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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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OTWaRTa STREfa  akTyWNOŚcI W TUSZyNIE

Uchwałą Nr VII/111/19 
Sejmiku Wojewódz-

twa Łódzkiego z dnia 30 
kwietnia 2019 r. Gmina 
Tuszyn otrzymała do-
tację celową z budżetu 
Województwa Łódzkie-
go na realizację zadania 
w zakresie rozwoju in-
frastruktury sportowej i 
rekreacyjnej pod nazwą 
„Budowa infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej 
w postaci Otwartej Stre-

fy Aktywności o charak-
terze wielopokolenio-
wym przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Tuszynie 
ul. Poniatowskiego 11”. 
Całkowita wartość pro-
jektu opiewa na kwotę 
50 000 zł, z której 70% 
stanowi dotacja celowa 
w wysokości 35 000 zł. 
Otwarta Strefa Aktyw-
ności dofi nansowana w 
ramach Programu to zre-
alizowane zadanie inwe-

stycyjne, które obejmuje 
trzy strefy: stację street 
workout z nawierzchnią 
bezpieczną (żwirową) 
o powierzchni 28 m2, 
składającą się z sześciu 
stanowisk (2 stanowiska 
z kółkami gimnastycz-
nymi, drabinka pozio-
ma, drabinka pionowa, 
2 drążki do podciąga-
nia); siłownię plene-
rową, składającą się 
z sześciu urządzeń (prasa 
nożna + motyl, wyciska-
nie siedząc + wyciąg gór-
ny, surfer + twister, wio-
ślarz, orbitrek, rowerek); 
strefę relaksu (4 ławki 
z oparciem, stół do teni-
sa stołowego, stół do gry 
w szachy z czterema sie-
dziskami, grę w kółko 
i krzyżyk). Przedmio-
towe zadanie, po wpro-
wadzeniu Regulaminu 
korzystania ze strefy 

uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej w Tuszy-
nie, uroczyście otwarto 
w dniu 29 października 
br. Podczas uroczystego 
otwarcia w obecności 
Burmistrza Miasta Tu-
szyna zaproszeni goście 
mogli ofi cjalnie skorzy-
stać w urządzeń wcho-
dzących w skład strefy 
aktywności. Inwestycja 
w postaci budowy małej 
infrastruktury sportowo
-rekreacyjnej stworzyła 

przestrzeń aktywności 
sportowej, sprzyjającej 
międzypokoleniowej in-
tegracji społecznej. Ogól-
nodostępna i bezpłatna 
strefa stała się miejscem 
aktywności fi zycznej 
dla dzieci, dorosłych 
oraz osób starszych, 
która  w znaczący spo-
sób podniosła estetykę 
przestrzeni publicznej 
i poprawi jakość życia 
mieszkańców.

PLAC ZABAW „OGNIK”

Inwestycja współfi -
nansowana z budżetu 

Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego  i Gminy 
Tuszyn, na podstawie 
umowy, którą Gmina 
Tuszyn podpisała z Wo-
jewództwem Łódzkim 
reprezentowanym przez 

Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego. Gmi-
na Tuszyn otrzymała 
10.000,00 złotych w 
formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie bieżą-
cych zadań własnych 
gminy w zakresie re-

alizacji w miejscowo-
ści Górki Duże projektu 
lokalnego „Plac zabaw 
OGNIK ”. Projekt był 
realizowany w okresie 
od 1 lipca 2019 r. do 15 
listopada 2019 r. Całko-
wita wartość projektu to
14.999,81 zł. Wysokość 
udzielonej dotacji sta-
nowi 66,67% całkowi-
tych kosztów projektu. 
Projekt obejmował m.in: 
demontaż starego pla-
cu zabaw, wyrównanie 
terenu pod plac zabaw, 
wykopanie stref bezpie-
czeństwa pod urządze-
nia zabawowe, zakup i 
montaż urządzeń zaba-
wowych, nasypanie pia-

sku w strefy bezpieczeń-
stwa, zakup i montaż 
nowej furtki, uporząd-
kowanie placu zabaw 
i zasianie trawy, zakup 
tabliczki pamiątkowej, 
wykonanie dokumen-
tacji fotografi cznej na 
płycie CD. Dzięki uzy-
skanemu wsparciu fi -

nansowemu z budżetu 
Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego miesz-
kańcy sołectwa Górki 
Duże mogą korzystać 
z nowych urządzeń za-
bawowych, zlokalizowa-
nych na terenie Szkoły 
Podstawowej w Górkach 
Dużych.
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NOWE OGRODZENIE W JUTROSZEWIE

