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rozwija Się StreFa aktywnoŚci inweStycyjnej
Przy węŹle tuSzyn w gŁuchowie

Starania władz Gminy Tuszyn w za-
kresie budowy ronda przy skrzy-

żowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą 
powiatową nr 2930 E w miejscowości 
Głuchów zakończyły się sukcesem. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Łodzi, po rozstrzygnię-
ciu przetargu wybrała Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych i  Mostowych 
sp z o.o. z Sieradza, które we wrześniu 

br. rozpoczęło budowę ronda. Zgod-
nie z decyzją Ministra Infrastruktury 
rondo będzie sfi nansowane z budże-
tu państwa, który przeznaczy na to 
kwotę prawie 10 milionów zł. Rozbu-
dowa skrzyżowania usprawni komu-
nikację w strefi e aktywności inwesty-
cyjnej w  Głuchowie w  rejonie węzła 
Tuszyn, w której obok istniejącej Hali 
Zalando powstaną kolejne inwestycje 

– 4 Hale o łącznej powierzchni ponad 
15 ha pod dachem. Inwestorzy pla-
nują także budowę stacji benzynowej 
i  Restauracji McDonald’s. W  przy-
szłości pracę w  Strefi e Aktywności 
Inwestycyjnej przy węźle Tuszyn 
w  Głuchowie znajdzie ponad 5 tys. 
osób a  budżet Gminy Tuszyn zasilać 
będzie pokaźna kwota podatku od 
nieruchomości.

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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FunduSz SoŁecki w 2019 r.

sołectwo szczukwin
Na wniosek sołectwa Szczukwin zaku-
piono: stół ze stali nierdzewnej, naczy-
nia gastronomiczne i przybory kuchen-
ne do świetlicy wiejskiej za łączną kwo-
tę 2.228,17 zł; kosiarkę spalinową do 
utrzymania terenu wokół świetlicy wiej-
skiej znajdującej się w sali OSP w Szczu-
kwinie za kwotę 3.299,00 zł; urządzenia 
siłowni zewnętrznej z  dostawą i  mon-
tażem tj.: orbitrek za kwotę 3.043,44 zł 
i  wioślarz za kwotę 2.930,04 zł (Całko-
wita wartość zamówienia 5.973,48 zł).

sołectwo wodzinek
Na wniosek sołectwa Wodzinek zaku-
piono: materiały do remontu strażnicy 
OSP Wodzinek tj.: 

lakiery, wałki z  rączką, szpachlówki do 
drewna i  kuwety do remontu podło-
gi w sali za kwotę 1.613,70 zł, cegłę peł-
ną - 420 szt. za kwotę 504,00 zł, drzwi 
do pomieszczeń socjalnych - skrzy-
dło Erkado AZALIA 3 sztuki za kwotę 
1.585,00 zł, oprawy świetlne – 12 sztuk 
za kwotę 555,72 zł, kompakty z  deską 
oraz dwie umywalki z  półsyfonem za 
kwotę 553,00 zł.

sołectwo żeromin
Na wniosek sołectwa Żeromin zakupio-
no do świetlicy wiejskiej: laptopa za kwo-
tę 1.299,00 zł, refl ektory – oprawy na sta-
tywie wraz z  przedłużaczem elektrycz-
nym za łączną kwotę 599,69 zł, sprzęt 
i  artykuły sportowe tj.: siatki na boisko 

do piłki siatkowej, siatki do bramek do 
piłki nożnej, piłki, paletki do ping-ponga 
za łączną kwotę 1.000,00 zł. 

sołectwo wodzin Prywatny
Na wniosek sołectwa Wodzin Prywat-
ny zakupiono słupki i siatkę na wyposa-
żenie boiska do piłki siatkowej w Szkole 
Podstawowej w Wodzinie Prywatnym za 
łączną kwotę 1.035,05 zł.

sołectwo Kruszów
Na wniosek sołectwa Kruszów, po prze-
prowadzonym zapytaniu cenowym 
podpisano umowę z  fi rmą Cold-Cen-
ter R. Morawski z  miejscowości Buj-
ny na zakup i  montaż czterech klima-
tyzatorów z  funkcją grzania w  świetli-

cy wiejskiej mieszczącej się w budynku 
OSP w Kruszowie – za kwotę 20.258,10 
zł brutto, z terminem realizacji do dnia 
16 września 2019 roku.

sołectwo wola Kazubowa
Na wniosek sołectwa Wola Kazubowa, 
po przeprowadzonym zapytaniu ceno-
wym podpisano umowę z  fi rmą Cold-
Center R. Morawski z miejscowości Buj-
ny na zakup i  montaż trzech klimaty-
zatorów z  funkcją grzania w  świetli-
cy wiejskiej mieszczącej się w  budyn-
ku OSP w Woli Kazubowej – za kwotę 14 
206,50 zł brutto, z  terminem realizacji 
do dnia 16 września 2019 roku.

wykonano nakŁadkę Bitumiczną
na drodze Powiatowej nr 2929e 

w miejScowoŚci Szczukwin
ul. gliniana

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
w dniu 16 lipca 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębior-

stwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDiM” z Piotrkowa Trybu-
nalskiego na wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Glinianej 
w  Szczukwinie. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac na 
odcinku 1390 mb, polegających na wyrównaniu powstałych 
ubytków w  istniejącej nawierzchni oraz naprawę uszkodzo-
nych krawędzi jezdni. Położenie warstwy wyrównawczej oraz 
warstwy ścieralnej utwardzenie i  dostosowanie istniejących 
zjazdów oraz utwardzenie poboczy i  regulacja armatury wo-
dociągowej. W dniu 14.08.2019 r Wykonawca - PBDiM „ERBE-
DiM” dokonało zgłoszenia zakończenie realizacji zadania. Wy-
stosowano zlecenie do fi rmy LAB DROG z Łodzi na wykonanie 
badania nawierzchni wykonanej drogi – za kwotę 1.476,00 zł 
brutto. Na powyższą inwestycję pozyskano środki: z  budże-
tu Województwa Łódzkiego, pochodzące z  tytułu wyłączenia 
z produkcji gruntów rolnych na kwotę 309.784,00 zł. oraz do-
tację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 480.000,00 zł.

wyStarczy odroBina PrzezornoŚci

Z uwagi na rozpoczynający się 
sezon grzewczy 2019/2020 

Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej w Tuszynie pragnie przypo-
mnieć a  jednocześnie zwrócić 
się z  prośbą do mieszkańców 
lokali z mieszkaniowego zasobu 
Gminy Tuszyn o przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa związa-
nego z  użytkowaniem instalacji 
i urządzeń grzewczych.

