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I MIEJSCE W POLSCE  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

„Pan Karp zarybia Wisłę 2019” 
to konkurs organizowany przez 
Towarzystwo Promocji Ryb i 
ANWIL S.A. dla Szkoły Pod-
stawowej w Wodzinie Prywat-
nym. W konkursie udział wzięło  
5 uczniów z klasy VII oraz 2 
uczniów  z klasy VI pod opieką 
pani Małgorzaty Tomaszewskiej 
i   pani Ewy Błaszczyk. Cela-
mi konkursu było: pobudzenie 
dzieci, nauczycieli i rodziców 
do wspólnego działania na rzecz 
ochrony środowiska wodnego 
oraz podniesienie poziomu wie-
dzy na temat ryb zamieszkują-
cych Wisłę i inne wody. Uczest-
nicy stanęli przed wyzwaniem 
realizacji działania na rzecz 
ochrony wód przed zanieczysz-
czeniami. Pani Małgorzata To-
maszewska napisała w tym celu 
scenariusz dotyczący przed-
sięwzięcia, pani Ewa Błaszczyk 
zajęła się organizacją realizacji 
w/w przedsięwzięcia, a ucznio-
wie zagrali odpowiednio przy-
dzielone im role wg scenariusza. 
Następnie uczeń klasy VIII do-
konał sfilmowania przeprowa-
dzonej inicjatywy, która w posta-
ci materiału wideo została prze-

słana do organizatorów, którzy 
ocenili przesłanie filmowe na-
szych uczniów jako najlepsze w 
starszej kategorii wiekowej przy-
znając I miejsce w Polsce. Nagro-
dą dla zwycięzców   był wyjazd 
w dniu 25 października na galę 
finałową do Włocławka, wręcze-
nie dyplomów i nagród, a przede 
wszystkim wspólne zarybianie 
najdłuższej polskiej rzeki. Głów-
ny punkt finału odbył się przy 
nabrzeżu na wysokości miejsco-
wości Kucerz koło Włocławka. 
Tam   nasi zwycięzcy   konkursu, 
a zarazem wspaniałej imprezy 
ekologicznej – pod okiem ichtio-
loga, przedstawicieli organizato-
ra i Zakładowej Straży Pożarnej 
ANWIL – wpuścili do Wisły 3 
tysiące małych węgorzy. Udział 
uczniów w zarybianiu Wisły był 
fotografowany i filmowany przez 
różne stacje telewizyjne. Nasi 
zwycięzcy oprócz tego, że pierw-
szy raz w życiu mogli trzymać 
w ręku młode węgorze i wpusz-
czać je do rzeki, to również wzięli 
udział w udzielaniu wywiadów 
do stacji telewizyjnych na temat 
podejmowanych działań ekolo-
gicznych w naszej szkole.

Dobro 
– podaj dalej...
Pod takim hasłem uczniowie ze 
SP im. Królowej Jadwigi w Wodzi-
nie Prywatnym  przeprowadzili  
tydzień wolontariatu, w którym 
kolejny już raz  włączyli się do 
ogólnopolskiej akcji społecznej 
„Szlachetna Paczka”. Dodatko-
wo uczniowie zorganizowali  
w szkole wiele akcji charyta-
tywnych do których należa-
ły: akcja „Pobaw się ze mną „ 
– przeprowadzona w oddzia-

le przedszkolnym, akcja „Po-
móż mi proszę” – polegająca 
na pomocy w nauce dzieciom  
z klas I-III, akcja „Marzycielska 
Poczta” – polegająca na pisaniu 
i wysyłaniu listów drogą tra-
dycyjną do dzieci ciężko cho-
rych, akcja „Podziel się kanapką  
z kolegą/koleżanką, którą przy-
gotowały dzieci z klasy III ze 
swoją wychowawczynią. Odbyły 
się również zajęcia o tematyce 
wolontariatu w klasach I-III pt.  
W szkole zostały też prze-
prowadzone zbiórki darów 
do Domu Małego Dziecka 
oraz karmy do schroniska.  
W sumie zebrano 204 kilogramy 
karmy  i mnóstwo środków spo-
żywczych i higienicznych oraz 
artykułów szkolnych dla dzie-
ci z Domu Dziecka. Wykonano 
również budę dla psa, która zo-
stała dostarczona do Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej uczniowie 
przygotowali paczki świąteczne 
- bożonarodzeniowe w ramach 
akcji „I Ty możesz zostać Świę-
tym Mikołajem”. Wszystkie ak-
cje charytatywne organizowane   
w szkole  cieszą się wielkim 
zaangażowaniem i akceptacją  
wśród uczniów, rodziców i na-
uczycieli.
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NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
 ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w 
praktyce zaczną obowiązy-

