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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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PONAD 2,4 MLN DOFINANSOWANIA DLA TUSZYNA
mina Tuszyn otrzymała wsparcie finansowe na budowę ponad 3-kilometrowego odcinka sieci
wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu
dostęp do kanalizacji uzyska kilkuset
mieszkańców. W dniu 13 lutego 2020 r.
stosowną umowę podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

G

Łódzkiego wicemarszałkowie – Zbigniew Ziemba i Piotr Adamczyk oraz
Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold
Małecki. Całkowita wartość projektu zatytułowanego „Kanalizacja
ściekowa w Tuszynie – poprawą
stanu środowiska w gminie” wynosi
prawie 4,3 mln zł. Dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2,4 mln
zł. Budowa kanalizacji ściekowej
w Tuszynie pozytywnie wpłynie na
ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami.
Inwestycja ma zostać zakończona we
wrześniu 2020 r.

 JUBILEUSZ
SAMORZĄDOWEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA
 ODDZIAŁ INTEGRACYJNY
W SP2
 TUSZYŃSKIE
LICEUM KORZYSTA
Z NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
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nowy SamocHóD raTownIczo-GaśnIczy Dla oSP w TuSzynIe leSIe
14 lutego 2020 r. przed walnym
zebraniem, podczas którego Zarząd
OSP Tuszyn Las otrzymał jednogłośnie absolutorium, odbyło się oficjalne przekazanie nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo – gaśniczego
marki MAN TGM 18.320 4×4 BB
dla OSP Tuszyn Las.
Wśród wielu zaproszonych gości,
którzy przybyli na uroczystość byli
m.in.: Komendant KP PSP Koluszki
Bryg. – Krzysztof Supera, Burmistrz
Miasta Tuszyna – Witold Małecki, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuszynie – Andrzej Małecki wraz
z Radnymi, Radni Powiatowi – Sylwester Golus i Bogumił Skorupski,
v-ce Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP
w Tuszynie – Antoni Kosiada oraz
druhny i druhowie z OSP Tuszyn Las
na czele z Prezesem – druhem Marcinem Defecińskim. W niedzielę 16
lutego po mszy o godz. 12.00 Ks.
Proboszcz Parafii p.w. Św. Krzysztofa w Tuszynie Lesie – Tadeusz

U

Słobodziński dokonał uroczystego
poświęcenia nowego samochodu. Na
uroczystość przybył Minister Inwestycji i Rozwoju – Waldemar Buda.
Przekazany Samochód został zabudowany przez firmę Moto-Truck na
podwoziu MAN TGM 18.320 4×4

BB. Na jego wyposażeniu znajduje
się m.in. zbiornik wody o pojemności 4600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 460 litrów, autopompa
o wydajności 3000 litrów na minutę, linia szybkiego natarcia, działko
wodno-pianowe i maszt oświetlenio-

wy. Dodatkowo auto posiada 4 zraszacze oraz szereg innego sprzętu:
wentylator oddymiający, armaturę
wodno-pianową, aparaty powietrzne,
radiotelefon przewoźny, radiostacje
nasobne, kamerę termowizyjną, pilarki do cięcia drewna, piłę ratowniczą, opryskiwacz spalinowy, zestaw
PSP R1, zestaw do czyszczenia kominów, szybkie natarcie o długości
60 m, 4 drabiny nasadkowe, detektor
wielogazowy oraz dużo innego drobnego sprzętu wykorzystywanego
przy akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Całkowity koszt przekazanego samochodu wyniósł 850.000 zł. Dofinansowanie: WFOŚiGW w Łodzi
– 380.000 zł, Komenda Główna
PSP – 80.000 zł, Gmina Tuszyn –
390.000 zł.
Wyposażenie np. piły ratownicze
zakupiła Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuszynie Lesie z własnych środków, a zakup kamery termowizyjnej
w dużej mierze sfinansowano dzięki
programowi MSWiA 5000+ dla OSP.

zakoŃczył SIę remonT ul. TySIąclecIa w TuSzynIe z DoTacją w wySokoścI 143.467 zł

rząd Miasta w Tuszynie zrealizował inwestycję polegającą na remoncie ulicy Tysiąclecia w Tuszynie
(Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie), współfinansowaną z budżetu państwa w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Remont kosztował 293.037,35
zł, w tym 143.467 zł pochodzi z dotacji.
Zakres remontu drogi obejmował: roboty pomiarowe i przygotowawcze,
frezowanie wraz z profilowaniem nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie
i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, regulację wysokościową zjazdów
i przejść dla pieszych wraz z krawężnikami, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej, regulację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie
elementów bezpieczeństwa ruchu oraz
dwóch podwyższonych przejść dla pieszych z kostki brukowej.
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oTwarcIe całej HalI zalanDo w GłucHowIe

ozwija się strefa aktywności inwestycyjnej przy węźle Tuszyn
w Głuchowie. 20 lutego br. odbyła
się oficjalna ceremonia otwarcia całego już Centrum Logistycznego Zalando w Głuchowie – Gmina Tuszyn.

Na uroczystości obok przedstawicieli Firm Zalando i DHL obecni byli
m.in. doradca Wojewody Łódzkiego
– Pan Stanisław Muszyński, Starosta Łódzki Wschodni – Pan Andrzej
Opala oraz Burmistrz Miasta Tuszy-

na – Pan Witold Małecki. Warto dodać, że Centrum Logistyczne Zalando w Głuchowie, posiada już 29 mln.
klientów i wysyła paczki do 17 krajów europejskich. Aktualnie pracuje
tu ponad 1400 osób z regionu.
Rozwój całej strefy aktywności inwestycyjnej w Głuchowie jest możliwy dzięki staraniom władz Gminy
Tuszyn.
W listopadzie tego roku zakończy
się kolejna bardzo ważna inwestycja w strefie – budowa ronda w Głuchowie, które zgodnie z decyzją Mi-

Z
DofInanSowanIe Dla TuSzyna
Do PołączeŃ auToBuSowycH

P

onad 185 tys. zł przekazał Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński jako dofinansowanie połączeń autobusowych na linii Tuszyn
– Łódź w roku 2020. Środki pochodzą z funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i przekazywane są na podstawie wniosków składanych do Urzędu Wojewódzkiego. Podczas konferencji, która odbyła się 31 stycznia w Urzędzie Miasta
w Tuszynie, symboliczny czek odebrał Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki. Na konferencji obecni byli: Minister Inwestycji i Rozwoju – Waldemar Buda, Wojewoda
Łódzki – Tobiasz Bocheński, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Po-

lityki Społecznej w łódzkim urzędzie wojewódzkim – Piotr Cieplucha, Radny Powiatowy – Sylwester
Golus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – Andrzej Małecki wraz z radnymi, Burmistrz Miasta Tuszyna – Witold Małecki, zastępca Burmistrza Miasta Tuszyna –
Maria Kopczewska, Skarbnik Gminy Tuszyn – Małgorzata Ożarek,
pracownicy Urzędu Miasta w Tuszynie. W ramach programu „Przywracamy przystanki” na 2020 rok województwo łódzkie dostało do rozdysponowania ponad 44,1 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie otrzyma
95 linii autobusowych. Natomiast
w 2019 roku było to 90 połączeń autobusowych.

nistra Infrastruktury jest finansowane z budżetu państwa za kwotę prawie 10 milionów zł. Rozbudowa
skrzyżowania usprawni komunikację
w strefie aktywności inwestycyjnej
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.
W przyszłości pracę w Strefie Aktywności Inwestycyjnej przy węźle
Tuszyn w Głuchowie znajdzie ponad
5 tys. osób.

