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GMINA 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.

W NUMERZE
MIĘDZY INNYMI:
 INWESTYCJE W GMINIE
TUSZYN
 ODRA - INFORMACJA DLA
PACJENTÓW
 POPRAWA ŚWIADCZEŃ
W PRZYCHODNI
 GROTA SOLNA Z TĘŻNIĄ
 INFORMACJA O MPGK
 DRUŻYNA MARCINA
GORTATA
 STRAŻAK NAJLEPSZY
DOWÓDCA
 PROGRAM OPERACYJNY
500+
 PRZYSTANEK 60+
 WIGILIA 2018
 DLACZEGO OPŁATY
ZA ODPADY DROŻEJĄ
 APEL DZIECI
DO MIESZKAŃCÓW
GMINY TUSZYN

NOWY WÓZ BOJOWY DLA OSP TUSZYN
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie otrzymała średni samochód
specjalny pożarniczy, ratowniczo –
gaśniczy na podwoziu z napędem 4×4
-VOLVO FLD3C, FL. Samochód został
zakupiony ze środków, które pochodziły z: dotacji Gminy Tuszyn w wysokości 200.000,00 zł; dotacji Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w wysokości249.990,00 zł; dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 135.000,00 zł; dotacji Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 165.000,00 zł; środków
własnych Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tuszynie w wysokości 19.990,00 zł.
Dodatkowo Gmina Tuszyn przekazała
kwotę 20.000,00 zł na zakup wyposażenia ww. samochodu w sprzęt (radiotelefony nasobne z mikrofonogłośnikami oraz latarki). Przypomnijmy,
że tylko w roku 2018 OSP w Tuszynie
wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych blisko 200 razy.
W.S.
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ZAWIADOMIENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
O WYDANIU POZYTYWNEJ DECYZJI DOTYCZĄCEJ
INWESTYCJI DROGOWEJ W GMINIE TUSZYN
Wojewoda Łódzki wydał decyzję
nr 221/18, udzielając tym samym
Dyrektorowi
Dróg
Krajowych
i Autostrad – Oddział w Łodzi,
zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie
skrzyżowania drogi krajowej nr
12 z drogą powiatową nr 2930 E w
miejscowości Głuchów – Gmina
Tuszyn. W praktyce oznacza to, iż
GDDKiA uzyskała pozwolenie na

realizację ronda w Głuchowie, dzięki
któremu możliwy będzie szybszy
rozwój strefy aktywności inwestycyjnej
w rejonie węzła Tuszyn. Zgodnie
z decyzją Ministra Infrastruktury
rondo będzie finansowane z budżetu
państwa a uruchomienie procedury
przetargowej odbędzie się w przyszłym
roku. Na zdjęciu przedstawiamy 3. Remont drogi w miejscowości Jutromiejsce gdzie powstanie nowe rondo. szew na działkach nr ew. 499 i 473/1.
W.S.

INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN
REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
1. Budowa chodnika ul. Młynkowej
w Tuszynie, obręb 5, działka nr ewid.
1, droga gminna nr 106832E

Dobiegły końca prace związane z budową chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie.
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej szarej o szerokości 2,00 m i długości 534,7 m, wraz
z ustawieniem krawężnika po jednej
stronie jezdni, oraz budowę 12 sztuk
zjazdów utwardzonych kostką na szerokości projektowanego odcinka.
Zadanie jest dofinansowane w formie

nego, wykonaniem zjazdów z kruszywa
łamanego lub destruktu do posesji i na
grunty orne.
Gminie Tuszyn na tą inwestycje zostały przyznane środki z budżetu województwa w formie dotacji w wysokości
33 000,00 zł, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na
zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych”.
Wartość całkowita zadania
- 497 947,27 zł.

dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę w ramach Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Wartość wydatków 362 036,71 zł brutto,
w tym:
koszty realizacji robót budowlanych
– 358 247,71 zł,
koszty inspektora nadzoru - 3 198,00 zł,
koszty wykonania tablic informacyjnych – 591,00 zł.
Przewidywana kwota dotacji - 292
604,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej 1066E
odcinek od działki nr 54/2, 44 do ul.
Sadowej w Woli Kazubowej w Gminie
Tuszyn – ETAP II.
Gmina Tuszyn zakończyła II etap
przebudowy drogii gminnej 1066E, zakres zadania obejmował przebudowę
drogi gminnej z nawierzchni gruntowo
-szlakowej na drogę z betonu asfaltowego na długości 878,72 m wraz z poboczem z destruktu lub kruszywa łama-

Zostały zakończone roboty związane
z budową drogi w Jutroszewie, zakres
zadania obejmuje ułożenie jezdni o nawierzchni z emulsji asfaltowej – powierzchniowe utrwalenie na długości
1 242,65 m wraz z poboczem z kruszywa.
Inwestycja finansowana ze środków
funduszu sołeckiego i środków własnych gminy.
Wartość całkowita zadania
– 607 464,60 zł brutto.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie.
Trwają roboty budowlane, polegające na budowie kanalizacji ściekowej
z odejściami bocznymi w pasie drogowym w Tuszynie.
Wartość całkowita zadania
- 4 855 404,43 zł brutto.
Dofinansowanie w formie pożyczki ze
środków WFOŚiGW w Łodzi – 2 149
334,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na
ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej
w Tuszynku Majorackim.
Zakończyły się prace polegające na
budowie kanalizacji sanitarnej w Tuszynku Majorackim, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na
ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej
w Tuszynku Majorackim z odejściami
bocztnymi w pasie drogowym.
Beneficjentowi Gminie Tuszyn została przyznana pomoc w wysokości
63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach PROW na
lata 2014-2020.