wać w Gminie Tuszyn zapisy zno-
welizowanej 6 września 2019 r.   
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, która nałożyła 
na wszystkich mieszkańców obowią-
zek selektywnej zbiórki (segregacji) 
odpadów w podziale na pięć frakcji.  
W przypadku stwierdzenia, iż właści-
ciele nieruchomości nie prowadzą pra-
widłowej segregacji odpadów koniecz-
nym będzie zastosowanie podwyższo-
nej opłaty za ich odbiór. Zmianie ule-
gnie również sposób rozliczenia Gminy 
z Firmą odbierającą odpady komunalne 
tj. z ustalonej stawki ryczałtowej - na 
system, w którym podstawą ustalenia 

wynagrodzenia za odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, stanowić będzie stawka za 1 tonę 
odebranych i zagospodarowanych od-
padów komunalnych. Biorąc powyższe 
pod uwagę bardzo ważne jest, abyśmy se-
gregację prowadzili w sposób dokładny  
i prawidłowy. Niestety od 2014 roku ob-
serwujemy ciągły wzrost ilości odpa-
dów produkowanych przez mieszkań-
ców Gminy Tuszyn. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na koszty jakie ponosimy 
w związku z ich zagospodarowaniem. 
Pamiętajmy, że poprzez przemyślane 
zakupy, prawidłową segregację i kom-
postowanie odpadów możemy realnie 
wpłynąć na ich ilość i wysokość opłaty 
za odbiór. 

WAŻNE INFORMACJE
 DLA OSÓB 

PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPORADRZĄ

W związku z nowelizacją ustawy o od-
padach, osoby prowadzące działal-

ność gospodarczą, wytwarzające odpady, 
mogą być zobowiązane do rejestracji w ba-
zie danych  o produktach  i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wszel-
kie informacje uzyskacie Państwo na stro-
nie internetowej www.bdo.mos.gov.pl, na 
której odpowiadając na kilka pytań dowie-
cie się czy wymagane będzie zarejestrowa-
nie w bazie Państwa firmy oraz wypełnicie  
i złożycie odpowiedni wniosek. 

TRADYCYJNIE I Z POSTĘPEM - CZYLI STARE I NOWE W SZkOLE PODSTAWOWEJ W GÓRkACH DuŻYCH

Kultywowanie tradycji w bardzo 
wiekowej szkole w Górkach 

Dużych nie może dziwić. Jesień jak 
zwykle jest u nas okazją do zadu-
my. Przed 1 listopada wspomina-
my zarówno naszych bliskich, jak 
i tych, którzy zapisali się w histo-
rii - tej ogólnonarodowej i lokal-
nej. Pamięć o nich jest wyrazem 
szacunku dla ich życia i dokonań. 
Nasza społeczność szkolna od lat 
opiekuje się grobem patrona szkoły, 
Franciszka Kujawińskiego, którego 
prochy spoczywają na cmentarzu  
w Tuszynie. Porządkujemy grób, 
układamy kwiaty i zapalamy znicze. 
Nasze tegoroczne działania wpisują 
sięw akcję „Szkoła pamięta”, której 
patronuje Minister Edukacji Naro-
dowej. Ma ona na celu uwrażliwie-
nie młodych ludzi na potrzebę pie-
lęgnowania pamięci o bohaterach 
naszej wolności, szczególnie tych, 
którzy są związani z historią dane-
go miejsca, regionu, społeczności. 
Nasi uczniowie wzięli też udział w 
projekcie „BohaterOn - Kartka dla 
powstańca”. Uczniowie klas star-
szych samodzielnie wykonali kartki 

oraz napisali szczere, z głębi serca 
płynące życzenia dla powstańców 
warszawskich. Uczestniczyliśmy 
również w ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu!”. Uroczyście,  
w obecności sztandaru, wszyscy 
odśpiewaliśmy cztery zwrotki Ma-
zurka Dąbrowskiego. 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości uczci-
liśmy także okazjonalnym apelem  
i wspólnym śpiewaniem pieśni le-
gionowych. Chętnie poznajemy też 
historię innych państw –  w listo-
padzie gościła u nas  grupa rekon-
strukcyjna, która w niekonwen-
cjonalny sposób przybliżyła nam 
greckich hoplitów. W parze z tra-
dycją idzie jednak postęp – i to dość 
zgodnie. Dzięki współpracy z sołec-
twem Górki Duże udało się zmo-
dernizować plac zabaw, który teraz 
wygląda pięknie i – co najważniej-
sze – umożliwi dzieciom bezpiecz-
ną, wspaniałą zabawę na świeżym 
powietrzu. Dziękujemy za cenną 
inicjatywę! Teraz czekamy tylko na 
dobrą pogodę. Ogromnym sukce-
sem naszej szkoły jest zdobycie na-
grody w Ogólnopolskim  Konkursie 

