
ZERO MARNOWANIA - ZERO WASTE TUSZYN

Samorządowcy Gminy 
Tuszyn oraz Miejskie 

Centrum Kultury w Tuszynie 
postanowili stworzyć moż-
liwość bezpłatnego przeka-
zywania niepotrzebnych już 

rzeczy innym osobom. Wła-
śnie dlatego na portalu spo-
łecznościowym „facebook” 
powstała grupa pod nazwą 
„ZERO WASTE Tuszyn”. 
Głównym celem tego przed-

sięwzięcia jest próba zmniej-
szenia ilości wystawianych 
odpadów wielkogabaryto-
wych przez mieszkańców 
naszej gminy oraz zaintere-
sowanie ideą Zero Waste. Na 

grupie „ZERO WASTE Tu-
szyn” możesz zamieścić zdję-
cie wszystkiego co uznasz, że 
może się komuś przydać oraz 
będą umieszczane informacje 
dotyczące ekologii.

ŚMIECI - GLOBALNY PROBLEM

Zero Waste  co w do-
słownym tłumaczeniu 

z j.angielskiego oznacza 
zero marnowania to Styl 
życia  (Termin „zero waste” 
został pierwszy raz uży-
ty przez chemika dr. Pau-

la Palmera, w latach 70-
tych XX wieku), zgodnie 
z którym człowiek stara 
się maksymalnie zmniej-
szyć produkcję odpadów, 
a tym samym nie zanieczysz-
czać środowiska. Nie jest 

to łatwe, ale przecież liczy 
się każdy, nawet najmniej-
szy krok. Życie wedle idei 
Zero Waste sprowadza się 
do stosowania określonych 
zasad tzw. Piramidy 5R: 
Odmawiaj – Refuse, Ogra-

niczaj - Reduce, Używaj po-
nownie – Reuse, Segreguj 
i Przetwarzaj – Recycle, 
Kompostuj – Rot. Moż-
na dodać do nich kolej-
ne: Naprawiaj – Repair 
i Pamiętaj – Remember. 

ZERO WASTE A ODPADY WIELKOGABARYTOWE
eko - odpowiedzialne 
postępowanie w zakre-
sie zmniejszenia ilości 
odpadów opiera się na 
sprawdzeniu, czy dane-
go sprzętu nie można 
ponownie użyć np. po 
przeróbkach lub czy nie 
przyda się komuś innemu 
(facebook: grupa „ZERO 
WASTE Tuszyn”). Część 
odpadów wielkogaba-
rytowych i elektroodpa-
dów jest w dobrym stanie 
i nadającym się do dalsze-
go użytkowania, można je 
przekazać osobom, u któ-
rych twoje sprzęty mogły-
by znaleźć drugie życie.

meble z drewna - wśród 
naszych mebli znajdzie 

się dużo starych egzem-
plarzy o ponadczasowym 
wzornictwie, dla Ciebie 
one nic już nie są warte, 
zniszczone i wysłużone 
ale często są to „perełki” 
poszukiwane przez in-
nych. Tych mebli nie ma 
już często w produkcji, 
każdy kawałek drewna 
niesie ze sobą długą hi-
storię. Pamiętaj że stare 
meble można odrestauro-
wać, nadać im nowy wy-
gląd. Historia jaką niosą 
i kryją w sobie, pomaga 
stworzyć w domu klimat, 
który hipnotyzuje i nadaje 
pomieszczeniom orygi-
nalności. 

Używaj ponownie, na-
prawiaj – wymieniaj się 

używanym sprzętem i daj 
przedmiotom drugie życie.

• wysłużone wiader-
ka mogą służyć jako 
dzbanki i doniczki,

• stary czajnik działający 
jako konewka,

• drabina po wyczysz-
czeniu i pomalowaniu 
może służyć jako stojak 
na kwiaty, lub książki,

• słoiki i szklane butelki 
wykorzystuj na suchą 
żywność, własnoręcz-
nie zebrane i wysuszo-
ne zioła, 

• ze starych ubrań, zasłon 
i pościeli można uszyć 
torby wielokrotnego 
użytku, patchworkową 
narzutę lub poszewki 

na poduszki, chustecz-
ki, ściereczki czy ser-
wetki,

• z drewnianych skrzy-
nek możemy zrobić 
siedlisko do ogrodu lub 
donice na kwiaty,

• pomalowana paleta 
i kolanka hydraulicz-
ne, stare sanki lub narty 
mogą zastąpić wieszak 
na ubrania w przedpo-
koju,

• z drewnianych be-
lek możemy wykonać 
oświetlenie wewnętrz-
ne np. lampy sufitowe 
lub lampki stojące,

• pojemniki do przecho-
wywania możemy zro-
bić z pudełek po butach,
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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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JAK PRODUKOWAĆ MNIEJ ŚMIECI?