łóDzka SPecjalna STrefa
ekonomIczna w TuSzynIe

inicjatywy Burmistrza Miasta
Tuszyna - Witolda Małeckiego
4 marca br. w MCK Tuszyn odbyło się spotkanie przedsiębiorców
z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na
spotkaniu zaproszeni goście przed-

stawili nowe możliwości prowadzenia biznesu na terenie Gminy Tuszyn
z ulgą podatkową.
Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Szczegóły na plakacie!
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III TurnIej Halowej PIłkI nożnej STrażaków w TuSzynIe
mina Tuszyn była gospodarzem III turnieju halowej piłki nożnej Strażaków
z terenu
powiatu
łódzkiego
wschodniego, który odbył się
8 lutego 2020 r. na terenie Hali
Sportowej przy ul. Tysiąclecia.
Turniej zorganizowany został
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach a także Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Do
udziału zgłosiło się aż 25 drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych,
jednak z uwagi na możliwości organizacyjne decydowała kolejność
zgłoszeń i do rozgrywek zakwalifikowano 12 drużyn, które w losowaniu podzielono na 4 grupy: Grupa
A – OSP Tuszyn, OSP Stare Skoszewy, OSP Gospodarz; Grupa B – KP
PSP Koluszki, OSP Starowa Góra,

G

OSP Justynów; Grupa C – OSP Wardzyń, OSP Karpin, OSP Kalino; Grupa D – OSP Modlica, OSP Długie,
OSP Będzelin. Po przeprowadzonych eliminacjach grupowych, półfinałach w finale znalazły się cztery
drużyny,z których bezkonkurencyjną
okazała się jednostka OSP Długie

DofInanSowanIe w wySokoścI
946.608 zł Dla oSP w TuSzynIe
24 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisana została umowa
pomiędzy OSP Tuszyn a Zarządem
Województwa Łódzkiego, na podstawie której Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuszynie otrzyma dofinansowanie
w wysokości 946.608 zł na realizację
projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz
z wyposażeniem dla OSP Tuszyn”,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Uchwała Zarządu Wojewódz-

4

twa Łódzkiego Nr 1659/19 z dnia
20 grudnia 2019 r.). Wniosek o pozyskanie środków złożony został przez
OSP Tuszyn jeszcze w 2015 r.
Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Waldemar Buda,
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Piotr Adamczyk, Zastępca
Burmistrza Miasta Tuszyna – Maria
Kopczewska, Radny Powiatowy –
Sylwester Golus, Prezes OSP Tuszyn
– Grzegorz Busiakiewicz oraz Skarbnik OSP Tuszyn – Tadeusz Wejfel.

pokonując w rzutach karnych drużynę PSP Koluszki.
Turniej stojący na bardzo wysokim poziomie uświetnili swoją
obecnością, wręczając nagrody dla
zwycięzców: Minister Inwestycji
i Rozwoju – Waldemar Buda, Łódzki
Komendant Wojewódzki – nadbry-

gadier Jarosław Wlazłowski, Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej
Opala, Burmistrz Miasta Tuszyna
– Witold Małecki, Burmistrz Rzgowa – Mateusz Kamiński, Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach – bryg. Krzysztof Supera, Prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP RP– druh Dariusz
Krzewiński oraz Prezes OSP Tuszyn – druh Grzegorz Busiakiewicz.
Miło nam poinformować, że
najlepszych strzelcem turnieju
został zawodnik OSP Tuszyn –
Radosław Jedliński, który strzelił 7
bramek. OSP Modlica zajęła 6 miejsce a OSP Tuszyn uplasowała się na
7 miejscu. Organizatorzy turnieju
złożyli szczególne podziękowania
za pomoc pracownikom Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie.

oBcHoDzIlIśmy 70-lecIe PuBlIcznej
SłużBy zDrowIa w TuSzynIe
SamorząDowcy wręczylI Honorowe
TyTuły „zaSłużony Dla GmIny TuSzyn”

W

dniu 30 grudnia
2019 roku odbyła
się Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej w Tuszynie, która była wyjątkowa z powodu obchodów 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) oraz
otrzymania CERTYFIKATU AKREDYTACYJNEGO NR:2019/P/94 –
MINISTRA ZDROWIA dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. Podczas sesji Dyrektor Przychodni – Pani Żaneta Karczewska
przedstawiła rys historyczny tworzenia się opieki medycznej na terenie
gminy. Dzięki wieloletniej współpracy z Prezesem Stowarzyszenia Kocham Tuszyn Ryszardem Urbanem,
powstała wystawa tematyczna, która została zaprezentowana w trakcie

Sesji i przewieziona do Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. Burmistrz Miasta Tuszyna
– Pan Witold Małecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie – Pan Andrzej Małecki wręczyli
Honorowe Tytuły „ZASŁUŻONY
DLA GMINY TUSZYN” lekarzowi Bolesławowi Karpińskiemu oraz
Panu Ryszardowi Urbanowi Prezesowi Stowarzyszenia Kocham Tuszyn. Wyróżnienia przyznawane są
Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie za wyjątkowe zasługi i pracę na
rzecz mieszkańców Gminy Tuszyn.
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STrażacy meDykom

S

tojąc w obliczu trudnej sytuacji,
jaka obecnie panuje w kraju i na
świecie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuszynie i Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie-Lesie przyłącza
się do akcji #strażacymedykom . Od
piątku 3 kwietnia do odwołania zbieramy wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szpitali
i niesienia pomocy potrzebującym.
Zebrany sprzęt i produkty przekażemy na rzecz okolicznych szpitali.Jeżeli i Ty chcesz wspomóc służby medyczne i szpitale zrób to bezpiecznie

Z

za naszym pośrednictwem. Najpilniejsze potrzeby okolicznych szpitali
to: maseczki chirurgiczne, półmaski
twarzowe z filtrem FFP2 lub FFP3,
fartuchy, czepki i podkłady flizelinowe jednorazowe, kombinezony
ochronne – barierowe, odzież barierowa, obuwie jednorazowe, przyłbice ochronne, rękawiczki nitrylowe,
płyny dezynfekcyjne do rąk, płyny
dezynfekcyjne do powierzchni, szafki ubraniowe na odzież ochronną.
Rzeczy zebrane podczas trwającej obecnie zbiórki przeznaczymy
w pierwszej kolejności dla Specja-

listycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. Punkt, gdzie będzie można przynieść potrzebne rzeczy i bezpiecznie
złożyć w wyznaczonym miejscu,
znajduje się w budynku garażu OSP
Tuszyn przy ulicy Źródlanej 29 oraz
w budynku garażu OSP Tuszyn-Las

przy ulicy Prusa 9. Pamiętajcie –
przychodząc do punktu zbiórki podchodzimy pojedynczo, nie tworzymy skupisk, a dary pozostawiamy
w miejscu do tego przeznaczonym.
Kontakt za pośrednictwem e-mail:
oc@tuszyn.info.pl lub telefonicznie
pod numerem 504 077 145.