#OSEWyzwanie zorganizowanym 
przez Ministerstwo Cyfryzacji we 
współpracy z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej oraz Państwowym 
Instytutem Badawczym NASK.  Po-
czątkowo wydawało się nam, że „za 
wysokie progi na nasze nogi”, gdyż 
wymagania konkursowe były dość 
duże (m.in. zgłoszenie nauczycie-
la do OSEHero, podjęcie działań w 
programie CodeWeek2019, wyko-
nanie pracy plastycznej pt. Smart-
Szkoła). Postanowiliśmy jednak 
spróbować swoich sił i szczęścia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
Pani Mirosławy Wojny oraz pomocy 
innych nauczycieli i uczniów speł-
niliśmy wszystkie kryteria konkur-
sowe. Początkowo nie mogliśmy 
uwierzyć, że zostaliśmy laureatem 
tego konkursu. Ale teraz to już 
pewne! Jeszcze w tym roku szkol-
nym otrzymamy mobilną pracow-
nię multimedialną składającą się  
z 16 laptopów umieszczonych w 
przenośnej szafie z punktem dostę-
powym do Internetu. W piątek, 29 
listopada dyrektor szkoły Elżbieta 
Wojna odebrała certyfikat potwier-

dzający wygraną. 
Wreszcie NAGRODA NA MIARĘ! 
Sukces dodaje skrzydeł i sprawia, 
że „chce się chcieć”. Mieliśmy już 
CodeWeek, czyli Europejski Tydzień 
Kodowania,    który trwał w naszej 
szkole 14 dni. Teraz czas na Godzi-
nę Kodowania, która trwa… 10 080 
minut. Przed nami Tydzień Eduka-
cji Informatycznej!   Rozpoczęliśmy 
z przytupem. Godzinne, bardzo 
intensywne zajęcia z uczniami kl. 
VII i VIII przeprowadził absolwent 
naszej placówki, który niedaw-
no ukończył Politechnikę Łódz-
ką i jako informatyk-programista 
postanowił podzielić się swoją 
wiedzą z nieco młodszym poko-
leniem. Pracując w języku Scratch 
i przy okazji nieźle się bawiąc, 
uczniowie przygotowali projekt Po-
tańcówka. Okazało się, że progra-
mowanie nie jest wcale takie trudne. 
Więcej informacji o bieżących wy-
darzeniach  w Szkole Podstawowej  
w Górkach Dużych (tych tradycyj-
nych i tych postępowych) można 
znaleźć na stronie www.szkolagor-
ki.pl
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DOTKNIJ 
OLIMPIJSKIEGO MEDALU 

W dniu 10 października 2019 
r. w ramach projektu reali-

zowanego we współpracy z Mi-
nisterstwem Sportu i Turystyki,  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Tu-
szynie odbyło się spotkanie, które-
go gośćmi byli: Pan Tadeusz Mytnik 
srebrny medalista z Montrealu,  Pan 
Mieczysław Nowicki prezes RROl  
w Łodzi oraz Pan Tomasz Rosset 
wiceprezes. W trakcie spotkania 
zaprezentowane zostały wywalczo-
ne przez Gości medale olimpijskie, 
a uczestnicy poznali historię ich 
zdobycia. Była to znakomita okazja 
do popularyzacji idei olimpijskiej, 
szlachetnego współzawodnictwa  
i zasad fair play. Uczestnicy poznali 

bliżej ideę olimpijską, mięli okazję 
porozmawiać z wybitnymi sportow-
cami, uzyskać pamiątkowe zdjęcia  
i autografy, a wszystko po to, by 
kształtować ich świadomość, pro-
mować wartości, takie jak uczci-
wość, konsekwencja  w działaniu, 
praca indywidualna  i w zespole, 
patriotyzm (w tym lokalny), łącze-
nie aktywności fizycznej z edukacją, 
sportowy styl życia. To motywacja do 
działania dla uczestników spotkań  
i pokazanie wartych naśladowa-
nia autorytetów i wartości, które są 
istotą idei olimpijskiej, wywodzącej 
się ze starożytnej Grecji, a wskrze-
szonej przez barona Pierre de Co-
ubertina. 

SIęGAJMY PO KSIĄżKI

28 listopada 2019 r. już po raz piąty 
w Szkole Podstawowej im. Królo-

wej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym 
odbyła się akcja promująca czytel-
nictwo pod hasłem  „Sięgajmy po 
książki”.  W związku z przypadającą 
w tym roku 80. rocznicą wybuchu II 
wojny światowej uczniowie sięgnęli 
po najpiękniejsze utwory opisujące 
losy Polski i Polaków w tymże okre-
sie. Akcję swym honorowym patro-
natem objęli: Burmistrz Miasta Tu-
szyna oraz  Biblioteka Pedagogiczna  
w Piotrkowie Trybunalskim. W 
jej programie odbył się międzysz-
kolny konkurs  „II wojna światowa 
w literaturze polskiej”, w którym 
wzięli udział reprezentanci wszyst-
kich szkół z terenu gminy Tuszyn. 

Uczestnicy wystąpili w pięknych 
strojach, przy akompaniamencie 
muzyki, co pozwoliło przenieść się 

na chwilę w klimat tych trudnych lat. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za tak piękne przygo-
towanie się do konkursu i reprezen-
towanie swoich szkół. W progra-
mie akcji, oprócz konkursu, odbyły 
się również warsztaty prowadzone 
przez pedagogów Biblioteki Pedago-
gicznej w Piotrkowie Trybunalskim: 
„Historia książki” oraz zajęcia zawo-
doznawcze prowadzone przez na-
uczycieli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi  
w Piotrkowie Trybunalskim.