 artość całkowita zadania
W
– 1 102 371,99 zł brutto.
Środki z PROW – 487 299,00 zł.
6. Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia
izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie.
W dniu 25 października b. r. została
zawarta umowa z Wykonawcą na adaptację pomieszczeń części budynku gminnego, na potrzeby utworzenia izby pamięci,
w zakres prac wchodzi przebudowa polegająca m.in. na wymianie konstrukcji
dachu nad opracowaną bryłą budynku,
a także termomodernizacja części budynku objętego opracowaniem oraz wykonanie instalacji wod-kan oraz c.o.
Gmina Tuszyn na ww. inwestycję pozyskała środki pozostające w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2018 w wysokości 200 000,00 zł.
Wartość całkowita zadania
– 316 489,39 zł brutto.
7. Dokończenie budowy oświetlenia
ulicznego w ulicy Pszczelej w Tuszynie.
Gmina Tuszyn dokończyła budowę
oświetlenia ulicznego w ulicy Pszczelej, zakres obejmował zamontowanie
5 sztuk słupów oświetleniowych wraz
z wysięgnikami i oprawami sodowymi.
Wartość całkowita zadania wynosi
18 851,09 zł brutto.
8. Niskoemisyjny transport zbiorowy
w Gminie Tuszyn.
W dniu 27 września Gmina Tuszyn
złożyła za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: NISKOEMISYJNY TRANSPORT ZBIOROWY
W GMINIE TUSZYN
Gmina Tuszyn ubiega się o dofinansowanie
dla przedmiotowego projektu w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III TRANSPORT DZIAŁANIE III.1
NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI PODDZIAŁANIE III.1.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT.
W ramach projektu planuje się zakup 2
autobusów, 3 busów – utworzenie miejskiej komunikacji zbiorowej na trasie
Tuszyn-Łódź.
Ponadto budowę ścieżki rowerowej oraz
chodnika wzdłuż wybudowanej drogi na
Głuchowie, a także budowę parkingów.

FUNDUSZ SOŁECKI
1. Sołectwo Głuchów
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Głuchów zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej z sie-
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dzibą w Tuszynku Majorackim zakup
wraz z dostawą tłucznia w ilości 60 ton,
do utwardzenia dróg gruntowych w sołectwie Głuchów za łączną wartość
2 933,40 zł.
2. Sołectwo Górki Małe
Na wniosek sołectwa Górki Małe zlecono zakup wraz z dostawą i montażem
trzech urządzeń zabawowych tj.: bujaka ślimaczka, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej z metalową poprzeczką.
Łączna wartość realizacji zadania wynosi 3 997,50 zł.
Ponadto w wyniku przeprowadzonego
zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę na położenie kostki brukowej na
działce 86 w Górkach Małych za kwotę
12 756,00 zł brutto, zadanie wykonano
w terminie.
3. Sołectwo Szczukwin.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa zlecono montaż grzejników w świetlicy
wiejskiej w OSP w Szczukwinie za kwotę 3 138,96zł, oraz zakup zbiornika betonowego na nieczystości płynne za kwotę 3 997,50 zł.
4. Sołectwo Dylew.
Na wniosek sołectwa we wrześniu
zakupiono dwie bramki do piłki nożnej
za kwotę 3 400,00 zł brutto. Ponadtto
poniesiono wydatek w kwocie 2 499,97
zł na organizację Święta Plonów.
5. Sołectwo Jutroszew.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Jutroszew poniesiono wydatki w łącznej
kwocie 1 198,64 zł na organizację zawo-

dów sportowych w ramach „Pikniku roPOPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ
dzinnego”.
W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
Ponadto kwota 16 676,93 zł z Funduszu
Sołeckiego Jutroszew jest przeznaczona
W TUSZYNIE
na sfinansowanie robót budowlanych do- Szanowni Pacjenci,
tyczących remontu drogi w Jutroszewie.
Dbając o poprawę warunków i zakresu usług Przychodnia wymienia sukcesywnie
sprzęt medyczny.
6. Sołectwo Rydzynki.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa pod- W trosce o komfort pacjenta i pracę lekarzy dentystów, do poradni stomatologiczpisano umowę z wykonawcą na montaż nej zakupiono nowy Unit Stomatologiczny.
lamp oświetleniowych terenu działki Poprawę wydajności oraz większą liczbę badanych próbek zapewni nowo zakunr 193/3 i doprowadzenie zasilania do piony Analizator hematologiczny do badań morfologii krwi oraz analizator do
oświetlenia wnętrza namiotu za kwotę badania moczu. Opatentowana technologia pomiaru laserowego daje gwarancję
miarodajności wyników.
5 087,15 zł brutto.
Aparaty te wzbogaciły zasoby sprzętu w laboratorium diagnostycznym.
7. Sołectwo Żeromin.
Na potrzeby Sterylizacji zakupiono nowy autoklaw do narzędzi chirurgicznych
Na wniosek sołectwa zakupiono i sprzętu medycznego wielorazowego użytku.
dokonano zakupu wykładziny PCV do Więcej informacji na www.spztuszyn.pl
Żaneta Karczewska
świetlicy wiejskiej za kwotę 1 640,18 zł
Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie
brutto.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa zlecono
Grota solna z tężnią w Tuszynie
dostawę i montaż urządzenia siłowni
zewnętrznej za kwotę 6 752,70 zł brutTężnia to olbrzymi inhalator, za pomocą którego uzdrawiające substancje przenito, oraz progu zwalniającego z oznako- kają przez błony śluzowe nosa i skórę prosto do Twojego organizmu. Intensywna inwaniem pionowym w ulicy Tuszyńskiej halacja jest możliwa dzięki unikalnemu połączeniu tężni z grotą solną: solanka jodow Żerominie w drodze osiedlowej za wo-bromowa pompowana bezpośrednio na gałązki brzozowe silnie paruje, zwiększałączną kwotę 2 000,00 zł brutto.
jąc zawartość jodu do poziomu obecnego na plaży po trzydniowej burzliwej pogodzie.

