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Powitanie Lata w tuszynie

Z wielkim rozmachem rozpoczę-
liśmy w  Tuszynie sezon letni  

– 22 czerwca 2019 r. odbyła się impreza 
plenerowa pn. „Powitanie Lata w  Tu-
szynie” - projekt zrealizowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w  Tuszynie, 
sfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej, partnerem imprezy było Miejskie 
Centrum Kultury im Wł. St. Reymonta 
w  Tuszynie. Na realizację zadania po-
zyskaliśmy kwotę 39.100,00 zł. Tego 
dnia dopisały: piękna pogoda, plene-
rowe nastroje, wyśmienita muzyka, 
lokalne pyszności oraz moc atrakcji 
dla dzieci. Po uroczystym powitaniu 
przybyłych mieszkańców i  zaproszo-
nych gości, zostały rozdane nagrody 
dla zwycięzców zawodów wędkarskich 
zorganizowanych z projektu, oraz kon-
kursów spoza projektu tj. konkursu 
klubu fotograficznego BLENDA - Tu-
szyn „Moja okolica wiosną” oraz pla-
stycznego z MCK w Tuszynie „Mój 
księżyc”. Zostały również wręczone 
podziękowania i nagrody na ręce najak-
tywniejszych czytelników MBP w  Tu-

szynie oraz nagrody z  Urzędu Miasta 
dla najbardziej zasłużonych młodych 
sportowców w Gminie Tuszyn. Na sce-
nie swoje talenty zaprezentowali artyści 
z MCK w Tuszynie, muzycy, zespoły ta-
neczne First-Step i  Leśne Skrzaty oraz 
uczestniczki zajęć ZUMBA. Odpowied-

nią oprawę muzyczną imprezy zapew-
niły zespoły: wielokrotnie nagradzany 
„Babsztyl” już od wielu lat zachwycają-
cy swą publiczność mieszanką country, 
folku, popu i rocka, energetyczny zespół 
„Kamikadze” z  Tuszyna, który bawił 
nas nie tylko kawałkami disco-polo,  

GMiNA TUSZyN 
Gmina Tuszyn położona jest  
w centralnej Polsce, w środkowej 
części województwa łódzkiego,  
w Powiecie Łódzkim Wschodnim, 
w obrębie Aglomeracji Łódzkiej 
oraz Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. Centralnym 
punktem i siedzibą gminy jest 
Miasto Tuszyn, które liczy 
wraz z gminą ponad 12 tysięcy 
mieszkańców.
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ale i hitami muzyki rozrywkowej oraz Tu-
szyńskiego zespołu „LONER Blues Cover 
Band”, który debiutował na naszej scenie 
i  od razu zyskał rzeszę fanów. Podczas 
imprezy miały również miejsce wystawy 

i prelekcje historyczno przyrodnicze m.in. 
wystawa Stowarzyszenia Kocham Tuszyn 
oraz wystawa przyrodnicza Klubu foto-
graficznego BLENDA Tuszyn, rozdawa-
ne były także sadzonki drzew i krzewów. 

Dzięki pozyskanym środkom dostępne 
były liczne bezpłatne atrakcje dla dzieci – 
m.in. dmuchańce, ciuchcia, chodzące ma-
skotki oraz animacje przygotowane przez 
MCK w Tuszynie, które wzbudziły wielki 

entuzjazm. Miłym akcentem były darmo-
we posiłki przygotowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Kruszowa.

K.C.
MCK w Tuszynie

zwyciężyły GosPodynie
ze szczukwina

Miło nam poinformować, że Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Szczukwi-

na, które reprezentowało Gminę Tu-
szyn w konkursie wianków świętojań-
skich realizowanym w ramach projektu 
„Święto Wianków Świętojańskich Zie-
mi Łódzkiej w Czarnocinie” – zdobyło  
i miejsce. Organizatorem konkursu była 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamościu. 
Zadaniem uczestników było przygoto-
wanie wianka świętojańskiego ze świe-
żego materiału roślinnego, dobranego 
według tradycji Nocy Świętojańskiej 

czyli z kwiatów polnych i ogrodowych, 
ziół, gałązek i liści. Komisja konkursowa 
oceniała staranność wykonania wian-
ków, dobór materiałów, ogólne wraże-
nie artystyczne i nawiązanie do trady-
cji. Zwycięski wianek przygotowywały 
Panie: Dorota Pielużek, Beata Florczyk 
i Agnieszka Hupka z KGW Szczukwin. 
Konkurs w Gminie Czarnocin zakoń-
czył się wręczeniem nagród i symbolicz-
nym puszczeniem wianków na wodę.  
Laureatkom jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy.
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dotacja ceLowa dLa Gminy tuszyn

Uchwałą Nr Vii/111/19 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z  dnia  

30 kwietnia 2019 r. Gmina Tuszyn za 
pośrednictwem Miejskiego Centrum 
Sportu i  Wypoczynku w  Tuszynie 
otrzymała dotację celową z  budżetu 
Województwa Łódzkiego na realizację 
zadania w zakresie rozwoju infrastruk-
tury sportowej i  rekreacyjnej pod na-

zwą „Budowa infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej w postaci Otwartej Strefy 
Aktywności o charakterze wielopokole-
niowym przy SP nr 2 w Tuszynie”. 

Całkowita wartość projektu opiewa 
na kwotę 50 000 zł, z której 70% stano-
wi dotacja celowa w wysokości 35 000 zł. 
Otwarta Strefa Aktywności dofinan-
sowana w  ramach Programu stanowi 

zadanie inwestycyjne przewidziane do 
realizacji w  wariancie, który obejmie: 
stację street workout z  nawierzchnią 
bezpieczną (żwirową) o  powierzchni  
28 m2, składającą się z sześciu stanowisk 
(2 stanowiska z kółkami gimnastyczny-
mi, drabinka pozioma, drabinka piono-
wa, 2 drążki do podciągania); siłownię 
plenerową składającą się z sześciu urzą-

dzeń (prasa nożna + motyl, wyciskanie 
siedząc + wyciąg górny, surfer + twister, 
wioślarz, orbitrek, rowerek); strefę re-
laksu (4 ławki z oparciem, stół do tenisa 
stołowego, stół do gry w szachy z czte-
rema siedziskami, grę w  kółko i  krzy-
żyk). 

Termin realizacji zadania zaplano-
wany jest do dnia 30 września 2019 r.

BezPłatne szkoLenia komPuterowe w Gminie tuszyn

Gmina Tuszyn podpisała porozumie-
nie z  Fundacją Aktywizacja z  sie-

dzibą w  Warszawie na rzecz realizacji 
Projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętno-
ści, realne korzyści” w  Gminie Tuszyn 
Nr 01/LD/LODZ/2019 w ramach działa-
nia 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych osi 
priorytetowej POPC na lata 2014-2020. 
W  myśl wymienionego porozumienie 
w naszej gminie odbywać się będą bez-
płatne szkolenia komputerowe. Mając 
na uwadze rosnącą rolę nowych tech-
nologii w życiu codziennym mieszkań-
ców, w realizowaniu przez nich aspira-
cji osobistych i  zawodowych, a  także 
w rozwoju lokalnym już dziś serdecznie 
zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców gminy Tuszyn od 18 roku 
życia bez limitu wiekowego, dzięki któ-
rym: zwiększysz szanse na znalezienie 
pracy, zacieśnisz relacje z  bliskimi za 
pomocą internetu, wzbogacisz swoją 
wiedzę, nauczysz się wyszukiwać in-
teresujących Cię tematów w  interne-
cie, zadbasz o  swoje zdrowie (gdzie się 

leczyć, jak wyjechać do sanatorium, 
zdrowo żyć ...), dowiesz się jak kupować 
i  założyć własne konto, wzbogacisz się 
duchowo (pielgrzymki, msze, cmenta-
rze w  Polsce ...), wyszukasz informacje 
jak podróżować i wiele innych tematów 
do wyboru. Zajęcia będą się odbywały 
w  Miejskim Centrum Kultury im. Wł. 
St. Reymonta w  Tuszynie, ul. Noworz-
gowska 20A w  grupach 6-osobowych. 
Dla osób nieposiadających kompetencji 
podstawowej obsługi komputera z  do-
stępem do internetu dodatkowo będzie 
realizowany 7-godzinny kurs „Pierwsze 
kroki z komputerem”. 

Osoby niewidome i  niesłyszące 
mogą mieć zorganizowane szkolenia 
dostosowane do ich potrzeb, w  gru-
pach 2-osobowych. Uczestnicy będą 
mieli możliwość kontynuowania nauki 
w formie e-learningu. Więcej informacji 
znajdziecie Państwo na plakatach infor-
macyjnych. 