Oto kilka podstawowych zasad:
-  nie wolno ustawiać urządzeń 

grzewczych na podłożu palnym;
-  nie wolno w pobliżu urządzeń 

grzewczych (pieców) groma-
dzić materiałów łatwopalnych 
(np.: papier, drewno);

-  podłoga łatwo zapalna przed 
drzwiczkami paleniska powin-
na być zabezpieczona pasem 
materiału niepalnego;

-  w  piecach na paliwo stałe wi-
nien być spalany tylko opał 
przeznaczony do tych urzą-
dzeń;

-  nie wolno zatykać kratek wen-
tylacyjnych w drzwiach lub od 
przewodów wentylacyjnych;

-  należy często wietrzyć po-
mieszczenia, w  których odby-
wa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone 
w  termy gazowe) a  najlepiej 
zapewnić, nawet niewielkie 
rozszczelnienie okien;

-  urządzenia grzewcze należy 
użytkować zgodnie z  instruk-
cja użytkowania i  zaleceniami 
producenta; 

-  nie wolno wykonywać prowi-
zorycznych podłączeń do in-
stalacji elektrycznej;

-  nie wolno eksploatować uszko-
dzonych instalacji i  urządzeń 
grzewczych gazowych jak rów-
nież na paliwo stałe.

Dla własnego bezpieczeństwa 
warto rozważyć zamontowanie 
w  lokalu czujek tlenku węgla 
i gazu.

Teresa Rygielska

Aktualizacja danych 
kontaktowych ZGM

w Tuszynie

ul. Parkowa 4, 
95-080 Tuszyn

tel. 42 614 31 97 lub 576 202 208
administrator tel. 576 205 208

adres e-mail: zgmtuszyn@o2.pl

strona internetowa:
www.zgmtuszyn.naszzgm.pl

kolejne doFinanSowanie 
dla gminy tuSzyn

na Ponad PóŁ miliona zŁ

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku uży-
teczności publicznej w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49”. 

Przetarg na wykonanie prac wygrała fi rma ZAMBUD II 
Bartłomiej Biniek z Sieradza. Zakres wykonywanych prac 
obejmie m.in.: wymianę okien, docieplenie ścian, remont 
dachu, docieplenie fundamentu, remont instalacji cen-
tralnego ogrzewania i  kotłowni. Projekt realizowany jest 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie 
umowy podpisanej przez Gminę Tuszyn z  Wojewódz-
twem Łódzkim (umowa o  dofi nansowanie projektu pn.: 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
Tuszyn ul. 3 Maja 49”). Wartość wykonywanych robót wy-
nosi 1.397.679,15 zł. ( w tym dofi nansowanie 528.583,70 zł.)
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dotacja wojewódzkiego FunduSzu ochrony ŚrodowiSka
i goSPodarki wodnej w Łodzi dla gminy tuSzyn

Szkoła Podstawowa nr 2 w  Tuszynie 
otrzymała po raz kolejny dotację 

w  wysokości 23.680,00 zł w  konkur-
sie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na realizację projektu Program 
Edukacji Ekologicznej pn. „Tuszyn ma 
dowody na wielką moc wody!”. Pro-
jekt został napisany przez zespół na-
uczycieli i będzie realizowany w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempo-
łowskiej w  Tuszynie w  roku szkolnym 
2019/2020. Zaplanowano wycieczki, 
warsztaty i zajęcia terenowe dla wszyst-
kich uczniów – odbędą się one m.in. 
w  Sulejowskim Parku Krajobrazowym, 
w  GOŚ w  Łodzi oraz w  ZWiK w  Pabia-
nicach i Tuszynie. Dzieci wezmą udział 
w  szeregu zajęć - w  mobilnym plane-
tarium „Sfera wiedzy”, w  ODE Źródła, 
gdzie będą uczestniczyć w  warsztatach 
„Kto oddycha w  wodzie?”, „Daleko od 
wody”, „Rybi szkielet i  zagrożenia Bał-
tyku”, „Niebieska planeta”, „Wpływ rol-
nictwa na wodę”, „Czysta woda prawem 
człowieka”. Zaplanowano także kon-
kursy plastyczne, wiedzowe, literackie 
i fotografi czne oraz akcję „Dzień wody” 
i  przedstawienie teatralne. Zakupione 
zostaną pomoce naukowe – m.in. mi-
kroskopy wraz z  preparatami, moduło-
we pracownie przyrodnicze i  zestawy 
plansz oraz atlasy i płyty CD. Głównym 
celem projektu jest ograniczenie zanie-
czyszczenia wód na terenie naszej gmi-
ny. O  zanieczyszczeniu wód mówimy 
wówczas, gdy w  ich składzie w  zwięk-
szonej ilości występują substancje che-
miczne, bakterie i mikroorganizmy, któ-
re nie są jej naturalnymi składnikami. 
Główną przyczyną degradacji wód są 