Oto kilka pomysłów. Niektóre z 
nich wymagają więcej wysiłku, 

ale część opiera się tylko na zmianie 
podejścia. Może niektóre okażą się 
dla Ciebie inspirujące i pomogą Ci  
być bardziej EKO.

Odmawiaj: Zrezygnuj z jednorazo-
wych opakowań, które (często wciąż 
bez pytania) dołącza się do sprze-
dawanych produktów. Kupując lub 
zamawiając zaznacz sprzedawcy, że 
nie potrzebujesz słomki do napoju, 
podziękuj za wydruk z terminala lub 
jednorazową reklamówkę. Podzię-
kuj za darmowe gadżety. Często są 
Ci niepotrzebne, a nierzadko okazu-
ją się słabej jakości a więc szybko 
stają się nieużyteczne.
Ograniczaj: Zmniejszając liczbę 
posiadanych rzeczy, nie tylko po-
magasz planecie, ale także żyjesz 
spokojniej, eliminujesz potencjalny 

stres. Nie ulegaj pokusie gratisów, 
kupuj tylko to co zapisałeś na swojej 
liście zakupów. Zasada ograniczania 
zachęca nas do spokojnej refleksji 
nad naszymi potrzebami do minima-
lizmu, ograniczenia marnotrawstwa.
Nie marnuj jedzenia:
• planuj posiłki w sposób wykorzy-

stujący produkty w całości,
• przechowuj jedzenie w sposób taki, 

by było jak najdłużej przydatne,
Oszczędzaj przedmioty:
• zanim kupisz nową rzecz zasta-

nów się czy nie możesz nabyć jej 
z drugiej ręki,

• oddawaj używane rzeczy osobom po-
trzebującym lub zainteresowanym,

• nie kupuj impulsywnie,
• zamiast ręczników papierowych 

używaj wielorazowych ściereczek 
lub szmatek,

• wybieraj akumulatory zamiast baterii,

• korzystaj z maszynki do golenia 
z wymiennymi ostrzami zamiast 
jednorazówek,

• przypomnij sobie o usługach kra-
wieckich, naprawczych i szewskich,

• zapisuj dwie strony kartki, nie 
marnuj zeszytów,

• liściasta herbata ma mocniejszy 
aromat niż „ekspresowa”,

• kupując jedzenie wybieraj to, któ-
re nie jest pakowane,

• robiąc zakupy korzystaj z wła-
snych toreb wielorazowych,

• posiłki domowej roboty również 
oznaczają mniej jednorazowych 
opakowań,

• drugie śniadanie pakuj w pojem-
nik, nie w folię,

• zachowuj torebki prezentowe  
i wykorzystaj je gdy będą potrzeb-
ne, nie pakuj prezentów lub opa-
kowanie zrób samodzielnie,

• przejdź na rachunki w wersji elek-

tronicznej,
• nie kupuj produktów w plastiku, 

ma on niekorzystny wpływ zarów-
no na pożywienie i nasze zdrowie. 
Plastiki nie są ani bezpieczne, ani 
ekologiczne. To tworzywa sztucz-
ne. Materiały te składają się z 
polimerów, które wydzielają sub-
stancje szkodliwe, dla naszego or-
ganizmu.

Pamiętaj: w miarę możliwości pod-
czas zakupów wybieraj przedmio-
ty trwałe na lata i dobrej jakości, 
które w razie usterki dają się na-
prawić lub wykorzystać w innych 
celach. Dzięki temu ograniczysz 
ilość produkowanych odpadów.

PRODUKUJĄC  
MNIEJ ODPADÓW  

WSPÓLNIE ZADBAMY  
O NASZE ŚRODOWISKO

SPRZĄTANIE A TREND ZERO WASTE

Sprzątając i zmywając korzystaj ze środków przygotowanych własno-
ręcznie dzięki czemu ograniczysz ilość opakowań po detergentach  

i środkach higieny, które stanowią dużą część produkowanych odpadów 
w gospodarstwach domowych. Domowe proszki do prania są skuteczne  
i całkowicie bezpieczne dla  domowników. Zacznijmy od małych rzeczy 
np. do sprzątania wystarczy ocet, soda oczyszczona i kwasek cytrynowy 
produkty te są dużo tańsze od specjalistycznych środków a przede wszyst-
kim nie zawierają szkodliwych dla nas i środowiska substancji.