Projekt pn.: „Wspólnymi siłami można więcej”, współfinansowany  
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, na podstawie umo-

wy, którą Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim, repre-
zentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Gmina Tuszyn 
otrzymała 9998,82 zł. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy  w zakresie realiza-
cji w miejscowości Jutroszew projektu lokalnego pn.„Wspólnymi siłami 
można więcej”. Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do  
 5 listopada 2019 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 29.159,59 
zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 34,29 % całkowitych kosz-
tów projektu, który obejmował min: 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, za-
kup zmywarko-wyparzarki, wykonanie tabliczki pamiątkowej. War-
tym podkreślenia jest fakt, iż część prac podczas budowy ogrodzenia  
i porządkowania terenu wykonali w czynie społecznym mieszkańcy So-
łectwa Jutroszew.

„BUDOWa I WypOSażENIE placU ZaBaW 
W RyDZyNkach”

VIII Ekologiczny Rajd  Zadanie 
współfinansowane w ramach 

umowy  o przyznanie pomocy 
na realizację operacji pn.: „Budo-
wa placu zabaw w Rydzynkach  
i Szczukwinie, gmina Tuszyn”  
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”,  
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów  Wiejskich na lata 2014-
2020. W ramach zadania na dział-
ce nr ewid 193/3 w miejscowości 
Rydzynki przygotowano teren 
oraz wyposażono w urządzenia 
zabawowe (urządzenie wielofunk-
cyjne, urządzenie kołyszące na 

sprężynie, huśtawka wahadło-
wa podwójna, karuzela tarczowa  
z siedziskami, urządzenie spraw-
nościowe ), przeznaczone dla dzieci  
w wieku 3-12 lat. Teren placu za-
baw został ogrodzony, wyrówna-
ny, obsiany trawą, wyposażony 
w dwie furtki wejściowe, ławki  
z oparciem, tablicę z regulaminem  
oraz kosz na śmieci. Dodatkowo na 
terenie działki zasadzono krzewy 
iglaste. Dzięki wsparciu ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego miesz-
kańcy sołectwa Rydzynki mogą cie-
szyć się nowym miejscem, w któ-
rym przyjemnie i z radością będą 
mogli spędzać czas wolny.

Powiat Łódzki wschodni zrealizowaŁ 
w tuszynie inwestycję za 894 692,78 Zł 

Z końcem listopada zakończone zosta-
ły roboty budowlane w zadaniu pn. 

“Przebudowa obiektu mostowego w cią-
gu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego 
w Tuszynie”. W grudniu przewidziano 
dokonanie odbiorów technicznych i za-
kończenie finansowe inwestycji. Zadanie 
realizowane było od 18 września do 30 
listopada 2019 r. przez Pracownię Usług 
Projektowo-Budowlanych “TOMEX” – 
Tomasz Zakrzewski z Łodzi z udziałem 
PBDiM “ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa 

Tryb. Finansowanie inwestycji miało po-
czątkowo rozłożyć się na Powiat Łódzki 
Wschodni (250 tys.), Skarb Państwa (250.
tys.) i Gminę Tuszyn (250 tys.). Z uwa-
gi na fakt, iż Gmina Tuszyn pozyskała 
środki zewnętrzne z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych i podpisała umowę  
z Wojewodą Łódzkim na realizację na-
kładki bitumicznej na drodze powiatowej 
– ul. Glinianej  w Szczukwinie za kwotę 
309.784 zł, władze Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego i Gminy Tuszyn wspólnie 
zdecydowały o przesunięciu zaoszczę-
dzonych środków na realizację mostu. 
Ostatecznie koszt realizacji mostu na ul. 
Ściegiennego w Tuszynie (bez projektu) 
zamknął się kwotą 894.692,78 zł (brutto),  
w tym Powiat Łódzki Wschodni prze-
znaczył kwotę 637 425,78 zł, zaś sub-
wencja ogólna Skarbu Państwa wyniosła 
257.267,00 zł. Gmina Tuszyn wykonała 
projekt za kwotę 25.830 zł.