ścieki odprowadzane z kanalizacji prze-
mysłowych i  komunalnych. Są to tzw. 
zanieczyszczenia punktowe i  obejmują 
wody zużywane w  zakładach produk-
cyjnych i  usługowych. Charakteryzują 
się wysokim stężeniem i  są odprowa-
dzane w sposób zorganizowany. Do za-
nieczyszczeń punktowych należą rów-
nież wody użyte do celów higienicznych 
i  gospodarczych, z  gospodarstw domo-
wych, zakładów pracy i  placówek pu-
blicznych, wody deszczowe i roztopowe. 
Inną grupę stanowią zanieczyszczenia 
obszarowe, spłukiwane z terenów rolni-
czych i leśnych. Należą do nich nawozy 
i pestycydy, środki ochrony roślin, które 
są niezwykle groźne z uwagi na wysokie 
stężenie substancji chemicznych i  brak 
mechanizmów kontroli. Zanieczyszcza-
nie wód jest procesem, którego nie da się 
całkowicie powstrzymać. Można (i trze-
ba!) podjąć jednak środki, dzięki którym 
uda się je ograniczyć. Do społeczeństwa 
dociera coraz więcej informacji, budząc 
często zainteresowanie, ale postawmy 
też sprawę jasno – zbyt często reakcją 
jest po prostu ignorancja. Dostrzegamy 
pewne problemy dotyczące ochrony 
stanu środowiska w  naszej okolicy, jak 
i zachowań naszych uczniów w kwestii 
gospodarki wodą - i  postanowiliśmy 
podjąć aktywne działania służące za-
pobieganiu niekorzystnym zmianom. 

Dzieci i  młodzież mogą 
stać się swoistym prze-
kaźnikiem treści ekolo-
gicznych w  swoich ro-
dzinach. Edukacja eko-
logiczna, ukierunkowa-
na na znajomość zagad-
nień, dbałości o czystość 

wód, spowodować powinna zmianę na-
wyków wszystkich mieszkańców naszej 
dzielnicy i  całego miasta. Zapewni ona 
przyszłym pokoleniom właściwą jakość 
życia bez umniejszania piękna i bogac-
twa środowiska przyrodniczego. Ważne 
jest, aby dzięki prowadzonym w projek-
cie działaniom dotarła do jego odbior-
ców świadomość, że za stan czystości 
środowiska w  swoim otoczeniu odpo-
wiedzialny jest każdy człowiek. Wielką 
wartością dla uczniów jest możliwość 
bezpłatnego wzięcia udziału w  organi-
zowanych wydarzeniach i akcjach o te-
matyce ekologicznej.

Poprzez udział rodziców i  ludności 
lokalnej w  działaniach, rozbudzamy 
ich świadomość ekologiczną. Wpływa-
my na zmianę niewłaściwych postaw 
mieszkańców. Dzięki wyrobieniu w nich 
nawyków właściwego zachowania w za-
kresie ochrony środowiska, wpłyniemy 
na poprawę jakości życia lokalnego spo-
łeczeństwa. Ma to szczególne znacze-
nie dla naszej dzielnicy, ponieważ stan 
środowiska przyrodniczego jest jednym 
z  jej atutów. Województwo łódzkie ze 
względu na niewielkie zasoby wodne, 
spowodowane uwarunkowaniami an-
tropogenicznymi i naturalnymi zalicza-
ne jest do rejonów gdzie występują de-
fi cyty wody, dlatego ważne jest oszczęd-
ne i  racjonalne gospodarowanie wodą. 

Mimo dużej ilości cieków teren gminy 
nie jest bogaty w wodę z uwagi na fakt, iż 
są to źródłowe odcinki rzek prowadzące 
niewielkie ilości wody. Z wód stojących 
większą powierzchnię mają jedynie sta-
wy rybne w  Żerominie, Rydzynkach, 
Tuszynie oraz zbiornik „Młynek” ma-
jący charakter rekreacyjny. Pozostałe 
to niewielkie sztuczne stawy, będące 
często efektem eksploatacji surowców 
mineralnych. Niestety, nie wszystkie 
domy w  naszej dzielnicy podłączone 
są do sieci kanalizacyjnej, korzysta-
ją z  własnych, nie zawsze szczelnych 
zbiorników na nieczystości. Wpływa to 
bardzo niekorzystnie na stan środowi-
ska Tuszyna - Lasu. Dorośli mieszkańcy 
dzielnicy nie zdają sobie sprawy z faktu, 
że często nieświadomie przyczyniają się 
do zanieczyszczania wód tuszyńskich. 
Nie najlepiej też wygląda używanie de-
tergentów do mycia licznych w dzielni-
cy samochodów oraz używanie środków 
ochrony roślin do podlewania ogród-
ków i  pól. Często, zwłaszcza w  okresie 
letnich upałów, wody brakuje lub ma 
ona bardzo niskie ciśnienie.

Szczególną rolę odgrywa więc eduka-
cja ekologiczna wśród uczniów, którzy 
przez swoją proekologiczną działalność 
wpłyną na świadomość rówieśników 
i  rodziców. Zaczynając od „własnego 
podwórka”, dostrzegą potrzebę i  sens 
oszczędzania wody i  dbania o  jej stan 
czystości. Dlatego też zaplanowano 
udział rodziców i  mieszkańców w  wy-
darzeniach szkolnych, realizowanych 
w ramach projektu (np. przedstawienie).

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Tuszynie

SPotkanie z Panią ellen korman mainS (uSa)
12 września 2019 r. w  Szkole Podstawowej Nr1 w  Tuszynie odbyło się spotka-
nie z Panią Ellen Korman Mains, w ramach rozwijania kompetencji kluczowych 
i  realizowania podstawowych kierunków polityki państwa w  roku szkolnym 
2019/20. Pani Ellen jest potomkinią Żydów polskich. Jej wujek mieszkał w Tuszy-
nie, a mama w Łodzi. Przed Drugą Wojną Światową rodzina Ellen Mains zawsze 
spędzała wakacje w Tuszynie. Ellen jest nauczycielką medytacji, której uczyła się 
od samego Chogyam Trungpa. Przedstawiła uczniom kilka ciekawostek kulturo-
wych dotyczących Kyudo (Droga Łuku). Uczniowie w skupieniu i z ciekawością 
wysłuchali opowieści o Polsce i Ameryce, a w szczególności o Colorado. Dowie-
dzieli się też wiele o różnorodności etnicznej i narodowościowej Tuszyna. Dzięki 
tej lekcji poznaliśmy charakterystykę klimatu i cechy geografi czne Stanu Colo-
rado. Nasz wspaniały gość przedstawił również uczniom swoją książkę wydaną 
w tym roku opisującą tragiczne losy Żydów w Polsce oraz obraz naszego kraju
z perspektywy Amerykanki pochodzenia żydowskiego, która czuje, że jej korze-
nie są w Polsce. Tytuł książki „Burried rivers” by Ellen Korman Mains. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tej niezapomnianej wizyty. 