* Jod i brom wszechobecne w tężni to Twoi sprzymierzeńcy w walce z wieloma
8. Sołectwo Kruszów
chorobami: rozedma płuc, zapalenie zatok, nadciśnienie tętnicze, nerwica, alerZgodnie z wnioskiem sołectwa Krugia,
choroby skóry, zapalenia stawów czy stan ogólnego wyczerpania organizmu
szów wyłoniono wykonawcę na montaż
to tylko niektóre przykłady. To równocześnie najlepszy i najbardziej naturalny
komory chłodniczej poprzez adaptację
sposób leczenia – bez obciążania wątroby, żył i innych organów.
pomieszczenia w budynku świetlicy
*
Nawet jeżeli nie chorujesz na choroby przewlekłe, inhalacje w tężni zbudują Twowiejskiej w Kruszowie na cele wykonają odporność na długie zimowe miesiące: zapobiegną katarom, infekcjom gardła
nia chłodni spożywczej, koszt zadania
i krtani, uchronią przed zapaleniem oskrzeli. Wreszcie poprawią ogólną kondycję
wynosi 24 405,90 zł brutto.
organizmu, działając antybakteryjnie i oczyszczająco.
Referat Techniczno-inwestycyjny
O właściwościach groty solnej decydują mikroelementy znajdujące się w soli. TężUrząd Miasta w Tuszynie
nia obecna w grocie dodatkowo potęguje ich działanie poprzez zwiększoną cyrkulację powietrza oraz mocniejsze zdrowotne opary. W krystalicznie czystym powietrzu groty znajdziesz:
ODRA - INFORMACJA DLA PACJENTÓW
* jod – odpowiedzialny za funkcjonowanie tarczycy, która zarządza przemianą
Szanowni Pacjenci,
materii i reguluje wagę,
Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi lek.wet. Ur- * wapń – wzmacnia odporność organizmu, łagodzi podrażnienia i reguluje funkszuli Jędrzejczyk, zamieszczamy informację dla pacjentów dotyczącą umawiania
cje układu krwionośnego,
wizyt przez pacjentów z podejrzeniem zachorowania na odrę.
* magnez – działa antystresowo, wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy,
Jeżeli podejrzewacie Państwo u siebie wystąpienie zachorowania, prosimy o wcze- * brom – uspokaja układ nerwowy i rozszerza oskrzela.
śniejsze informowanie personelu medycznego o planowanej wizycie w przychodni. Sól jest katalizatorem jonów ujemnych, które decydują o naszym dobrym samoZgłoszenia telefoniczne:
poczuciu w otoczeniu. Tylko takie jony znajdziesz w grocie solnej, gdzie panuje
Rejestracja ogólna: 42 - 614 30 97; 42-614 31 34.
klimat wolny od zanieczyszczeń. Niestety, na co dzień przebywamy w środowisku
Rejestracja pediatryczna: 42-212 80 92.
naładowanym jonami dodatnimi, których źródłem są przede wszystkim kompuWAŻNE: Informacja ma na celu zmianę organizacji udzielania świadczeń tery, telewizory, radioodbiorniki, klimatyzacja, zanieczyszczenie środowiska subi zapobieganie rozpowszechniania się chorobom zakaźnym.
stancjami chemicznymi. To przekłada się na pogorszenie samopoczucia, zmęczenie, apatię i obniżony nastrój. Regularne wizyty w środowisku naładowanym jonaPrzypominamy objawy odry:
mi ujemnymi wpłyną na poWysoka gorączka, nieżyt górnych dróg oddechowych, zapalenie spojówek, świaprawę
kondycji psychicznej
tłowstręt, suchy kaszel, następnie wysypka zaczynająca się za uszami kolejno na
twarzy, w następnych dniach zajmująca cały tułów i kończyny (o zstępującym chai pozwolą naładować baterie
rakterze), grubo plamista i ze skłonnością do zlewania się.
do codziennych zmagań.
Jeśli chcecie Państwo przeczytać więcej informacji na temat odry i szczepień
Zapraszamy serdecznie.
ochronnych korzystając z wiarygodnych źródeł, koniecznie wejdźcie na strony internetowe:
www.oceanik.pl/oferta/
• Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/
grota ,
•N
 arodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
tel: 42-614-44-62
http://szczepienia.pzh.gov.pl/
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi https://psselodz.pl/odra/
Arkadiusz Purymski
Dyrektor Miejskiego Centrum
Żaneta Karczewska
Sportu i Wypoczynku
Dyrektor Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie
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MPGK SP. Z O.O. W TUSZYNIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tuszynie, działające jako spółka z o.o. istnieje już ponad 4
lata. Zakres robót wykonywanych przez
pracowników M.P.G.K jest bardzo szeroki. Spółka zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg w naszej gminie, wykonuje
prace porządkowe na terenie Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie,
roboty budowlane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, wykonuje usługi sprzętowo – transportowe
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek
oświatowych, prowadzi usługi asenizacyjne dla ZGM w Tuszynie, obsługuje punkt selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK). Prace M.P.G.K. często związane są także z poprawą bezpieczeństwa
na drogach Gminy Tuszyn. Nie można
także zapominać o tym, iż spółka cały
czas się rozwija. Obroty spółki wzrastają systematycznie, dzięki czemu wzrasta

