetlicę w Rydzynkach, oraz
chodnika w ulicy Pabianickiej
przetransportowanie i ułeżenie
i Młynkowej w Tuszynie.
płyt chodnikowych pod namiot
-
studium wykonalności i ocen
i garaż, zakup traktora do koszeoddziaływania na środowisko kania trawy na działce przy świetlinalizacji w ulicy Wyspiańskiego,
cy w Kruszowie, zakup wyposażeSienkiewicza,
Słowackiego,
nia gastronomicznego do kuchni
Mickiewicza i Prusa, studium
w świetlicy w Górkach Dużych
wykonalności i dokumentacji
– za łączną kwotę 570 395,96 zł.
technicznej termomodernizacji
budynku mieszkalnego przy uli- 8. Wydatki na oświatę
cy Szpitalnej w Tuszynie,
w tym:
- audytu energetycznego, studium
program „Szkoła daje szansę
wykonalności i dokumentacji
uczniom w gminie Tuszyn”, edutechnicznej termomodernizacji
kacja ekologiczna dla Przedszbudynków użyteczności pubkoli, Szkół Podstawowych i Gimlicznej w Gminie Tuszyn,
nazjum, „Ogródek dydaktyczny”
- Planu Mobilności Miejskiej oraz
dla Szkoły Podstawowej Nr 2
studium wraz z wnioskiem na
w Tuszynie, „Ekopracownia” dla
budowę infrastruktury transSzkoły Podstawowej w Tuszynie
portu publicznego,
Nr 1, „Książki Naszych Marzeń”
- inwentaryzacji budowlanej oraz
dla Szkół Podstawowych, zaoceny stanu technicznego budyngraniczna mobilność kadry eduku oraz dokumentacji technicznej
kacyjnej szkolnej, „Partnerstwa
w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49,
Strategiczne Współpraca Szkół”,
- wykonanie opracowań geodezykształcenie pracowników Szkoły
jnych budowy drogi w Garbowie.
Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum
Dokumentacje
projektowo-koszNr 2, ekopracownia „Zielony
torysowe, studium, audyty, inwenŚwiat” w Szkole Podstawowej
taryzacje wykonano - za łączną
w Górkach Dużych, zakup
kwotę 839 349,47 zł.
książek z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa dla Gim7. Wydatki na świetlice wienazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej
jskie w tym:
Nr 2, „Aktywna Tablica” dla Szbudowa i wyposażenie świetlic
kół Podstawowych, utworzenie
wiejskich w Gminie Tuszyn m.in.
gabinetów profilaktyki zdrowotzakup i montaż klimatyzatorów
nej w Szkole Podstawowej Nr 1
w sołectwach Szczukwin, Górki
i Liceum Ogólnokształcącym,
Duże, Głuchów i Wola Kazubowa,
adaptacja pomieszczeń na pozakup i montaż kostki brukowtrzeby przedszkola gminnego
ej, oraz zakup nagrzewnicy dla
w budynku Liceum Ogólnokszsołectwa Głuchów, budowa
tałcącego w Tuszynie, modernświetlicy wiejskiej w Żeromiizacja tarasów zewnętrznych
nie, oraz zakup wyposażenia
i schodów w Przedszkolu Miekuchni,
sprzętu
nagłaśniajskim Nr 1 – za łączną kwotę
jącego, doposażenia świetlicy
1 784 585,93 zł.
w Żeromninie, przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli 9. Wydatki na Ochotnicze
Straże Pożarne w tym:
Kazubowej na cele świetlicy
wiejskiej, oraz zakup wyposażezakup zestawu hydraulicznego
nia kuchni do świetlicy, zakup
do ratownictwa drogowego dla
pomieszczenia kontenerowego
OSP w Szczukwinie, zakup rozz przeznaczeniem na świetlicę,
pieracza kolumnowego dwustooraz wykonanie ogrodzenia
pniowego dla OSP w Tuszynie,
przy świetlicy w Dylewie i Górkzakup materiałów na potrzeby
ach Małych, zakup i wykonanie
wykonania centralnego ogrze5
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wania w budynku strażnicy OSP
Jutroszew, doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn
w wyposażenie i urządzenia ratownictwa – za łączną kwotę 154
801,23 zł.

adaptacja budynku na potrzeby
„Siła Dziecka – Stabilna Rodzina”,
Szczukwin „Sport i rekreacja
Domu Senior-Wigor w Tuszynie,
kształcenie ustawiczne pracownto super integracja” i Jutroszew
oraz zapewnienie funkcjonowaników i pracodawcy z KFS,, oraz
„Razem można wiele”, wykoia Dziennego Domu, przebudowa
projekt Centrum Usług Społecnanie boiska wielofunkcyjnego
placu Reymonta w Tuszynie
znych „WISIENKA” - za łączną
w Tuszynie przy ul. Szpitalnej,
kwotę 432 237,26 zł.
i usunięcie kolizji sieci energetyzakup trzech bramek na stacznych na Placu – za łączną kwotę
dion
miejski,
zakup
i
montaż
10. Wydatki na kulturę,
12. Wydatki na pozostaŁe
2 969 067,67 zł.
piłkochwytów na boisku w Wodzsport i rekreację W tym:
inWestycje proWadzone
inie Prywatnym, zakup i montaż
13. Wydatki na Fundusz soŁecW gminie tuszyn W tym:
realizacja projektu z ŁDK „Zarekreacyjnej siłowni zewnętrznej
ki Wydatki bieżące – za łączną
zagospodarowanie placu przy
bytkowa Architektura Miasta
w Tuszynie przy ul. Noworzgowskwotę 591 460,61 zł.
Urzędzie Miasta w Tuszynie, zaki Gminy Tuszyn” cz. II i cz. III,
kiej 20, budowa i wyposażenie
up samochodu dziewięcioosobo- 14. Wydatki na inWestycje do
„Poznajemy Walory Przyrodnicze
placu zabaw w Szczukwinie –
wego do przewozu osób niepełnoGminy Tuszyn”, „Wdrożenie
realizacji na które zosza łączną kwotę 295 248,24 zł.
sprawnych, zakup wozu asenii Zarządzanie Centrum Integracji
taŁy pozyskane środki z
zacyjnego, adaptacja pomieszcSpołecznej. Model Praktycznego 11. Wydatki na miejski
zeWnątrz – za łączną kwotę
ośrodek pomocy spoŁeczeń w budynku gminnym na poDziałania”, zorganizowanie spot7 288 094,22 zł
znej W tuszynie W tym:
trzeby utworzenia izby pamięci,
kań integracyjnych dla sołectwa

ogółem koszt realizacji zadań w latach 2014-2018
wynosi 34 614 844,37 zł,
w tym:
regionalny program operacyjny rpo –
europejski Fundusz społeczny eFs –
program rozwoju obszarów Wiejskich proW –
lokalna grupa działania buduj razem [proW] –
program operacyjny kapitał ludzki pokl –
urząd marszałkowski Województwa Łódzkiego –
Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska
i gospodarki Wodnej WFośigW–
powiat Łódzki Wschodni –
budżet państwa –

5 415 991,18 zł
92 382,84 zł
2 059 299,20 zł
75 539,62 zł
511 657,00 zł
46 943,44 zł
3 532 667,34 zł
1 454 000,00 zł
842 065,85 zł

Fundusz ochrony gruntów rolnych Fogr –
Łódzki urząd Wojewódzki w Łodzi –
program operacyjny Wiedza edukacja rozwój poWer –
program erasmus –
krajowy Fundusz szkoleniowy kFs –
Łódzki dom kultury Łdk –
powiatowy urząd pracy pup –
Fundusz sołecki- refundacja –