Marta Goszczyńska

Tuszyńskie 
koło seniorów 

„MArzenie” 
nie zwAlniA TeMpA...

Seniorzy z tuszyńskiego Koła „Marzenie” po raz kolejny brali udział w Okręgo-
wym Zjeździe Seniorów, który odbył się 28 października w Urzędzie Miasta  

w Łodzi. Po oficjalnym otwarciu,  przemowach, życzeniach i gratulacjach 
związanych ze zbliżającym się Dniem Seniora rozpoczęła się cześć arty-
styczna, w której artyści z Koła „Marzenie” przedstawili skecz, promu-
jąc tym samym Tuszyn. Rozbawiona publiczność wysłuchała m.in. taki 
oto wiersz: „W mieście Tuszyn koło Łodzi fajny Klub Seniorów jest, każ-
dy chętnie tu przychodzi bo tu wszystko jest na fest, czy emeryt czy ren-
cista każdy jest tu zuch i chwat, kto się bawi w naszym klubie zaraz mu 
ubywa lat”. Podczas zjazdu wyróżniono i odznaczono osoby pomagające  
i czynnie angażujące się w życie Seniorów w naszym regionie. Miło nam po-
informować, że Złotą Odznakę Honorową od Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali: Pani Zofia Rygielska 
– Prezes tuszyńskiego Koła „Marzenie” oraz Pan Sylwester Golus – Radny 
Powiatowy Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Wszystkim wyróżnionym  
i odznaczonym serdecznie gratulujemy!



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 4

STOWARZYSZENIE KOCHAM TUSZYN UPAMIęTNIŁO REYMONTA
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Święta tuż... tuż...

Świąteczny klimat zawitał już do 
MCK Tuszy 1 grudnia pojawił do 

nas Mikołaj oraz licznie zjawiły się 
dzieci. Z okazji Mikołajek Fabryka 
Marzeń przedstawiła bajkę „Elf pso-
tek  i magiczny młotek”, która podbiła 
serca najmłodszych. Po bajce Mikołaj 
rozdawał świąteczne gadżety i różne 
słodkości,  dzieci miały okazję po-
prosić Mikołaja o wymarzony prezent   
i zrobić sobie z nim zdjęcie. Natomiast 
6 grudnia odbyły się Bożonarodzenio-

we warsztaty dla dzieci wraz 
z rodzicami, podczas których 
wykonano  przeróżne ozdoby 
świąteczne: papierowe choin-
ki, zawieszki na choinkę, sanie 
św. Mikołaja. Takie warsztaty to 
idealny czas na miłe i kreatyw-
ne spędzenie czasu wolnego z 
dzieckiem oraz rozwijanie jego 
zdolności manualnych.

K.C.

70 Lat PuBLiCZNEJ SŁużBY ZDROwia
Na tERENiE GMiNY tuSZYN

Problemy zdrowotne towarzyszyły ludziom ciągle, wszyscy się rodzili i umierali, często chorowali – a wtedy zwracano się o pomoc do osób mających wiedzę o lecznictwie. 
Losy medycyny kształtowały i rozwijały się wraz z historią naszego kraju, poddając się wpływom geograficznym, kulturowym, politycznym i środowiskowym.  
Własną historię opieki medycznej posiada również Gmina Tuszyn. Nie rozpoczęła się ona z powstaniem w 1949 roku Spółdzielczego Ośrodka Zdrowia- 
zinstytucjonalizowanej struktury publicznej, ale tym okresem zajmiemy się w opracowaniu. Ten krótki rys historyczny powstał z trzech powodów: 70 rocznicy 
powstania pierwszej medycznej placówki publicznej (1949),  50 jubileuszu pracy zawodowej lek. Bolesława Karpińskiego (1969), 30 lecia oddania mieszkańcom w 
użytkowanie obecnej Przychodni przy ulicy Żeromskiego 24/26 (1989).

INFORMACJE HISTORYCZNE 1949-1999
W niniejszej części opracowania wykorzystane 
zostały materiały zawarte w Książce Kazimierza 
Brzezińskiego i Andrzeja Gramsza „TUSZYN od 
królewszczyzny do hiperbazaru”.  Zaktualizowane 
o zapamiętane przez Pracowników informacje  
i posiadaną dokumentację.
O zdrowie tuszynian na co dzień zaczęto dbać  
w miejskiej poradni, która powstała w roku 1949 – z 
inicjatywy spółdzielców „Samopomocy Chłopskiej” 
jako Spółdzielczy Ośrodek Zdrowia. Duży osobisty 
wkład w jego zorganizowanie włożyli dwaj ówcześni 
prezesi GS, Stanisław Michalak i Stanisław Brzóska. 
Dzięki ich staraniom uchwała walnego zgromadzenia 
z grudnia 1948 roku wymagała tylko kilku miesięcy, 
by 22 lipca następnego roku zmaterializować się  
w gotowym na przyjęcie pierwszych pacjentów ośrodku. 
Pomieszczeń użyczyła Miejska Rada Narodowa na 
drugim piętrze swej siedziby, podstawowe wyposażenie  
i etaty zapewniła Gminna Spółdzielnia.
Początkowo  tylko jeden etat lekarski dzieliło między 
siebie trzech dojeżdżających z Łodzi doktorów 
(przyjmowali po dwa razy w tygodniu Jerzy Beck, Stefan 
Galuba i Jan Matuszkiewicz). Na etacie pielęgniarki 