także zatrudnienie. Pracownicy spółki
to głównie mieszkańcy Gminy Tuszyn.
M.P.G.K. zakupuje nowy sprzęt i tym samym poszerza zakres swoich możliwości
i prac wykonywanych dla Gminy Tuszyn,
w tym tak bardzo potrzebnych związanych z utrzymaniem czystości. Z uzyskanych zysków zakupiono m.in.: walec
wibracyjny pomocny przy utwardzaniu
nawierzchni gruntowych, malowarkę
do malowania oznakowania poziomego,
termos do asfaltu – dzięki któremu pracownicy mogą sami wykonywać prace
naprawcze na drogach czy wiele akcesoriów do utrzymywania czystości w gminie. Zakupiono także piaskarkę przydatną w okresie zimowym. Wszystkie
wymienione działania tylko potwierdzają fakt, iż utworzenieMiejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Tuszynie Uchwałą Rady Miejskiej Nr
LII/404/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku,
którego właścicielem jest Gmina Tuszyn
posiadająca 100% udziałów – było dobrą
decyzją, podjętą przez samorząd Tuszyna.

MISTRZOSTWO W OGÓLNOPOLSKIM FINALE
SPORTOWEJ DRUŻYNY MARCINA GORTATA \
MG13 – Polecą do Los Angeles 

W czwartek 29 listopada 2018 r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łodzi odbył się Ogólnopolski Finał Sportowej Drużyny Marcina Gortata. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z pięciu województw:
łódzkiego, dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas finałowej rozgrywki zmierzyły się drużyny składające się z dwóch zawodników (dziewczynki i chłopca), którzy zmagali się ze specjalnie przygotowanym torem sprawnościowym, łączącym różne dyscypliny sportu i ćwiczenia.
Mistrzami Sportowej Drużyny Marcina Gortata zostali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie - Aleksandra Kotlicka z kl.7 c i Mariusz Nastałek z kl.8 c,
których przygotowywała p.Aneta Małgorzaciak -nauczyciel wychowania fizycznego naszej szkoły.
W nagrodę finałowa para wraz z nauczycielem poleci do USA na mecz NBA z udziałem Marcina Gortata. Dodatkowo pragniemy poinformować, że uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym uplasowali się na VII pozycji w Polsce.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy miłego pobytu w Los Angeles.

Joanna Owczarek- Szymajda
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie

P.B.

NAJLEPSZY DOWÓDCA
OSP W WOJ. ŁÓDZKIM
Z TUSZYNA LASU

„WARTO WIERZYĆ
W ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA”

Miło nam poinformować, że
w konkursie Marszałka Województwa
Łódzkiego na najlepszego Strażaka
w woj. łódzkim, w kategorii „Najlepszy
dowódca/przełożony OSP w 2018r.”
zwyciężył Prezes OSP w Tuszynie Lesie - druh Marcin Defeciński. Jest to
wielkie wyróżnienie świadczące o profesjonalnym podejściu w realizacji tak
trudnego zadania jakim jest dowodzenie jednostką OSP. Gratulujemy!
W.S.

Tegoroczne Mikołajki w Dziennym
Domu „Senior-WIGOR” w Tuszynie
upłynęły wyjątkowo radośnie. Seniorów
odwiedził św. Mikołaj, a każdy otrzymał
od niego drobny upominek. Były
wspólne zdjęcia i życzenia. Podobno
św. Mikołaj odwiedził także innych
i przekazał piękne prezenty ...
Karolina Lasoń
Kierownik Dziennego Domu
„Senior-WIGOR”
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PROGRAM „RODZINA 500+ - NOWY OKRES ROZLICZENIOWY
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Od 1 października 2018 r. ruszył
nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Nowy okres zasiłkowy potrwa do 30 września 2019 r.
Wniosek złożony do końca października to
gwarancja otrzymania świadczenia od października bieżącego roku do września 2019 r.
Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło
się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę
świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożyły wniosek o wsparcie najpóźniej do końca
października. Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina
500 Plus” jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny trwa od 1 października
bieżącego roku do 30 września 2019 roku.