REMONT UlIcy pIOTRkOWSkIEJ W SySkach

Projekt obejmował roboty 
budowlane polegające na 

remoncie odcinka drogi gmin-
nej  ul. Piotrkowskiej w Sys-
kach (na długości 520,13 m - III 
etap) w zakresie : oczyszczenie  
i skropienie istniejącej nawie- 

rzchni bitumicznej emulsją as-
faltową, wykonanie warstwy wy-
równawczej z betonu asfaltowego, 
wykonanie nakładki bitumicznej  
z betonu asfaltowego  o grubo-
ści 4 cm i szerokości 4,2 m, wy-
konanie obustronnych poboczy 
z kruszywa, wykonanie regula-
cji wysokościowej w granicach 
istniejącego pasa drogowego 
wszystkich istniejących zjazdów,  
wykonanie odmulenia istniejące-
go rowu oraz remont istniejących 
przepustów, wykonanie wycinki 
drzew kolidujących z planowa-
ną inwestycją, regulacja armatu-
ry wodociągowej. Prace trwały  
w okresie od 07.11.2019 r. do 
10.12.2019 r.



WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJAlNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJAlNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL4

STRażacy ĆWIcZylI W GMINIE TUSZyN

W dniu 8 listopada 2019 r. Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z sie-

dzibą w Koluszkach przeprowadziła na terenie Gminy Tuszyn 
ćwiczenia praktyczne pod nazwą „Zalando 2019”. W ćwicze-
niach obok strażaków z PSP w Koluszkach  i Piotrkowie Try-
bunalskim udział brali strażacy ochotnicy z: Tuszyna, Tuszyna 
Lasu, Wodzinka, Szczukwina, Kruszowa, Głuchowa, Modlicy, 
Woli Kazubowej, Rzgowa i Bronisina. Założeniem do ćwiczeń 
był pożar w Hali o powierzchni 94 tys. m2, który został zlo-
kalizowany o godz. 11.57. Strażacy dotarli na miejsce w ciągu  
3 minut. Cała akcja trwała 2 godziny i zakończyła się sukcesem. 
Podobne ćwiczenia Straż organizuje co dwa lata i są one znako-
mitą okazją do sprawdzenia gotowości strażaków jak i jakości 
sprzętu, który pozostaje w dyspozycji zarówno jednostek PSP 
jak i OSP. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w sytuacji zagrożenia 
strażacy ochotnicy stanowią niezastąpione wsparcie dla jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej.

REKORD W TUSZYNIE?

16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywra-
cania Czynności Serca i z tej okazji Fundacja Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowała próbę pobicia 
rekordu  w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej (pierwszej pomocy) przez jak najwięk-
szą ilość osób. Głównym celem akcji było promowanie w ca-
łej Polsce nauki udzielania pierwszej pomocy. W tym roku 
do akcji przyłączyli się po raz drugi Strażacy ochotnicy z OSP  
w Tuszynie i OSP Kruszów. Na ich zaproszenie licznie ze-
brana publiczność na Placu Reymonta miała okazję brać 
czynny udział w próbie pobicia rekordu w prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo – oddechowej. Na imprezę przyby-
li: przedszkolaki i uczniowie tuszyńskich szkół, mieszkań-
cy gminy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna – Ma-
ria Kopczewska, Prezes OSP Tuszyn – Grzegorz Busiakiewicz  
i przedstawicielki Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszy-
nie. W samej próbie trwającej od 12.00 do 12.30 uczestniczyło 
200 osób. 

OGólNOpOlSka  kaRTa DUżEJ RODZINy 

Istnieje możliwość bezpłatnego domówienia drugiej, elektro-
nicznej formy KDR do końca 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje rządo-
wy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych (rodzin z przynaj-
mniej trójką dzieci), jakim jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.  
Karta uprawnia do systemu zniżek i ulg zarówno w instytucjach 
publicznych, jaki i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in.  z 
branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Z Kar-
tą można m.in. kupić tańsze bilety na przejazdy kolejowe i wstę-
py do parków narodowych, bilety do filharmonii, muzeów, kin, 
teatrów, ośrodków kultury czy galerii sztuki. To również zniżki 
na zakup żywności, odzieży, obuwia, kosmetyków, książek, przy-
borów szkolnych oraz niższe opłaty paszportowe lub miesięcz-
ne czesne w żłobkach czy przedszkolach. Karta Dużej Rodziny 
jest dostępna w dwóch wersjach, tradycyjnej i elektronicznej. Jej 