Pomoc Dla SzPITala w TuSzynku

S

zanowni Państwo, miło nam poinformować, że dzięki ludziom
dobrej woli udało się uruchomić
bezpłatne działania pomocowe dla
Szpitala w Tuszynku. Na portalu
społecznościowym FB – Łódź szyje
dla Medyków, można znaleźć kon-

takt do osób, którym warto przekazać materiały (bawełnę lub flizelinę,
gumki lub sznurki bawełniane) niezbędne do stworzenia maseczek dla
potrzebujących placówek medycznych. Poniżej prezentujemy płynące
z serca podziękowania z Tuszynka!

oGranIczenIe DzIalalnoścI
InSTyTucjI kulTury
PrzeDłużone Do oDwołanIa

godnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii w okresie od dnia 20
marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury
i rozrywki, z projekcją filmów lub
nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów
filmowych, działalności bibliotek,
archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Oznacza to, iż Miejskie Centrum
Kultury im. Wł. St. w Tuszynie
wraz z filią w Tuszynie Lesie, świetlicą w Żerominie zostały na ten
okres zamknięte dla uczestników
wszelakich zajęć, koncertów czy wystaw. Miejska Biblioteka Publiczna, która działa w ramach MCK rów-

nież nie prowadzi wypożyczeń ani
zwrotów książek. Niektóre zajęcia
artystyczne zostały przeniesione do
świata wirtualnego i tam instruktorzy są w stałym kontakcie z uczestnikami zajęć i przekazują materiały do
nauki. Jeśli macie jakieś pytania to
można dzwonić do MCK pod nr tel.
42 614-25-89 od pon. do pt. w godz,
8.00-14.00, po godz. 14.00 do 17.00
można dzwonić pod nr 510-141-599.
Bardzo nam źle z tym wszystkim ale
musimy wytrzymać tą całą sytuację
i wierzyć w to, że niedługo się znów
spotkamy na koncertach, warsztatach czy zajęciach w MCK. Ale teraz
najważniejsze to #zostańwdomu.
Możecie umilić sobie ten czas zaglądając na naszą stronę na facebooku,
gdzie wstawiamy różne propozycje na miłe spędzenie wolnego czasu. Życzymy Wam dużo zdrowia
i dbajcie o siebie.
Załoga MCK Tuszyn

W

SenIor – wIGor Informuje

trosce o bezpieczeństwo seniorów placówka Dziennego Domu Senior Wigor w Tuszynie,
zgodnie z poleceniem Wojewody
Łódzkiego, zawiesiła działalność
12 marca. Pracownicy są jednak na
miejscu, żeby zadbać o prawidłowe
funkcjonowanie jednostki, obserwować sytuację i ewentualne wytyczne
do dalszych działań, oraz zapewnić
podopiecznym wsparcie telefoniczne. Wykonywane są telefony w celu
sprawdzenia jak seniorzy radzą sobie w tej trudnej sytuacji i czy mają
wsparcie rodziny lub znajomych. Oso-

by, które go potrzebują mogą liczyć
na pomoc w czynnościach takich jak
zakup produktów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz
niezbędnych lekarstw, aby sami mogli
zostać w domu i nie narażać swojego
zdrowia. Trwają również gruntowne
porządki na terenie placówki oraz odkażanie powierzchni, tak by powrót do
Wigora był przyjemny i bezpieczny.
Wszystkim seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia na zbliżające
się Święta Wielkanocne. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej
święconki i mokrego dyngusa!
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ceny za oDBIór oDPaDów w GmInIe TuSzyn – PrawDa o oDPaDacH!
1 stycznia 2020 r. w praktyce zaczęły
obowiązywać zapisy znowelizowanej
6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na wszystkich
mieszkańców obowiązek selektywnej
zbiórki (segregacji) odpadów. Przez
pierwsze dwa miesiące br. Urząd
Miasta w Tuszynie prowadził akcję
edukacyjno – informacyjną, która
uświadomiła mieszkańców jak ważne jest produkowanie mniejszej ilości
odpadów i prawidłowa ich segregacja
oraz miała na celu uchronić mieszkańców przed podwyżką opłaty za
odpady. Jak do tej pory w Gminie Tuszyn nikt z mieszkańców nie otrzymał
decyzji o podwyższonej opłacie za
odbiór odpadów komunalnych, która
wynosi aktualnie 76 zł miesięcznie od
osoby. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy to firma odbierająca
odpady ma obowiązek kontrolować
prawidłowość segregacji a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

W

miętać przede wszystkim o tym, że
osoby, które nie segregują odpowiednio odpadów komunalnych narażają
innych na wyższą cenę za odbiór odpadów w przyszłości.

w drugim przetargu rozstrzygniętym
w dniu 12 lutego 2020 r. Odpady komunalne / zmieszane – 1198 zł brutto,
szkło – 540 zł brutto, papier – 648 zł
brutto, elektroodpady – 864 zł brutto,
metale i tworzywa sztuczne – 972 zł
brutto, bioodpady – 1080 zł brutto,
Dlaczego opłaca się
popiół – 1080 zł brutto, opony – 1080
segregować odpady!
Zapisy znowelizowanej ustawy na- zł brutto, wielkogabaryty – 2052 zł
rzuciły m.in. rozliczanie się z firmą brutto.
odbierającą odpady za każdą odebraZ podanych cen wynika jasno,
ną i zagospodarowaną tonę odpadów. że te same odpady przeznaczone
Przypomnijmy tylko, że w pierwszym do segregacji – wrzucone jednak
unieważnionym przez Urząd Miasta do pojemnika na odpady pozostaw Tuszynie przetargu w dniu 6 grud- łe po segregacji/zmieszane kosztunia 2019 r., najkorzystniejsza oferta ją mieszkańców dużo więcej! Jeśli
opiewała na kwotę 1171,80 zł brutto zatem utrzymamy wypracowany
za odbiór i zagospodarowanie 1 tony przez pierwsze dwa miesiące br.
odpadów niezależnie od ich frak- poziom prawidłowej segregacji odcji. Poniżej przedstawiamy obowią- padów i nie wyprodukujemy ich
zujące ceny za odbiór i zagospodaro- więcej możliwe będzie utrzymanie
wanie 1 tony odpadów z podziałem na aktualnej ceny za odbiór i zagospoposzczególne frakcje, które wynikają darowanie odpadów, która w Gmiz najkorzystniejszej oferty przedsta- nie Tuszyn wynosi nadal 19 zł miewionej Urzędowi Miasta w Tuszynie sięcznie od osoby!