Ostatnia szansa na wyrównanie
Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowodowało, że ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego i jego wypłata
za październik, listopad i grudzień nastąpi
nie później niż do 31 grudnia tego roku.
Jeśli tylko do 31 października rodzice
złożyli nowy wniosek o 500+ to utrzymają
ciągłość wypłat w nowym cyklu rozliczeniowym. Kto się spóźnił, temu gmina wypłaci
pieniądze dopiero po nowym roku i bez wyrównania za poprzednie miesiące.

miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Kto
złożył wniosek 1 listopada i później, nie dostanie wyrównania za październik i będzie
miał przerwę w otrzymywaniu świadczenia.
Przypomnijmy, że stary okres zasiłkowy
na 500+ skończył się 30 września 2018r. Kto
w dalszym ciągu chce otrzymywać świadczenie - musi złożyć nowy wniosek. Nawet
jeśli do tej pory otrzymywał wsparcie. Nie
jest ono przedłużane automatycznie.

Co z późniejszymi wnioskami?
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać,
że wskutek złożenia wniosku później niż
w październiku prawo do świadczenia
wychowawczego zostanie ustalone od

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszynie przy
Placu Reymonta 1 w pokoju nr 1 lub przesłać
za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jednak

Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą
to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia
(empatia.mpips.gov.pl), bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz obywatel.gov.pl - to tutaj
można sprawdzić, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

500+ w liczbach
W Gminie Tuszyn do dnia 30.11.2018 r.
wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tuszynie 932 wnioski (w tym
elektronicznie 213, w formie papierowej
719) o świadczenie wychowawcze na nowy
okres zasiłkowy.
M.L

Dlaczego opłaty za odpady drożeją
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuszyn,
Opłata za odbiór odpadów w roku 2019 wyniesie 19 zł miesięcznie za osobę (odpady segregowane) oraz 36 zł miesięcznie za osobę (odpady niesegregowane). Zwiększona opłata
wynika bezpośrednio z cen podyktowanych przez firmy, które brały udział w przetargu
ogłoszonym przez Gminę Tuszyn, otwartym w dniu 19.11.2018r. W przetargu oferty złożyły tylko dwie firmy: FBSerwis S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, która
zaoferowała kwotę 208.778,98 zł. brutto, ryczałtowo za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz
firma Juko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topolowej 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, która zaoferowała kwotę 219.996,00 zł. brutto, ryczałtowo za 1 miesiąc świadczenia usługi.
Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost
cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce. W przetargach ogłaszanych
przez gminy startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma
konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie
dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować. Na tak duży wzrost opłaty składa się kilka
czynników m.in: wzrost płacy minimalnej, wzrost cen za zagospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na który wpływa tzw. opłata marszałkowska (opłata za korzystanie ze środowiska).
W roku 2018 opłata ta wynosi 140 zł za każdą tonę, w kolejnych latach wyniesie 170 zł
i 270 zł. Na wzrost cen wpływa także zwiększona ilość wytwarzanych odpadów przez
mieszkańców. Dla przykładu w roku 2016 w naszej gminie wyprodukowaliśmy około 1600
ton odpadów, a przez 10 miesięcy 2018r. – około 2800 ton. Poza ceną 1 tony odpadów kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę usługi jest liczba mieszkańców zgłoszona do
systemu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć także koszty administracyjne związane
z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jeżeli zatem, my wszyscy – mieszkańcy Gminy Tuszyn - nie zmniejszymy ilości odpadów jak i uczciwe nie wywiążemy się
z obowiązku deklarowania do systemu WSZYSTKICH osób zamieszkałych w naszych domach, to może nas czekać kolejna podwyżka cen. Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy
– żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku odbioru odpadów.
Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego
osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz abyśmy
wszyscy produkowali mniej śmieci. Burmistrz Miasta Tuszyna planuje w najbliższym czasie powołanie zespołu, którego zadaniem będzie zajęcie się szeroko pojętym problemem
„śmieci”, w skład którego wchodzić będą pracownicy UM w Tuszynie, radni Rady Miejskiej i mieszkańcy. Szczegółowe wyjaśnienie problemu oraz opis działań jakie podejmie
w tej sprawie Urząd Miasta w Tuszynie znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej
www.tuszyn.org.pl
Urząd Miasta w Tuszynie

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TUSZYN
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważny problem dotyczący zagrożeń
wynikających ze spalania śmieci w domowych piecach. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 w Tuszynie przygotowali kilkadziesiąt prac plastycznych, w których zwracają się z apelem
do dorosłych. Obok prezentujemy jedną z nich, prace Nicoli Pietrzaszczyk z kl VIb SP nr 2
w Tuszynie. Akcję dotyczącą zagrożeń dla zdrowia które są konsekwencją smogu prowadzi
także Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie. Więcej na www.tuszyn.org.pl