wydanie jest bezpłatne i przyznawane niezależnie od dochodu 
w rodzinie. Obowiązujący wzór wniosku oraz informacje o pro-
gramie uzyskać można w siedzibie Ośrodka na Placu Reymonta 
1, w pokoju nr 3. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą 
zawnioskowały przed 1 stycznia 2018r., do końca bieżącego roku 
mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. 
Później będzie wiązało się to z niewielką opłatą. Karta elektro-
niczna daje wiele korzyści. W jednej aplikacji można bowiem wy-
świetlić swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozo-
stałych członków rodziny. Można również wyszukać najbliższe 
punkty, w których KDR jest honorowana oraz partnerów progra-
mu. Kartę Dużej Rodziny honoruje dzisiaj 6,1 tys. firm i instytucji 
w ponad 23,8 tys. lokalizacji w całej Polsce. Są wśród nich zarów-
no duże ogólnopolskie sieci, jak i mali lokali przedsiębiorcy. Lista 
partnerów i miejsc, które oferują zniżki, cały czas się poszerza.  

                     MOPS w Tuszynie
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REKORD W TUSZYNIE?

16 października obchodziliśmy Europejski Dzień Przywra-
cania Czynności Serca i z tej okazji Fundacja Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowała próbę pobicia 
rekordu  w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej (pierwszej pomocy) przez jak najwięk-
szą ilość osób. Głównym celem akcji było promowanie w ca-
łej Polsce nauki udzielania pierwszej pomocy. W tym roku 
do akcji przyłączyli się po raz drugi Strażacy ochotnicy z OSP  
w Tuszynie i OSP Kruszów. Na ich zaproszenie licznie ze-
brana publiczność na Placu Reymonta miała okazję brać 
czynny udział w próbie pobicia rekordu w prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo – oddechowej. Na imprezę przyby-
li: przedszkolaki i uczniowie tuszyńskich szkół, mieszkań-
cy gminy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna – Ma-
ria Kopczewska, Prezes OSP Tuszyn – Grzegorz Busiakiewicz  
i przedstawicielki Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszy-
nie. W samej próbie trwającej od 12.00 do 12.30 uczestniczyło 
200 osób. 

OTWARTE POLICYJNE SERCA

Policjanci z Komendy Powiatowej Po-
licji Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

i Komisariatu Policji  w Tuszynie prze-
prowadzili w ostatnim okresie zbiórkę 
odzieży, zabawek i przedmiotów co-

dziennego użytku wśród swo-
ich pracowników. Zebrane 
ubrania, buty, zabawki, gry, 
artykuły szkolne, przedmio-
ty gospodarstwa domowego,  
a nawet wózki i rowerki dzie-
cięce przekazano w dniu 12 li-
stopada do siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tuszynie. Wszystkie dary tra-
fią niebawem do rodzin z terenu 
Tuszyna i gminy Tuszyn. Nie 
od dziś wiadomo, że “policyjne 
serca” pomagają i wspierają tych 
najbardziej potrzebujących za co 

serdecznie dziękujemy w imieniu wszyst-
kich obdarowanych.

Kierownik MOPS w Tuszynie
wraz z współpracownikami

4 URODZINy SENIOR WIGOR

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Dziennym 
Domu „Senior - Wigor” w Tuszynie od-

była się uroczystość  z okazji 4 urodzin pla-
cówki. Zaproszono władze Tuszyna, radnych 
Gminy Tuszyn, radnego Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, dyrektorów i kierowników jed-
nostek budżetowych i Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Tuszynie, emerytowane nauczycielki 
z Gminy Tuszyn, księdza proboszcza tutej-
szej parafii, przyjaciół i osoby zaprzyjaźnione  
z domem seniora. Goście obejrzeli film pre-

zentujący funkcjonowanie „Wigora”. Wrę-
czono także podziękowania wolontariuszom. 
Całą imprezę osłodził pyszny tort. Na sam 
koniec uroczystości przybył Święty Miko-
łaj i wręczył każdemu ręcznie szyte krasnale 
świąteczne. To były wspaniałe 4 lata. Przy-
pomnijmy, że Dzienny Dom „Senior - Wigor”  
z Tuszyna opiekuje się 20 Seniorami z Gmi-
ny Tuszyn. Podczas  codziennych zajęć pod-
opieczni korzystają  z usługi opiekuńczej, 
pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, porad 

prawnych. W dziennym domu są prowadzone 
zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie oraz 
trening pamięci. Codziennie seniorom jest 
zapewniany ciepły posiłek - obiad oraz trans-
port. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą rów-
nież cudowne.