259 380,00 zł
292 604,00 zł
56 562,98 zł
99 191,40 zł
8 280,00 zł
5 068,11 zł
297 169,39 zł
311 378,51 zł

gmina tuszyn pozyskała środki zewnętrzne na łączną
kwotę 15 360 180,86.
przedsiębiorstwa z terenu gminy tuszyn pozyskały środki zewnętrzne
z lokalnej grupy działania buduj razem w wysokości 162 365,00 zł.
Informacje Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
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Szanowni Państwo,
zbliża się zakończenie kolejnej kadencji
samorządu terytorialnego, kadencji obfitej
w ważne dla Gminy Tuszyn wydarzenia.
Kierunki nakreślone przez Radę Miejską
w oparciu o oczekiwania mieszkańców, artykułowane różnymi kanałami oraz zapisy
STRATEGII ROZWOJU były realizowane
przez organ wykonawczy i Urząd Miasta
w Tuszynie. Główne zadanie, które udało się wykonać, a zapoczątkowane jeszcze
w poprzedniej kadencji, to uruchomienie
strefy aktywności gospodarczej w rejonie
węzła TUSZYN. Dzięki wieloletnim zabiegom, wsparciu biura poselskiego mającego
oddział w naszym mieście, przychylności
dyrekcji GDDKiA udało się doprowadzić do
rozstrzygnięć w kształcie przez nas oczekiwanym tj.:
1) Doprojektowano i wybudowano dodatkową relację na węźle umożliwiającą zjazdz
autostrady A1 z kierunku północnego do
Tuszyna;
2) Zatwierdzono w Ministerstwie plan realizacyjny na projektowanie i budowę
skrzyżowania z ruchem okrężnym w Głuchowie - jego projekt jest w końcowej fazie realizacji, a realizacja ma się rozpocząć
w 2019r.;
3) Przyznano GDDKiA w Łodzi środki finansowe na projektowanie i wykonanie

kolejnego skrzyżowania z ruchem okrężnym na styku Gmin Tuszyn i Moszczenica, dzięki któremu powstanie możliwość
bezpiecznego wjazdu z Tuszyna na autostradę A1 w kierunku północnym;
4) Zezwolono na lokalizację wjazdu-zjazdu
w ciągu drogi krajowej umożliwiającego
uruchomienie terenów inwestycyjnych
przed budową rond.
Skutkiem tych działań stała się możliwa
budowa centrum dystrybucyjnego działającego od 17 września tego roku. O skali
przedsięwzięcia nie trzeba chyba nikogo
przekonywać, warto zaakcentować fakt, że:
w I fazie tj. do końca 2019 roku planowane
jest zawarcie 1000 umów o pracę, potencjał pod kątem podatku od nieruchomości
w grupie budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ( ok. 120 000
m² ) jest porównywalny z wartościami wynikającymi z dotychczasowych deklaracji
od wszystkich podmiotów gospodarczych
z terenu całej gminy, podpisane przez Gminę porozumienie z inwestorem poskutkowało sfinansowaniem wszelkich kosztów
budowy nowego układu drogowego (którego realizacja należy do zadań gminy ) wraz
z wpłatą depozytu na odszkodowania za
zajęty grunt – wartość tych kosztów przekroczyła potencjalne wpływy z podatków
za pięć lat i została zaangażowana „ z góry”wkrótce odbędą się wszelkie odbiory i przejęcie majątku przez Gminę.
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Możliwości inwestycyjne terenów okołowęzłowych przekraczają powierzchnię
120 hektarów. W 2017 roku oddana została
do użytku hala targowa w Głuchowie o powierzchni powyżej 9000 m², jeszcze w tym
roku ma ruszyć budowa trzech kolejnych
hal logistycznych o łącznej powierzchni
około 90 000 m² pod dachem po zachodniej stronie drogi krajowej. Systematycznie
procedowane są uchwały dotyczące zmian
w planach zagospodarowania przestrzennego. Łącznie jest to 37 procedur z czego 12
zostało już zakończonych ( koszty to 266
375,00 zł) w tym studium dla całej gminy,
a 25 jest w trakcie ( na dzień dzisiejszy zaangażowana jest kwota 311 875,00 zł). Zmiany
planu umożliwiającego realizację nowych
inwestycji, które zawsze będą przynosiły
dochody do budżetu, umożliwiły powstanie
min. nowej hali produkcyjnej w Górkach
Małych, sali bankietowej, hali produkcyjnej w Kruszowie, Domu Pomocy Społecznej
w Tuszynie Lesie, budynków i firm usługowych w Tuszynie.

Realizowany jest także olbrzymi projekt centrum rekreacyjnego w Żerominie.
Prowadzone były również prace nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej,
po uporządkowaniu Parku i placu Urzędu
Miasta przyszła kolej na rewitalizację Placu
Reymonta, który po przebudowie w rocznicę 600-lecia miasta stał się wizytówką Tuszyna. Kolejnym projektem do realizacji
będzie targowisko przy ul. Zwierzyńskiego,
na remont którego udało się pozyskać dotacje ze środków zewnętrznych na kwotę
prawie pół miliona złotych. Staraliśmy się
godnie świętować ważne jubileusze, w czasie obchodów 600-lecia miasta gościliśmy
najważniejsze osoby w państwie i regionie,
staraliśmy się uhonorować tych którzy zapisali się na kartach historii Tuszyna, a całość przygotowań pochłonęła bardzo wiele
wysiłku i czasu wielu osób. Przy organizacji
jubileuszy: 600-lecia Tuszyna i 90-lecia
Tuszyna Lasu staraliśmy się współpracować
z parafiami, stowarzyszeniami, działaczami
społecznymi i organizacjami.

Strefa Aktywności Inwestycyjnej
przy Węźle Tuszyn w Głuchowie

mu transportu publicznego Tuszyn – Łódź
przez Tuszyn Las i Tuszyn Szpital.
Również w ŁOM zabiegamy o dofinansowanie na: termomodernizację budynku
przy ul. 3 Maja 49, budowę świetlicy w Zofiówce.

Udało się doprowadzić do połączenia całego środowiska sportowego, dzięki współpracy z zarządami rozpoczęliśmy prace renowacyjne na stadionie miejskim.
W ciągu kadencji staraliśmy się odciążyć
kieszeń podatników poprzez starania pozyskiwania środków zewnętrznych, których
rezultaty przedstawiamy w artykule dotyczącym realizowanych inwestycji w Gminie
Tuszyn.
Wartość wszystkich wykonanych zadań
to kwota 34 614 844,37 zł.
Realizacja dużych projektów pociąga za
sobą niestety konieczność posiadania tzw.
wkładu własnego, dlatego czujnie musimy
obserwować stan zadłużenia gminy. Jego
poziom w 2010 roku, kiedy rozpocząłem
pracę wynosił ok. 44% planu dochodów, na
koniec 2014 roku ok. 33%, a zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok bieżący
jest to niecałe 24 % dochodów, a po zrealizowaniu planowanych umorzeń pożyczek
z WFOŚiGW niecałe 23 %. Nieustanny monitoring wszystkich pozycji budżetowych,
systematyczne ograniczanie zbędnych dotacji oraz powściągliwość przy planowaniu
kolejnych uchwał budżetowych w oparciu
o kredyty i pożyczki pozwoliła nam na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Na dzień dzisiejszy mamy podpisane
umowy na dofinansowanie zewnętrzne do
kolejnych inwestycji: termomodernizacji
placówek oświatowych - szkół w Górkach
Dużych i Wodzinie Prywatnym, Przedszkola
w Garbowie, termomodernizacji budynku
pływalni, budowy chodnika przy ul. Młynkowej, adaptacji pomieszczeń budynku
przy ul. 3 Maja 49 na potrzeby Izby Pamięci,
modernizacji stacji uzdatniana wody w Rydzynkach.
W ramach uczestnictwa gminy w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym przygotowaliśmy wnioski i czekamy na podpisanie
umów na: dofinansowanie budowy kanalizacji w Tuszynie Lesie, utworzenie syste-