loner - SPełnIone muzyczne marzenIa

itam wszystkich fanów muzyki wszelkiej, tych grających
i tych słuchających. Trudne czasy dla
wszystkich, więc i dla nas. Ale może
watro oderwać się na chwilę od problemów dnia codziennego i porozmawiać o naszych pasjach i marzeniach.
Moje pierwsze muzyczne marzenie
spełniłem z zespołem FAYERWERK.
Występy w amfiteatrze, nad jeziorem
Czos podczas Międzynarodowego Festiwalu Piknik Country w Mrągowie
w latach 2001-2013, dwie wydane autorskie płyty, występy na scenach całego kraju i wiele nagród, w tym dwukrotnie, ta najważniejsza w muzyce
country, Dyliżans za rok 2009 i 2011.
Zespół dziś już nie istnieje, a ja zapragnąłem spełnić moje drugie, wielkie
muzyczne marzenie. Tym razem blues. Ta muzyka fascynowała mnie zawsze, a przede wszystkim irlandzki
muzyk, kompozytor, wokalista i wirtuoz gitary Gary Moore. Zasłuchany
w jego przepiękne ballady postanowiłem przenieść je na nasz, polski-tuszyński grunt. Pierwsze tłumaczenia
przeleżały trochę na dnie szuflady
by wreszcie, na początku 2019 roku
ujrzały światło dzienne. Tak o to
6

przekazać te informacje do Urzędu
Miasta w Tuszynie. Na tej podstawie
obligatoryjnie wystawiana będzie
decyzja o opłacie podwyższonej dla
danej posesji. Od dnia 2 marca br.
w naszej gminie odpady odbiera firma Juko Sp.z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, która informuje o tym fakcie mieszkańców na przekazywanych
harmonogramach odbioru odpadów!
Oto treść informacji Firmy Juko:
„Przypominamy, iż od 01.01.2020
r. istnieje obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym
nasi pracownicy będą przeprowadzali kontrole odbieranych odpadów,
a w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji, zgodnie z art. 6k
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zostanie naliczona opłata podwyższona”.
Na portalach społecznościowych
związanych z naszą gminą ukazało
się wiele komentarzy na temat odpadów komunalnych ale musimy pa-

w Miejskim Centrum Kultury w Tuszynie rozpoczął działalność zespół
LONER. Do współpracy zaprosiłem
znanego tuszyńskiego basistę Tadeusza Bocheńskiego oraz dwóch, moich wychowanków z MCK, gitarzystę Dawida Kamińskiego i perkusistę
Damiana Lipińskiego. Panowie, bez
zastrzeżeń, zaakceptowali moje pomysły i już wiosną zadebiutowaliśmy
podczas plenerowej imprezy „Powitanie lata w Tuszynie” prezentując
pierwszych sześć utworów. Pomysł
wypalił, spotkało nas bardzo gorące
przyjęcie. To dało motywację do jesz-

cze intensywniejszej pracy. Pojawiły
się kolejne utwory. Na tuszyński finał WOŚP 2020 zespół przygotował
ponad godzinny program. Niestety
występ stanął pod znakiem zapytania,
po sylwestrowej kontuzji kolana perkusisty. LONER zmuszony tą sytuacją wystąpił w wersji akustycznej, co
okazało się być strzałem w dziesiątkę.
Specyficzny klimat koncertu bardzo
podobał się publiczności. W przekonaniu, że podążamy właściwą drogą
rozpocząłem działalność managerską,
której pierwszymi efektami były koncerty w łódzkim klubie „Stara Szkut-

nia” oraz w MCK w Tuszynie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn. Koncerty
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Strona zespołu na Facebooku w tydzień osiągnęła kilkaset polubień,
popłynęło wiele pochlebnych komentarzy. Pojawiły się również pierwsze plany koncertowe na sezon letni.
Niestety kolejne występy w Tuszynie,
Grotnikach, Sułominie, Mrągowie
i Wiśle stanęły pod znakiem zapytania
z powodu szalejącej pandemii. Mam
nadzieję, że przynajmniej część tych
planów uda się zrealizować. Cieszę
się, że udało mi się przekonać do bluesa młodszych kolegów i że wspólnie przekazujemy tę muzykę innym.
A wszystko to dzięki wsparciu wiernych fanów, których mamy coraz więcej i którym serdecznie dziękujemy za
pozytywną energię. Obecną przerwę
w koncertach wykorzystujemy na nagrania w studiu. Pierwsze trzy utwory
są już w realizacji. Będą również teledyski. A moje marzenie muzyczne
i główny cel LONERA na przyszłość
to występ na Festiwalu Rawa Blues
w Katowickim Spodku.
Bogdan Lesiak
instruktor muzyki w MCK Tuszyn
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kluB foToGrafIczny „BlenDa – TuSzyn” ma 5 laT!
swoją wiedzę i umiejętności wspinając się na kolejne szczeble fotograficznego rozwoju. Choć historia
klubu trwa dopiero pięć lat, to karty
kroniki „BLENDY”są wypełnione
licznymi osiągnięciami jego członków. Dziś na ich koncie znajduje się
wiele spektakularnych sukcesów.
Zdjęcia tuszyńskich fotografików
znajdywały uznanie w oczach jurorów konkursów ogólnopolskich
i lokalnych, takich jak: „Przyrodnicze Skarby Gminy Tuszyn” – 2015
r., „Zabytkowa Architektura Miasta
i Gminy Tuszyn” – 2015 r., „Architektura Miasta i Gminy Tuszyn” –
2016 r., „Oblicza Łodzi” – 2016 r.,
„Nasza wieś” – 2017 r., Wojewódzkie Przeglądy Twórczości Dojrzałej
„Przystanek 60+” – kolejne edycje
2017 i 2018 r., „Fotografuj Pl” –

2018 r., „Górniczy pejzaż, górniczy
portret” – 2019 r., „Przebudzenie
wiosny” – 2019 r., „Power of Łódź
– 2019” czy Konkursy Łódzkiego
Towarzystwa Fotograficznego na
zdjęcie miesiąca. Działalność Klubu
Fotograficznego „Blenda” to także
organizowane na terenie MCK wystawy: „Przemijanie” – 6.03.2016
r., z okazji 600 – lecia Tuszyna
„Mój Tuszyn” – 2016 r., „Rzeczywistość nieoczywista” – 31.03.2017
r., „Uwierz w siebie, możesz więcej”
– 16.11.2017 r., Przyroda bez nas sobie poradzi a my bez niej?” – 2018 r.,
„Tuszyn jakiego nie znacie” – 2018
r., „Wiosna w mojej okolicy” – 2019
r. i „Opowiem ci o Tuszynie” –
8.03.2020 r. Niebanalne podejście do
prezentowanych tematów pozwoliło
mieszkańcom spojrzeć w niezwykły

sposób na otaczające ich przedmioty
codziennego użytku, zobaczyć inne,
niecodzienne oblicza miejsc, w których żyją, czy też ukazać w kadrze
istotę przemijania. Tuszyńskim amatorom fotografii nie są też obojętne
sprawy ekologii. Angażując się w tę
problematykę, zaprezentowali swoje
spojrzenie na bardzo istotną kwestię
współczesnego świata. Fotograficy Klubu Fotograficznego „Blenda” z Miejskiego Centrum Kultury
w Tuszynie nie zwalniają tempa i już
pracują nad nowym materiałem, który będą mogli wykorzystać w kolejnych konkursach i wystawach.
Zapraszamy do zapoznawania
się z informacjami o działalności
Blendy i oglądania ich wystaw na
FB – Klub Fotograficzny Blenda
Tuszyn.