ZYSKAŁ NOWY WIZERUNEK….

W 2019 roku zakład Gospodarki Komunalnej w Tu-
szynie odnowił front i szczyty budynku wieloro-

dzinnego, który położony jest w centrum Tuszyna przy ul. 
Parkowej 4. W przyszłym roku zamierzamy wykonać ele-
wację od strony podwórka. Budynek ten posiada ciekawą 
nutę historyczną. W budynku tym w listopadzie 1958 roku 
została otwarta izba porodowa. Od 1976 r. do budynku zo-
stała przeniesiona Rejonowa Przychodnia Zdrowia, która 
funkcjonowała do 1989r. Od 1994 roku w budynku ma swo-
ją siedzibę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie.

Teresa Rygielska - ZGM
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plEJaDa 2019 

22 listopada odbyło się XIX Spotkanie Dzieci i Młodzieży Muzyku-
jącej Miasta i Gminy Tuszyn „ Plejada 2019”. Organizatorem tego 

wydarzenia oraz fundatorem nagród jest MCK im. Wł. St. Reymonta w 
Tuszynie, a pomysłodawcą i koordynatorem instruktor MCK Tuszyn-  
Bogdan Lesiak. W tym roku na konkurs zgłosiło się 35 uczestników ze 
wszystkich szkół podstawowych gminy Tuszyn, uczestnicy wystąpili 
z 27 utworami muzycznymi - wokal, keyboard, gitara. Uczestnicy zgła-
szani byli przez swych instruktorów i nauczycieli muzyki lub przygo-
towywali się sami. Jury w składzie Wojciech Skibiński i Andrzej Michaś 
przyznało 10 równorzędnych wyróżnień dla najlepszych występów. 
Wyróżnienia otrzymali: Duet gitarowy „The Pickles” - Wojciech Brat-
kowski i Jan Cekus, Klaudia Bednarczyk, trio: Krystian Bubas, Seba-
stian Peć i Wojciech Pokora, Zuzanna Lasoń, Duet: Dominika Kucina  
i Zuzanna Wójcik, Jagoda Kmiecik, Bartosz Knul, Zuzanna Michorek, 
Amelia Strumiłło, Dawid Strumiłło.

K.C.

ZbIgNIEW bUCZKOWSKI W TUSZYNIE

W dniu 15.11.2019 r. minęła 68 rocznica pierwszej powojennej 
katastrofy lotniczej samolotu pasażerskiego PLL LOT Li-2 

SP-LKA, który wystartował  z łódzkiego lotniska i rozbił się w oko-
licy miejscowości Górki Duże w Gminie Tuszyn. Chcąc uczcić pa-
mięć 4 osób załogi i 12 pasażerów, w tym kpt. pil. Mariana Bucz-
kowskiego, którzy zginęli w tej katastrofie, Łódzki Klub Seniorów 
Lotnictwa, Aeroklub Piotrkowski – Klub Seniorów Lotnictwa oraz 
Klub Lotniczy „Tuszyn” zaprosili do udziału w uroczystości zło-
żenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pamiątkowa tablicą. Uro-
czystość odbyła się w sobotę 16.11.2019 r. o godz.11.00 w Parku  
w centrum Tuszyna (przy ul. Parkowej). Na uroczystość obok 
mieszkańców, przedstawicieli tuszyńskich Stowarzyszeń i Or-
ganizacji do Tuszyna przybył m.in. syn kpt. pil. Mariana Bucz-
kowskiego, znany polski aktor Pan Zbigniew Buczkowski  
z braćmi. Urząd Miasta w Tuszynie reprezentowała Pani Beata Kraw-
czyk – sekretarz Gminy Tuszyn.

TUSZYŃSKA JEDYNKA W NOWYM JORKU

W listopadzie ubiegłego roku 
uczniowie Szkoły Podsta-

wowej Nr 1 w Tuszynie - Alek-
sandra Kotlicka i Mariusz Nasta-
łek zostali zwycięzcami Ogólno-
polskiego Konkursu Sportowej 
Drużyny Marcina Gortata MG13. 
Nagrodą dla najlepszej pary 
sportowej oraz trenera - Ane-
ty Małgorzaciak był wyjazd do 
USA.W październiku tego roku 
Nowy Jork stanął dla naszych 
tuszyńskich championów otwo-
rem. Podczas pobytu cała ekipa 
zwiedziła jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych symboli mia-
sta i kraju-Empire State Buil-
ding. Zobaczyli Statuę Wolności  
u ujścia rzeki Hudson. Podziwia-
li jeden z najstarszych wiszących 
mostów na świecie-Most Bro-
okliński. Spacerowali Piątą Aleją, 