Część budynku przy ul. 3 Maja 49 została użyczona Stowarzyszeniu Ja-Ty-My,
które pozyskało dofinansowanie na prowadzenie tam Zakładu Aktywności Zawodowej
dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, a 20 osób starszych już od kilku
lat korzysta z usług utworzonego tam Domu
Dziennego Pobytu „ Senior – Wigor”.
W zakresie zadań oświatowych przeprowadziliśmy procedurę przejęcia reformą
zagrożonego likwidacją Liceum w Tuszynie. Przejęliśmy ok. 5 mln majątku zobowiązując się do prowadzenia placówki, w konsekwencji zabezpieczyliśmy Gminę przed
dotkliwymi kosztami odpraww likwidowanych reformą gimnazjach tworząc miejsca
pracy oraz zyskaliśmy nowe pomieszczenia,
w których utworzyliśmy kolejne przedszkole publiczne zabezpieczając miejsca dla
wszystkich dzieci z terenu gminy. Kolejnym
ważnym wyzwaniem było przywrócenie
tuszyńskiej poczcie statusu Urzędu Pocztowego, dzięki przychylności Dyrekcji Poczty,
zaangażowaniu Radnego Powiatowego Pana
Sylwestra Golusa, Pana Posła Waldemara
Buda oraz Kierownik ZGM-u Pani Teresy
Rygielskiej udało się doprowadzić sprawę do
końca i od 1 października 2018r. w Tuszynie na nowo funkcjonuje Urząd Pocztowy.
Aktywnie działa Tuszyńska Samorządowa
Przychodnia Zdrowia, która systematycznie powiększa swoją ofertę, pozyskuje nowe
dochody i z roku na rok powiększa wartość
kontraktów.
Nie przegraliśmy żadnego postępowania
sądowego i nie obciążyliśmy gminy karami,
a wszystkie kontrole wypadły pomyślnie.
W swoim sprawozdaniu ograniczyłem się do przedstawienia najważniejszych
spraw i zdarzeń mijającej kadencji, szczegóły były przedstawiane na sesjach rady
a finanse w sprawozdaniach z wykonania
budżetu.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałem
zaszczyt pracować w mijającej kadencji, jestem przekonany, że wszystkim nam szczerze zależy na dobru naszego miasta i gminy.
Dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej
w Tuszynie na czele z Przewodniczącym
Panem Andrzejem Małeckim oraz obsłudze biura rady. Pracowaliśmy na około 500
projektach uchwał, ważne decyzje zapadały
czasami w ciągu kilku dni, a na Radę zawsze
można było liczyć, nigdy nie było przypadku aby brakowało kworum, a większość decyzji była jednomyślna.
Dziękuję Staroście Panu Andrzejowi
Opala oraz V-ce Staroście Pani Ewie Gładysz
oraz Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi
Busiakiewiczowi za zawsze sprawiedliwe
podejście Starostwa do spraw Tuszyna, za
życzliwość okazywaną podczas moich wizyt w Starostwie oraz wszelką pomoc, której
nie odmówiliście nigdy w ciągu 4 lat. Dziękuję radnym powiatowym z naszego terenu
Pani Monice Oleksiewicz, Panu Piotrowi
Busiakiewiczowi, a w szczególności Panu
Sylwestrowi Golusowi, który brał udział
w rozwiązywaniu wszystkich najważniejszych problemów miasta i gminy. Jego doświadczenie zdobyte podczas długoletniej
pracy w biurze poselskim, bardzo często
było pomocne w rozwiązywaniu problemów w różnych instytucjach. To przy jego
udziale zapadały decyzje m.in.: w sprawie
budowy rond, w sprawie dofinansowania
zewnętrznego do zakupu samochodów pożarniczych, w sprawie otworzenia na nowo
Urzędu Pocztowego, w sprawie dofinansowania do Izby Pamięci oraz decyzje wynikające ze sprawowanego mandatu w powiecie.
Dziękuję Panu Włodzimierzowi Berezińskiemu, wieloletniemu samorządowcowi,
który zawsze dla dobra Tuszyna chętnie
dzieli się swoim doświadczeniem.
Dziękuję Zastępcy Pani Marii Kopczewskiej, która jest mózgiem pozyskiwania
środków zewnętrznych i realizacji inwestycji, Pani Skarbnik czuwającej nad kondycją
budżetu, Pani Sekretarz, wszystkim Dyrektorom i Kierownikom jednostek gminnych,
pracownikom, przedstawicielom jednostek pomocniczych, przedstawicielom Rad
Dzielnic i Rad Sołeckich, Sołtysom, osobom pracującym społecznie we wszystkich
strukturach współpracujących z gminą, Policjantom, Strażakom, Pracownikom Poczty
oraz mieszkańcom miasta i gminy.
Witold Małecki
Burmistrz Miasta Tuszyna

Strefa Aktywności Inwestycyjnej
przy Węźle Tuszyn w Głuchowie
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POCZTA POLSKA S.A. Z GŁÓWNĄ SIEDZIBĄ W TUSZYNIE
Dzień 1 października zapamiętany
będzie na długo. Po
czterech latach przerwy do Tuszyna
wróciła Poczta Polska S.A. z główna
siedzibą przy placu Reymonta 1 w
Tuszynie. Składamy serdeczne podziękowania za kilkuletnie wspólne
starania wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia zamierzonego
celu. Warto przypomnieć, że w działania obok Burmistrza Miasta Tuszyna – Witolda Małeckiego i radnych
Rady Miejskiej w Tuszynie zaangażowali się także: Poseł na Sejm Pan
Waldemar Buda i Radny Powiatowy
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Pan Sylwester Golus. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc przy
przywróceniu Urzędu Pocztowego
w Tuszynie składamy także Dyrek-

tor Regionu Sieci Poczty Polskiej
S.A w Łodzi - Pani Lucynie Prygiel
– Augustyniak. Bez wątpienia dobra
i merytoryczna współpraca znalazła
konkretne rezultaty z korzyścią dla
mieszkańców Gminy Tuszyn. Przypomnijmy także, że Rada Miejska
w Tuszynie przeznaczyła w latach
2016-2018 kwotę ponad 26 tys. zł
na remonty pomieszczeń, w których
znajduje się siedziba Poczty. Remonty realizował administrator budynku
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Tuszynie. Fakt ten niewątpliwe
przyspieszył powrót głównej siedziby Poczty Polskie S.A. do Tuszyna.
W niedalekiej przyszłości planowane jest także zrealizowanie przyłącza
gazowego do budynku.
W.S.

Z WIZYTĄ W TIACZEWIE

W dniach 15-16 września br. oficjalna delegacja Gminy Tuszyn odwiedziła nasze miasto partnerskie
Tiacziw na Ukrainie, które obchodziło swoje święto – Dni Tiaczewa.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta
Tiacziw i Rady Miejskiej w piątkowy
wieczór delegacja dotarła na miejsce,
witana przez miejscowe władze,
obok gości z 15 innych miast partnerskich m.in. Buczi koło Kijowa - miejscowości zaprzyjaźnionej z Tuszynem. Tiacziw to miasto wielokulturowe leżące tuż przy granicy z Rumunią, w którym widoczne są wpływy węgierskie i rumuńskie. Zamieszkiwane jest przez ponad 8 tys. mieszkańców. Dni Tiaczewa charakteryzowały bardzo widoczne szczere więzi
mieszkańców i oczywiście wielka
gościnność. W sobotni wieczór na
scenie głównej zorganizowano wy-

POMOC ŻYWNOŚCIOWA2018
(POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2018)
Tuszyńska Fundacja Inicjatyw
Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuszynie rozpoczęła pod koniec
sierpnia 2018 r. realizację kolejnej
edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2018 udzielana
będzie pomoc osobom/rodzinom
najbardziej potrzebującym w postaci
artykułów spożywczych, które będą
przekazywane bezpłatnie.
Pomoc żywnościową w ramach
POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200%

kryterium dochodowego wynoszącego obecnie:
• dla osoby samotnie
gospodarującej - 1268 zł
• dla osoby w rodzinie - 1028 zł
• Jednocześnie MOPS informuje,
że od 01 października 2018 r.
kwota kryterium dochodowego do
Podprogramu 2018 ulega zmianie
i wynosi odpowiednio:
• dla osoby samotnie
gospodarującej - 1402 zł
• dla osoby w rodzinie - 1056 zł
• Skierowania są wydawane
przez pracowników socjalnych
(w godzinach ich pracy)
w pokojach nr 16 i 26 w Urzędzie
Miasta w Tuszynie, ul.
Piotrkowska 2/4.
M.L.