Foto. Archiwum Blendy/MCK w Tuszynie

„Opowiem Ci o Tuszynie” – to tytuł
kolejnej wystawy entuzjastów fotografii zrzeszonych w Klubie Fotograficznym „BLENDA”.
Niebanalne ujęcia naszego miasta
nadały szczególną oprawę uroczystym obchodom tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Rok
2020 jest szczególny dla klubowiczów, ponieważ pięć lat temu, rozpoczęli swoją przygodę z aparatem
fotograficznym w ręku. To wtedy,
w 2015 r. Pan Tolek Patora – łódzki
fotograf, dziennikarz i wychowawca – na zaproszenie MOK, zorganizował w tuszyńskim Domu Kultury
warsztaty, w trakcie których zachęcił
miejscowych amatorów do rozwijania rodzącej się w nich pasji. Działając pod czujnym okiem instruktora,
klubowicze nieustannie podnoszą

Szkoła PoDSTawowa nr 1 w TuSzynIe w czaSIe czaSoweGo
oGranIczenIa funkcjonowanIa jeDnoSTek SySTemu ośwIaTy
W związku z epidemią koronawirusa, od 25 marca 2020 r. szkoły w całej Polsce mają obowiązek nauczania
zdalnego. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie biorą udział
w tej formie kształcenia. Nauczyciele
prowadzą zajęcia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Wykorzystują dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne typu
e-podręcznik, kontakt mailowy i inne
urządzenia techniki telekomunikacyjnej i multimedialnej. Zdalne nauczanie nigdy nie było praktykowane
w szkołach w Polsce, dlatego jest to
niesamowite wyzwanie dla uczniów,
nauczycieli, rodziców i dyrektora
szkoły. Ten czas jest dla nas wszyst-

kich trudny, ale musimy mieć nadzieję, że wszystko wróci do normy, a my
spotkamy się wkrótce w murach naszej jedynki. Dyrektor szkoły Joanna
Owczarek- Szymajda wraz z nauczycielami życzą wszystkim Uczniom
i Rodzicom przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.
Drodzy Rodzice i Nauczyciele,
Przyjaciele!
Idea wolontariatu propagowana
przez Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski jest jedną z najważniejszych wartości realizowanych
przez naszą społeczność szkolną. Nie
możemy więc pozostać bezczynni
wobec potrzeb, które wynikają z tego

trudnego momentu dla naszego Kraju. Nasza szkoła pragnie włączyć się
w pomoc dla walczących z koronawirusem pracowników medycznych
lekarzy, pielęgniarzy i sanitariuszy
Szpitala CZMP w Łodzi. Organizujemy zbiórkę następujących artykułów: maski chirurgiczne, maski
twarzowe, kombinezony ochronne,
gogle/okulary ochronne, fartuchy jednorazowe, nieprzemakalne ochraniacze na buty, rękawiczki jednorazowe,
środki do dezynfekcji skóry, środki do
dezynfekcji sprzętu i powierzchni, respiratory.
Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych z Państwa ww. rzeczy mogą
być nieosiągalne, ale być może

KTOŚ, kto ma do nich dostęp i może
się podzielić z potrzebującymi. Muszą one być oryginalnie zapakowane. Szpital jest w stanie opakowania
zdezynfekować. Może są takie osoby,
które potrafią uszyć maski twarzowe
i w ten sposób włączyć się w pomoc.
Instrukcję wykonania takiej maski
można znaleźć w Internecie. Rzeczy
przynosimy do szkoły i oddajemy
pracownikowi, który pełni dyżur na
portierni w następujących dniach:
6.04.2020 r.- 9.04.2020 r., 14.04.2020
r.- 17.04.2020 r., 21.04.2020 r.24.04.2020 r. w godzinach od 10.0011.00.
Wszystkim Ofiarodawcom z góry
dziękujemy

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

7

oDDzIał InTeGracyjny w Szkole PoDSTawowej nr 2 w TuSzynIe

W

krótce (o terminie poinformujemy) rozpoczynamy rekrutację
do pierwszego w historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie oddziału
integracyjnego klasy I. Będzie to klasa maksymalnie 20-osobowa, w tym
5 miejsc zostanie zarezerwowanych
dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego. Opiekę nad
oddziałem obejmie wychowawca oraz
drugi nauczyciel współorganizujący
kształcenie. Tym samym zapewniamy
równe szanse wszystkim dzieciom.
Dbamy o wysoki poziom uczenia się,
ale jednocześnie, co bardzo ważne,
realizujemy w praktyce ideę edukacji
włączającej, której celem jest wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do utworzenia w przyszłości
włączającego społeczeństwa, czyli
społeczeństwa, w którym osoby niezależnie od różnic, m.in. w stanie
zdrowia, sprawności, pochodzeniu,
wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność
postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego.
Uczymy dzieci empatii, wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka, akceptowania różnic i czerpania z nich.
Uważamy, że tuszyńska „Dwójka”
jest gotowa na podjęcie tego wyzwania. Od kilku lat pracujemy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując wymagania i indywidualizując proces uczenia się.
W bieżącym roku szkolnym pracujemy z ośmiorgiem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego (są to osoby m. in. z niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, spektrum
autyzmu,
niepełnosprawnościami
sprzężonymi itp.) oraz z ponad osiemdziesięciorgiem uczniów z opiniami
poradni psychologiczno-pedagogicznych. W gronie nauczycieli mamy
oligofrenopedagogów,
pedagogów
specjalnych, psychologa, logopedę,
terapeutę pedagogicznego, specjalistę
TUS. Rada pedagogiczna ciągle się
szkoli i doskonali swoje umiejętności.
Trzy lata temu przyjęliśmy do naszej
szkoły pierwsze dziecko, które wymagało zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie. Obawialiśmy się, ale szybko przekonaliśmy
się, że praca włożona w przygotowanie zespołu klasowego na przyjęcie
nowej uczennicy zaprocentowała.
Uczniowie otoczyli dziewczynkę
opieką, zaakceptowali. Przełamaliśmy pierwsze lody. Okazało się, że
umiemy i chcemy tak pracować. Stąd
decyzja o zrobieniu kolejnego kroku
na drodze rozwoju placówki – o utworzeniu oddziału integracyjnego.
Oferujemy naszym uczniom cały
pakiet zajęć – od zajęć z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne,
rozwijające
umiejętności uczenia się, rozwijające
kompetencje społeczno-emocjonalne,
terapeutyczne) poprzez specjalistyczne (np. logopedyczne) aż po różnego
rodzaju zajęcia rewalidacyjne, w zależności od potrzeb danego dziecka

i zaleceń zawartych w orzeczeniu lub
opinii. Nie bez znaczenia jest fakt, iż
Szkoła Podstawowa nr 2 jest szkołą
bez barier architektonicznych, w dużej części parterową, doskonale wyposażoną. Posiadamy m.in. salę pracy
indywidualnej, w całości przeznaczoną dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Bardzo blisko współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach. Jej
pracownicy często goszczą w naszej
szkole, uczestniczą w posiedzeniach
zespołów opracowujących Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), pomagają
nam w rozwiązywaniu problemów
poprzez pogłębioną diagnozę, prowadzoną na terenie placówki, szkolą
nauczycieli.
Z dużą przychylnością do pomysłu
utworzenie oddziału integracyjnego
odniosła się nasza Rada Rodziców, co
cieszy, bo świadczy o dobrej współpracy na linii szkoła – rodzic. Również organ prowadzący szkołę, czyli
Gmina Tuszyn rozumie podejmowane
przez nas wyzwania i motywy, które
za nimi stoją. Nie bez znaczenia jest tu
na pewno fakt, że w całej gminie oraz
w dwóch sąsiednich nie ma szkoły,
która prowadziłaby oddziały integracyjne. Nasze dzieci z orzeczeniami są
dowożone do szkół łódzkich lub pabianickich. Wszystkich zainteresowanych uczniów, rodziców i opiekunów
(nie tylko przyszłorocznych pierwszo-