pracowała Halina Weselak. Wkrótce uruchomiono 
gabinet stomatologiczny  - z dentystami:  Stefanią i 
Leopoldem Strzelczykowskimi, technikiem Piotrem 
Strzelczykowskim i pomocą dentystyczną w osobach 
Haliny Kudrzyckiej – Kotlickiej i Bogumiły Michalak. 
W 1951 roku Jerzy Beck przeszedł na  ełen etat i został 
kierownikiem ośrodka.

W tym kształcie organizacyjnym podstawowa 
opieka zdrowotna w Tuszynie funkcjonowała przez 

kilkanaście lat, wzbogacając się w roku 1958 o izbe 
porodową, w której pracował dr. Nowakowski.  
Dopiero w 1967 na bazie spółdzielczego ośrodka 
utworzono Powiatową Przychodnię Obwodową, 
obejmującą opiekę zdrowotną prawie 45 tysięcy  
z Andrespola, Andrzejowa, Czarnocina, Głuchowa, 
Ksawerowa, Nowosolnej, Wiśniowej Góry i Rzgowa. 

Stomatolog dr Stefania Strzelczykowska i asystentka Halinka k.
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W 1975 roku Powiatową Przychodnię Obwodową 
przekształcono na Przychodnię Rejonową   w Tuszynie 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, 
którą w roku 1976 przeniesiono z budynku, gdzie 
funkcjonował urząd miasta, do nowej siedziby przy 
ul. Parkowej 4. Przyjmowano tam pacjentów do roku 
1989, kiedy to oddano do użytku nowy, okazały obiekt 
Przychodni przy ul. Żeromskiego24/26. 

Budynek Samorządowej Przychodni Zdrowia

Leczyli tam wówczas w Poradni Ogólnej: Jerzy Beck, 
Bronisława Kudra, K. Walas, Romuald Bladowski, 
Zbigniew Gembarowski, w poradni pediatrycznej: 
I. Sabela, Jerzy Pasiński, W. Radocz, W. Albinowska, 
w Poradni Chirurgicznej: Czesław Bartkow, W. 
Kluszczyński, G.Marciniak, J. Domaniecki, A.Dziki, 
M.Ofi erski, Okraszewski, w Poradni Laryngologicznej: 
T. Karwacka, J. Lutosławska, A. Pieniński, S. Stanek, 
w Poradni Psychiatrycznej A. Antosiewicz, w Poradni 
Kardiologicznej: L. Fluderski, w Neurologicznej: 
Z. Góral, Sroka, w Okulistycznej:  H. Orzeł, H. 
Krawczyk, T.Izdebski, w Poradni Stomatologicznej: 
A. Funkiewicz, Z. Depczyńska, B. Korzeniowska, E. 
Stawerska, M. Marciniak, w Poradni Przeciwalkoholowej: 
A. Stokowska. Laboratorium prowadziła Leontyna 
Góralska.
1 lipca 1992 roku Przychodnię Rejonową podległą 
piotrkowskiemu ZOZ przekształcono w Ośrodek Zdrowia  
Tuszynie i podporządkowano urzędowi gminy, który na 
początku 1999 roku, został przekształcony w Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Samorządowa 
Przychodnie Zdrowia w Tuszynie.  Zatrudniającą 
wówczas oprócz lekarzy 23 osoby pomocniczego 
personelu medycznego oraz 9 pracowników biurowych 
i fi zycznych. 
W Poradni Ogólnej leczą (dane z 1999 roku ): 
Z. Gembarowski, K. Walas, R. Bladowski, w Poradni D: 
E. Bladowska, G. Kujawska, w Poradni K: B. Karpiński, 
A. Makuła, w Poradni Chirurgicznej: P. Berłowski, Z.Lis, 
w Poradni Ortopedycznej J. Hass, w Poradni Zdrowia 
Psychicznego J. Strzelec, w Poradni Neurologicznej: 
S. Gutowski, w Poradni Stomatologicznej: K. Pryca, 
B. Korzeniowska, T. Podkul. W punktach lekarskich 
przyjmują chorych: w Głuchowie – A. Rzetelska, 
w Górkach Dużych – E. Dyszy -Nowak, w SP nr 2 
– A. Szczepaniak.