Zapraszamy również do kontaktu 
telefonicznego z p. Magdaleną Jaszczak- 
Birkowską (tel. 574 663 621).

Powstanie rondo w Głuchowie
za Ponad 9 mLn zł

Jeszcze w  2018 r. Wojewoda Łódzki 
wydał decyzję nr 221/18, udzielając 

tym samym Dyrektorowi Dróg Krajo-
wych i  Autostrad – Oddział w  Łodzi 
zezwolenia na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na rozbudowie skrzy-
żowania drogi krajowej nr 12 z  drogą 
powiatową nr 2930 E w  miejscowości 
Głuchów – Gmina Tuszyn. W  praktyce 
oznacza to, iż GDDKiA uzyskała pozwo-
lenie na realizację ronda w  Głuchowie, 
dzięki któremu możliwy będzie szybszy 
rozwój strefy aktywności inwestycyjnej 
w  rejonie węzła Tuszyn. Zgodnie z  de-
cyzją Ministra infrastruktury rondo 

będzie całkowicie sfinansowane z  bu-
dżetu państwa. Na to zadanie zabezpie-
czono kwotę ponad 11 mln zł. W  dniu 
30 maja br. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 
ogłosiła przetarg na „Rozbudowę skrzy-
żowania DK 12 z  drogą powiatową nr 
2930E w miejscowości Głuchów - Gmi-
na Tuszyn w  zakresie od km 334+800 
do km 335+305”. Do przetargu zgło-
siły się 4 firmy proponując kwoty od 
9.484.522,68 zł do 9.716.513,42 zł. Zgod-
nie z warunkami przetargu wybrana fir-
ma musi zbudować rondo w Głuchowie 
w terminie do 15.11.2020 r.
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100 Lat osP w kruszowie

W dniu Międzynarodowego Dnia 
Strażaka 4 maja 2019r. odbyła się 

uroczystość jubileuszu 100 lecia istnie-
nia OSP Kruszów. Podczas apelu obecni 
byli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Pan Waldemar Buda, V-ce 
Marszałek Województwa Łódzkiego 
Pan Grzegorz Wojciechowski, wła-
dze powiatu łódzkiego wschodniego, 
przedstawiciele samorządu Tuszyna, 
przedstawiciele KP PSP w Koluszkach, 
zaproszone jednostkami OSP jak rów-
nież mieszkańcy Kruszowa i Garbowa. 
W tym uroczystym dniu wręczono od-

znaczenia dla druhów z OSP Kruszów. 
Odsłonięto tablice upamiętniającą 100 
rocznicę Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz 100 rocznicę istnie-
nia OSP w Kruszowie. Na ręce prezesa 
zarządu OSP Kruszów dh. Zdzisława 
Białowąsa składano gratulacje oraz 
upominki. W trakcie uroczystości od-
były się pokazy konne Zosi Samosi oraz 
Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr 
Hubala. Po części oficjalnej organizato-
rzy zaprosili gości do wspólnego biesia-
dowania.

dotacje dLa Projektów z Gminy tuszyn

Gm W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik 
Województwa Łódzkiego przyjął 

uchwałę w  sprawie udzielenia z  bu-
dżetu Województwa Łódzkiego na rok 
2019 pomocy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego wojewódz-
twa łódzkiego w formie dotacji celowej, 
przeznaczonej na dofinansowanie za-
dań własnych gminy w zakresie realiza-
cji małych projektów lokalnych, realizo-
wanych na terenach wiejskich. Dotację 
w wysokości po 10 000,00 zł przyznano 
3 projektom z  terenu Gminy Tuszyn: 
Górki Duże, Jutroszew, Szczukwin. 

 Pierwszy z nich realizowany w Gór-
kach Dużych to projekt pn. „PLAC ZA-
BAW OGNiK”– z budżetu Województwa 
Łódzkiego została przyznana pomoc 
finansowa dla Gminy Tuszyn w  formie 
dotacji celowej w  wysokości 10 000,00 
zł. Całkowita wartość projektu wyno-
si 15 000,00 zł. Wysokość udzielonej 
dotacji stanowi 66,67 % całkowitych 
kosztów projektu, pozostałe środki 
pochodzą z  Funduszu Sołeckiego –  
5 000,00 zł. Celem projektu jest inte-
gracja społeczności lokalnej, poprawa 
dostępu dzieci do możliwości aktywne-
go spędzania czasu wolnego, zacieśnie-
nie współpracy szkoły ze środowiskiem 
lokalnym, tworzenie warunków do 
wzmacniania tożsamości regionalnej. 
W  realizację przedmiotowego projektu 
zaangażowani będą mieszkańcy sołec-
twa. Projekt obejmuje m.in.: demontaż 
starego placu zabaw, wyrównanie tere-
nu pod plac zabaw, wykopanie stref bez-
pieczeństwa pod urządzenia zabawowe, 
zakup i montaż urządzeń zabawowych, 
nasypanie piasku w  strefy bezpieczeń-
stwa, zakup i montaż nowej furtki, upo-
rządkowanie placu zabaw i zasianie tra-
wy, zakup tabliczki pamiątkowej. Pro-

jekt będzie realizowany w  okresie od 1 
lipca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. 

Drugi projekt „WSPÓLNyMi SiŁAMi 
MOŻNA WięCEJ” realizowany będzie 
w Jutroszewie. Z budżetu Województwa 
Łódzkiego została przyznana pomoc 
finansowa dla Gminy Tuszyn w  formie 
dotacji celowej w  wysokości 10 000,00 
zł. Całkowita wartość projektu wynie-
sie 29 160,12 zł. Wysokość udzielonej 
dotacji stanowi 34,29 % całkowitych 
kosztów projektu, pozostałe środki 
pochodzą z  Funduszu Sołeckiego – 19 
160,12 zł. Celem projektu jest poprawa 
wizerunku przestrzeni publicznej na 
potrzeby integracji społeczności wiej-
skiej oraz poprawa warunków zaplecza 
kuchennego w  strażnicy. W  realizację 
przedmiotowego projektu zaangażo-
wani będą mieszkańcy sołectwa. Pro-
jekt obejmuje m.in.: zakup materiałów 

niezbędnych do wykonania przęseł 
ogrodzeniowych, spawanie przęseł 
z  profila i  malowanie, zakup gotowych 
materiałów – elementów do ogrodze-
nia panelowego działki, zakup cementu 
i piasku, demontaż starego ogrodzenia, 
wynajęcie koparki w  celu wykonania 
usługi wykopania otworów pod słupki, 
budowa ogrodzenia i  uporządkowanie 
terenu, zakup zmywarko-wyparzarki. 
Projekt będzie realizowany w okresie od 
1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 

  Trzeci projekt pn. „DOŻyNKi 
GMiNNO – PARAFiALNE W  SZCZU-
KWiNiE 2019 ROK” realizowany bę-
dzie w  Szczukwinie. Z  budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego została przyznana 
pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn 
w  formie dotacji celowej w  wysokości 
10 000,00 zł, Całkowita wartość projek-
tu 20 000,00 zł. Wysokość udzielonej 

dotacji stanowi 50,00 % całkowitych 
kosztów projektu, pozostałe środki po-
chodzą ze środków własnych Gminy 
– 10 000,00 zł. Celem projektu jest in-
tegracja środowiska lokalnego, aktywi-
zacja mieszkańców Sołectwa Szczukwin 
oraz sąsiadujących z  nią miejscowości. 
Tworzenie i  budowanie świadomości 
obywatelskiej oraz tożsamości lokalnej, 
dzięki której będzie można lepiej rozpo-
znać potrzeby społeczności lokalnej.

W  realizację przedmiotowego pro-
jektu zaangażowani będą mieszkańcy 
sołectwa. Projekt obejmuje m.in.: przy-
gotowanie zaproszeń, plakatów i  roz-
wieszenie ich na terenie gminy, promo-
cję imprezy dożynkowej, przygotowanie 
terenu na działce położonej w  Szczu-
kwinie przy ul. Glinianej 121, wynajęcie 
sceny, zespołów, toalet przenośnych, 
firmy organizującej zabawy dla dzieci, 
zakup artykułów spożywczych koniecz-
nych do przygotowania potraw przez 
KGW, art. papierniczych i  przemysło-
wych niezbędnych do realizacji festynu 
dożynkowego oraz zakup nagród. Pro-
jekt będzie realizowany w  okresie od 
1 lipca 2019 r. do dnia 15 października 
2019 r.