Rodzina miśków zagościła w świetlicy
„Rodzina Miśków” to projekt realizowany w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na lata 20162020, który zakłada dostarczenie
„Rodziny Miśków” do 500 placówek
wsparcia dziennego i innych miejsc
udzielających pomocy dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym.
Podstawową formą dotarcia do
dziecka, towarzyszenia mu w przeżywaniu trudnych emocji oraz budowania wraz z nim bezpiecznej bazy
w jego dziecięcym życiu − jest zaba-

stępy dzieci i młodzieży z miejscowych szkół ( ukraińskiej i węgierskiej), poprzedzone paradą grup artystycznych, mieszkańców, władz i
gości z kilku krajów ( Węgry, Polska,
Czechy, Słowacja i Rumunia). W niedzielę dominowały występy folklorystyczne i konkursy dla dzieci i młodzieży. Dużym zainteresowaniem
cieszył się także konkurs kulinarny
na przygotowanie najsmaczniejszej
węgierskiej potrawy o nazwie bogracz. Wygrał ten przygotowany
przez myśliwych z Tiaczewa. Zaproszeni goście mięli także okazję obejrzeć m.in. nowoczesną arenę sportową oddaną do użytku w tym roku
oraz przepiękny park z katalpami.
Kolejne spotkanie z przyjaciółmi
z Tiaczewa już za rok!
W.S

wa. Świat kolorów, postaci, symboli,
rzeczy. To w zabawie dziecko może
eksplorować świat, uczyć się zaufania, budowania wewnętrznej siły.
Może wyrażać siebie, bezpiecznie
wchodzić w kontakt z rzeczywistością oraz uczyć się relacji społecznych. Dzieci w rodzinie z problemem
alkoholowym uczą się trzech reguł:
„nie czuj”, „nie mów”, „nie ufaj”.
Taka perspektywa widzenia świata

powoduje, że dziecko zamyka się na
otoczenie i doświadczanie radości,
spokoju, wolności, spontaniczności,
bycia ważnym i sprawczym. Narzuca więc sobie kolejne reguły, będąc
przekonane, że pozwolą mu one
przetrwać trudną sytuację w domu.
Jedną z nich jest − „nie baw się”, to
znaczy nie doświadczaj. Misie stanowią doskonałe narzędzie terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne
dla dzieci w każdym wieku. Praca
z rodziną misiów przede wszystkim
zaprasza do tego by,
CZUĆ, UFAĆ, MÓWIĆ.
Uwrażliwia odbiorców
na nich samych, ale
także pozwala zobaczyć innych w świecie,
który nie musi być dla
nich zagrażający.
Warunkiem przystąpienia do projektu
było napisanie programu, który będzie realizowany podczas zajęć
w pracy z dziećmi. Przystąpiłam do
tego zadania z ochotą, napisałam
program i udało się. Otrzymałam
Misie, które będą służyły do pracy
terapeutycznej z dziećmi w świetlicy
środowiskowej ,,Parpusiaki”.

Monika Oleksiewicz
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
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HIsTORIa kOŁeM sIĘ TOCZy, WITaMy Mks jaGIeLLONIe TUsZyN – BRaWO!
W dniu 31
sierpnia
2018r.
w sali widowiskowej Domu Kultury
w Tuszynie przy ul.
Noworzgowskiej
20 A odbyło się
spotkanie przedstawicieli dwóch lokalnych klubów
sportowych z sympatykami i kibicami piłki nożnej w Tuszynie oraz
z rodzicami zawodników obu tych
klubów. W spotkaniu tym uczestniczyło w sumie blisko 200 osób.
Celem spotkania było oficjalne
przedstawienie całemu lokalnemu środowisku sportowemu informacji o połączeniu sekcji piłkarskich obu lokalnych klubów tj.
MUKS AKADEMIA TUSZYN oraz
MKS 2000 TUSZYN, a tym samym
stworzenia w ten sposób jedne-

go, wspólnego klubu piłkarskiego
o nazwie MKS Jagiellonia Tuszyn.
W spotkaniu tym uczestniczył również zaproszony przedstawiciel Gminy Tuszyn w osobie Radnego p. Mirosława Popeckiego, który w miłych
słowach podziękował za zaproszenie
i poinformował zebranych o pełnym
poparciu dla tej inicjatywy oraz zadowoleniu ze strony władz Gminy
Tuszyn, iż lokalne środowisko piłkarskie zjednoczyło swoje siły dla
dobra wszystkich, dla których rozwój piłki nożnej w Gminie Tuszyn
jest bardzo ważny i wyraził tym samym nadzieję, iż ta inicjatywa da pozytywny impuls do dalszego rozwoju
sportu w Gminie Tuszyn.
Na spotkaniu tym przedstawiciele
obu klubów przedstawili prezentację multimedialną i poinformowali o głównych założeniach i celach

nowo powstałego klubu. Warto
przy tym podkreślić, iż obecna nazwa klubu jest powrotem do tradycji
sprzed lat, gdzie w Gminie Tuszyn
funkcjonował klub piłkarski o takiej samej nazwie czyli Jagiellonia
Tuszyn, co powinno być przyjęte z zadowoleniem przez sympatyków piłki nożnej w Tuszynie.
Przedstawiciele obu klubów zaprezentowali wszystkim zebranym
sympatykom piłki nożnej nowe logo
klubu, aktualnych członków Zarządu Klubu oraz przedstawili stan
poszczególnych grup rocznikowych
trenujących piłkę nożną w Klubie
oraz poszczególnych trenerów i kierowników w danej grupie rocznikowej. Z przedstawionych informacji
wynika, iż w Klubie trenuje aktualnie blisko 120 młodych zawodników
w wieku od 5 do 13 lat w 6 grupach

rocznikowych, z czego 4 najstarsze grupy rocznikowe występują już
w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki
Nożnej zaś dwie najmłodsze grupy
uczestniczą w zajęciach przygotowujących ich do udziału w tych rozgrywkach w przyszłości. Klub posiada również dwie drużyny seniorskie
występujące również w rozgrywkach
ligowych prowadzonych przez ŁZPN.
Warto podkreślić, iż całe spotkanie
odbyło się w bardzo życzliwej i sympatycznej atmosferze, rodzice dzieci
uczestniczących w zajęciach uzyskali najważniejsze, aktualne informacje w tym zakresie, zaś najmłodsi zawodnicy Klubu zostali obdarowani
drobnymi upominkami klubowymi.
Widać, iż w Tuszynie są ludzie, którzy chcą, aby piłka nożna rozwijała
się. Oby tak dalej ….
J.F.

INFORMaCja O sZkOdLIWOŚCI aZBesTU I kONIeCZNOŚCI jeGO UsUWaNIa skRZyNka POCZTOWa
Na kaŻdej POsesjI
azbest zaliczany jest do dziesię- groźny dla zdrowia gdy istnieje moż- tu Europejskiego i Rady Europy z 27
ciu najgroźniejszych zanieczysz- liwość jego wdychania, zatem zaleca marca 2003 roku, natomiast całkoW NasZej GMINIe
czeń na Ziemi. Szkodliwość azbestu
nie wynika ze składu chemicznego,
lecz tkwi w jego włóknistej strukturze. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym azbestem,
jego niewidoczne dla oka włókna
kumulując się w płucach powodują
zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych takich jak: pylica azbestowa, rak płuc,
rak oskrzeli i zmiany opłucnowe.
Organizm ludzki nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestowych
ponieważ posiadają one dużą odporność chemiczną. Zagrożenia ze
strony azbestu są bagatelizowane
ze względu
na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i niewidoczny rozwój choroby.
Należy pamiętać, że azbest jest

się ograniczenie kontaktu z azbestem do minimum.
Niestety, zalecane usuwanie wyrobów azbestowych także jest szkodliwe. Podczas zdejmowania płyt
eternitu z dachu czy usuwania starej
azbestowej obudowy ogniochronnej
unosi się bowiem pył, którego wdychanie jest bardzo szkodliwe. Dlatego usuwaniem azbestu powinny
się zająć wyspecjalizowane firmy,
a składowanie zużytych materiałów azbestowych możliwe jest tylko
na specjalnie do tego przeznaczonych składowiskach odpadów.
Produkcja wyrobów azbestowych
została zakazana w Polsce w1998
roku. W krajach UE zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych
wprowadziła Dyrektywa Parlamen-

WysTaWa ZaByTkÓW TeCHNIkI I POŁOWy 20- WIekU
Stowarzyszenie KOCHAM TUSZYN zaprasza na kolejną wystawę!
Zapraszamy na Wystawę Zabytków
Techniki I połowy 20- wieku, zorganizowaną w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie przez
Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”.