Lek. Z.Gembarowski 

W roku 1998 lekarza Tuszyńskiej Przychodni 
z Poradni Ginekologicznej, dr B. Karpińskiego spotkało 
znaczące i sympatyczne wyróżnienie. Za długoletnią 
i skuteczną prace na rzecz profi laktyki raka piersi 
w ogólnopolskim plebiscycie miesięcznika „Twój 
Styl” uzyskał tytuł „Lekarz – Przyjacielem – Kobiety”. 
Uroczystość wręczenia laureatom dyplomów odbyła 
się 26 maja 1998 roku w warszawskich Łazienkach, a 
uświetniła ją swoją obecnością p. prezydentowa Jolanta 
Kwaśniewska. 
Informacje dotyczące Kierowników Przychodni zostały 
skorygowane i uzupełnione jednak na podstawie 
posiadanej dokumentacji  archiwalnej i medycznej. 
Kierownikami Przychodni kolejno byli: Jerzy Beck (1960-
1966), Wiesław Kuzitowicz (1967-1970), Jerzy Pasiński 
(1971-1972),Bolesław Karpiński (1970-1974) (1977-1978) 
oraz (1998-2000), Zbigniew Gembarowski (1978-1998), 
Elżbieta Dyszy- Nowak (2000-2011), Krystyna Walas 
(2011-2012), Żaneta Karczewska (2012 do chwili obecnej).

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE W ROKU 2012-2019

W roku 2019 w Samorządowa Przychodnia Zdrowia 
w Tuszynie zatrudnia lub współpracuje z 59 osobami 
wśród których jest 30 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 położne, 3 
fi zjoterapeutów oraz personel administracji i pomocniczy. 
Zabezpiecza świadczenia dla 9 tys. pacjentów z terenu 
Gminy Tuszyn i gmin ościennych. 
Przychodnia działa zgodnie ze swoją Misją „ZDROWIE 
PACJENTÓW NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ”. 
Dla zachowania wysokiego poziomu świadczeń 
ciągle się kształci i poszerza działalność. W tym 
roku uruchomiona została dodatkowo Poradnia 
Geriatryczna oraz Pracownia Holtera. Ważnym 
wydarzeniem dla mieszkańców było uruchomienie 
w roku 2015 Pracowni RTG. 

zdjęcie 5. Pracownia RTG

W 2012 roku przystąpiliśmy do IV edycji Konkursu 
Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię 
Onkologii, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Certyfi kat Zdrowa Gmina Polska unia Onkologii

Dzięki zaangażowaniu instytucji lokalnych oraz 
działaniom podejmowanym przez SPZ w Tuszynie 
GMINA TUSZYN znalazła się na 10 miejscu (na 506 gmin 
zgłoszonych) w FINALE konkursu, którego ideą jest 
podkreślenie wagi badań profi laktycznych. Z Narodowym 
Instytutem Zdrowia Publicznego zrealizowano Program 
diagnostyki HCV w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy.

HCV Dyplom uznania Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
w Warszawie

Przychodnia współpracowała z Fundacją Jolanty 
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w projekcie 
MOTYLKOWE SZPITALE. Wolontariusze przeprowadzili 
metamorfozę Poradni Pediatrycznej. 
W trosce o wysoką jakość udzielanych świadczeń 
medycznych Samorządowa Przychodnia Zdrowia w 
Tuszynie wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 
9001 potwierdzający prowadzenia działalności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 
zakresu realizowanych usług. 
W październiku 2019 roku, otrzymaliśmy CERTYFIKAT 
AKREDYTACYJNY NR:2019/P/94 - MINISTRA 
ZDROWIA potwierdzający spełnienie standardów 
akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Jest 
to ogromne wyróżnienie, które posiada 185 placówek poz 
na ponad 6 tys. istniejących z terenu całej Polski.

Na terenie Przychodni funkcjonuje 8 poradni w ramach 
umowy z NFZ oferujących bezpłatne świadczenia:

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
(lek. Agnieszka Korzeniewska-Jaworska/ Zastępca 
Dyrektora, lek. Krystyna Walas, lek. Marek Dryja, lek.
Elżbieta Dyszy-Nowak, lek. Agnieszka Rzetelska, dr 
n. med. Anna Woźniak oraz M.Wojna- pielęgniarka 
koordynującą, mgr Danuta Dobiech, Katarzyna 
Grzankowska, lic. Bożena Lipińska). Konsultacje 
specjalistyczne udzielane są przez lek. Katarzynę 
Simińska diabetologa, dr n. med. Marka Fijałkowskiego 
pulmonologa oraz Otolaryngologa dziecięcego dr n. med. 
Tomasza Jarocha). 
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W tym PORADNIA PEDIATRYCZNA (lek. 
Grażyna Kujawska, dr n.med. Agnieszka 
Konopka, lek. Aleksandra Wojtasik – Bu-
landa oraz Dagmara Król pielęgniarka, 
Marta Kałucka położna);
PORADNIA STOMATOLOGICZNA (lek. 
dent. Małgorzata Motylska, lek. dent. 
Andrzej Szczepaniak oraz  asystentki 
stomatologiczne Anna Bednarczyk, Justy-
na Sokołowska); 
PORADNIA POŁOŻNICZO–GINEKO-
LOGICZNA (lek. Bolesław Karpiński, lek. 
Jacek Opinc, lek. Witold Rogowski, lek. 
Anna Funk-Frydrychowska oraz poł. Elż-
bieta Świtała); 
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (lek. 
January Daszuta, lek. Jarosław Jaśniews-
ki,  lek. Piotr Misiak oraz piel. Spec. Beata 
Marchewczyńska); 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
(dr n. med. Jarosław Strzelec, psycholog - 
mgr Anna Ożadowicz); 
PORADNIA OKULISTYCZNA (dr n. med. 
Agnieszka Iwanicka-Waliszek, lek. Monika 
Kopka – Fryzeł); 
PORADNIA GERIATRYCZNA (lek. Anna 
Woźniak - specjalista geriatra); 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII (mgr M.Ści-
bor, mgr spec.fizjo. W.Szymelfenig, mgr 
Paulina Zasada oraz konsultacje dr n.med. 
Aleksandra Stasiak – Pietrzak spec. reha-
bilitacji).