Ponad 300 tys. dotacji  
na drogę w Szczukwinie

Gmina Tuszyn otrzyma środki z bu-
dżetu Województwa Łódzkiego na za-
danie pn.: Remont drogi powiatowej nr 
2929E na odcinku ul. Glinianej w Szczu-
kwinie gm. Tuszyn na dz. nr ew. 125/2 
obręb Szczukwin i  183 obręb Garbów 
– Etap i” . Przyznano nam kwotę 309 
784,00 zł, pochodzącą z  tytułu wyłą-
czenia z  produkcji gruntów rolnych na 
zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych”. Dłu-
gość planowanej do wykonania drogi 
wynosi 1,39 km.
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Fundusz sołecki w Gminie tuszyn

SZcZukwin
Dla sołectwa Szczukwin zakupio-

no stół ze stali nierdzewnej, naczynia 
gastronomiczne i  przybory kuchenne 
do świetlicy wiejskiej za łączną kwo-
tę 2.228,17 zł, oraz kosiarkę spalinową 
do utrzymania terenu wokół świetli-
cy wiejskiej znajdującej się w  sali OSP 
w Szczukwinie za kwotę 3.299,00 zł. 

Ponadto zakupiono i  zamontowano 
urządzenia siłowni zewnętrznej tj.: or-
bitrek za kwotę 3.043,44 zł i wioślarz za 
kwotę 2.930,04 zł. 

Całkowita wartość zamówienia wy-
niosła 5 973,48 zł

wodZinek
Została zawarta umowa na wyko-

nanie projektu położenia nawierzchni 

asfaltowej na ul. Krótkiej w  Wodzinku 
za kwotę 11.070,00 zł. Termin realiza-
cji do 31.10.2019 r. Dodatkowo zaku-
piono materiały do remontu strażnicy 
OSP Wodzinek tj.: lakierów, wałków 
z  rączką, szpachlówki do drewna i  ku-
wety do remontu podłóg w sali za kwo-
tę 1.613,70 zł; cegły pełnej - 420 szt. za 
kwotę 504,00 zł; drzwi do pomieszczeń 
socjalnych - skrzydło Erkado AZALiA 
- 3 sztuki za kwotę 1.585,00 zł; oprawy 
świetlne – 12 sztuk za kwotę 555,72 zł; 
kompakt z  deską, oraz dwie umywalki 
z półsyfonem za kwotę 553,00 zł.

Żeromin
Wyłoniono wykonawcę projektu 

drogi ul. Tuszyńskiej w Żerominie (dro-
ga osiedlowa na działce nr ewid. 7/1 obr. 

21). Zawarto umowę na kwotę 11.808,00 
zł. Termin realizacji do 31.10.2019 r. 

 Zakupiono laptopa do świetlicy 
wiejskiej za kwotę 1.299,00 zł, reflek-
tory – oprawy na statywie wraz z prze-
dłużaczem elektrycznym za łączną 
kwotę 599,69 zł, oraz sprzęt i  artykuły 
sportowe tj.: siatki na boisko do pił-
ki siatkowej, siatki do bramek do piłki 
nożnej, piłki oraz paletki do ping-ponga 
za łączną kwotę 1.000,00 zł. W związku 
z  organizacją Pikniku w  dniu 1 czerw-
ca 2019 r. zakupiono także nagrody dla 
uczestników za łączną kwotę 312,00 zł, 
oraz wynajęto urządzenia zabawowe 
typu dmuchańce o wartości 1.700,00 zł.

Górki małe
Podpisano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy przyłącza wodociągowego do 
działki nr 86. Wartość zadania opiewa 
na kwotę 1.230,00 zł, termin realizacji 
zadania do 30 czerwca 2019 r.

wodZin Prywatny
Podpisano umowę na wykonanie 

projektu oświetlenia w  ul.Szkolnej od 
działki nr 94 (nr posesji 34) oraz w  ul. 
Zielonej od skrzyżowania z ul. Szkolną 
do posesji nr 26 (dz. nr 96) w Wodzinie 
Prywatnym. Kwota zamówienia wynosi 
11 800,00 zł. Termin realizacji zadania 
do dnia 31.10.2019 r.

 Zakupiono także słupki i  siatkę na 
wyposażenie boiska do piłki siatkowej 
w Szkole Podstawowej w Wodzinie Pry-
watnym za łączną kwotę 1.035,05 zł.

Budowa kanaLizacji ściekowej w tuszynie

Zakończyły się prace związane z bu-
dową kanalizacji ściekowej w  Tu-

szynie na ul. Prusa, Sienkiewicza, Mic-
kiewicza, Wyspiańskiego i  Poddębina. 

Zakres projektu obejmował budowę ka-
nalizacji ściekowej z  odejściami bocz-
nymi w  pasie drogowym, oraz prze-
pompownię ścieków z  kompletnym 
wyposażeniem. 

Zadanie jest dofinansowane w  for-
mie pożyczki ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 
2. 149. 334,00 zł. 

Koszt całkowity realizacji zadania 
wyniósł 4. 855. 404,43 zł.

Projekt e-twinninG w szkoLe Podstawowej
w wodzinie Prywatnym

Dziewięcioro uczniów z klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywat-
nym pod kierunkiem pani Marty Krzysztofik, Małgorzaty Tomaszewskiej, Ewy 

Błaszczyk i Renaty Kłys wzięło udział w międzynarodowym projekcie eTwinning 
„Schülerprojekt Baden Württemberg Woiwodschaft Lodzkie”. 

Projekt realizowany był w naszej szkole od grudnia 2018 roku. Celem projek-
tu była międzynarodowa współpraca uczniów z województwa łódzkiego z landem 
Badenia Wirtembergia, poznanie kultury, języka, historii naszych sąsiadów oraz 
wykorzystanie narzędzi eTwinning do tej współpracy. Podsumowanie projektu 
odbyło się w dniu 10.06.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Szkoła Pod-
stawowa w Wodzinie Prywatnym otrzymała dyplom oraz pomoce do nauki języka 
niemieckiego za aktywny udział w projekcie.

Marta Krzysztofik

danzeL w tuszynie

22 czerwca 2019 r. w  tuszynie 
odbył się koncert danZeLa 

w  ramach trasy koncertowej z  okazji  
15-lecia pracy artystycznej. 

To pierwszy taki występ zagranicz-
nego wokalisty w  Tuszynie. DANZEL 

to artysta pochodzący z  Belgii, twórca 
takich przebojów jak Pump it up, you 
Spin me round, My arms keep missing 
you, What is life, Under Arrest i  wielu 
innych. Sprzedał 4,5 miliona singli na 
całym świecie. Otrzymał dziesiątki wy-

różnień m.in. MTV i  EMA. Wokalista 
zaprezentował pełne energii muzycz-
no-taneczne show wraz z  tancerkami. 
W  Tuszynie zaśpiewał wszystkie swoje 
największe przeboje. Ku zaskoczeniu fa-
nów na bis wykonał słynny utwór z fil-

mu „Narodziny gwiazdy” pt. :”Shallow”. 
Z takiej aranżacji go nie znaliśmy - było 
pięknie!

Edyta Skorupska
MCK w Tuszynie
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uPały jak się zaBezPieczaĆ?

Wysokie temperatury powietrza 
mogą stanowić istotne zagroże-

nie dla zdrowia, a nawet życia. Pamię-
tajmy o regularnym piciu wody (nawet 
szklanka co godzinę) i  przypominajmy 
o tym osobom starszym. To bardzo waż-
ne, w ten sposób możemy zapobiec od-
wodnieniu.

Jak chronić organizm przed upa-
łem?
•	 noś jasne, przewiewne ubrania wy-

konane z  naturalnych tkanin, dobrze 
przepuszczających powietrze

•	 pamiętaj o  odpowiednim nakryciu 
głowy, które zabezpieczy przed prze-
grzaniem oraz o  okularach przeciw-
słonecznych z  filtrem chroniącym 
nasze oczy przed szkodliwym promie-
niowaniem słonecznym

•	 regularnie stosuj krem z filtrem
•	 zadbaj o  właściwą cyrkulację powie-

trza w zamkniętych pomieszczeniach, 
używaj wentylatorów i  klimatyzacji, 
wietrz najlepiej rano lub wieczorem

•	 pamiętaj o regularnych posiłkach, wy-
bierając lekkie dania

•	 żywności przechowuj w  warunkach 
chłodniczych

•	 pij systematycznie, najlepiej wodę 
i unikaj alkoholu

upał stanowi poważne zagroże-
nie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci 
i  osób w  podeszłym wieku oraz osób 
cierpiących na przewlekłe schorze-
nia.