klasistów, ale również dzieci w innym
wieku, starsze lub młodsze) zapraszamy do kontaktu. Jeśli będzie to możliwe, odbędą się Drzwi Otwarte. O ich
terminie poinformujemy na naszej
stronie internetowej. Dzieci zaprosimy wówczas na zajęcia, prezentujące
zasoby „Dwójki” i na świetną zabawę, a z dorosłymi spotka się dyrektor
szkoły oraz zaproszeni goście – wśród
nich m.in. Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Koluszkach, Nauczycielka z oddziału integracyjnego jednej ze szkół łódzkich,
Absolwentka takiego oddziału oraz
jej Mama, Pani Przewodnicząca Rady
Rodziców. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać
ewentualne wątpliwości. Wierzymy
bowiem, że wybraliśmy słuszną, choć
trudną drogę. Chcemy zapewnić jak
najlepsze warunki rozwoju wszystkim
dzieciom.
Informacji udzielamy telefonicznie
(881775218) i mailowo (dyrektor@
sp2tuszyn.pl) oraz przez profil szkoły
na FB.
Istnieje także możliwość rozmowy
o utworzeniu oddziałów integracyjnych na innych poziomach, nie tylko
w klasie I, ale to już zależy od zainteresowania i woli rodziców. Zapraszamy do rozmów, do kontaktu, do wymiany informacji.
Zapraszamy do „Dwójki” – bardzo
wyjątkowej szkoły, otwartej na potrzeby całej lokalnej społeczności.
Barbara Krawczyk-Podlecka
Dyrektor SP2 w Tuszynie

wakacje kreDyTowe I nIe Tylko
jak BankI cHcą Pomóc SwoIm klIenTom?
W związku z rozprzestrzeniającą
się w Polsce epidemią koronawirusa, wielu klientów banków, w szczególności kredytobiorców może się
znaleźć lub już znalazło się w sytuacji, w której regularna spłata
rat kredytowych jest utrudniona
lub wręcz niemożliwa. Dlatego też
banki zdecydowały się na wprowadzenie możliwie uproszczonych
i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami
i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
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Jakie to działania? Oto ich lista tyczyć kredytów mieszkaniowych,
uzgodniona z bankami i przedsta- konsumpcyjnych dla klientów inwiona przez Związek Banków Pol- dywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na
skich:
1. Banki ułatwią w sposób maksy- szybkim rozpatrywaniu wniosków
malnie uproszczony - w zakresie tych klientów, którzy uzasadnią kodopuszczonym przepisami obecnie nieczność odroczenia (zawieszenia)
obowiązującego prawa - odroczenie spłaty kredytu ich sytuacją finanso(zawieszenie) spłaty rat kapitało- wą spowodowaną pandemią koronawo-odsetkowych lub rat kapita- wirusa COVID-19.
łowych przez okres do 3 miesięcy 2. Banki udzielą pomocy wszysti automatyczne wydłużenie o ten sam kim przedsiębiorcom, którzy mieli
okres łącznego okresu spłaty kredytu na koniec 2019 roku zdolność krepod warunkiem przedłużenia okre- dytową, zostali dotknięci skutkami
su obowiązywania zabezpieczenia koronawirusa COVID-19 i którym
spłaty kredytu. Ułatwienia mają do- w najbliższych miesiącach upływa
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termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia
na wniosek klienta finansowania
na okres do 6 miesięcy.
3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej,
podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców
na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do
odroczenia spłaty kredytów.
4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych
od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank
w odniesieniu do odroczenia spłaty
kredytów.
5. Banki nie będą pobierać opłat
lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki
umożliwią składanie tych wniosków
w sposób odformalizowany, tj. bez
konieczności składania dodatkowych
dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy
aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania
ww. wniosków również w formie
zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty
elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie
do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.
Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej
nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to
zapisane w umowie z bankiem, pod
warunkiem możliwości dokonania
identyfikacji klienta.
6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim
klientom będącym przedsiębiorcami
dostępu do krótkoterminowego
kredytu służącego ustabilizowa-

niu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami
pandemii koronawirusa COVID-19.
Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich
dniach przez władze państwowe
i agendy rządowe, które umożliwią
zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad
ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.
7. Banki wezmą udział w pracach,
które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę
płatności zbliżeniowych do kwoty
100 PLN.
8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować
dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy
urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

d 16 marca 2020
r.
społeczność
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła
II w Tuszynie pozytywnie zdaje egzamin
z nauczania zdalnego.
Początki nie były łatwe, ale przy dużym
zaangażowaniu każdej
ze stron – uczniów,
rodziców oraz nauczycieli udało się
stworzyć podstawę do
nauki w systemie e-learningu. Kreatywne podejście sprawiło, że wymiana wiedzy i doświadczenia opiera się na elektronicznej
platformie, a bezpośredni kontakt
umożliwiają mniej lub bardziej znane narzędzia jak Skype, Messenger
FB, Zoom i inne. Niewątpliwym
wsparciem pozostaje uruchomiony
w tym roku szkolnym dziennik elektroniczny, jak również stopniowo
zakładany dla każdego z uczniów
system Office 365. Nauczyciele łą-

czą się każdego dnia
z uczniami
według
planu lekcji dostosowanego do możliwości sprzętowych jak
i psychofizycznych
uczniów. Nauczyciele
są w stałym kontakcie i do dyspozycji
uczniów
i rodziców
każdego dnia w godzinach 8 – 16. Szkoła
nie zapomina również
o przygotowaniu młodzieży klasy III do Matury. W dniach 2–8 kwietnia wszyscy
uczniowie klasy maturalnej przystąpią do próbnego egzaminu organizowanego zdalnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Niewątpliwie
jednak – uczniowie jak i nauczyciele
zgodnie wyrażają tęsknotę za szkołą.
W ich ocenie nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego, a aspekt integracyjny i budowania relacji społecznych to dość ważny element w procesie edukacji.