W ramach świadczeń komercyjnych 
działają 4 poradnie specjalistyczne:
PORADNIA NEUROLOGICZNA (dr 
hab. n. med. Anna Jurewicz, lek. Anna 
Gierszon); 
PORADNIA ORTOPEDYCZNA (lek. Janusz 
Hass, lek. Mariusz Wójcik);
PORADNIA  DERMATOLOGICZNA (dr n. 
med. Piotr Styczyński); 
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 
(lek. Mariola Lukas, dr n. med. Tomasz 
Jaroch).
Pacjenci mają możliwość przeprowadzenia 
wielu badań diagnostycznych w pracown-
iach: 
PRACOWNIA RTG (lek. Paweł Gładysz ra-
diolog, mgr Krystyna Gabara);
LABORATORIUM (Kierownik: mgr Joan-
na Cybula, mgr Anna Janiczek, tech. Elżbi-
eta Nowak); 
PRACOWNIA USG (lek. Anna Gierszon, 
lek. Anna Dembowska, lek. Jacek Opinc, dr 
n. med. Piotr Misiak, lek. Paweł Gładysz, dr 
n. med. Błażej Pruszczyński); 
PRACOWNIA HOLTERA. 

W 2019 roku zatrudniony jest personel 
administracji i pomocniczy: Główna Księ-
gowa mgr Teresa Kaczmarek; Dział Ogól-
noorganizacyjny mgr Dagmara Defińska, 
lic. Sylwia Wąs; Rejestracja: Aleksandra 
Nowakowska, Marta Pokora, lic. Monika 
Gumola, mgr Monika Kita, Adam Kocańs-
ki- informatyk; Działy Pomocnicze: Emil-
ia Pietrzkowska, Iwona Gajewska, Michał 
Wójcik, Marek Radosław.
Gabinety wynajmują: 

APTEKA MELISA, SUPPORTO - pielęg-
niarska opieka długoterminowa domowa, 
GEERS- aparaty słuchowe, PSYCHIATRA 
dr n. med. Marta Zaik-Myślińska, MEDY-
CYNA PRACY lek. R. Wichrowski, PORAD-
NIA DIETETYCZNA Nutrimento. 
W ramach realizacji programów promoc-
ji zdrowia podpisane są umowy z: Naro-
dowym Funduszem Zdrowia (Choroby 
Układu Krążenia, cytologia, mammogra-
fia); Salve Medica projekt edukacyjny 
„MAMMOGRAFIA DLA ZDROWIA”; 
Narodowym Instytutem Geriatrii, Reu-
matologii i Rehabilitacji  w Warszawie 
„PROGRAM PROFILAKTYKI OSTEO-
POROZY”; Ministerstwem Zdrowia oraz 
Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o. 
„PROGRAM W ZAKRESIE EDUKACJI 
I PROFILAKTYKI DEPRESJI POPORO-
DOWEJ W MAKROREGIONIE CEN-
TRALNYM”; Szpital Zakonu Bonifratrów 
w Łodzi im. Jana Bożego „REHABILITAC-
JA UKŁADU RUCHU U BONIFRATRÓW”.
Dzięki Panu Ryszardowi Urbanowi 
Prezesowi Stowarzyszenia „KOCHAM 
TUSZYN” powstała wystawa 70 LAT ME-
DYCZNEJ PLACÓWKI PUBLICZNEJ NA 
TERENIE GMINY TUSZYN.  Uroczyste 
otwarcie wystawy nastąpi podczas Sesji 
Rady Miasta w Tuszynie w dniu 30 grud-
nia 2019 roku. Zostanie ona następnie um-
ieszczona na terenie przychodni.