Na wystawie zobaczyć można m. in
.pierwsze polskie radio kryształkowe
o nazwie DETEFON, fragmenty kolekcji pierwszych płyt szelakowych
z lat 20- tych czy zabytkowe miechowe aparaty fotograficzne.
Serdecznie zapraszamy

wity zakaz stosowania azbestu w UE
wprowadzono 1 stycznia 2005 roku.
W związku z trwającym „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, przypominamy mieszkańcom Gminy Tuszyn
o konieczności usuwania azbestu
w I stopniu pilności. Działania te
pomogą zminimalizować negatywne skutki zdrowotne powodowane
przez kontakt z włóknami azbestu
oraz przyczynią się do likwidacji
szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Przypominamy również o obowiązku przedkładania informacji
o wyrobach zawierających azbest
oraz ich usunięciu do Urzędu Miasta
w Tuszynie, corocznie do 15 stycznia.
L.R.

skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. to dziś
w polsce prawny obowiązek ale
skrzynka to też, po prostu, element
krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być
standardem – jak numer domu czy
dzwonek do drzwi.
Każdy z nas – mieszkańców gminy
otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia
o możliwości odbioru przesyłek.
Oczywiście z różną częstotliwością
– jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza nam się
narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie
otrzymaliśmy oczekiwanego listu,
awiza, czy choćby różne informatory
dotyczące Naszej Gminy.
dlaczego Warto?
Po pierwsze – sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec
takim sytuacjom. Po drugie – uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych
ale także, co ważne, przed dostępem
do nich innych osób. Zadbamy przy
tym o to, aby korespondencja docie10
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rała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą
skorzystać z usługi Poczty Polskiej
S.A. – wrzutu do skrzynki oddawczej
listu poleconego bez potwierdzenia
odbioru ,,Polecony do skrzynki”.
Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo
e-maili z informacją o doręczeniu
przesyłki poleconej do skrzynki.
Formularz można złożyć w formie
https://www.poczelektronicznej
ta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej
(formularze dostępne w placówkach
pocztowych i u listonosza). Usługa
jest bezpłatna.

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI
Nie bez znaczenia jest również to,
że umieszczając oddawczą skrzynkę
pocztową w miejscu dostępnym dla
operatorów pocztowych dowodzimy,
że jesteśmy społecznością odpowiedzialną – respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku
(od 1 stycznia 2013r) umieszczenia
skrzynki pocztowej mówią przepisy
Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie oddawczych
skrzynek pocztowych. Postarajmy
się być Gminą, w której na każdej
posesji będzie skrzynka pocztowa
na korespondencję.
Należy dodać, iż właściciele nieru-

chomości zabudowanych lub inne
podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika
z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101
t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu
skutkuje popełnieniem wykroczenia
określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).
Powyższe aspekty mają zarówno
znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów

korespondencji ale także istotnie
usprawniają działania wszystkich
podmiotów, dla których łatwość
identyfikacji domów jest niezwykle
ważna, czasami nawet dla ratowania
życia i zdrowia.
GDZIE KUPIĆ?
W tym pomocny może być Urząd
Pocztowy gdzie można zakupić
skrzynki w różnych kolorach, odpowiedniej wielkości,
w których zmieści się oprócz listów
również prasa. Zaopatrzenie się
w taką skrzynkę może być jeszcze
prostsze.
Uwaga – wystarczy zapytać swojego
listonosza a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa

W Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Tuszynie tętni życiem

W dniu 14.09.2018 w Dziennym
Domu „Senior – Wigor” w Tuszynie odbył się Festiwal Talentów
2018 Edycja I. Festiwal rozpoczął się
układem tanecznym z pomponami,
który Seniorzy wraz z pracownikami przygotowali na tą szczególną
okazję. Uczestnikami Festiwalu byli
seniorzy z domu dziennego pobytu, którzy mogli wziąć udział w 3
Kategoriach twórczych: literatura,
teatr, sztuka. W jury zasiedli: polonistka i wolontariuszka z Dziennego Domu oraz główna księgowa.
Nad Festiwalem Patronat objął Burmistrz Miasta Tuszyna oraz Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Łódzki. Sponsorami nagród
w konkursie była Gmina Tuszyn oraz
Firma PTAK S.A. Każdy uczestnik
otrzymał nagrodę za wzięcie udziału
z Festiwalu. Jury przyznało także 6
wyróżnień - medali dla zwycięzców.

Na zakończenie na prośbę Seniorów
wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę. To pierwsza Edycja Festiwalu Talentów. Za rok kolejna
Kierownik Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
Karolina Lasoń

III Spotkanie
Seniorów w ramach
obchodów
Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych
w Warszawie.

czystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie. Na zakończenie wizyty w Warszawie, odbyła
się wycieczka do Łazienek Królew28 września 2018 roku przedstaskich. Przypomnijmy, że 22 września
wiciele Dziennego Domu „Senior
2018 roku przedstawiciele Dzienne- Wigor” w Tuszynie uczestniczyli
go Domu „Senior - Wigor” z Tuszyw III Spotkaniu Seniorów w ramach
na uczestniczyli w Wojewódzkich
obchodów Międzynarodowego Dnia
Dniach Seniora w Zgierzu. OrganizaOsób Starszych w Warszawie. Urotorem imprezy było Regionalne Cen-

trum Polityki Społecznej w Łodzi.
Wydarzenie Patronatem objął Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień. Podczas imprezy
wystąpiły różne zespoły chóralne,
muzyczne, taneczne reprezentowane przez seniorów. Gwiazdą Wojewódzkich Dni Seniora był Wojciech
Gąssowski.
Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
Karolina Lasoń
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JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z KART PŁATNICZYCH
Karta płatnicza staje się poza gotówką coraz częstszym „wyposażeniem”
naszego portfela. W przypadku kradzieży karty złodziej, aby wypłacić pieniądze z bankomatu lub dokonać transakcji
w sklepie musiałby znać nasz kod PIN.
Wyjątkiem od tej reguły są transakcje na
kwoty poniżej 50 złotych metodą zbliżeniową (bez wprowadzania kodu PIN).
 PIN to klucz do naszego

skarbca
Aby kod PIN mógł być skuteczną obroną przed kradzieżą naszych pieniędzy
musimy przestrzegać kilku zasad.
Kod PIN możemy znać tylko my. To
oznacza, że nie powinniśmy nikomu dawać naszej karty po to, aby wypłacił dla
nas pieniądze z bankomatu lub zrobił
zakupy.
Kod musimy pamiętać. Nie powinniśmy
go zapisywać, a jeśli musimy to w bezpiecznym miejscu, a cyfry kodu powinny być tak zapisane, aby nikt postronny

nie mógł się domyślić, co one oznaczają.
W żadnym wypadku nie przyklejajmy
karteczek z kodem PIN do karty płatniczej, nie wkładajmy kodu zapisanego na
karteczce do portfela, ani nie zapisujmy
go w telefonie komórkowym, ponieważ
w przypadku kradzieży wszystkie te
przedmioty mogą znaleźć się w posiadaniu złodzieja.
Przestępca może również próbować odgadnąć nasz PIN, nie wybierajmy więc
takich ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111,
albo roku naszego urodzenia, który złodziej może znać, jeśli poza kartą ukradnie nam także dowód osobisty. Wtedy
koniecznie pamiętajmy o zastrzeżeniu
naszego dokumentu w swoim banku
lub pod ogólnopolskim numerem (+48)
828 828 828, aby ustrzec się przed zaciągnięciem na nasze konto kredytu
w banku!