niebezpieczeństwem w upalne dni 
może być udar cieplny

Powstaje na skutek przegrzania orga-
nizmu. Szczególnym jego rodzajem jest 
udar słoneczny, czyli przegrzanie wsku-
tek silnego nasłonecznienia. Z  udarem 
cieplnym spotykamy się wtedy, gdy 
organizm ma utrudnione lub wręcz 
uniemożliwione oddawanie nadmia-
ru ciepła. Do sytuacji takiej może dojść 
w trakcie pracy w gorącym i wilgotnym 
pomieszczeniu bez przewiewu, podczas 
długotrwałego przebywania na słońcu, 
w trakcie dłuższego marszu, gier, zabaw 
lub plażowania w  okresie dużych upa-
łów oraz w czasie gorących kąpieli wod-
nych i  parowych. Najbardziej narażone 
są małe dzieci, u których nie rozwinęły 
się dostatecznie mechanizmy termore-
gulacji oraz osoby starsze z  dolegliwo-
ściami układu krążenia lub zażywające 
preparaty antyhistaminowe.

objawy udaru cieplnego:
•	 wysoka temperatura ciała, ból i  za-

wroty głowy, nudności i wymioty
•	 zmiany nastroju
•	 zaburzenia widzenia
•	 szybkie bicie serca
•	 szybkie oddychanie
•	 utrata przytomności

Pierwsza pomoc:
•	 postępowanie przedszpitalne w  uda-

rze cieplnym polega przede wszyst-
kim na wezwaniu zespołu pogotowia 
ratunkowego (tel. 999 lub 112)

•	 przeniesieniu chorego do chłodnego, 
ocienionego miejsca i  ewentualnym 
zdjęciu z niego części odzieży

•	 jak najszybciej rozpocznij chłodze-
nie chorego polegające na skrapianiu 
ciała chłodną wodą oraz wprawieniu 
w ruch powietrza wokół chorego (np. 
za pomocą wachlowania lub wentyla-
tora)

•	 utrzymuj drożność jego dróg odde-
chowych, bądź gotowy do podjęcia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
w  razie wystąpienia objawów zatrzy-
mania krążenia

udar cieplny jest stanem zagraża-
jącym życiu.

oparzenia słoneczne
Oparzenia słoneczne powstają na sku-
tek ekspozycji skóry na słońce. Skóra 
staje się wówczas czerwona, wrażliwa 
i  nierzadko pokryta pęcherzami. Naj-
bardziej narażone na oparzenia są oso-
by o jasnej karnacji.
Najlepszym sposobem zapobiegania 
poparzeniom słonecznym jest umiar 
i  rozsądek w  korzystaniu z  kąpieli sło-
necznych. Należy używać preparatów 
z filtrem przeciwsłonecznym. W godzi-
nach od jedenastej przed południem do 
drugiej po południu promienie słonecz-
ne są najsilniejsze, dlatego czas ten naj-
lepiej spędzić w cieniu.
W przypadku poparzeń lekkich, pierw-
szego stopnia, czyli gdy nie ma żadnych 
pęcherzy na skórze, możemy łagodzić 
dolegliwości chłodną wodą lub specjal-
nie do tego celu przeznaczonymi prepa-
ratami z  apteki. W  przepadku oparzeń 
rozległych najlepiej skonsultować się 
z lekarzem.

odwodnienie organizmu
Dochodzi do niego w  sytuacji, gdy or-
ganizm traci więcej wody i elektrolitów 
aniżeli pobiera. W upalne dni, znacznie 
szybciej może dojść do odwodnienia, 
zwłaszcza wtedy, gdy uprawia się sport 
bądź spędza aktywnie dzień poza do-
mem. Organizm, aby obniżyć tempera-
turę ciała zwiększa aktywność gruczo-
łów potowych sprawiając, że w  upalne 
dni lub podczas uprawiania sportu po-
cimy się bardziej, przez co zwiększa się 
nasze zapotrzebowanie na płyny, a jego 
wielkość zależy w  głównej mierze od 
masy ciała oraz wieku.

Pierwszymi oznakami odwodnie-
nia jest pragnienie. im większe od-
wodnienie tym objawy będą bardziej 
odczuwalne.

objawy odwodnienia:
•	 ból głowy
•	 rozdrażnienie
•	 brak koncentracji
•	 suche oczy
•	 napięta sucha skóra

regularne picie wody jest kluczowe 
do zachowania dobrego samopoczu-
cia i odpowiedniego poziomu nawod-
nienia. Wodę do organizmu możemy 
dostarczać także poprzez spożycie so-
ków warzywnych np. sok pomidorowy 
dostarcza potas, który w  upalne dni 
szybko tracimy z  organizmu. Unikać 
należy natomiast napojów, które mają 
działanie moczopędne i dodatkowo od-
wadniają organizm np. kawy.

Żródło: www.gis.gov.pl

otwarcie Poradni Geriatrycznej 

od sierpnie 2019 r. zaczyna funkcjonowanie 
Poradnia Geriatryczna. 

Samorządowa Przychodnia Zdrowia podpisała 
Kontrakt z  NFZ na bezpłatne świadczenia dla osób 
powyżej 60 roku życia. Konsultacji specjalistycznych 
będzie udzielała specjalistka geriatrii lek. Anna Woź-
niak. Przyjęcia pacjentów będą odbywały się w ponie-
działki, wtorki i czwartki w gab. 221 - ii piętro. 

Poradnia Geriatryczna świadczy bezpłatnie usługi 
wszystkim ubezpieczonym Pacjentom – pierwsza wi-
zyta wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego (poz lub specjalisty, którzy posiadają 
umowę z NFZ). Poradnia Geriatryczna ma na celu za-
pewnienie specjalistycznej opieki medycznej osobom, 

które obarczone są przewlekłymi chorobami wyma-
gającymi kompleksowego leczenia. Konsultacje lekar-
skie zapewniają wszechstronną opiekę nad pacjentem 
w wieku podeszłym, obejmującą poza badaniem inter-
nistycznym ocenę stanu psychicznego oraz aktywno-
ści funkcjonalnej. Poradnia w zakresie diagnostyki po-
siada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych 
i endoskopowych. 

Celem działania Poradni jest również profilaktyka 
w ramach, której staramy się wykrywać i eliminować 
szkodliwe czynniki zdrowotne m.in. takie jak zjawi-
ska wielolekowości. Stąd w  trakcie wizyty lekarskiej 
dokonywane są przeglądy leków stosowanych przez 
pacjenta.

Zapraszamy serdecznie.

„aBy czas nie zatarł śLadów…”

24 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa 
im. Franciszka Kujawińskiego 

w Górkach Dużych obchodziła doniosły 
jubileusz 150-lecia istnienia, co czyni ją 
bez wątpienia jedną z najstarszych szkół 
na terenie województwa łódzkiego. 
Honorowy patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta Tuszyna – pan Wi-
told Małecki. Uroczystość zgromadzi-
ła całą szkolną społeczność oraz wielu 
zaproszonych gości, między innymi 
przedstawicieli lokalnych władz, księży, 
dyrektorów gminnych placówek oświa-
towych, byłych pracowników szkoły, 
strażaków, rodziców uczniów oraz ab-
solwentów. Goście zostali zapoznani 
z  bogatą historią placówki oraz obej-
rzeli przygotowany przez nauczycieli 
i  uczniów program artystyczny. Można 
było również prześledzić szkolne dzieje 
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BĄdŹ BezPieczny Podczas wakacji! 

euroPeJSka karta uBeZPiecZe-
nia ZdrowotneGo, cZyLi ekuZ 
przyda się, jeśli podczas urlopu na te-
renie państw Unii Europejskiej i  EFTA 
(islandia, Lichtenstein, Norwegia 
i Szwajcaria) zachorujemy lub będziemy 
musieli skorzystać z pomocy lekarskiej. 
Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie 
i  w  przypadku pozytywnego potwier-
dzenia uprawnień, właściwie od ręki. 
EKUZ wystawiana jest dla każdego 
członka rodziny osobno tj. rodzica oraz 
każdego dziecka. Podpisany wniosek 
na wydanie karty można przesłać do 
oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, 
e-mailem, za pośrednictwem systemu 
ePUAP bądź faksem.

Warto wiedzieć, że w  niektórych 
krajach unijnych np. na Słowacji nie 
są finansowane świadczenie z  zakresu 
ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa 
górskiego). Przed wyjazdem warto za-
poznać się z zasadami, jakie obowiązują 
w danym kraju, w ramach systemu po-

wszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go i  rozważyć możliwość wykupienia 
dodatkowego, prywatnego ubezpiecze-
nia.

Pamiętajmy, że podczas pobytu na 
terenie krajów UE/EFTA należy korzy-
stać z placówek, które działają w ramach 
powszechnych systemów ochrony zdro-
wia. Za leczenie prywatne będziemy 
musieli zapłacić we własnym zakresie.