Samorządowa Przychodnia Zdrowia  
w Tuszynie we współpracy z Panem 
Ryszardem Urbanem sukcesywnie zbiera 
zdjęcia, dokumenty oraz spisuje wspom-
nienia byłych pracowników. Ogromne 
zaangażowanie okazuje również  Pani 
Bożena Lipińska- pielęgniarka zatrudnio-
na w gabinecie szkolnym. Osoby, które 
posiadają materiały historyczne prosimy 
o ich udostępnienie. Cenne będą również 
spisane wspomnienia. Staną się one pod-
waliną powstania nowego opracowania, 
które z ogromną  przyjemnością przekaże-
my w przyszłości mieszkańcom naszej 
gminy.

Tablica wystawa tematyczna w SPZ Tuszyn

 

PRACOWNIA HOLTERA JuŻ DZIAŁA 
– ZAPRASZAMY

 DO SAMORZĄDOWEJ  
PRZYCHODNI ZDROWIA W TuSZYNIE!

Istnieje możliwość wykonania HOLTERA CIŚNIENIOWE-
GO. Badanie jest płatne.Wymagane jest skierowanie lekar-

skie. Zapisy w Gabinecie Zabiegowym (gab. 102). Telefon: 
42-614 30 97 wew.102. Holter to kardiologiczne badanie dia-
gnostyczne, które wykonuje się za pomocą przyrządu do ca-
łodobowego monitorowania ciśnienia – pomiar wykonywa-
ny jest i zapisywany w pamięci urządzenia co ok. 15 minut,  
w nocy częstotliwość pomiarów jest zazwyczaj ni co mniejsza (po-
miar ciśnienia co ok. 30 minut). Odczyt wyników pomiaru ciśnie-
nia oraz interpretacja wyników holtera ciśnieniowego możliwy 
jest dopiero  w czasie wizyty kontrolnej po wykonaniu badania.

CERTYfIKAT AKREDYTACYJNY
 DLA SAMORZĄDOWEJ 

PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

Miło nam poinformować, iż Samorządowa Przychodnia 
Zdrowia w Tuszynie jest pierwszą  w powiecie łódzkim 

wschodnim placówką medyczną z Certyfikatem Akredytacyj-
nym przyznawanym przez Ministra Zdrowia. Jest on wydawany 
na okres 3 lat i stanowi formę potwierdzenia, że opieka świad-
czona w jednostce spełnia kryteria jakości i bezpieczeństwa  
w odniesieniu zarówno do pacjentów jak i osób zatrud-
nionych. Jest to dla każdej placówki medycznej duże wy-
różnienie i wymierne potwierdzenie wysokiej jakości re-
alizowanych usług oraz spełnienia ponad 120 standardów  
  zakresu: wszechstronności opieki, praw pacjenta, poprawy ja-
kości, bezpieczeństwa, dokumentacji medycznej, organiza-
cji jednostki i infrastruktury. Centrum Monitorowania Jakości   
w Ochronie Zdrowia przyznało Akredytację 185 placówkom spośród  
6 tys. przychodni POZ mających umowę z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

Certyfikat Zdrowa Gmina Polska unia Onkologii

Dzięki zaangażowaniu instytucji lokalnych oraz 
działaniom podejmowanym przez SPZ w Tuszynie 
GMINA TUSZYN znalazła się na 10 miejscu (na 506 gmin 
zgłoszonych) w FINALE konkursu, którego ideą jest 
podkreślenie wagi badań profilaktycznych. Z Narodowym 
Instytutem Zdrowia Publicznego zrealizowano Program 
diagnostyki HCV w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy.

HCV Dyplom uznania Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
w Warszawie

Przychodnia współpracowała z Fundacją Jolanty 
Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w projekcie 
MOTYLKOWE SZPITALE. Wolontariusze przeprowadzili 
metamorfozę Poradni Pediatrycznej. 
W trosce o wysoką jakość udzielanych świadczeń 
medycznych Samorządowa Przychodnia Zdrowia w 
Tuszynie wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 
9001 potwierdzający prowadzenia działalności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 
zakresu realizowanych usług. 
W październiku 2019 roku, otrzymaliśmy CERTYFIKAT 
AKREDYTACYJNY NR:2019/P/94 - MINISTRA 
ZDROWIA potwierdzający spełnienie standardów 
akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej. Jest 
to ogromne wyróżnienie, które posiada 185 placówek poz 
na ponad 6 tys. istniejących z terenu całej Polski.

Na terenie Przychodni funkcjonuje 8 poradni w ramach 
umowy z NFZ oferujących bezpłatne świadczenia:

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
(lek. Agnieszka Korzeniewska-Jaworska/ Zastępca 
Dyrektora, lek. Krystyna Walas, lek. Marek Dryja, lek.
Elżbieta Dyszy-Nowak, lek. Agnieszka Rzetelska, dr 
n. med. Anna Woźniak oraz M.Wojna- pielęgniarka 
koordynującą, mgr Danuta Dobiech, Katarzyna 
Grzankowska, lic. Bożena Lipińska). Konsultacje 
specjalistyczne udzielane są przez lek. Katarzynę 
Simińska diabetologa, dr n. med. Marka Fijałkowskiego 
pulmonologa oraz Otolaryngologa dziecięcego dr n. med. 
Tomasza Jarocha). 



WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJAlNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL8 8