W.S.
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XIX Turniej Gmin Reymontowskich
Kołaczkowo 2018
W dniu 30 września czteroosobowa delegacja uczniów Gimnazjum nr 2
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Tuszynie - Aleksandra Baran, Saima Crnovršanin, Oliwia Kotowska
i Jan Cekus, wraz z dyrektorem szkoły Panią Elżbietą Rygielską pojechała na
XIX Turniej Gmin Reymontowskich,
w ramach którego odbył się konkurs
poświęcony życiu i twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Przed rozpoczęciem rywalizacji turniejowej mogliśmy zwiedzić pałac, w którym noblista spędził ostatnie lata życia. W kon-

kursie wiedzy reprezentacja uczniów
Gimnazjum nr 2 zajęła drugie miejsce,
zaś Aleksandra Baran w konkursie
plastycznym ph.: „Jesień reymontowska” zajęła pierwsze miejsce. Później
odbyły się różne gry i zabawy zarówno
dla młodzieży jak i dorosłych. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni
na ognisko. Pomimo chłodnej pogody
wszyscy się dobrze bawiliśmy, a także
zyskaliśmy nowe znajomości. Z chęcią
wybralibyśmy się na taki turniej jeszcze raz.
Saima Crnovršanin ucz. klasy III a

FINAŁ PRZYSTANKU 60+
15 października w Łódzkim
Domu Kultury odbył się finał XIV
Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Dojrzałej
„Przystanek 60 +”
(pod patronatem Witolda Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego). Był to
konkursu dla artystów jak i amatorów,
którzy uczestniczyli w organizowanych
przez ŁDK plenerach artystycznych odbywających się w Parkach Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego oraz plenerów miejskich (Łódź, Nieborów, Wieluń,
Piotrków Trybunalski) w okresie od sierpnia do października 2018 roku. Konkurs
zorganizowany był w ramach projektu
„Przystanek 60+”,którego jednym z partnerów na woj. łódzkie jest Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. Projekt ten ma na
celu aktywizowanie i integracje środowisk

seniorskich, wymianę doświadczeń, promocję dorobku artystycznego i inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy
artystycznej. Nagrody w konkursie przyznawane były w kategoriach; malarstwo,
gobelin, fotografia.
Z Tuszyna laureatami konkursu zostali:
- I nagroda za cykl fotograficzny
– Teresa Michalska-Barska
- II nagroda za zdjęcie indywidualne
– Wojciech Psiurski
- wyróżnienie za zdjęcie indywidualne
– Barbara Kotecka
- wyróżnienie – malarstwo
– Ryszard Urban
- I miejsce – gobelin – Alicja Kulesza
- wyróżnienie – gobelin
– Emilia Staniszewska

K.M.

JESIENNY ZAWRÓT GŁOWY W SZKOLE
W GÓRKACH DUŻYCH
Biwak w szkole
Choć jesień każe zapomnieć o wakacyjnych zabawach i beztrosce, w naszej szkole już od kilku lat na przełomie września i października pozwalamy uczniom na chwilę zapomnienia.
Po kilku tygodniach nauki dzieci „łapią oddech” podczas organizowanych
w szkole biwaków. Wszyscy czekają na
różne atrakcje (np. podchody, konkursy, ognisko), ale przede wszystkim na
możliwość nocowania w szkole. Nieważne stają się wygody i dobrodziejstwa współczesnego świata, liczy się
możliwość wspólnego spędzenia czasu z koleżankami i kolegami, z którymi przecież nie sposób nagadać się na
przerwach (a na lekcjach nauczyciele
raczej nie pozwalają). Są oczywiście
telefony, internet i media społecznościowe, ale to nie to samo. Nic nie zastąpi kontaktu z żywym człowiekiem.
Nasze biwaki z pewnością integrują
całą społeczność szkolną.
Dzień Kropki
W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień

Kropki.Uczniowie klas I - III postanowili tak jak Vashti poszukać swoich talentów. Tego dnia lekcje zamieniły się
w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywność. Dzieci tworzyły
dzieła plastyczne, których motywem
przewodnim była kropka. W tym dniu
nikt nie był „w kropce” , za to wszyscy byli „zakropkowani”. Zwracali tym
samym uwagę na to, że warto wierzyć
w siebie.
Bombowe bombki z Piotrkowa
W listopadzie dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas I - III uczestniczyły w wycieczce do Piotrkowa
Tryb. W Fabryce Szkło - Dekorpoznały etapy powstawania szklanych
ozdób choinkowych. Na warsztatach
dzieci dekorowały bombki według
własnego pomysłu. Uczniowie odwiedzili również Bibliotekę Pedagogiczną.
Przedszkolaki uczyły się, jak radzić
sobie ze złością i negatywnymi emocjami. Starsze dzieci poznały sylwetkę
Kornela Makuszyńskiego i zapoznały
się z postacią Koziołka Matołka.
Anetta Oleksiewicz
Elżbieta Wojna

WYCIECZKA UCZNIÓW LICEUM NA WYDZIALE
PREWENCJI KWP W ŁODZI
11.10.2018 roku uczniowie klasy III pod opieką dyr Szkoły Grzegorza Płachty
odwiedzili Wydział Prewencji KWP w Łodzi. Na wycieczkę zostaliśmy zaproszeni
przez Komendanta Komisariatu Policji w Tuszynie podinsp. Sławomira Wilenczyca.
Wycieczka była nagrodą za wzorową postawę obywatelską naszych uczniów.
Podczas zwiedzania jednostki mogliśmy poznać tajniki działań poszczególnych
oddziałów, zobaczyć sprzęt jakim dysponuje policja, obejrzeć ćwiczenia i wziąć
udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