która jest główną ulicą centrum 
nowojorskiego Manhattanu oraz 
Wall Street słynącej z Giełdy Pa-
pierów Wartościowych. Mogli 

ciszyć oko największą ilości re-
klam świetlnych znajdujących 
się na Times Square. Wielkim 
zaszczytem była wizyta w głów-

nej siedzibie NBA oraz możli-
wość poznania  funkcjonowania 
największej ligi koszykarskiej na 
świecie. Po dniach pełnych wra-
żeń wszyscy mogli złapać oddech  
w Central Parku będącym płu-
cami Nowego Jorku. Niesamo-
witych emocji dostarczył jeden   
z wieczorów, który uczestni-
cy spędzili na Broadway ciesząc 
oko i duszę magiczną opowieścią  
o Alladynie. W trakcie pobytu  
w Nowym Jorku uczestnicy oprócz 
zapewnionych wielu atrakcji mie-
li również  okazję rozmowy przez 
messengera z Marcinem Gorta-
tem.Wyjazd do USA dla zwycięz-
ców Sportowej Drużyny Marcina 
Gortata MG13 zostanie niezapo-
mnianym wspomnieniem. 

red. Aneta Małgorzaciak                                                
SP1 Tuszyn
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Kolejny suKces tuszyńsKiej „BlenDy”

Amatorzy z Klubu Fotograficznego „Blenda” z Miejskie-
go Centrum Kultury w Tuszynie nie zwalniają tempa. 

W listopadzie br. dwoje z nich sięgnęło po najwyższe laury 
w cyklicznym konkursie fotograficznym „Fotografia Miesią-
ca” organizowanym przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficz-
ne. Zwycięzcą konkursu został pan Wojciech Psiurski nato-
miast w temacie dodatkowym (w tym miesiącu to „ZYG-ZAG”) 
najwyżej oceniono pracę pani Teresy Michalskiej-Barskiej.  
W ten efektowny sposób laureaci nawiązali do bogatej tradycji 
sukcesów odnoszonych przez entuzjastów fotografii z tuszyń-
skiego MCK. Choć działalność  klubu trwa dopiero pięć lat, to 
karty jego kroniki są wypełnione licznymi osiągnięciami jego 
członków. W 2015 roku pan Tolek Patora – łódzki fotograf, dzien-
nikarz i wychowawca zaproszony do projektu fotograficznego 
przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował grupę 
pasjonatów fotografii. Pomoc, rady i uwagi Instruktora pozwo-
liły podopiecznym rozwinąć skrywane dotąd  zdolności i pasje. 
Pod skrzydłami pana Tolka Patory podnoszą swą wiedzę i umie-
jętności wspinając się na kolejne szczeble fotograficznego roz-
woju. Wymiernym efektem tej pracy są osiągnięcia grupy. Dziś 
na koncie Klubu znajduje się wiele spektakularnych sukcesów  
w postaci zwycięstw, II i III miejsc oraz wyróżnień. Zdjęcia tu-
szyńskich amatorów znajdywały uznanie w oczach jurorów 
konkursów ogólnopolskich  i lokalnych, takich jak:  „Przyrod-
nicze skarby gminy Tuszyn” – 2015, „Zabytkowa architektura 
miasta i gminy Tuszyn” – 2015, „Oblicza Łodzi” – 2016, „Za-
bytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn” – 2016, „V Wo-
jewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2017, Wojewódz-
ki Konkurs Fotograficzny pn.:„Nasza wieś” -  2017,  „XII Woj. 
Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2018,  Ogólnopolski Inter-
netowy Konkurs Fotograficzny „Fotografuj.pl” – 2018,   „XIV 