Niezależnie od powyższych wytycznych każdy bank ma pewną swobodę
w określeniu sposobu realizacji wymienionych działań, dlatego w celu
uzyskania szczegółowych informacji,
najlepiej skontaktować się ze swoim
bankiem.
Więcej aktualnych informacji
znajdziecie Państwo na stronie
www.zbp.pl
Program sektorowy „Bankowcy dla
Edukacji” to jeden z największych
programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany od
2016 r. z inicjatywy Związku Banków
Polskich przez Warszawski Instytut
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów
w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów,
bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.
Zapraszamy na stronę
www.bde.wib.org.pl
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SZANOWNI PAŃSTWO
W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ OD 20 marca 2020 r. Do oDwołanIa
W POLSCE OBOWIĄZUJE STAN EPIDEMII, KTÓRY DAJE ORGANOM PAŃSTWOWYM NOWE UPRAWNIENIA,
PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALKI Z KORONAWIRUSEM
NA OFICJALNYCH STRONACH INTERNETOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA:

www.gov.pl/web/zdrowie
I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO:

gis.gov.pl

M

mIejSkI ośroDek Pomocy SPołecznej w TuSzynIe Informuje

ając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA/COVID -19 oraz dbając o bezpieczeństwo petentów Ośrodka i naszych pracowników od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zmienia się
organizacja wypłat świadczeń pieniężnych z kasy MOPS w Tuszynie. Osoby oczekujące na odebranie świadczenia pieniężnego z kasy
Ośrodka mogą do budynku wchodzić
wyłącznie pojedynczo. Jednocześnie
na terenie Ośrodka może przebywać wyłącznie jedna osoba realizująca wypłatę świadczenia. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie do ogólnodostępnego
korytarza w budynku i oczekiwanie
na zewnątrz budynku na swoją kolejkę. Jednocześnie informujemy, że
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuszynie pracuje aż do odwołania
w godzinach:
pon. 7.25 – 13.30; wt. 7.25 – 15.00;
śr. 7.25 – 13.30; czw. 7.25 – 13.30;
pt. 7.25 – 12.00.
10

W okresie od dnia 16 marca 2020 r.
do odwołania realizacja zadań przez
MOPS w Tuszynie podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Wszelkie dokumenty i wnioski
do MOPS w Tuszynie należy składać
elektronicznie:
mopstuszyn@naszops.pl, za pośrednictwem poczty - listownie, telefonicznie – 42 614 34 92, e-PUAP -

MOPSTUSZYN/SkrytkaESP lub 19, a co za tym idzie z koniecznością
ewentualnie w siedzibie Ośrodka – odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejPl. Reymonta 1, 95-080 Tuszyn.
mie informuję, że została uruchomiona Aplikacja kwarantanna domoPomoc dla osób
wa na platformie www.gov.pl/web/
objętych kwarantanną
koronawirus/. Jedną z opcji, z jaJak informuje Ministerstwo Rodziny, kiej będą mogli korzystać użytkowniPracy i Polityki Społecznej w związ- cy aplikacji, będzie możliwość konku z koniecznością podjęcia dzia- taktu osób odbywających kwaranłań związanych z rozpowszechnia- tannę z Ośrodkami Pomocy Sponiem się koronawirusa COVID — łecznej. W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł zwrócić się
z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej. Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę będą przesyłane do Wydziałów
Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich pięć razy dziennie. Następować to będzie o godz. 6.00, 9.00,
12.00, 15.00 i 18.00. Wydziały będą
z kolei przesyłać poszczególne prośby do Ośrodków Pomocy Społecznej.
MOPS w Tuszynie
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Informacje zGm w TuSzynIe
Szanowni mieszkańcy lokali komunalnych
oraz osoby zainteresowane, w trosce
o Państwa bezpieczeństwo i dbając o dobro
pracowników z uwagi na zagrożenie
rozprzestrzenianiem się Koronawirusa /
COWID-19 z dniem 16 marca 2020 r.
do odwołania zmienia się organizacja
pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Tuszynie.Wszelkie sprawy prosimy
załatwiać za pomocą poczty elektronicznej
zgmtuszyn@o2.pl , bądź telefonicznie pod
numerami tel.42 614 31 97, 576 202 208,
576 205 208. Korespondencję w formie
papierowej należy kierować za pomocą
Poczty
Polskiej
lub
umieszczać
bezpośrednio w skrzynce pocztowej
zamieszczonej obok wejścia do siedziby
ZGM w Tuszynie ul. Parkowa 4, 95-080
Tuszyn.
Kasa
ZGM
jest
nieczynna
do
odwołania. Opłaty za wynajmowane lokale
(czynsz i opłaty eksploatacyjne) oraz inne
np. dzierżawy należy wpłacać na konto:
33 1240 3451 1111 0000 3031 6375.
Przykład dla innych
Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych
osiedla Brzezińska aby uniknąć zbiorowej
odpowiedzialności
za
nieprawidłową

segregację
śmieci
podjęli
decyzję
o zlikwidowaniu dużych kontenerów ogólnie
dostępnych. W miejsce tych kontenerów
zakupiono wiaty, w których ustawiono
pojemniki na odpady segregowane
z dostępem wyłącznie dla mieszkańców
danego bloku, dzięki zamykaniu na klucz.
Z zadowoleniem należy stwierdzić, że cel
został osiągnięty, a ilość odpadów znacznie
się zmniejszyła. Mieszkańcy starają się je
prawidłowo segregować. Osiedle już nie
jest miejscem gdzie osoby nie mieszkające
na jego terenie mogłyby podrzucać
odpady. Bardzo często były to odpady po
produkcyjne lub po remontowe.
Kierownik ZGM
Teresa Rygielska
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najważnIejSze Informacje - koronawIruS SarS coV-2
Szanowni Państwo,
Czas walki z koronawirusem SARS CoV-2 jest bardzo trudny dla nas
wszystkich. Widzimy ogromne zmiany organizacji życia społecznego
(zamknięte zakłady pracy, kwarantanna, ograniczenia związane
z przemieszczaniem). Takie radykalne kroki podejmowane są w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusai ochrony NASZEGO ŻYCIA
I ZDROWIA. Stosujmy się do nich ze szczególnym zaangażowaniem,
bo od nich zależy nasze funkcjonowanie w przyszłości. Podejmowane
działania mogą nas jako społeczność lokalną Gminy Tuszyn, ochronić
przed nieprzewidywalnymi skutkami zakażenia. Bądźmy odpowiedzialni.
Zachowajmy spokój i rozsądek.
Żaneta Karczewska
Dyrektor SPZ Tuszyn

GDZIE MOŻEMY UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI
Celem uzyskania wszelkich informacji zalecany jest kontakt WYŁACZNIE
telefoniczny lub mailowy.
Tel: 42 253 99 00; 42 253 90 00
Telefony dyżurne: 600 241 646/ 570 204 085/ 881 565 393/ 531 126 719/
531 172 734
e-mail: psse@psselodz.pl
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego,
dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARSCoV-2,
7 dni w tygodniu w godz: 8.00-22.00 tel. +48 695 422 338/ +48 663 114
439/ +48 782 236 442/ +48 782 277 228/ +48 663 154 463/ +48 665 386
932
SZPITAL / ODDZIAŁ ZAKAŹNY:
Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36, (44) 681 08 31, (44)
681 08 22 (SOR), (44) 681 08 23 (SOR)
Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123,
kom. 512 030 463
Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana
Pawła II 35, (44) 725 72 09
Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł.
Biegańskiego, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5, kom. 887 877 690
Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. SkłodowskiejCurie, ul. Parzęczewska 35, (42) 714 45 00
OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA KORONAWIRUS:
800 190 590

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE

W związku z nadzwyczajny Stanem Epidemicznym podejmowane są zmiany
organizacyjne zapobiegające rozprzestrzenianiu COVID-19. Podstawowa
Opieka Zdrowotna- tylko porady uzasadnione po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym. Będą realizowane na bieżąco teleporady
(e-recepty, e-zwolnienia, zaopatrzenie ortopedyczne). Świadczenia będą
udzielane na parterze a pacjenci wpuszczani do Przychodni POJEDYŃCZO.
Poradnie Specjalistyczne zamknięte. Będą realizowane tylko teleporady
(e-recepty, e-zwolnienia). Pracownie diagnostyczne RTG, USG nieczynne.
Laboratorium tylko uzasadnione badania. Krew będzie pobierana w miejscu
wyznaczonym.