Wszystkie osoby, które wybierają się 
na zagraniczne wyjazdy, szczególnie 
emerytów i  rencistów, zachęcamy do 
sprawdzenia ważności karty (na awer-
sie karty u  dołu) i  w  razie konieczno-
ści wyrobienia nowej. Aktualnie karta 
wydawana jest na 5 lat dla dzieci i mło-

dzieży i na 1,5 roku dla dorosłych (także 
studentów).

uwaGa!
Jeśli chcemy złożyć wniosek o wyda-

nie karty EKUZ i odebrać kartę w imie-
niu innej osoby, można to zrobić na 
podstawie stosownego upoważnienia.

 
łódzki oddział wojewódzki nFZ
dział obsługi Świadczeniobiorców
ul. kopcińskiego 56, 90-032 łódź
 tel. 42 275 40 30 (po usłyszeniu 
komunikatu należy wybrać 3) 
 lub za pośrednictwem  
e-maila: dos@nfz-lodz.pl

Informacja ze strony ŁOW NFZ

nowa odsłona ProGramu „rodzina 500+” – najważniejsze zmiany

W związku z  wejściem w  życie 
z  dniem 1 lipca 2019 r. ustawy 

wprowadzającej zmiany w  Programie 
„Rodzina 500+” Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Tuszynie informu-
je o nowych zasadach w rozszerzonym 
programie. od 1 lipca świadczenie wy-
chowawcze obejmie wszystkie dzieci 
do 18 roku życia i  będzie przysługi-
wać niezależnie od dochodu rodziny. 
Świadczenie wychowawcze bez kry-
terium dochodowego na pierwsze lub 
jedyne dziecko do 18 roku życia to naj-
ważniejsza zmiana wprowadzona ww. 
nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci. 

Likwidacja kryterium dochodo-
wego oznacza, że rodzice nie będą już 

musieli dokumentować swojej sytu-
acji dochodowej. Formularz wniosku 
zostanie więc znacznie uproszczony 
i skrócony, dzięki czemu łatwiejsze bę-
dzie składanie wniosku drogą elektro-
niczną. Wnioski o przyznanie świadcze-
nia na nowych zasadach będzie można 
składać online od 1 lipca (poprzez ka-
nał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia lub portal PUE ZUS), a  od  
1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie 
– MOPS w Tuszynie, w budynku B Urzę-
du Miasta, w pokoju nr 8 lub listownie 
pocztą). Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych zasadach tj. od 
1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie 
nie pobiera tego świadczenia, musi zło-
żyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. 
do 30 września 2019 r. rodzice, którzy 

mają obecnie przyznane świadcze-
nie wychowawcze na drugie i kolejne 
dzieci do 30 września, składają od  
1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek 
o  ustalenie prawa do świadczenia na 
wszystkie dzieci. W ten sposób otrzy-
mają od 1 lipca prawo do świadczenia 
na pierwsze dziecko (na które obec-
nie nie pobierają 500+), natomiast od 
1 października br. na pozostałe dzieci 
(na które świadczenia są już przyzna-
ne do 30 września 2019 r.). Rodzice ci 
muszą jednak pamiętać, aby złożyć 
wniosek do 30 września br., jeśli chcą 
otrzymać świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko z  wyrównaniem 
od lipca bieżącego roku. Nowe przepisy 
to także ułatwienia i  ważny zapas cza-
su dla świeżo upieczonych rodziców.  

od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 mie-
siące od urodzenia dziecka na złoże-
nie wniosku. Świadczenie 500 + otrzy-
mają z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy 
dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 
r. Uproszczenia proceduralne w znowe-
lizowanym Programie 500+ oznaczają 
również likwidację czasochłonnej we-
ryfikacji wymogu ustalenia alimentów 
na dziecko. 

od 1 lipca 2019 r. prawo do świad-
czenia wychowawczego nie będzie 
już bowiem uzależnione od ustalenia 
alimentów na dziecko od drugiego 
rodzica w przypadku wniosków skła-
danych przez rodziców samotnie wy-
chowujących dziecko.

MOPS w Tuszynie

„aBy czas nie zatarł śLadów…”

24 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa 
im. Franciszka Kujawińskiego 

w Górkach Dużych obchodziła doniosły 
jubileusz 150-lecia istnienia, co czyni ją 
bez wątpienia jedną z najstarszych szkół 
na terenie województwa łódzkiego. 
Honorowy patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Miasta Tuszyna – pan Wi-
told Małecki. Uroczystość zgromadzi-
ła całą szkolną społeczność oraz wielu 
zaproszonych gości, między innymi 
przedstawicieli lokalnych władz, księży, 
dyrektorów gminnych placówek oświa-
towych, byłych pracowników szkoły, 
strażaków, rodziców uczniów oraz ab-
solwentów. Goście zostali zapoznani 
z  bogatą historią placówki oraz obej-
rzeli przygotowany przez nauczycieli 
i  uczniów program artystyczny. Można 
było również prześledzić szkolne dzieje 

zapisane na kartach wyłożonych kronik 
oraz odbyć podróż w  czasie dzięki fo-
tografiom zaprezentowanym w  formie 
wystawy. Ważnym punktem programu 
było uroczyste odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej, która zawisła na szkolnym 
korytarzu. Po części oficjalnej na go-
ści czekały liczne plenerowe atrakcje. 
Można było wziąć udział w  zabawach 
i  grach prowadzonych przez animato-
rów i zasmakować w obfitości specjałów 
przygotowanych przez Radę Rodziców 
i zaprzyjaźnione panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woli Kazubowej i Dylewie. 

Był to dzień wyjątkowy – dla wie-
lu osób okazja do spotkania po latach, 
rozmów i  wspominania wspólnie prze-
żytych chwil. Zaangażowanie rodziców, 
uczniów i nauczycieli, jak i liczny udział 
zaproszonych gości, świadczą o tym, jak 

ważnym miejscem dla lokalnej społecz-
ności jest szkoła w Górkach Dużych i jak 
głęboko w ludzkiej pamięci tkwią zwią-
zane z nią wspomnienia. 

dostojnej Jubilatce życzymy wielu 
kolejnych sukcesów oraz następnych 
wspaniałych rocznic. 

Ewa Folga-Pawlak
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seniorzy dzieciom

W Dziennym Domu „Senior- Wigor” 
w  Tuszynie już od 4 lat realizo-

wane są działania mające wzmacniać 
więź międzypokoleniową. W ramach tej 
koncepcji co roku Seniorzy wraz z per-
sonelem z  Dziennego Domu „Senior – 
Wigor” w  Tuszynie przygotowują i  wy-
stawiają w  miesiącu czerwcu bajkę dla 
dzieci z tuszyńskich przedszkoli. W tym 
roku zaprezentowali bajkę pt.: „Czerwo-
ny Kapturek” dla dzieciaczków z Przed-
szkola Miejskiego nr 1 w  Tuszynie, 
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Tuszynie 
Lesie oraz Przedszkola Miejskiego nr 3 
w Tuszynie. 

Z  uwagi na dużą ilość dzieci bajka 
była wystawiana kilka razy, w  różnych 
odstępach czasowych w Miejskim Cen-
trum Kultury w Tuszynie i Tuszynie Le-
sie. Dzięki uprzejmości dyrekcji Ośrod-
ka zostały udostępnione tam sale wido-

wiskowe. Seniorzy wraz z  pracownika-
mi wykonali piękną scenografię, deko-
rację oraz ręcznie szyte pacynki. Bajka 
oraz piosenki również były własnego 
autorstwa. Przygotowania trwały po-
nad dwa miesiące. To już czwarta bajka 
przygotowana dla dzieci z  tuszyńskich 
przedszkoli. Koncepcja integracji mię-
dzypokoleniowej okazała się niezwykle 
trafiona. Jest to szczególny rodzaj inte-
gracji społecznej gdyż kontakt dzieci 
z  seniorami ma istotne znaczenie dla 
obu stron. Spontaniczne reakcje dzie-
ci i  ich radość wpływają bardzo pozy-
tywnie na seniorów z Dziennego Domu 
„Senior – Wigor” w Tuszynie, a jak wia-
domo uśmiech i  szczere brawa są naj-
lepszym podziękowaniem za trud wło-
żony w  przygotowanie spektaklu. Tego 
typu inicjatywa jest swoistym napędem 
życiowym dla seniorów i  daje ogrom-

ną ilość pozytywnej energii. Jako, że 
koncepcja przynosi jedynie pozytywne 
efekty na pewno będzie kontynuowana 

w  kolejnych latach i  miejmy nadzieję, 
że czerwcowe występy „Seniorzy dzie-
ciom” staną się lokalną tradycją.

cykL wykładów 
Literackich

W Dziennym Domu „Senior - Wi-
gor” w  Tuszynie ruszył cykl wy-

kładów literackich prowadzonych przez 
zaprzyjaźnioną polonistkę i  wolonta-
riuszkę panią Marię Przybyłek. Zaję-
cia odbywają się kilka razy w  tygodniu 
i  czasem są prowadzone na świeżym 
powietrzu. 