Woj. Przegląd Twórczości Dojrzałej” – 2018,  Ogólnopolski 
Konkurs Fotograficzny pn. :„Górniczy pejzaż, górniczy por-
tret” - 2019,  Ogólnopolski Konkurs pn.: „Przebudzenie wio-
sny” – 2019. Wśród tych, których laureatami byli członkowie 
Klubu Fotograficznego Blenda – Tuszyn, prestiżem wyróżnia-
ją się: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Power of Łódź 
- 2019” organizowany przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej  
w Łodzi i „Fotografia Miesiąca” organizowany przez Łódzkie To-
warzystwo Fotograficzne. Działalność Klubu Fotograficznego 
„Blenda” jest żywo komentowana w Tuszynie. Przyczyniają się 
do tego nie tylko jego sukcesy, ale także wystawy prac organizo-
wane na terenie Miejskiego Centrum Kultury. Niebanalne po-
dejście do prezentowanych tematów pozwoliło mieszkańcom  
spojrzeć w niezwykły sposób na otaczające ich przedmioty co-
dziennego użytku, czy też   zobaczyć inne, niecodzienne, obli-
cza miejsc w których żyją. Tuszyńskim amatorom fotografii nie 
są też obojętne sprawy ekologii. Angażując się w tą problematy-
kę, zaprezentowali swoje spojrzenie na tę bardzo istotną kwe-
stię współczesnego świata.  Efektem jest obecnie prezentowana 
wystawa pokazująca jak wpływamy na otaczającą nas przyro-
dę i co pozostawimy dla naszych dzieci i wnuków. Amatorzy  
z Klubu Fotograficznego „Blenda” z Miejskiego Centrum Kultury  
w Tuszynie nie zwalniają tempa i  przygotowują materiał na 
kolejną wystawę, której uroczysta premiera będzie miała miej-
sce już w marcu przyszłego roku.Wszystkich zainteresowanych 
fotografią, którzy chcą rozwijać swoją pasję i doskonalić swoje 
umiejętności a w przyszłości być może także zwyciężać w kolej-
nych konkursach, zapraszamy na zajęcia „Blendy – Tuszyn” do 
Miejskiego Centrum w Tuszynie w każdy wtorek w godz. 17.00 
– 20.00 .

INfORMaTycZNa MOc 
SZkOły pODSTaWOWEJ NR 2 W TUSZyNIE!

OSE to program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która 
umożliwia takim szkołom, jak nasza, dostęp do szybkiego, 

bezpłatnego i co ważniejsze – bezpiecznego Internetu. Powstał 
on dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. Na początku roku szkolnego OSE zapro-
ponował szkołom konkurs #OSEWyzwanie. Dzielnie podjęli-
śmy rzuconą przez organizatorów rękawicę. Zadania okazały 
się dość proste. Wykonaliśmy plakat „SMART Szkoła”, przed-
stawiający naszą wizję inteligentnej, nowoczesnej i bezpiecz-
nej szkoły. Pomyślnie przeszliśmy wszystkie testy. Wzięliśmy 
udział w Europejskim Tygodniu Kodowania CodeWeek 2019. 

Dzięki naszym opiekunom: p. Jerzemu Matyjaskowi, p. Moni-
ce Dulasińskiej i p. Katarzynie Miksie udało nam się znaleźć 
wśród laureatów i jedna z 800 mobilnych pracowni komputero-
wych niebawem wzbogaci wyposażenie szkoły. Radość i duma 
rozpierały wszystkich. Cieszyli się uczniowie, a zwłaszcza 
przyszli mistrzowie informatyki, doskonalący swe umiejętno-
ści programowania w ramach projektu Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego. Młodzi programiści poznają tajniki sztuki 
programowania pod czujnym okiem opiekuna, p. Jerzego Ma-
tyjaska, świetnie się przy tym bawiąc. Próbują oswoić „pytona”, 
czyli język programowania PYTHON.
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ERaSMUS + W Sp 1

Szkoła Podstawowa Nr1 w Tuszynie zorga-
nizowała po raz pierwszy  w swojej histo-

rii  mobilność uczniów ze Słowacji i Anglii w 
ramach projektu Erasmus+ „Unity 2017”. W 
dniach od 13 października do 19 października 
2019 roku szesnastu  uczniów wraz ze szkol-
nym koordynatorem projektu, p. Robertem 
Kobylarczykiem oraz czterema nauczyciela-
mi z Anglii i Słowacji realizowali zadania pro-
jektowe. Pracowaliśmy głównie metodą bio-
graficzną czy też zwaną inaczej metodą do-
kumentów osobistych ponieważ analizowali-
śmy dokumenty opisujące historie życia, listy, 
notatki, autobiografie, fotografie oraz ustne 