PAMIĘTAJMY !!!

Wizyta osoby zarażonej w placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza,
np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów i personel
12

medyczny! Kontakt telefoniczny do naszej Przychodni: tel. 42 614 30 97,
42 614 31 34, 42 212 80 92, 42 614 20 96, 42 212 80 72, 42 614 34 00, Rejestracja
dla dorosłych: wew 113 i/lub 114, Rejestracja dla dzieci: wew. 4, Fizjoterapia:
wew. 3; Ginekologia: wew. 118; Stomatologia: wew 202, Laboratorium:
wew. 108, Administracja: wew. 215.
Ważne:Zapotrzebowania na leki i środki zaopatrzenia można składać na
adres mailowy: recepty@spztuszyn.pl Prosimy o sprawdzanie naszej strony
internetowej będą tam zamieszczane bieżące informacje: www.spztuszyn.pl

WAŻNE INFORMACJE

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się
koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych
i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy,
zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na
rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone
wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub
środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają
domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się
chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon
komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem
dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle,
kicha lub ma gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie
alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj
o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio
nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia
zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia
zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na
dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych
GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce
z koronawirusem.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI
Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
sekretariat tel./fax - 42 614 30 69 w 38, 42 614 33 25
www.tuszyn.org.pl
www.tuszyn.info.pl
kontakt mailowy: tuszyn@tuszyn.info.pl
platforma ePUAP ( /UGTuszyn/skrytka )
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
17 marca 2020 roku do odwołania zmienia się system
pracy pracowników Urzędu Miasta w Tuszynie poprzez
ograniczenie obecności urzędników w urzędzie do
następujących godziny pracy:
poniedziałek 7.25 – 13.30
wtorek
7.25 – 15.00
środa
7.25 – 13.30
czwartek
7.25 – 13.30
piątek
7.25 – 12.00
Telefony bezPośRednie do RefeRATóW:
• Urząd Stanu Cywilnego
42 614 34 26 w. 23
• ewidencja ludności
42 232 13 81 w. 35
• Referat Podatków i egzekucji
42 232 13 80 w. 25, 26, 27, 40
• Referat Techniczno - inwestycyjny
42 232 13 82 w. 42, 43
• Referat finansowo - budżetowy
42 232 13 80 w. 45, 46
• Referat dróg i zieleni
42 232 13 83 w. 51, 52
• Referat ogólno - organizacyjny
42 614 34 47 w. 21, 31

Centrum Obsługi
Administracyjno - Finansowej
Szkół i Przedszkoli w Tuszynie

ul. Sienkiewicza 8, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 35 73
kontakt mailowy: pm2tuszyn@wp.pl
www.pm2tuszyn.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Jagiełły w Tuszynie
ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 30 02
kontakt mailowy: jedynka.sp1tuszyn@gmail.com
www.sp1tuszyn.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie
ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn
tel./fax 42 614 39 86, 881 775 218
kontakt mailowy: sekretariat@sp2tuszyn.pl,
dyrektor@sp2tuszyn.pl
www.sp2tuszyn.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi
w Wodzinie Prywatnym
ul. Szkolna1, Wodzin Prywatny, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 32 19
kontakt mailowy: spwodzinprywatny@op.pl
dyrektor@spwodzinprywatny.pl
sekretariat@spwodzinprywatny.pl
www.spwodzinprywatny.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa
im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
ul. Jutroszewska 17, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 32 64
kontakt mailowy: szkola.gorki@wp.pl,
sekretariat@szkolagorki.pl
www.szkolagorki.pl

ul. Piotrkowska 13 , 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 34 51
kontakt mailowy: coafsip@coafsip.pl
www.coafsip.pl

Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie
im. Jana Pawła II

Zespół Przedszkolny w Tuszynie

www.lotuszyn.pl

ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 30 11
kontakt mailowy: pm1tuszyn1@wp.pl
www.pm1tuszyn.szkolnastrona.pl
W SkłAd zeSPołU WChodzą:
• Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie
ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 30 11
• Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
tel. 42 617 76 73
www.pm3tuszyn.szkolnastrona.pl
• oddział Przedszkolny w Tuszynku
ul. Szpitalna 3, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 23 65
• oddział Przedszkolny w Garbowie
ul. kruszowska 13, 95-080 Tuszyn
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Przedszkole Miejskie nr 2
w Tuszynie „Pod sosnami”

ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 31 67
kontakt mailowy: lotuszyn3@wp.pl

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku
ul. noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 44 62
kontakt mailowy: oceanik@oceanik.pl
www.oceanik.pl

Miejskie Centrum Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie
ul. noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 25 89, fax 42 642 85 73
kontakt mailowy: sekretariat@moktuszyn.pl
www.moktuszyn.pl

Filia Miejskiego Centrum Kultury
w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 27 10

Dzienny Dom Senior – Wigor w Tuszynie
ul. 3 Maja 49, 95-080 Tuszyn
tel./fax 42 211 09 10, 518 109 660
kontakt mailowy: info@senior-wigor-tuszyn.pl
www.senior-wigor-tuszyn.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuszynie
Pl. Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 34 92
kontakt mailowy: mopstuszyn@naszops.pl
www.tuszyn.naszops.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
ul. brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 30 18, 791 123 994
Telefon AlARMoWy czynny 24 godz. na dobę:
609-816-126
Telefon dyŻURóW czynny
od piątku godz 13:30 do pon. godz 7:00:
603-853-929
kontakt mailowy: zwik@tuszyn.info.pl
www.zwiktuszyn.pl
Godziny PRACy:
pon. 7:00 - 15:00
wt. 7:00 - 15:00
śr. 7:00 - 16:30
czw. 7:00 - 15:00
pt. 7:00 - 13:30

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie
ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 31 97, 576 202 208
kontakt mailowy: zgmtuszyn@o2.pl
www.zgmtuszyn.naszzgm.pl

Samorządowa Przychodnia Zdrowia
w Tuszynie
ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 30 97, 42 614 31 34,
42 212 80 92, 42 614 20 96,
42 212 80 72, 42 614 34 00
• Rejestracja dla dorosłych: wew. 113 i/lub 114
• Rejestracja dla dzieci: wew. 4
• fizjoterapia: wew. 3
• Ginekologia: wew. 118
• Stomatologia: wew. 202
• laboratorium: wew. 108
• Administracja: wew. 215
konTAkT MAiloWy: administracja@spztuszyn.pl
www.spztuszyn.pl
WAżne:
Zapotrzebowania na leki
i środki zaopatrzenia można składać
na adres mailowy: recepty@spztuszyn.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Starościańska 6 lok. 4,
Tuszynek Majoracki, 95-080 Tuszyn
tel. 513 811 004
kontakt mailowy: mpgk.tuszyn@tuszyn.info.pl
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