MISTRZOSTWA W BULE
30.10.2018 roku w ZSO nr 8 w Łodzi rozegrano I Halowe Mistrzostwa Łodzi
w Bule. Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie reprezentowały dwie drużyny. Po
bardzo emocjonujących meczach uczniowie klasy II, Dawid Kamiński, Piotr Kuna
i Jakub Kosmala zajęli II miejsce. IV miejsce tuż za podium zajęła drużyna klasy
III w składzie: Mateusz Malinowski, Krzysztof Oleksiewicz i Hubert Klimczak.
Podczas zawodów rozegrane zostały mistrzostwa nauczycieli w rzucie precyzyjnym.
I halowym mistrzem Łodzi został dyrektor naszego liceum Grzegorz Płachta.
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Łódzkie Pełne Kultury – II edycja
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie realizował projekt edukacyjny upowszechniający kulturę w regionie, realizowany przez
Łódzki Dom Kultury w ramach programu
KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu 11 października odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym - „Gdzie
słyszysz śpiew, tam idź – tam dobre serca
mają”. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się
z twórczością ludową, wierszami, piosenkami, a także tradycyjnym tańcem ludowym.
W tym samym dniu w MOK Tuszyn odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
i animatorów z „dyrygowania ludźmi”. 13
października uczniowie SP nr 2 w Tuszynie
pojechali na Koncert do Filharmonii Łódzkiej. Na miejscu wzięli udział w koncercie
„Śpiewająca lokomotywa”, który zainaugurował Dziecięcy Uniwersytet Artystyczny.17 października w MOK Tuszyn odbył się
„Bęben show” czyli zajęcia perkusyjne dla
dzieci i młodzieży. Prowadzący zapoznał
uczestników warsztatów z pokaźną kolekcją instrumentów perkusyjnych, przedstawił ich charakterystykę, wyjaśnił z czego są
zbudowane i zaprezentował jakie dźwięki
wydają. W praktycznej części warsztatów
uczestnicy mieli okazję spróbować własnych sił w grze na tych fascynujących instrumentach. 21 listopada odbyły się kolejne warsztaty wyjazdowe, tym razem do
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na wy-

cieczkę pojechali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym. Uczniowie
min. zwiedzali budynki fabryki Ludwika
Geyera i podziwiali wystawę „Jerzy Antkowiak – Moda Polska”. 22 października zrealizowano warsztaty wokalno - aktorskie
dla uczniów SP 2 w Tuszynie. Prowadząca
warsztaty zapoznała dzieci ze specyfiką teatru operowego i baletu oraz z wykorzystywanymi w nich technikami gry aktorskiej
i śpiewu. Tematem warsztatów dla nauczycieli była emisja i higiena głosu. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się jak świadomie
i prawidłowo korzystać z aparatu głosowego
zarówno w teorii jak i w praktyce.
W.S.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W WODZINIE PRYWATNYM
W RANKINGU NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE
W RAMACH PROJEKTU TRADYCYJNY SAD
Wielkim sukcesem zakończyły się
działania podjęte przez zespół ekologiczny Ekoiskierki, w Wodzinie Prywatnym,
w skład którego weszło 8 uczniów z klasy
VI i 2 uczennice z klasy VII pod opieką p.
M. Tomaszewskiej i p. E. Błaszczyk. Uczniowie przystąpili do trzech etapów konkursowych , w których przez okres 8 miesięcy
zmagali się z różnorodnymi zadaniami.
W I etapie uczniowie samodzielnie zdobywali wiedzę na temat tradycyjnych odmian
jabłoni oraz uprawy sadu metodą naturalną. Nawiązali współpracę z ekologicznymi
sadownikami i wykonali plan tradycyjnego
mini sadu szkolnego.
Etap II polegał na przygotowaniu materiałów
reklamowych i założeniu mini sadu w oparciu o wcześniej przygotowany plan nasadzeń
jabłoni oraz roślin towarzyszących.
W etapie III zaś należało stworzyć Pomologiczną Mapę Polski zawierającą lokalizację
występowania drzew starych odmian gruszy i jabłoni w różnych miejscach kraju.
Według opinii ekspertów: ekologów i pomologów, uczniowie wykazali się olbrzymią wiedzą i wielkim zaangażowaniem

w podejmowanych
przedsięwzięciach.
Eksperci z PAN ocenili bardzo wysoko inwentaryzację występowania starych odmian drzew owocowych i uznali, że została wykonana przez uczestników projektu, bardzo profesjonalnie. Opisy owoców
zawierają bardzo istotne cechy dotyczące
ich wyglądu zewnętrznego, miąższu czy
też przechowywania i zastosowania. Zdjęcia zostały wykonane bardzo prawidłowo
jak również opis miejsca występowania
drzew, rok posadzenia, rozmiary drzew
są wykonane bardzo profesjonalnie. Eksperci zwrócili także uwagę na poprawność
w nazewnictwie odmian oraz poprawność
ich oznaczenia. Dokonując oceny pracy
uczniów, eksperci zaklasyfikowali zespół
do grona laureatów projektu Tradycyjny
Sad we wszystkich etapach konkursu. Etap
I – 1 miejsce, etap II – 5 miejsce i etap III –
8 miejsce w Polsce. Za swoją pracę i zaangażowanie uczniowie otrzymali dyplomy
i nagrody ufundowane przez organizatora
projektu Fundację - BOŚ.
Małgorzata Tomaszewska