opowiadania. Uczniowie kooperowali w gru-
pach międzynarodowych brytyjsko-polsko
-słowackich podejmując się tworzenia pytań 
do gry planszowej, którą wyprodukujemy w 
2020 roku. W naszej grze zaprezentujemy 
wybitne osobistości XX wieku. Brytyjczy-
cy przedstawią postać Ireny Sendlerowej, 
Słowacy – Jana Pawła II, Węgrzy – Henryka 
Sławika, Czesi – Nicolasa Wintona, a Polacy 
Jana Karskiego. Wspomaga nas Fundacja Jana 
Karskiego w Nowym Jorku oraz grafik i twór-
ca gier planszowych, pan Maciej Czaplicki. 
Odwiedziliśmy Żydowski Instytut Historycz-
ny oraz Muzeum Powstania Warszawskiego 

w Warszawie. Odbyliśmy pieszą podróż po 
żydowskiej Warszawie poznając różne wąt-
ki historii stolicy Polski. Pani Ellen Mains  
z USA towarzyszyła nam nieprzerwanie  
w tej podróży po stolicy kraju  aby opowie-
dzieć  historię  swojego życia wspominając 
coroczne wakacje całej rodziny przed Drugą 
Wojną Światową w Tuszynie. Kto mógł spo-
dziewać się, że Amerykanie mają swoje korze-
nie w Tuszynie? Podczas mobilności wszyscy 
uczniowie zagrali jako pierwsi w Polsce w grę 
o Janie Karskim w wersji anglojęzycznej. Gra 
odbyła się we współpracy z Centrum Dialogu 
Marka Edelmana w Łodzi, na terenie Parku 
Ocalałych pod okiem specjalnie wykwalifiko-
wanego edukatora. Odwiedziliśmy też Cmen-
tarz Żydowski w Łodzi tak jak zaproponował 
Rabin Łodzi Dawid Szychowski. Przy po-
mniku Jana Pawła II w Częstochowie Angli-
cy i Słowacy odkrywali interesujące aspekty 
wpływu Papieża Polaka na ludzi. Nasi goście 
poznali słynne słowa Jana Pawła II odczytując 
je z pomnika; „Jeśli chcemy dowiedzieć się jak 
płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przy-
łożyć ucho do tego miejsca i trzeba usłyszeć 
echo całego życia narodu w sercu jego Matki 
i Królowej.” Dziękujemy naszym gościom za 
odwiedzenie naszego pięknego kraju i miasta 
Tuszyna z jego wyjątkowo bogatą historią. 

Szkolny koordynator projektu Erasmus+
Robert Kobylarczyk 

„ŁąCZY NAS TRADYCJA” W MCK TUSZYN

Nauczyciele, animatorzy kultu-
ry oraz pasjonaci sztuki i histo-

rii z gminy Tuszyn połączyli swe siły 
tworząc projekt „Łączy nas tradycja”. 
Projekt otrzymał dofinansowanie  
w kwocie 7500 zł. ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w Warszawie  
w ramach Programu Bardzo Mło-
da Kultura 2019-2021. Opera-
torem programu na woj. łódz-

kie był Łódzki Dom Kultury,  
a jednym z partnerów Miejskie Cen-
trum Kultury im Wł. ST. Reymonta 
w Tuszynie. W ramach projektu od 2 
do 16 października prowadzone były 
warsztaty plastyczne, taneczne i wo-
kalne o tematyce ludowej we wszyst-
kich szkołach podstawowych Gmi-
ny Tuszyn. 18 października w MCK  
w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 
20A odbył się finał projektu, które-
go celem było wprowadzenie dzieci  
w świat sztuki folklorystycznej, stwo-
rzenie warunków do rozwijania zain-
teresowań artystycznych, eliminacja 
barier pomiędzy światem kultury 
i edukacji, poprawa współpracy na 
płaszczyznach kultura i oświata, in-
tegracja dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu gminy oraz zwiększanie 

świadomości społeczności lokalnej  
o historii regionu. Koordynator i part-
nerzy projektu: Miejskie Centrum 
Kultury w Tuszynie, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Tuszynie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2  w Tuszynie, Szkoła Pod-
stawowa  w Górkach Dużych, Szkoła 

Podstawowa  w Wodzinie Prywatnym, 
Stowarzyszenie Kocham Tuszyn pod-
czas finału zaprezentowali cudowny 
koncert  w wykonaniu dzieci i  mło-
dzieży, długo oklaskiwany przez tu-
szyńską publiczność.