Karolina Lasoń

seniorzy z tuszyńskieGo
dzienneGo domu seniora

na imPrezie inteGracyjnej

13 czerwca 2019 roku seniorzy 
z dziennego domu „Senior – wi-

gor” w  tuszynie uczestniczyli w  im-
prezie integracyjnej w domu Pomocy 
Społecznej w wiśniowej Górze. 

W  tym roku tematyka imprezy była 
„Na grzyby czy na ryby ? :)”. 

To już po raz czwarty seniorzy z tu-
szyńskiego domu seniora bawili się na 
spotkaniu w Wiśniowej Górze. Były tań-
ce, śpiewy, występy, poczęstunek oraz 
pomysły spełnienia marzeń i  pojecha-
nia przed siebie wspaniałym motocy-
klem. 

Gratulujemy!
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wojewódzki konkurs kronik osP 

w sobotę 22 czerwca w Spale od-
było się uroczyste podsumowa-

nie iV konkursu kronik oSP i ZoSP 
rP województwa łódzkiego. 

36 Kronik z całego województwa 
oceniało jury, które przyznało nagrody. 
Gminę Tuszyn  na konkursie reprezen-
tował druh. Wiesław Zasada z kroni-
ką OSP Wola Kazubowa, prowadzoną 
przez niego już od trzydziestu lat. Aktu-
alnie karty historii wypełniają już 7 tom. 
Przez lata kroniki z Woli Kazubowej 
oceniano na konkursach wojewódzkich 
i ogólnopolskich m.in. w Łowiczu, Kiel-
cach, Krakowie, Zamościu, Wrocławiu, 
Zielonej Górze Gnieźnie czy Kołobrze-
gu. Pan Wiesław w ostatnim konkursie 
otrzymał kolejny już dyplom za popula-
ryzację bogatych tradycji ruchu strażac-
kiego w społeczności lokalnej. 

Organizatorem konkursu był Woje-
wódzki Związek OSP RP oraz Powiato-
wy Związek OSP RP powiatu tomaszow-
skiego. 

Serdecznie gratulujemy!

9

miejsko - Gminne zawody sPortowo-Pożarnicze w tuszynie

W dniu 23 czerwca o godz. 15.00 na 
Stadionie Miejskim w  Tuszynie 

odbyły się Miejsko - Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. Organizatorem 
był Zarząd Miejsko-Gminny Związku 
OSP RP oraz Urząd Miasta w Tuszynie, 
który ufundował nagrody. W tegorocz-
nych zmaganiach wzięło udział 11 dru-
żyn z  terenu Gminy Tuszyn w  tym 8 
męskich i 3 kobiece. Strażacy ochotnicy 
wystartowali w  dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7 x 50 m gdzie naj-
lepszymi drużynami okazali się w kolej-

ności ochotnicy z  Tuszyna, Kruszowa 
i Jutroszewa oraz w ćwiczeniu bojowym, 
w  którym ponownie zwyciężył Tuszyn 
za nim Jutroszew i  Kruszów. Należy 
dodać, że różnice punktowe pomiędzy 
wszystkimi kolejnymi drużynami były 
minimalne. W  klasyfikacji generalnej 
drużyn męskich zwyciężył Tuszyn a da-
lej kolejno uplasowały się drużyny: na 
ii miejscu ex aequo Jutroszew i   Kru-
szów,  iii miejsce Wola Kazubowa a ko-
lejne miejsca zajęli druhowie z Modlicy, 
Szczukwina, Wodzinka i Tuszyna Lasu. 

Zgromadzona publiczność na Sta-
dionie Miejskim oklaskiwała jeszcze 
bardziej zmagania Pań. Tutaj kolejno 
w  sztafecie 7 x 50 m uplasowały się 
drużyny Tuszyna, Jutroszewa i  Woli 
Kazubowej, w  ćwiczeniu bojowym ko-
lejność była następująca: OSP Wola Ka-
zubowa, OSP Tuszyn i  OSP Jutroszew. 
Po podliczeniu wszystkich punktów 
sędzia główny zawodów ogłosił wyniki 
i klasyfikację końcową drużyn żeńskich: 
i  miejsce OSP Tuszyn, ii miejsce OSP 
Wola Kazubowa, iii miejsce OSP Jutro-
szew. 

Na tegorocznych zawodach obok 
licznie zgromadzonej publiczności, 
druhów ochotników obecni byli przed-

stawiciele Samorządu Tuszyna oraz 
goście oficjalnych delegacji z zaprzyjaź-
nionych ukraińskich miast w  osobach 
Pan Taras Szaprawski wicemer Buczy 
z  samorządowcami Larysą Fedoruk, 
Larysą Matjuszenko i  Siergiejem Mo-
stipaka oraz samorządowcy z Tiaczewa 
- iwan Kriczwałuszyj, iwan Fejer, iwan 
Manzjuk i  Edward Brinzjanik. Najlep-
szym strażakom ochotnikom z  Gmi-
ny Tuszyn nagrody wręczali Pan Taras 
Szaprawski wicemer Buczy, Burmistrz 
Miasta Tuszyna Pan Witold Małecki 
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Województwa Łódzkiego druh 
Grzegorz Busiakiewicz.

OSP Tuszyn – zwycięzcy zawodów
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z wizytĄ w tuszynie

wdniach 21-23 czerwca br. naszą 
gminę odwiedziły oficjalne de-

legacje miast partnerskich z  tiacze-
wa, Buczy oraz zaprzyjaźnionego mia-
sta Vorzel na ukrainie. 

Z  okazji Powitania Lata w  Tuszy-
nie, na zaproszenie Rady Miejskie oraz 
Burmistrza Miasta Tuszyna – Witolda 
Małeckiego dotarli do nas: Pan Taras 
Szaprawski wicemer Buczy z  samo-
rządowcami Larysą Fedoruk, Larysą 
Matjuszenko i  Siergiejem Mostipaka 
oraz samorządowcy z  Tiaczewa - iwan 
Kriczwałuszyj, iwan Fejer, iwan Man-
zjuk i Edward Brinzjanik. Przypomnijmy 
tylko, że Tiacziw to miasto wielokultu-

rowe leżące tuż przy granicy z Rumunią, 
w którym widoczne są wpływy węgier-
skie i  rumuńskie. Zamieszkiwane jest 
przez ponad 8 tys. mieszkańców. Bucza 
i Vorzel to miasta leżące w obwodzie Ki-
jowskim. Podczas oficjalnej wizyty nasi 
goście zwiedzali Gminę Tuszyn, odwie-
dzili m.in. Samorządową Przychodnię 
Zdrowia w Tuszynie, Miejskie Centrum 
Kultury, kibicowali tuszyńskim piłka-
rzom w wygranym 2-0 meczu z Concor-
dią Piotrków, oglądali miejsko – gminne 
zawody pożarnicze jak również wybrali 
się na wycieczkę do łódzkiej Manufak-
tury. 

W  sobotę 22 czerwca o  godz. 14.00 
w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
w Tuszynie odbyło się oficjalne spotka-
nie zaproszonych gości z  tuszyńskimi 
samorządowcami, po którym wszyscy 
wybrali się aby świętować Powitanie 
Lata w Tuszynie. 

Kolejne spotkanie z  przyjaciółmi 
z Tiaczewa, Buczy i Vorzla już za rok!

Samorządowcy z Buczy, Vorzla, Tiaczewa i Tuszyna

dzień dziecka
na PływaLni w tuszynie

Z okazji dnia dziecka w  sobotę  
1 czerwca 2019 r. na obiekcie 

krytej pływalni „oceanik” w  tuszy-
nie odbyły się zawody pływackie 
pod patronatem Starosty łódzkiego 
wschodniego. 

Celem organizacji zawodów  pod 
nazwą „impreza sportowo-rekreacyj-
na dla mieszkańców Powiatu Łódzkie-
go Wschodniego” była popularyzacja 
aktywnego wypoczynku oraz różnych 
form pływania wśród mieszkańców Po-
wiatu. 

Zorganizowane zawody pływackie 
rozegrane zostały w  czterech katego-

riach wiekowych: 4-6, 7-8, 9-11 i  12-16 
lat, w  których wystąpiły po trzy kon-
kurencje. Zawodnicy, którzy otrzymali 
największą ilość punktów, w  poszcze-
gólnych konkurencjach w  swoich kate-
goriach wiekowych, zajęli kolejno i, ii 
i iii miejsce. 