Robert Kobylarczyk 
SP Nr1 w Tuszynie
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Szczukwin wyróżniony
w katedrze Łódzkiej

W dniu 22.09.2019 r. w katedrze łódzkiej 
odbyły się tegoroczne Dożynki Archi-

diecezjalne. Gminę Tuszyn a zarazem parafię 
św. Witalisa w Tuszynie reprezentowali pod-
czas obchodów gospodarze naszych dożynek 
gminnych – sołectwo Szczukwin. Uroczysto-
ści zgromadziły rolników z  całej archidiece-
zji łódzkiej, którzy przybyli do archikatedry 
z  przepięknymi wieńcami dożynkowymi. 
Odprawiono mszę św. dziękczynną w  po-
dziękowaniu za tegoroczne plony. Ważnym 
akcentem uroczystości były występy kapel 
ludowych oraz konkurs wieńców dożynko-
wych. Wieniec sołectwa Szczukwin zdobył 
wyróżnienie w konkursie. Reprezentanci so-
łectwa otrzymali podziękowania z rąk gospo-
darzy oraz dyplom.

remont na krytej PŁywalni w tuSzynie

W czasie czerwcowej przerwy tech-
nologicznej na obiekcie Krytej 

Pływalni „Oceanik” w Tuszynie wyko-
nany został kompleksowy remont na-
trysków damskich wraz z przyległymi 
toaletami. Generalny remont tych po-
mieszczeń obejmował przeróbkę insta-
lacji zimnej i ciepłej wody użytkowej 
oraz cyrkulacji. Odwodnienie punkto-
we zostało wymienione na wydajniej-
sze odwodnienie liniowe, a ciepłą wodę 
można indywidualnie regulować do 
temperatury max. 38ºC. Wprowadzenie 
systemu umożliwiającego indywidu-
alną regulację temperatury c.w.u. oraz 
wyeliminowanie z układu mieszacza 
centralnego wraz z przeróbką instalacji 
rozwiązało problemy związane z wadli-
wie wykonaną instalacją wodną. Ponad-

to wymianie podlegał cały sufit podwie-
szany, oświetlenie, armatura wodna, 
oraz sanitariaty. Wnętrza pomieszczeń 
wyłożone zostały kolekcją płytek ścien-
no podłogowych w ciepłej kolorystyce z 
zastosowaniem wymaganej klasy anty-
poślizgowości dla stopy „obutej” i „bo-
sej”. Serdecznie zapraszamy!

dożynki 2019 już za nami!
1 września br. na placu przy OSP w Szczu-
kwinie odbyły się Dożynki Gminno - Pa-
rafialne, których gospodarzem było 
Sołectwo Szczukwin. Wydarzenie do-
finansowano z  budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie 
Dożynki rozpoczęła uroczysta msza 
św., celebrowana przez Ks. proboszcza 
Marka Stępniaka a  poprzedził ją koro-
wód dożynkowy, w  którym udział brali 
włodarze gminy, mieszkańcy sołectw, 
Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Hubala, przedstawiciele kół i  organi-
zacji oraz zaproszeni goście. Po mszy 
św. uczczono 80 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej - odśpiewano Hymn 
Polski i oddano honorowe salwy armat-
nie. Następnie gospodarze i  zaproszeni 
goście otworzyli stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich ze Szczukwina, Kruszowa, 
Garbowa, Wodzina Prywatnego, Woli 
Kazubowej - Dylewa, Jutroszewa i Górek 
Dużych oraz Kół Łowieckich z  terenu 
Gminy Tuszyn (Koła: Żubr, Orzeł i  Tur) 
jak zawsze pięknie przystrojone i bogate 
w  potrawy do degustacji. Po prezentacji 
rozpoczęła się część oficjalna. W trakcie 
obrzędów dożynkowych Starostowie 
Dożynek Pani Anna Płonek i Pan Andrzej 
Kiljan tradycyjnie przekazali chleb Bur-
mistrzowi Miasta Tuszyna – Panu Witol-
dowi Małeckiemu. Grała Orkiestra Dęta 
z  Tuszyna, przyśpiewki pięknie prezen-
towały Koła Gospodyń z  Dylewa - Woli 
Kazubowej i  Kruszowa. Wszyscy goście 
tradycyjnie, jak to na Dożynkach, składa-
li podziękowania Rolnikom za ich ciężką 
pracę. Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśnio-
wa Góra”, Grupy „Ślad” ze Śląska, kon-
kursy sprawnościowe dla sołectw z Gmi-
ny Tuszyn. Imprezie towarzyszyły liczne 

atrakcje dla dzieci i  dorosłych - dmu-
chańce, stoiska z zabawkami, fotolustro, 
wystawa upamiętniająca wybuch II woj-
ny światowej ze zbiorów Stowarzyszenia 
„Kocham Tuszyn”, stoisko Stowarzysze-
nia Rekonstrukcyjnego Wojska Polskiego 
AGAT 3, stoisko Koła Pszczelarzy z tere-
nu Gminy Tuszyn, stoisko Samorządo-
wej Przychodni Zdrowia. Po raz pierwszy 
odbył się również konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy z Gminy Tu-
szyn. Rozdawano sadzonki drzew i krze-
wów (Gmina Tuszyn przystąpiła do akcji 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „100 
tys. drzew na 100 lecie województwa 
łódzkiego”). Na zakończenie Dożynek 
wystąpił zespół „Boogie Band”. Szczegól-
ne podziękowania należą się Organizato-
rom: Sołectwu Szczukwin, KGW Szczu-
kwin, OSP Szczukwin jak i pracownikom 
Miejskiego Centrum Kultury im. Wł. St. 
Reymonta w Tuszynie. 