UCZCILIŚMY 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Obchody jubileuszu: msza św. celebrowana w intencji ojczyzny, występy tuszyńskich artystów, obecność władz, przedstawicieli instytucji, Pocztów Sztandarowych
i mieszkańców – wpisały się w cykl wydarzeń, podczas których w Tuszynie upamiętniliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 2018r.
o godz.12.00 mieszkańcy Gminy Tuszyn
zaśpiewali na Placu Reymonta Hymn Państwowy tym samych przystępując do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Wcześniej w roku jubileuszowym w Tuszynie zorganizowano kilka wydarzeń, które
uświetniały i mocno podkreślały 100 lat naszej niepodległości. Miejski 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. Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie
brała udział w Ogólnopolskim Konkursie
dla szkół podstawowych „Do Hymnu” ,
organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. 3 października Tuszyn odwiedzili przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w
Warszawie: pan David Orton Attache ds.
Finansów oraz pani Monika Rokicka- Za-

stępca Dyrektora Sekcji Ośrodków Amerykańskich w Polsce. Wizyta była częścią projektu Ambasady „ 100 lat razem:
Ludzie, Historia, Przyszłość”, mającego
na celu upamiętnienie setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W projekt zaangażowało
się nasze Gimnazjum nr 1 w Tuszynie.
19 października 2018r. Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn” zorganizowało wydarzenie
patriotyczne na Placu Reymonta w Tuszynie. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę
zdjęć z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości i wysłuchać koncertów: Chóru “Wniebogłosy”, Orkiestry Dętej
z Tuszyna i Grupy “NIJAK”. 20 października
podczas jubileuszu 60 - lecia Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Tuszynie posadziliśmy
na Placu Reymonta 2 lipy z programu 100
lip na 100 lecie odzyskania niepodległości.
9 listopada Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie zorganizowała Marsz Niepodległości, podczas którego Dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie i mieszkańcy przeszli ulicami naszego miasta podkreślając wagę tego wydarzenia. We wszystkich szkołach w naszej Gminie odbyły się apele, wystawy, wycieczki czy
konkursy poświęcone setnej rocznicy. Na
zakończenie cyklu wydarzeń Gimnazjum
nr 2 w Tuszynie i Miejski Ośrodek Kultury
w Tuszynie zorganizowali konkurs recytatorski pn.”Niepodległa słowem malowana”.
W.S.

ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W TUSZYNIE INFORMUJE
W tym roku i w przyszłym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie wyznaczył w swym działaniu podstawowe
kierunki takie jak:
-
poprawę warunków mieszkaniowych
mieszkańców w ramach gospodarki
wodno-ściekowej;
- dążenie do poprawy porządku i estetyki
podwórek ;
- zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza
poprzez zamianę piecy węglowych na gazowe.
W związku z powyższym wyremontowaliśmy szamba na posesjach w Tuszynie
przy ul.3 Maja 36 i ul. Sosnowa 20 . w trakcie realizacji jest budowa szamba przy
ul. Sosnowa 16 A natomiast w budynku
mieszkalnym w lokalach zostanie zmodernizowana instalacja wod.-kan. Łącznie
z wyposażeniem lokali w WC.
Po zakończeniu budowy kanalizacji
w Tuszynie w ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza i ul. Prusa przystąpimy do przygotowywania dokumentacji i podłączania budynków mieszkalnych do kanalizacji a tym
samym zlikwidujemy uciążliwe szamba
jak również ubikacje w podwórkach.

Na posesji w Tuszynie przy ul. Molenda 2 rozebraliśmy rozwalające się drewniane komórki oraz starą zniszczoną ubikację a na tym miejscu zostaną pobudowane
nowe komórki lokatorskie. Po podłączeniu
budynku przy ul. Chłopickiego 4 do kanalizacji w tym roku rozebraliśmy ubikację
podwórkową i szambo a także uporządkowaliśmy teren na posesji w Tuszynie ul.
Wyspiańskiego 14 poprzez zlikwidowanie
trzech komórek lokatorskich w bardzo
złym stanie technicznym.
Do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta przyczynią się
zadania:
- budowana obecnie wewnętrzna instalacja gazowa i zastąpienie pieca węglowego
piecem gazowym w budynku wielorodzinnym przy ul. Parkowej 4 ;
-w
 spólnie ze Wspólnotą Mieszkaniową Plac
Reymonta 1 planujemy wykonać w przyszłym roku podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do gazu. Tym
samym nie tylko lokale mieszkalne ale
i lokal Poczty zmieniłby kotłownię z piecem węglowym na ogrzewanie gazowe .

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

Teresa Rygielska
Kierownik ZGM
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NIE
ZADYMIAJ!!!

NIE PAL
ŚMIECI !!!!

DBAJĄC
O ŚRODOWISKO
TROSZCZYSZ SIĘ
O ZDROWIE
SWOJE I RODZINY

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