Dla zwycięzców, w  poszczególnych 
kategoriach wiekowych, ufundowane 
zostały puchary, medale oraz pamiątko-
we dyplomy. Natomiast wśród uczestni-
ków imprezy rozdane zostały upominki 
rzeczowe. 

Wszystkim zwycięzcą serdecznie 
gratulujemy!

wakacyjna oFerta w oceaniku

tak, jak co roku na obiekcie 
krytej Pływalni „oceanik” 

w  tuszynie w  okresie wakacji 
obowiązuje cennik promocyjny. 

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 
lat umożliwione mają wejście w cenie 
promocyjnej 6 zł/60 min. 

Przypominamy jednocześnie, że pod-
czas wakacji Kryta Pływalnia pracuje 
codziennie w godzinach 10 – 22. 

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 do-
brze oceniana jest w regionie o czym 
świadczy fakt, iż wielu mieszkańców 
Łodzi, Pabianic czy Rzgowa korzysta 
z  naszego obiektu. Wszystkich miło-
śników wodnych zabaw serdecznie 
zapraszamy do Tuszyna!
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z wizytĄ w tiaczewie

W związku z  zaproszeniem przez 
Radę Miasta Tiaczew na Ukra-

inie do wzięcia udziału w Międzynaro-
dowym Festiwalu Sportowym „Sport-
ChildrenFest” z  okazji Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka, delegacja ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Tuszynie pojechała 
w dniach od 5 do 9 czerwca 2019 r. na 
zawody w piłce ręcznej dziewcząt.

Składam serdeczne podziękowania 
uczennicom, które dzielnie reprezen-

towały naszą szkołę i  nasze miasto. 
Wyjazd był okazją do poznania kultury 
i  zachowań sportowych oraz nawiąza-
nia międzynarodowych przyjaźni. 

Składam także podziękowania moim 
nauczycielom pani Anecie Małgorza-
ciak i panu Wiktorowi Kacperczykowi, 
którzy z równie dużym zaangażowa-
niem wspierali nasze Szczypiornistki.

Joanna Owczarek- Szymajda

Reprezentacja Tuszyna w Tiaczewie

uwaGa – zaGrożenie Pożarowe
w Lasach

od początku kwietnia w lasach 
w  całej Polsce notowane jest 

bardzo wysokie zagrożenie poża-
rowe z powodu utrzy-
mującej się suszy i fali 
upałów. wilgotność 
ściółki wynosi zale-
dwie 8%. apelujemy 
o  ostrożność podczas 
przebywania w  kom-
pleksach leśnych oraz 
przypominamy o  za-
kazie używania ognia 
w lasach. w Polsce od 
początku roku do 26 

czerwca we wszystkich lasach bez 
względu na rodzaj własności wy-
buchły 5884 pożary.
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„jutro PoPłyniemy daLeko…”

Takie motto towarzyszyło trzecio-
klasistom, którzy - jako ostatni 

rocznik - we wtorek 18 czerwca poże-
gnali swoją szkołę – Gimnazjum nr 2 
im. władysława Stanisława reymonta 
w tuszynie.

Uroczystość, która poprowadzili Oli-
wia Pietrasik i  Kacper Fiks rozpoczęła 
się o  godzinie 17.00 w  sali gimnastycz-
nej. Tradycyjnie dopisali rodzice i  ab-
solwenci, toteż mimo nielicznej czter-
dziestodwuosobowej grupy trzeciokla-
sistów, sala „pękała w szwach”. Spośród 
zaproszonych gości nie zabrakło Pani 
Barbary Kozłowskiej, która naszej szko-
le towarzyszyła przez wszystkie lata jej 
istnienia, a także Pani Karoliny Lasoń – 
Kierownika Domu Senior – Wigor. Cie-
pły list skierował do obecnych Pan Tade-
usz Walas – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Swoją 
obecnością zaszczyciły trzecioklasistów 
także byłe wychowawczynie Panie Beata 
Mielczarek, Marta Krych, Maryla Win-
czek i Beata Świstak, sprawiając wszyst-
kim ogromną radość. Uroczystość miała 
szczególny charakter, bo nie było już 
młodszych kolegów, którym trzecio-
klasiści mogliby powierzyć opiekę nad 
sztandarem szkoły. Po części oficjal-
nej, w  której na podkreślenie zasługuje 

bardzo osobiste i  wzruszające przemó-
wienie pożegnalne, wygłoszone przez 
trzecioklasistki Martynę Gniadzik, Julię 
Ucińską i Wiktorię Kuśnierczyk, a także 
słowa skierowane do młodzieży i rodzi-
ców przez Panią Dyrektor Elżbietę Ry-
gielską. Podczas uroczystości aż 25 trze-
cioklasistów uhonorowano świadec-
twami z  wyróżnieniem, a  spośród nich 
17 otrzymało dodatkowo stypendium za 
wyniki w nauce. Listy gratulacyjne i po-
dziękowania odebrali rodzice oraz przy-
jaciele szkoły. Ostatnim akordem było 
wręczenie tytułu Absolwent Roku 2019 
uczniowi klasy iii a Janowi Cekusowi za 
najwyższy wynik egzaminu, w tym dwa 

wyniki maksymalne, godne reprezento-
wanie szkoły i gminy, a także zaangażo-
wanie w życie gimnazjum.

Tę część uroczystości trzecioklasiści 
zakończyli przygotowanym przez siebie 
programem oraz prezentacją multime-
dialną autorstwa Dagmary Kotlickiej, 
Julii Jaszczak i  Kacpra Sadki, w  których 
utrwalili najbardziej charakterystyczne 
cechy swoich nauczycieli i kolegów. Na 
koniec zadedykowali wszystkim obec-
nym piosenkę Sound’n’Grace „100”. 
Tradycyjne słowa „Rok szkolny uważam 
za zakończony” zamknęły tę część uro-
czystości. Wszyscy zostali zaproszeni na 
tort, który też zdążył już stać się tradycją 

szkoły, a  następnie na pożegnalny pik-
nik, który odbył się w „ogrodach gimna-
zjum”. 

Poza poczęstunkiem warta podkre-
ślenia była obecność animatorów, któ-
rzy przygotowali dla młodzieży rozma-
ite atrakcje, wśród których – o  dziwo 
– szczególnym powodzeniem cieszyła 
się… wata cukrowa. Dziękujemy Radzie 
Rodziców oraz wszystkim, którzy wspie-
rali społeczność szkolną w tym trudnym 
roku i zaangażowali się w uatrakcyjnie-
nie pożegnalnego spotkania. Na koniec 
warto przytoczyć słowa skierowane do 
kolegów przez trzecioklasistki: „Nie 
zmieniajcie się, bo jesteście wyjątkowi. 
Nie przestawajcie marzyć, bo jak powie-
dział patron naszej szkoły „Rzeczywi-
stość jest z tej samej przędzy, co i marze-
nia”.

Wierzymy, że kończące dziś dzia-
łalność Gimnazjum nr 2 w  Tuszynie, 
będzie stanowiło, utrwaloną w  pięciu 
kronikach, piękną kartę historii miasta, 
bo zapisało się w niej z pewnością złoty-
mi zgłoskami i  jest przecież cząstką ży-
cia każdego z nas. Aby nie zostało zbyt 
szybko zapomniane umieściliśmy przed 
szkołą pamiątkowy kamień z  tabliczką 
upamiętniającą 20 lat jej istnienia.

Agnieszka Greszko, nauczycielka 
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dzień dziecka w dyLewie

1 czerwca na działce sołeckiej przy 
ul. Włościańskiej w Dylewie Dzień 

Dziecka obchodzili mali jak i dorośli 
mieszkańcy sołectwa. Pogoda dopisa-
ła, chętnych do zabawy nie brakowało. 
Przyjechali do nas druhowie straży po-
żarnej z Woli Kazubowej oraz panowie 
policjanci z komisariatu policji w Tu-
szynie. Można było założyć prawdziwy 
hełm strażacki, a także obejrzeć sprzęt 

pożarniczy będący na wyposażeniu 
samochodu OSP. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się samochód policyj-
ny, będący jedną z wielu atrakcji obok 
konkursów, w których za udział każde 
dziecko otrzymywało medal i oczywi-
ście nagrodę. Na zakończenie odbyło się 
ognisko i pieczenie kiełbasek.

Sołtys Dylewa

iV PLener rysunkowo – maLarski

dzięki uprzejmości restauracji ry-
bakówka w Żerominie, 16 czerwca 

na jej terenie odbył się iV plener rysun-
kowo–malarski, zorganizowany przez 
instruktora plastyki z  mck tuszyn – 
magdalenę Jaszczak–Birkowską. 