KonKursy DożynKowe
Podczas Dożynek odbył się konkurs wień-
ców dożynkowych sołectw z  Gminy Tu-
szyn, w którym I miejsce zajęło - Sołectwo 
Szczukwin, II miejsce - Sołectwo Kruszów 
a III miejsce - Sołectwo Garbów oraz kon-
kurs sprawnościowy sołectw, w  którym 
I miejsce zajęło - Sołectwo Tuszynek Ma-
joracki, II miejsce - Sołectwo Górki Duże, 
III miejsce - Sołectwo Wola Kazubowa.
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międzynarodowy Przegląd Sikawek konnych w tuSzynie

W  niedzielne popołudnie 14 lipca 
br. dopisała pogoda, dopisali też 

zaproszeni goście oraz dobry humor. 
Jednostki, które stawiły się na przegląd 
to: DHZ Skradlovice (Czechy), OSP Ząb, 
OSP Sporawa (pow. Poddębicki), OSP 
Miłochniewice (pow. Skierniewicki), 
OSP Przygłów (pow. Piotrkowski), JRG 
PSP Koluszki, OSP Tuszyn/Kruszów, 
OSP Szynszyce (pow. Piotrkowski), JRG 
2 Warszawa, OSP Wola Kutowa (pow. 
Piotrkowski). Przegląd sikawek kon-
nych w Tuszynie po raz pierwszy odbył 
się w roku 2012, następnie w roku 2014. 
Tegoroczna edycja była zatem trzecią 
tego typu imprezą. Zawodnicy zmierzyli 
się w konkurencji, w której musieli wy-
ciągnąć manekina z budynku, wykazać 
się pracą zespołową w dojściu do zbior-
nika wodnego na specjalnych nartach, 
a następnie podać nurt wody i z drabiny 
ugasić charakteryzowany płonący do-
mek. 

W wyniku przeprowadzonych zawo-
dów Puchar Prezesa zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Druha Jana Rysia za naj-
lepsze odwzorowanie historii pożarnic-
twa poprzez prezentację sikawki konnej 
otrzymali druhowie z  OSP Ząb, najwy-
żej położonej jednostki OSP w  Polsce. 
Pozostałe jednostki dostały pierwsze 
miejsca, za najlepszą prezentację sikaw-
ki. Sprzęt zaprezentowały jednostki OSP 
Wolbórz, OSP Wola Zaradzyńska, OSP 
Górki Duże, JRG Zgierz, OSP Łagiewni-
ki Nowe, OSP Guzew, OSP Modlica, OSP 

Jutroszew, OSP Tuszyn i Kruszów.
W trakcie imprezy obecne były Panie 

z  Samorządowej Przychodni Zdrowia 
w Tuszynie, które wykonywały pomiary 

ciśnienia oraz informowały o realizowa-
nych przez Przychodnię świadczeniach. 
Byli również przedstawiciele Nadleśnic-
twa Kolumna, którzy mięli przygotowa-

ną ofertę edukacyjną dla najmłodszych, 
wystąpiła Orkiestra Dęta z  Tuszyna, 
działająca przy MCK w Tuszynie. 

Po pokazie sikawek, widzowie mogli 
zobaczyć piękny taniec na koniu, a póź-
niej pokazy Ułanów im. Oddziału Wy-
dzielonego Wojska Polskiego mjr. Hu-
bala. Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki 
i  zespół Expert z  Tuszyna bawili gości 
po zakończeniu pokazów konnych. 
O  dobrą gastronomię zadbały Panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Kruszo-
wie. Organizatorzy wydarzenia – OSP 
w Tuszynie serdecznie dziękują wszyst-
kim którzy przyczynili się do realizacji 
Międzynarodowego Przeglądu Sikawek 
Konnych w Tuszynie, przede wszystkim 
głównemu Grantodawcy Stowarzysze-
niu Lokalna Grupa Działania BUD-UJ 
RAZEM oraz druhom z  OSP w  Kruszo-
wie.

narodowe czytanie w tuSzynie

Tegoroczna już 8 od-
słona akcji Narodowe 

Czytanie w Tuszynie mia-
ła miejsce 11 września b.r. 
na placu Reymonta. Para 
Prezydencka zapropono-
wała 8 Nowel polskich, 
które z  pasją odczytali 
dla nas przybyli na plac 
goście. Fragmenty „Do-
brej Pani” E. Orzeszkowej 
odczytali: Wicestarosta 
Łódzki Wschodni - Ewa 
Gładysz, Dyrektor Wy-
działu Zdrowia, Rodziny 
i Polityki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego – Piotr 
Cieplucha, dyrektor Sa-
morządowej Przychodni 
Zdrowia w Tuszynie – Ża-
neta Karczewska, główny specjalista ds. 
promocji i  rozwoju Gminy – Wojciech 
Skibiński, przedstawicielki Komisariatu 
Policji w Tuszynie – Magdalena Socha-

czewska i  Milena Latosińska, kierow-
nik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 
– Karolina Lasoń. Na placu Reymonta 
licznie zgromadziły się również dzieci 

i młodzież wspierana przez dyrektorów 
i nauczycieli ze szkół i przedszkoli gmi-
ny Tuszyn. Fragmenty noweli S. Żerom-
skiego „Rozdziobią nas kruki i  wrony” 

odczytała dyrektor wraz 
z  uczniami SP nr 1 w  Tu-
szynie - Joanna Owczarek 
– Szymajda, „Katarynkę” 
B. Prusa – dyrektor SP nr 2 
w Tuszynie wraz z ucznia-
mi - Barbara Krawczyk 
– Podlecka, „Dym” M. Ko-
nopnickiej uczniowie SP 
w  Wodzinie Prywatnym, 
„Sachem” H. Sienkiewicza 
– uczniowie SP w Górkach 
Dużych, „Mój ojciec wstę-
puje do strażaków” (ze 
zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) B. Schulza – 
uczniowie L.O. w Tuszynie 
oraz fragmenty „Orki” Wł. 
St. Reymonta – nauczyciel 
Przedszkola Miejskiego nr 