 Nie traćmy karty z oczu

nawet na chwilę

W restauracji nie powinniśmy dawać
karty kelnerowi, aby użył jej gdzieś na
zapleczu. Obecnie w restauracjach są
przenośne terminale POS i obsługa
umożliwia nam płacenie przy stoliku.
Jeśli w restauracji nie ma przenośnego
terminala powinniśmy dokonać płatności przy kasie, cały czas obserwując osobę, która ma naszą kartę w swoich rękach. Nie możemy dopuścić do sytuacji,
w której tracimy kartę z oczu nawet na
chwilę, aby nie dopuścić do skopiowa Chrońmy swój kod PIN
nia danych z karty, za pomocą których
Nikt nie powinien widzieć jaki kod PIN przestępca mógłby dokonać płatności
wpisujemy na klawiaturze bankomatu, w Internecie.

INAUGURACJA II EDYCJI „ŁÓDZKIE PEŁNE KULTURY”

5 września br. dzieci z Gminy
Tuszyn pojechały do Łódzkiego
Domu Kultury na inaugurację projektu „Łódzkie pełne kultury”. Podczas uroczystości 13 instytucji kulturalnych podpisało porozumienia
z ŁDK. Dzieci z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Tuszynie wzięły udział
w zajęciach otwierających II edycję
projektu „Łódzkie pełne kultury”,
w ramach którego będą brały również udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych i animacyjnych,
a także trzech wydarzeniach artystycznych w siedzibach łódzkich
partnerów projektu. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
K.M.

albo na terminalu w sklepie czy w restauracji. Czasami przestępcy umieszczają w bankomatach kamery. Dlatego
na wszelki wypadek, kiedy wpisujemy
PIN na klawiaturze, powinniśmy tę klawiaturę zasłaniać drugą ręką. Podobnie
powinniśmy się zachowywać w sklepie.

 Stracisz kartę

– natychmiast ją zastrzeż
Posiadacz karty powinien ją natychmiast zastrzec w momencie kiedy
zorientuje się, że ją zgubił lub mu ją
ukradziono. Karty płatnicze można zastrzec w oddziale banku lub telefonując na infolinię banku, albo
dzwoniąc pod ogólnopolski numer
(+ 48) 828 828 828.

Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.
Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez
Warszawski Instytut Bankowości. Jego
celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw
praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Dowiedz się więcej na

www.bde.wib.org.pl

STAWIAMY NA RELACJE

Od września Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie przystąpiła
do projektu „Wiosna edukacji”.
Celem tego przedsięwzięcia jest
zmiana sposobu myślenia o edukacji, a co za tym idzie, stworzenie środowiska szkolnego bardziej
przyjaznego uczniowi. Projekt nie
narzuca żadnych procedur, szkoła sama będzie mogła wyznaczyć
obszar zmian tak, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb poznawczych i emocjonalnych swoich podopiecznych.
— My za główny cel postawiliśmy
sobie kształtowanie kompetencji miękkich, jakże potrzebnych
w dzisiejszych realiach rynku pracy. Zależy nam na tym, żeby nasi

uczniowie opuszczali szkołę nie
tylko z wiedzą, ale także z umiejętnościami pracy w zespole czy
skutecznego komunikowania się
— mówi Barbara Krawczyk-Podlecka, dyrektor SP 2 w Tuszynie.
Realizacja projektu na pewno wykroczy poza bieżący rok szkolny,
ale mamy nadzieję, że pierwsze
efekty korzystnych zmian odczujemy jeszcze przed wakacjami.
Autorkami tej inicjatywy są: Ewa
Radanowicz, Oktawia Gorzeńska
i Ewa Kaliszuk – liderki zmian
w polskiej edukacji. Gotowość do
zmian zgłosiło kilkadziesiąt szkół
z całej Polski.
M. P.
12
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Koncert a to polska
właśnie w kontuszu i z humorem

Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości. “11 listopada 1918
r. spełnił się sen pokoleń Polaków
– Państwo Polskie narodziło się na
nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po
wielkich powstaniach, wolna Polska
powróciła na mapę świata; Odzyskanie niepodległości dokonało się
poprzez walkę pełną poświęcenia
i bohaterstwa nie tylko na polach
bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz
w codziennym trwaniu polskich
rodzin”. Z tej właśnie okazji Miej-

ski Ośrodek Kultury w Tuszynie
był współorganizatorem Koncertu
pt.” A to Polska właśnie w kontuszu
i z humorem”, podczas którego 9
września br. na scenie plenerowej
usytuowanej na Placu Reymonta
w Tuszynie wystąpili m.in. artyści
Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego w Łodzi. Koncert współfinansowany był przez Fundację Dariusza
Stachury ”CANTO PRO CLASSICA”,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Tuszynie. Wydarzenie
objął patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna - Pan Witold Małecki.
W.S

NARODOWE CZYTANIE 2018

Narodowe Czytanie w Tuszynie odbyło się 12 września 2018 r.
na rynku obok fontanny. Fragmenty
“Przedwiośnia” czytali zaproszeni
goście: burmistrz, radni, dyrektorzy
jednostek samorządowych, dyrektorzy szkół, uczniowie oraz chętni
uczestnicy akcji. Publiczność stanowili uczniowie szkół miasta i gminy

Tuszyn. Wydarzeniu towarzyszyły
utwory Fryderyka Chopina. Ponadto przewidziany został poczęstunek
oraz konkurs plastyczny związany z
tematyką szklanych domów. Osoby
posiadające egzemplarze “Przedwiośnia” mogły ostemplować je okolicznościową pieczątką.
W.S.

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
życzymy
zrealizowania planów zawodowych i spełnienia
marzeń. Dziękujemy za to, że każdego dnia
z ogromną pasją i poświęceniem wkładają
Państwo wiele wysiłku
w wychowywanie i nauczanie młodych ludzi,
dla dobra naszej małej Ojczyzny,
którą jest Gmina Tuszyn. Składamy również życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów
w pracy zawodowej jak i szczęścia w życiu osobistym.
Andrzej Małecki

Witold Małecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Burmistrz Miasta Tuszyna

DOFINANSOWANIE
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU
“CZYSTE POWIETRZE”
11 września w Miejskim Ośrodku
Kultury w Tuszynie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Tuszyn, dotyczące Programu Czyste Powietrze. Osoby zainteresowane dofinansowaniem na
zakup i montaż źródeł ciepła oraz
termomodernizację budynku prosimy o kontakt z WFOŚiGW w Łodzi lub z Urzędem Miasta w Tuszynie pod numerami tel. 42 6143 069
w 51 oraz 42 232 13 81 w 51 bądź poprzez zakładkę kontakt na stronie
www.tuszyn.org.pl.
W.S

Przedsiębiorczość
w Tuszynie

Rok 2018 to czas tworzących się
kolejnych, nowych inwestycji na
terenie Miasta i Gminy Tuszyn. To
także bardzo dobry prognostyk dla
Gminy i jej mieszkańców. Z myślą
o przedsiębiorcach jak i o pracownikach stworzyliśmy Bank Ofert Pracy, który ułatwi komunikację pracodawca – pracownik. Na głównej
stronie internetowej Urzędu Miasta
w Tuszynie możecie Państwo znaleźć oferty pracy umieszczane bezpłatnie przez lokalnych przedsiębiorców (zakładka Bank Ofert Pracy).
Wszystkich inwestorów serdecznie
zapraszamy do Tuszyna.
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INFORMaCje
O OsTRZeŻeNIaCH
MeTeOROLOGICZNyCH,
WyŁĄCZeNIaCH
PRĄdU I akTUaLNej
POGOdZIe
Szanowni Państwo,