Około dwudziestu miłośników ry-
sunku i  malarstwa w  różnym wieku 

i  różnym stopniu zaawansowania mo-
gło spróbować swych sił w  tworzeniu 
prac przedstawiających przepiękny kra-
jobraz okalający restaurację. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym 
artystom za zaangażowanie i  stworze-
nie wspaniałych, nietuzinkowych dzieł, 
które będzie można niebawem obejrzeć 
w Miejskim Centrum Kultury Tuszyn.
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XXii turniej Gmin reymontowskich

XXii turniej Gmin reymontow-
skich odbył się w Lipcach 

reymontowskich w dniu 15 czerwca br. 

Tradycja stało się, że w  turnieju 
biorą udział gminy, które mają zwią-
zek z noblistą - Wł. St. Reymontem, tj. 
Będków, Kołaczkowo, Kobiele Wielkie, 
Lipce Reymontowskie, Czarnocin i Tu-
szyn. Gminę Tuszyn reprezentowali: 
Burmistrz Miasta Tuszyna - Witold 
Małecki, który brał udział w  konkur-
sie na strzelanie z  wiatrówki do celu, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w  Tu-
szynie - Andrzej Małecki (konkursy – 
rzut lotką do tarczy i konkurs na scenkę 
z  „Chłopów” lub z  życia wsi na weso-
ło), Sekretarz Miasta Tuszyna - Beata 
Krawczyk (konkurs - łowienie rybek), 
przedstawiciel OSP w Tuszynie - Patryk 
Bardziński (zwijanie węży strażackich 
na czas), przedstawiciel MCK w Tuszy-
nie - Bogdan Lesiak (konkurs na pio-
senkę o  swojej miejscowości i  konkurs 
na scenkę z  „Chłopów” lub z  życia wsi 
na wesoło), uczestniczka zajęć pla-
stycznych w  MCK (konkurs plastyczny 
- wykonanie pracy malarskiej pt. „Kra-

jobraz lipiecki”), uczniowie z SP 1 (kon-
kurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. 
Reymonta), uczennice z SP 2 w Tuszy-
nie (konkurs na przebranie za postać 
z „Chłopów” i „Ziemi Obiecanej” i kon-
kurs na scenkę z „Chłopów” lub z życia 
wsi na wesoło). Przyjeżdżające do Lipiec 
delegacje serdecznie witał Wójt Gminy 
Lipce Reymontowskie wraz z Przewod-
niczącą Rady Gminy. Wszyscy goście 
najpierw zostali poczęstowani obia-
dem, a następnie zaproszeni na plac za 
Urzędem Gminy, gdzie na estradzie ple-
nerowej odbyło się uroczyste otwarcie 
Turnieju i  poszczególne konkurencje. 
Przeprowadzono również barwny koro-
wód na powitanie pociągu reymontow-
skiego, który przyjechał do Lipiec z Ło-
dzi wraz z  liczną delegacją. Najlepsze 
miejsca zajęliśmy w następujących kon-
kurencjach: i - strzelanie z wiatrówki, ii 
- konkurs na zwijanie węży strażackich, 
iii w  konkursach wiedzy i  na piosenkę 
o swojej miejscowości.

Agnieszka Pawlak, Dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury im. Wł. St. Rey-
monta w Tuszynie

międzynarodowy wyściG soLidarności
i oLimPijczyków w tuszynie

w dniu 2 lipca już po raz 30 wy-
startował międzynarodowy 

wyścig „Solidarności” i olimpijczy-
ków. 

i etap Łódź - Sieradz rozpoczął się 
około godz.14.05. Ponad 120 kolarzy w 
międzynarodowej obsadzie (m.in. Pol-
ska, Niemcy, Holandia, Białoruś, Sło-
wacja...) w trakcie 5 dni trwania wyścigu 
przejedzie ponad 900 km i w sobotę do-
trze do Krosna. We  wtorek  ( tj. 2 lipca 

2019 r.)  kolarze ścigali się w m.in. Gmi-
nie Tuszyn. Wjechali do naszej Gminy 
przez Modlicę od strony Kalinka, dalej 
ul. Brzezińską do Tuszyna gdzie na ul. 
Piotrkowskiej rozegrał się lotny finisz. 
Następnie trasa przebiegła ulicami: Ja-
giełły, Parkową, Rzgowską, Moniuszki, 
Domowicza, 3 maja, Prusa, Poddębina 
do miejscowości Bądzyń i Zofiówka – 
ul. Stanisławowską. Dalej przez Gminę 
Dłutów do miejscowości Górki Duże, 
potem drogą w kierunku Jutroszewa.
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nowe stowarzyszenie w tuszynie
– kLuB Lotniczy „tuszyn”

w  dniu 21 maj 2019 r. rozpoczę-
ło swoją działalność w  Gminie 

tuszyn nowe Stowarzyszenie - klub 
Lotniczy „tuszyn” z siedzibą w Żero-
minie, przy ul. Stara wieś 1/14. 

Nowe Stowarzyszenie będzie zaj-
mowało się m.in.  popularyzacją i  roz-
wojem lotnictwa w  naszej gminie, pie-
lęgnowaniem tradycji polskiego lotnic-
twa, upowszechnianiem wiedzy, umie-
jętności i dobrych praktyk w lotnictwie, 
integracją środowiska lotniczego i sym-
patyków lotnictwa, pielęgnowaniem 
pamięci o ludziach lotnictwa oraz dzia-
łalnością szkoleniową. Stowarzyszenie 
planuje także współpracę z  aerokluba-

mi, jednostkami samorządu terytorial-
nego i  instytucjami samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami prywatnymi  i przedsiębiorca-
mi. Z  inicjatywy założycieli  Stowarzy-
szenia: Grzegorza Dudkiewicza, Leona 
Ścieszko i  Krzysztofa Woźniaka,  dniu 
26 maja odbyło się uroczyste otwarcie 
lądowiska w Gminie Tuszyn, zlokalizo-
wanego w  Sołectwie Żeromin. Na uro-
czystym otwarciu obecni byli tuszyńscy 
samorządowcy, sympatycy lotnictwa, 
mieszkańcy i  członkowie stowarzysze-
nia. 

Długość pasa startowego lądowiska 
wynosi 740 m, szerokość 50 m. Założy-
ciele Stowarzyszenia kierują szczególne 

podziękowania do Rady Miejskiej w Tu-
szynie, Burmistrza Miasta Tuszyna oraz 
do Pana Pawła Święcickiego za przy-
chylność i wyrażenie zgody dla powsta-
łej inicjatywy. 

W  tegorocznych planach tuszyń-
skiego stowarzyszenia jest organiza-
cja ogólnopolskiego zlotu samolotów 

ultralekkich w  Gminie Tuszyn. W  dniu 
12 września br. o  godz. 18.00 w  Miej-
skim Centrum Kultury w Tuszynie przy 
ul. Noworzgowskiej 20A odbędzie się 
zebranie Stowarzyszenia, na które ser-
decznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych, sympatyków lotnictwa 
i przyszłych członków.

Widok Gminy Tuszyn z samolotu ultralekkiego startującego w Żerominie

70 Lat minęło

9 czerwca 2019 r. o godzinie 15.00 
w sali widowiskowej miejskiego 

centrum kultury im. wł. St. reymon-
ta w tuszynie odbyła się uroczystość 
jubileuszowa 70-lecia miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w tuszynie. 

Wśród zaproszonych gości byli: Bur-
mistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Małecki wraz z radnymi, byli pracowni-
cy Biblioteki, najaktywniejsi czytelnicy, 
sponsorzy, którzy wzbogacają księgo-
zbiór Biblioteki darami książkowymi, 
Koło Gospodyń Wiejskich z  Kruszowa, 
które upiekło na tę uroczystość pysz-

ne ciasta. Po powitaniu gości i  krótkim 
przedstawieniu historii Biblioteki naj-
aktywniejsi czytelnicy, sponsorzy i  byli 
pracownicy otrzymali podziękowania, 
kwiaty i drobne upominki. Listy gratula-
cyjne bibliotekarzom wręczał Burmistrz 
Miasta Tuszyna i  Przewodniczący Rady 
Miejskiej. W  części artystycznej wysłu-
chaliśmy koncertu wokalnego w  wyko-
naniu Julii i  Zuzanny Kafar. Na zakoń-
czenie uroczystości w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze gości zaproszono 
na wyjątkowy jubileuszowy tort i ciasta 
przygotowane i  sponsorowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszowa.

Alicja Kulesza
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