1 w  Tuszynie Jadwiga Sajewska. Na za-
kończenie wydarzenia odbyło się uro-
czyste pieczętowanie przyniesionych 
przez czytelników nowel.   K.C.
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mck w tuSzynie zaPraSza

Serdecznie zapraszamy na zajęcia cy-
kliczne odbywające się w Miejskim 

Centrum Kultury im. Wł. St. Reymon-
ta w Tuszynie i w filii w Tuszyn Lesie. 
Proponujemy Państwu szeroki wachlarz 
zajęć kierowany do osób w każdym wie-
ku. Dla najmłodszych proponujemy Fi-
gloraj, gdzie dzieci mogą aktywnie spę-
dzać czas, zapisać się do Klubu Malucha 
lub zorganizować imprezę urodzinową, 
ponadto najmłodsi wraz z opiekunem 
mogą wziąć udział w zajęciach Aktywna 
mama i dziecko. Dzieci i młodzież za-
chęcamy do rozwijania swych talentów 
podczas zajęć tańca nowoczesnego i ba-
letu, różnorodnych zajęć plastycznych 

oraz zajęć muzycznych i wokalnych. 
Zapraszamy również na świetlicę gdzie 
można ciekawie spędzać czas, pograć w 
tenisa stołowego, bilard czy piłkarzyki. 
Młodzież i osoby dorosłe zachęcamy 
do wzięcia udziału w dynamicznych 
zajęciach fitness i Zumba, osoby wolą-
ce spokojniejsze ćwiczenia zapraszamy 
na gimnastykę zdrowotną i gimnastykę 
50+. W naszej ofercie znajdzie się rów-
nież coś dla osób zainteresowanych 
światem komputerów czy fotografią. 
W MCK działa również orkiestra dęta. 
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z 
harmonogramem zajęć Miejskiego Cen-
trum Kultury w Tuszynie.

mck razem z Łdk

Po raz kolejny Miejskie Centrum 
Kultury im. wł. st. reymonta 

w Tuszynie zostało partnerem 
ŁDK przy realizacji Projektu 
p.n. „Łódzkie pełne kultury – III 
edycja” realizowanego w ramach 
programu KuLTurA DosTĘPnA, 
dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

W  ramach projektu od września do 
grudnia 2019r. Filharmonia Łódzka 
im. Artura Rubinsteina w  Łodzi, Teatr 
Wielki w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi 
przygotują liczne warsztaty edukacyjne, 
upowszechniające kulturę w  regionie 

dla nauczycieli, animatorów oraz dzie-
ci ze szkół podstawowych z  gminy Tu-
szyn. Ponadto MCK w Tuszynie zostało 
partnerem ŁDK w projekcie Narodowe-
go Centrum Kultury – Bardzo Młoda 
Kultura 2019-2021 woj. łódzkie. W  ra-
mach projektu 3 i 5 września odbyły się 
dwa spotkania: pierwsze spotkanie sie-
ciująco – informacyjne, drugie to szko-

lenie dla nauczycieli i  animatorów pn. 
„Jak skutecznie pozyskiwać fundusze 
na realizację projektów artystyczno – 
edukacyjnych?”. Operatorem programu 
w woj. łódzkim jest Łódzki Dom Kultu-
ry. MCK w Tuszynie wraz z partnerami: 
SP nr 1 w Tuszynie, SP nr 2 W Tuszynie, 
SP w  Górkach Dużych, SP w  Wodzinie 
Prywatnym i  Stowarzyszeniem Ko-

cham Tuszyn przystąpiło do konkursu 
BMK woj. łódzkie składając projekt p.n. 
„Łączy nas tradycja” w  ramach które-
go w  wymienionych szkołach zostaną 
przeprowadzone warsztaty wokalne, 
taneczne i  muzyczne o  tematyce ludo-
wej, promujące kulturę i  tradycję gmi-
ny Tuszyn. Co więcej 6 października 
w MCK w Tuszynie odbyły się darmowe 
warsztaty muzyczne w ramach projektu 
ŁDK p.n. „Rockowanie. Gramy Ciechow-
skiego” dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu „Kultura 
Interwencje” 2019. Warsztaty ukierun-
kowane były na podniesienie wiedzy 
i  umiejętności młodych muzyków – 
amatorów. K.C.
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„Sekcje nauki PŁywania”

Z początkiem nowego roku szkolnego 
na obiekcie krytej pływalni „Oce-

anik” w Tuszynie ruszyły sekcje nauki 
oraz doskonalenia pływania. Łącznie 
na wszystkie zajęcia, które organizuje 
pływalnia zapisało się 261 osób. Zaję-
cia z nauki pływania prowadzone są dla 
grupy przedszkolaków, która cieszy się 
największym zainteresowaniem oraz dla 
grupy osób dorosłych. Ponadto prowa-
dzone są zajęcia z doskonalenia pływa-
nia dla dzieci i młodzieży, które dosko-
nalą swoją technikę nabytej umiejętno-
ści pływania. O tym, że zajęcia organi-
zowane przez naszą pływalnie cieszą się 
dużym zainteresowaniem może świad-
czyć fakt, że na listach podstawowych 
zabrakło miejsca dla 58 dzieci. Również 
z początkiem roku szkolnego rozpoczął 
się II etap Programu „Umiem Pływać”. 