NOWa sIedZIBa
PORadNI
PsyCHOLOGICZNO– PedaGOGICZNej
od nowego roku szkolnego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna mieści się w odnowionych pomieszczeniach, w budynku
Gimnazjum nr 1 w Tuszynie przy
ul. Piotrkowskiej 13. Zajęcia w Tuszynie prowadzone będą w poniedziałki ( logopeda 8.00-13.00, psycholog 13.00-16.00), wtorki (pedagog12.00-16.00) i środy (logopeda
8.00-12.00, pedagog 12.00-16.00).
Telefon kontaktowy do poradni: 503
924 115. Przypomnijmy, że główna
siedziba Poradni mieści się w Koluszkach przy ul. Korczaka 5, I piętro tel.(44) 714 14 54.

na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Tuszynie możecie sprawdzać
aktualne zagrożenia meteorologiczne, informacje o planowanych
wyłączeniach prądu czy pogodzie.
Można również zapisać się do newslettera i otrzymywać informacje
o planowanych wyłączeniach prądu
na wskazany adres e- mail. Po wejściu na stronę www.tuszyn.org.pl
należy przejść do menu bocznego
strony ( dół strony). Dodatkowo informujemy, iż wszystkie planowane
Szczegóły na stronie internetowyłączenia prądu dla danej lokalizacji można sprawdzać na stronie wej www.ppp-koluszki.pl
www.pgedystrybucja.pl w zakładce
„planowane wyłączenia”
W.S

NOWy seZON Na kRyTej PŁyWaLNI
„OCeaNIk” W TUsZyNIe

Wrzesień to jak zawsze miesiąc,
w którym po wakacyjnej przerwie rozpoczyna się nowy sezon na obiekcie
krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie.
Do regularnych zajęć realizowanych
w ramach wychowania fizycznego wracają dzieci szkolne, a młodzież i dorośli
rozpoczynają zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Dla osób, które chcą
podnieść formę organizowane są zajęcia
aerobiku. Frekwencja wraca do normy

co oznacza, że w każdym miesiącu pływalnię odwiedzi około 1000 osób, w tym
oczywiście dzieci i młodzież z gminnych
szkół. Gmina Tuszyn finansuje im naukę
pływania w klasach 1-3. Przypomnijmy
także, że na obiekcie honorowane są
karty: Multisport, Fit Profit, Fit Flex, Ok
System, a dla osób nieposiadających takich kart opłacalne jest posiadanie karnetu. Warto dodać, że nasza pływalnia
dobrze oceniana jest w regionie o czym
świadczy fakt, iż wielu mieszkańców
Łodzi, Pabianic czy Rzgowa korzysta
z obiektu a Gminy Wolbórz, Drużbice
czy Będków wybrały naszą pływalnię do
realizacji programu „Umiem pływać”,
przeznaczonego dla Gmin nieposiadających pływalni. Dzieci i młodzież szkolna
z wymienionych miejscowości właśnie
w Tuszynie rozpoczyna swoją przygodę
z pływaniem. Serdecznie zapraszamy!
W.S.

BadaNIe WZROkU NOWĄ LaMPĄ sZCZeLINOWĄ
W saMORZĄdOWej PRZyCHOdNI
W poradni okulistycznej pojawiła
się nowa lampa szczelinowa. Dzięki
mikroskopowi rogówkowemu lekarz
ocenia przede wszystkim struktury przedniego odcinka oka: powiek
, twardówki , spojówek , tęczówki ,
soczewki i rogówki . Przy pomocy
lampy można wykryć zaćmę, zapalenie spojówek, zwyrodnienie plamki żółtej i inne .
Nowy sprzęt pozwala na lepszą
diagnostykę i szybsze wykrywanie
niepokojących pacjenta zmian chorobowych.
Ż.K.

dNI sPIROMeTRII 2018
samorządowa Przychodnia Zdrowia przystąpiła do ogólnopolskiej
akcji badań spirometrycznych.
Kampania HEALTHY LUNGS FOR
LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung
Fundation (ELF), koordynowana
w polsce przez polską Federację
stowarzyszeń chorych na astmę,
alergie i pochp. Celem akcji jest
zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc.
Ta edycja dni spirometrii jest poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie.
To jakim powietrzem oddychamy

wpływa bezpośrednio na sprawność
układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają sie
w sezonie grzewczym. W tym czasie
pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP, które w skrajnych sytuacjach mogą byc zagrożeniem dla
chorych.
Patronat merytoryczny nad DS 2018
objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojskowy Instytut Medyczny.

Żródło: Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie
i POCHP
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40 lat NIJAK-ów

Bladowskiego – jednego z NIJAK-ów.
Wydarzenie objął patronatem Burmistrz Miasta Tuszyna – pan Witold
Małecki.
Przypomnijmy - Zespół NIJAK powstał na gruncie studenckiego życia artystycznego w Łodzi w 1978 r.
Pierwszy skład grupy to dwaj bracia
Liszewscy i dwaj bracia Bladowscy,
wszyscy urodzeni w Tuszynie. Występowali w tamtych latach w klubach studenckich, domach kultury

Oklaski na stojąco po niesamowitym koncercie, bisy, urodzinowy
tort i sala wypełniona po brzegi – tak
w jednym zdaniu można by opisać
jubileusz grupy NIJAK, który odbył
się 28 września w MOK w Tuszynie.
Koncert z okazji 40-lecia istnienia
zespołu charakteryzowała niesamowita energia i cudowna atmosfera. Największe przeboje NIJAK-ów
ubawiły publiczność. Grupa zapre-

czy remizach strażackich w całej
Polsce. Są laureatami wielu festiwali
piosenki studenckiej i turystycznej
jak również przeglądu kabaretów
Paka, złotej 10- ki we Wrocławiu
i wyróżnienia w opolskich debiutach
w roku 1984. Wydali 4 płyty, kolejna
ukaże się w październiku 2018r. Aktualny skład grupy to Jacek Liszewski, Tomasz Liszewski, Tomasz Wiliński, Romuald Bladowski i Marcin
Błoszyk.
W.S.

zentowała się w znakomitej formie.
Zacytowane przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie pana
Andrzeja Małeckiego słowa piosenki
„Czterdzieści lat minęło” tylko potwierdziły fakt, iż członkowie grupy z wielkim doświadczeniem scenicznym prezentowali się w dwóch
częściach koncertu. W przerwie
publiczność miała okazje podziwiać
obrazy autorstwa pana Romualda

KOLEJNE MODERNIZACJE BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TUSZYNIE
W Urzędzie Miejskim w Tuszynie
odbyło się spotkanie dotyczące planowanych działań i inwestycji na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Tuszynie Lesie przy
ul. 3 maja 49. Na spotkaniu obecni
byli Burmistrz Miasta Tuszyna Pan
Witold Małecki, Z-ca Burmistrza
Pani Maria Kopczewska, Inspektor
Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Pani Izabela Musialska, Kierownik MOPS w Tuszynie Pan Mariusz
Chołuj, Radny Rady Miejskiej w Tuszynie Pan Tomasz Sobolewski oraz
Prezes Stowarzyszenia Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My” Pan Tomasz
Musielski. Przypomnijmy tylko, że
Stowarzyszenie „Ja-Ty-My”, którego
Partnerem projektu jest Gmina Tuszyn i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi w kwocie 3.295.198,50 zł
( wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata

mieszczeń Ośrodka Rekreacyjno – czeń wewnątrz budynku w RegioWypoczynkowego w Tuszynie Lesie. nalnym Centrum Polityki Społecznej
Realizacja projektu planowana jest w Łodzi.
2014-2020). Całkowita wartość pro- w roku 2019. Ponadto Urząd Miejjektu wynosi 3.469.998,50 zł. Otrzy- ski w Tuszynie zabiega o dodatkowe
mana kwota przeznaczona będzie środki na modernizację pomieszWS
na prowadzenie na terenie Ośrodka
PORTAL EMP@TIA
Rekreacyjno – Wypoczynkowego
w Tuszynie Lesie przy ul. 3 maja 49,
Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Po- • Wniosek o ustalenie prawa do
w latach 2019 – 2021 Zakładu Aktyw- mocy Społecznej w Tuszynie realizuje
jednorazowej zapomogi z tytułu
ności Zawodowej „Ja -Ty- My” filia świadczenie dobry start (300+).
urodzenia się dziecka „Becikowe”
w Tuszynie. Projekt polegał będzie Wnioski składane drogą tradycyjną • Wniosek o ustalenie prawa do
zasiłku pielęgnacyjnego
na przywróceniu zdolności zawodo- (papierową) są wydawane i przyjmowej osób zagrożonych ubóstwem lub wane w siedzibie Ośrodka przy Placu • Wniosek o ustalenie prawa do
specjalnego zasiłku opiekuńczego;
wykluczeniem społecznym z terenu Reymonta 1 w godzinach jego urzę•
Wniosek
o ustalenie prawa do
dowania.
Liczba
wniosków
złożonych
Powiatu łódzkiego Wschodniego.
świadczenia pielęgnacyjnego;
do dnia 12 września 2018 wynosi 935,
Stowarzyszenie „Ja-Ty-My” przeznaw tym wniosków papierowych 485, • Wniosek o ustalenie prawa do
czy z otrzymanych środków kwo- a elektronicznych 450. Liczba wypładodatku z tytułu samotnego
tę 200.000 zł na remonty związane conych świadczeń – 587. Wniosek na
wychowywania dziecka dla osób,
z adaptacją pomieszczeń w Ośrodku świadczenie dobry start – podobnie jak
które otrzymywały do dnia 1
w Tuszynie Lesie. Dodatkowo Gmi- wnioski z programu „Rodzina 500+”maja 2004 r. ustalone na siebie
świadczenie na podstawie ustawy
na Tuszyn przygotowuje wniosek można również składać przez portal
Emp@tia
(empatia.mpips.gov.pl)
oraz
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
dla projektu, który znajduje się na
przez
bankowość
elektroniczną.
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r.
liście projektów zakontraktowanych
nr 45, poz. 200, z późn. zm.);
przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Przez Portal Emp@tia można przesłać między innymi niżej wymienione • Wniosek o świadczenie rodzicielskie,
Metropolitalny w ramach RPO Wownioski elektroniczne:
• Wniosek o ustalenie prawa do
jewództwa Łódzkiego na lata 2014- • Wniosek o ustalenie prawa do
jednorazowego świadczenia
2020. Kwota dofinansowania wyświadczenia wychowawczego (500+)
„Za życiem”,
nosi 528.650 zł. Orientacyjny koszt • Wniosek o ustalenie prawa do
• Wniosek o ustalenie prawa
całkowity projektu wynosi 765.000
świadczenia dobry start (300+)
do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;
zł. Pozyskane środki przeznaczo- • Wniosek o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków
M. L.
ne będą na remonty i adaptację podo zasiłku rodzinnego
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Izba Pamięci w Tuszynie
Jeszcze w 2018r. przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Tuszynie powstanie Izba Pamięci. Dzięki pozyskanej
dotacji przez Gminę Tuszyn od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 tys. zł, zostanie
zaadoptowana na potrzeby Izby Pamięci część pomieszczeń po Ośrodku
MSW w Tuszynie Lesie. Znajdą się
w niej dokumenty, przedmioty, pamiątki czy zdjęcia związane z Tuszynem. Tematem wiodącym będzie postać noblisty związanego z Tuszynem
– Władysława Stanisława Reymonta,
który mieszkał tu i wychowywał się
przez kilka lat. Ojciec Reymonta pracował jako organista w tutejszej Parafii
pw. Św. Witalisa a jego wuj był w Tuszynie leśniczym. Właśnie dlatego
już od dawna mieszkańcy i władze
Tuszyna upamiętniają to wydarzenie. W Tuszynie można odwiedzić
np. Plac Reymonta, gdzie znajduje
się tablica pamiątkowa poświęcona
nobliście - ufundowana przez mieszkańców Tuszyna, uczyć się w Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława
Reymonta czy oglądać wystawy poświęcone Reymontowi. Od kilku lat
Gmina Tuszyn może pochwalić się
czynnym uczestnictwem w Związku
Gmin Reymontowskich wraz z Lipcami Reymontowskimi, Będkowem,
Czarnocinem, Kołaczkowem czy
Kobielami Wielkimi - gdzie urodził
się Reymont. Nasz noblista pisząc

„Chłopów” nie zapomniał o miejscach
i przeżyciach z dzieciństwa związanych z Tuszynem. W zbiorach stowarzyszenia KOCHAM TUSZYN znajduje się oryginał gazety Kuryer Literacko
-Naukowy z roku 1935r., a w nim cytat
-” Reymont zetknął się w Tuszynie ze
szlachtą z Rzepek pod Tuszynem. Poznał tam również chłopów z Modlicy,
wsi między Rzgowem a Poddębiną
– a więc około Tuszyna. Z niezwykłą
żywością i dynamiczna plastyką opisuje Reymont w Chłopach zarówno
ową szlachtę rzepecką jak i chłopów
z Modlicy”. Przypomnijmy także, że
nasza gmina uczestniczy od kilku już
lat w Turniejach Gmin Reymontowskich. Ostatni odbył się 30 września
br. w Kołaczkowie, gdzie oczywiście
wybrała się nasza delegacja: Dyrekcja
i uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie, samorządowcy i przedstawiciele MOK w Tuszynie. Wszyscy dzielnie reprezentowali Gminę Tuszyn za
co serdecznie dziękujemy.

W okresie wakacji, kiedy płyta
boiska Stadionu Miejskiego została
wyłączona z użytkowania po długim
sezonie wiosennym, rozpoczęła
się jej modernizacja polegająca na
wykonaniu specjalistycznej instalacji
automatycznego nawodnienia na
powierzchni 6000 m2. Na ten cel
Gmina Tuszyn przeznaczyła dotację
w wysokości 50 000 zł. W ramach
tego zadania na płycie boiska
wykonano nową instalację wodną,
w której zamontowano 13 sztuk
zraszaczy rotacyjnych, obejmujących
swoim zasięgiem powierzchnię całej
płyty boiska. Cała instalacja wodna,
sterowana jest automatycznie i
została podłączona do istniejącej
studni głębinowej. Dodatkowo dzięki
uprzejmości lokalnych firm i klubów
sportowych działających na terenie

Gminy Tuszyn, którym zawdzięczamy
także udział finansowy, wykonana
została renowacja murawy płyty
boiska. W zakresie tych prac
przesunięto główną linię płyty boiska,
dzięki czemu zyskano dodatkowe
miejsce na boisko treningowe,
które pozwoli odciążyć mocno
eksploatowaną płytę główną boiska.
Na powstałej powierzchni położono
3300 m2 trawy z rolki natomiast na
renowację płyty boiska przeznaczono
175 kg nasion trawy. W przyszłym
roku planowany jest kolejny etap
prac modernizacyjnych polegający
na wykonaniu dodatkowego boiska
treningowego o wymiarach 20x40m.

Centrum Kultury w Warszawie,
w ramach Wieloletniego Programu
Rządowego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2021. Wydarzenie odbyło się
z okazji 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jury
konkursu wysłuchało i nagrało ponad
250 uczniów naszej szkoły w dniu 21

września 2018r.. Uczniowie podczas
przesłuchania zaśpiewali „Hymn
Państwowy”, „Rotę” oraz „Żeby
Polska była Polską”. Dyrektor SP nr
1 Pani Joanna Owczarek- Szymajda
poinformuje o wynikach konkursu po
jego zakończeniu.

Arkadiusz Purymski
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu
i Wypoczynku w Tuszynie

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby 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. www.
moktuszyn.pl, tel. 42 6142 589.
WS

Patriotycznie w Szkole Podstawowej nr 1
w Tuszynie
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Władysława Jagiełły w Tuszynie
zgłosiła się i została zakwalifikowana

MODERNIZACJA PŁYTY BOISKA STADIONU
MIEJSKIEGO W TUSZYNIE LESIE

do Ogólnopolskiego Konkursu dla
szkół podstawowych „ Do Hymnu”
, organizowanego przez Narodowe

Patrzymy w Przyszłość nie zapominając o Przeszłości...

REDAKCJA GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4, 95-080 TUSZYN, kontakt promocja @tuszyn.info.pl
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