W realizacji programu udział bierze 30 
uczniów III klasy z terenu Gminy Wol-
bórz. Zajęcia realizowane są na obiek-
cie krytej pływalni Miejskiego Centrum 
Sportu i Wypoczynku w Tuszynie od 17 
września do 28 listopada w blokach po 
45 minut, łącznie 20 godzin lekcyjnych. 
Program zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sporto-
wych z zakresu nauki pływania. Oprócz 
zajęć z nauki i doskonalenia pływania 
organizowanych przez krytą pływalnię 
realizowane są zajęcia przez podmioty 
zewnętrzne, które wynajmują na ten cel 
nieckę lub tory. Upowszechnianie ak-
tywności fizycznej, usportowienie dzie-
ci, popularyzacja sportu, to bardzo istot-
ne i skuteczne elementy procesu edu-
kacji i wychowania młodego pokolenia.

dzieje Się w Szkole PodStawowej im. królowej jadwigi w wodzinie Prywatnym
VIII ekologiczny rajd  
po ziemi rokicińskiej

21 września 2019r. uczennice ze Szkolne-
go Koła PTSM przy Szkole Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi z opiekunem Kingą 
Sporysiak uczestniczyły w  VIII Ekolo-
gicznym Rajdzie po ziemi Rokicińskiej. 
Uczennice wzięły udział w  konkursach: 
wiedzy o PTSM, w którym zajęły II miej-
sce, wiedzy o  Moniuszce, na przedmiot 
użytkowy wykonany ze śmieci, na baner 
promujący ekologię, na list do polityków, 
w którym otrzymały jedno z trzech wy-
różnień. Ponadto drużyna uczestniczyła 
w  grze terenowej, rozwiązując zadania 
dotyczące ziemi Rokicińskiej. Po powro-
cie z trasy gry uczestnicy zjedli kiełbaski. 

Rozdano nagrody, uczennice zdobyły III 
miejsce w  grze terenowej. Na tym rajd 
zakończono.

„straszny Dwór - reaktywacja - 
otwarty pokój zagadek”

W czwartek 19.09.2019r. klasa 4 ze Szko-
ły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym 
z  wychowawczynią Kingą Sporysiak 
uczestniczyła w  zajęciach pt.: „Straszny 
Dwór - Reaktywacja - otwarty pokój za-
gadek” zorganizowanych przez WODN 
w  Piotrkowie Trybunalskim. Zadaniem 
uczniów było rozwiązać zagadki w  wy-
znaczonym czasie i znaleźć kod do kłód-
ki z nagrodą. Dzieci poznały życie i twór-
czość Stanisława Moniuszki, który jest 

patronem 2019 roku. Wszyscy się świet-
nie bawili, a w nagrodę otrzymali gadże-
ty, śpiewnik z pieśniami Moniuszki oraz 
grę planszową.

narodowe Czytanie 2019
W dniu 11 września 2019 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Wodzinie Pry-
watnym – Julia Plocek, Maja Sochacka, 
Maria Kłys, Jan Bajdor oraz Adam Ol-
czyk – wraz z panią Martą Goszczyńską 
- wzięli udział w  zorganizowanej przez 
Miejskie Centrum Kultury w  Tuszynie 
akcji  Narodowe Czytanie. Jej ideą jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na piękno polskiej literatury oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsa-

mości. Podczas tegorocznej odsłony Para 
Prezydencka zaproponowała do czyta-
nia Nowele polskie. Wśród nich znala-
zły się: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” 
Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje 
do strażaków” Bruno Schulza, „Orka” 
Władysława Reymonta, „Rozdziobią 
nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, 
„Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz 
„Sawa” Henryka Rzewuskiego.  Utwory 
te uczą, że w  życiu powinniśmy kiero-
wać się szlachetnością i  solidarnością, 
że nie wolno nam stracić wrażliwości na 
ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii. 

 Marta Krzysztofik

targowiSko gminne
w tuSzynie

czynne w każdą niedzielę!

W sierpniu br. odbyło się spotkanie handlowców 
z  Burmistrzem Miasta Tuszyna, na którym podję-

to inicjatywę promowania Targowiska Gminnego. Zamó-
wionych zostało 40 spotów reklamowych w radiu Parada, 
które zostały wyemitowane na przełomie sierpnia i wrze-
śnia, wykonano 4 banery informacyjne i ulotki reklamo-
we. Handlowcy z  Targowiska Gminnego zapraszają na 
zakupy hurtowe i  detaliczne w  każdą niedzielę w  godz. 
7.00 – 13.00. U nas ubierzesz się wygodnie, modnie i ele-
gancko, nie uszczuplając zbytnio portfela. Szeroka oferta 
handlowa usatysfakcjonuje każdego. Znajdą tu Państwo 
wyroby krajowe, jak również importowane. Nasza oferta 
skierowana jest również do osób handlujących, którym 
oferujemy stanowiska handlowe w przystępnych cenach. 
Informacje o  wolnych stanowiskach handlowych można 
uzyskać w  Urzędzie Miasta w  Tuszynie ul. Piotrkowska 
2/4, budynek B pok.7 tel. 42 614-34-47 wew. 31.

zaprasza handlowców i kupców 

od godz. 
Tu zrobisz udane zakupy w najlepszych cenach:
odzieży, obuwia i galanterii.

w każdą niedzielę 7.00 do 13.00

Targowisko Gminne 
w Tuszynie 

Tuszyn, Al. Jana Pawła II 70.
biuro targowiska –

targowiska@tuszyn.info.pl
 tel. 663 206 600

Targowisko Gminne 
w Tuszynie 



WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJAlNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL8

tuSzyńSki Bieg rodzin

Parafia pw. św. Krzysztofa w Tuszynie 
oraz Fundacja życie zorganizowa-
li 21 września br. rodzinny piknik, 

którego punktem kulminacyjnym były 
biegi na różnych dystansach dostosowa-
nych do wieku uczestników. 

Patronem imprezy był wiceminister 
rozwoju Waldemar Buda. Patronat me-
dialny wydarzeniu przyznała TVP 3 Łódź. 
Blisko 150 osób wzięło udział w  bie-
gach na dystansach 100, 200, 400 i  800 
metrów. Organizatorzy dla wszystkich 
uczestników przygotowali nagrody. Pik-
nik cieszył się bardzo dużym zaintere-
sowaniem zarówno biegaczy jak i całych 
rodzin, dla których przygotowano liczne 
atrakcje: malowanie twarzy, konkursy 
sportowe, zabawy dla najmłodszych oraz 

poczęstunek. Takie oto słowa o  celach 
i  sensie organizacji Tuszyńskiego Biegu 
Rodzin napisał ks. proboszcz parafii pw. 
św. Krzysztofa w Tuszynie – Tadeusz Sło-
bodziński: „Wielu może dziwić zestawie-
nie sportu z  wiarą, organizowanie biegu 
przy Parafii i pojawiać się może pytanie, 
jaka jest korelacja między tymi dwoma 
rzeczywistościami. Obecnie sport rozu-
mie się głownie komercyjnie i często nie 
ma w  nim miejsca na rozwijanie jakich-
kolwiek wartości, a  zwłaszcza poznanie 
lub przybliżenie się do Boga. Warto pod-
kreślić, że Kościół poświęca wiele miejsca 
kwestii sportu i  jego wychowawczej roli. 
Warto również pamiętać wypowiedzi 
sportowców o tym w jaki sposób przeży-
wają wiarę i  jak ona im pomaga w  prze-
zwyciężaniu rożnych trudności pojawia-

jących się w ich życiu osobistym i zawo-
dowym. Sport, w  tym także bieganie to 
głównie aktywność fizyczna, która ma 
na celu promocję zdrowego stylu życia. 
Wśród wielu czynników pozytywnych, 
jakie niesie uprawianie sportu, trzeba 
wymienić: utrzymanie i poprawa spraw-
ności funkcjonalnej organizmu, zapo-
bieganie chorobom, ułatwienie radzenia 
sobie ze stresem oraz pomoc w  terapii 
zaburzeń i  chorób. Oprócz znacznego 
wpływu sportu na sferę fizyczną czło-
wieka należy również podkreślić rolę, 
jaką odgrywa on w kształtowaniu ducha. 
Uprawianie sportu kształtuje ducha po-
świecenia, sprzyja lojalności w  relacjach 
międzyludzkich, przyjaźni, poszanowa-
nia reguł jak również pobudza do zdro-
wego przezwyciężania samego siebie 
i własnych egoizmów. Z pozoru nie mają-
cego nic wspólnego ze sobą wiara i sport 
stanowią od wieków bardzo bliski zwią-
zek. W  dzisiejszym świecie nacechowa-
nym relatywizmem moralnym człowiek 
jest zagubiony. Dlatego istnieje silna po-
trzeba zabezpieczenia płaszczyzny, która 
jest niezwykle cenna dla rozwoju czło-

wieka. Sport pozwala na tworzenie przez 
człowieka lepszego świata, kształtowa-
nie relacji ludzkich, w  rodzinie, parafii, 
ojczyźnie oraz wpływa na doskonalenie 
człowieka, a  co najważniejsze stać się 
może drogą do osiągnięcia przez człowie-
ka jedności z Bogiem. Jeśli sport może być 
szansą religijnego i  moralnego rozwoju 
człowieka, to może mieć on również duży 
potencjał zbawczy. Więź miedzy Kościo-
łem i sportem to piękna sprawa, dlatego 
parafia Świętego Krzysztofa w  Tuszynie 
jako wspólnota kościelna pragnie promo-
wać wszelkie formy realizacji sportu gdyż 
dostrzega w  nim ważne narzędzie inte-
gralnego wzrostu osoby ludzkiej”. 

Organizatorzy za pomoc dziękują 
MCK w  Tuszynie, UMKS Tuszyn, MC-
SiW w  Tuszynie, KGW Kruszów, wolon-
tariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Tuszynie; sponsorom: Państwu Urszuli 
i Włodzimierzowi Berezińskim, Państwu 
Jadwidze i  Pawłowi Święcickim, Panu 
Bogumiłowi Skorupskiemu, Panu Syl-
westrowi Golusowi, Firmie Skarabeusz 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację wydarzenia.

z wizytą w Buczy

W dniach 28-29 
września br. ofi-

cjalna delegacja Gmi-
ny Tuszyn odwiedziła 
miasto partnerskie 
Bucza na Ukrainie, 
które obchodziło swo-
je święto – Dni Buczy. 
Na zaproszenie wło-
darza Pana Anatolija 
Fedoruka w  piątkowy 
wieczór samorządow-
cy z  Tuszyna dotar-
li na miejsce, witani 
przez miejscowe wła-
dze oraz gości z  kilku 
innych miast partner-
skich m.in. Tiaczewa – 
miejscowości zaprzy-
jaźnionej także z  Tu-
szynem. Bucza to kil-
kudziesięciotysięczne, 
prężnie rozwijające 
się miasto graniczące 
z  Kijowem, obchodzą-
ce w  tym roku swoje 
118 urodziny, chociaż 
prawa miejskie ma od 1 
stycznia 2007 r. Świę-
to miasta charaktery-
zowały liczne atrak-
cje dla mieszkańców 
z  kulminacją koncer-
tową w  sobotni wie-
czór, podczas którego 
życzenia z  okazji święta miasta na ręce 
Pana Anatolija Fedoruka przekazał Bur-
mistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki. 
Do życzeń burmistrz dołączył prezent od 
tuszyńskich samorządowców, którym 
był obraz „Rynek w Tuszynie” autorstwa 
naszego rodzimego artysty Romualda 
Bladowskiego. Niewątpliwie najciekaw-
szą atrakcją kolejnego dnia było „Święto 
Karasia”, organizowane w  przepięknym 
buczańskim parku. Dominowały wów-

czas prezentacje bogate w  potrawy re-
gionalne i występy folklorystyczne miast 
i wsi graniczących z Buczą. Podczas ofi-
cjalnej wizyty oprócz rozmów dotyczą-
cych prężnego rozwoju Buczy i  planów   
dalszej współpracy, nasza delegacja miała 
okazję obejrzeć m.in. nowy ośrodek do 
zajęć pozaszkolnych, nowo budowane 
szkoły a  także Ośrodek, w  którym po-
wstają największe na świecie samoloty 
Antonow.