EKO PRZESTĘPCY

Warto aby mieszkańcy uświadomili sobie fakt, że odpady, które prze-
stępcy ekologiczni wyrzucają do naszych pięknych lasów czy celo-

wo porzucają w miejscach nieprzeznaczonych do tego muszą być zbierane 
i zagospodarowywane na koszt Gminy Tuszyn co oznacza, że płacą za to 
wszyscy podatnicy. Gmina atakowana jest na portalach społecznościowych 
i to właśnie urzędnikom przypisuje się pośrednio zanieczyszczanie tere-
nów. Prawda jest jednak taka, że odpady do lasów nie przynoszą ustawy, 
rozporządzenia, inne przepisy ani wiewiórki tylko ludzie, których można 
nazwać Eko – przestępcami. Z analizy tych odpadów wynika, że w zde-
cydowanej większości pochodzą one z działalności gospodarczych. Na 
szczęście Eko - przestępcy nie pozostają bezkarni. Patrole Straży Miejskiej 
w Tuszynie systematycznie prowadzą kontrole miejsc, w których są wyrzu-
cane śmieci. Analiza tych odpadów często pozwala na ustalenie osób lub 
firm, które dopuściły się tego procederu. W ostatnim okresie prowadzone 
postępowania skutkowały ukaraniem mandatami karnymi sprawców. Kilka 
postępowań toczy się nadal. Po ich zakończeniu możliwe będzie nałożenie 
grzywny w postaci mandatu karnego, lub złożenie wniosku do Sądu Kar-
nego gdzie kara za to wykroczenie wynosi do 5 tyś zł.

SEGREGUJ I PRZETWARZAJ

Jeśli masz możliwość wyboru, używaj opakowań szklanych, meta-
lowych i papierowych, tekstylnych.  Opakowania szklane, metalowe  

i tekstylne można przetwarzać wielokrotnie jeżeli zostaną właściwie pose-
gregowane.

KompostuJ - w dniu odbioru odpadów przy ulicach leżą licz-
ne brązowawe worki, a w nich ścięta trawa, gałązki i liście.   
W tych workach wyjeżdża z miasta nasza bujna zieleń, wilgoć  
i mikroklimat, a w konsekwencji nasze własne zdrowie.  Konsekwentnie za-
bierając glebie substancje odżywcze, powodujemy że staje się ona jałowa, 
brakuje jej cennych pierwiastków takich jak azot i fosfor. Odpady zielone 
które tak chętnie oddajemy jako zbędne mogą stać się kompostem, który 
nie tylko odżywia glebę, drzewa i rośliny ale także zbiera rosę, zatrzymuje 
wodę, ogranicza parowanie, chroni przed przegrzaniem. Kompostowanie 
to dobry sposób na uzyskanie pełnowartościowego nawozu organicznego. 
Jako dodatek do kompostu można zastosować popiół drzewny powstający 
w kominkach, piecach na drewno lub podczas grilowania, który  uzupełni 
powstający nawóz o takie składniki jak fosfor, potas czy wapń. Stosowanie 
kompostu dostarcza roślinom składników pokarmowych, poprawia jakość 
gleby, wzbogaca ją w próchnicę i poprawia przepuszczalność. 

mulczowanie -  to jeden z najbardziej ekologicznych zabiegów od-
żywiania trawnika. Świeżo ścięta trawa to bardzo cenny nawóz naturalny; 
50 kg dostarcza glebie ok. 2 kg azotu, ok. 1 kg fosforu oraz ok. 2 kg potasu. 
Znaczącą zaletą mulczowania jest zmniejszenie parowanie wody z podłoża, 
co pozwala utrzymać optymalną temperaturę oraz poziom wilgoci w głęb-
szych warstwach gleby, zapobiega erozji gleby i spowalnia wzrost chwastów. 
Mulczowanie to doskonała alternatywa dla utylizacji odpadów. Co więcej, 
najtańsza. Jako, że odżywiasz glebę w ogrodzie pokosem organicznym peł-
nym cennych mikro i makroelementów, nie musisz dodatkowo inwestować  
w odrębny nawóz. 
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TORBA EKOLOGICZNA 
PROMUJĄCA 

GMINĘ TUSZYN

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby otrzy-
mać ekologiczną torbę na zakupy, promującą 

Gminę Tuszyn oraz ideę Zero Waste zapraszamy po 
jej odbiór do Referatu Dróg i Zieleni Urzędu Miasta  
w Tuszynie (ul. Piotrkowska 2/4) bądź do Miejskiego 
Centrum Kultury  w Tuszynie z siedzibą przy ul. Nowo-
rzgowskiej 20 A. 

NASZE SUKCESY 
EKOLOGICZNE

Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie 

Prywatnym zdobyli I miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie ekologicznym „Mistrz recyklingu Maks porządkuje 
odpady”. W konkursie udział wzięła szkolna druży-
na ekologiczna  Ekoiskierki , w skład której weszło 8 
uczniów z klasy VI (4 dziewczynki i 4 chłopców) pod 
opieką pani Małgorzaty Tomaszewskiej. Zespół zwycię-
żył  w rywalizacji  z innymi szkołami na terenie  Pol-
ski  w III Lidze Elektrorecyklingu  i wygrał  ilością 
3 801 914 punktów. Konkurs  objęty był   patronatami 
Kuratoriów Oświaty w: Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, 
Gdańsku, Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, zaś 
organizatorem była Fundacja Chlorofil. Celem konkursu 
było kształtowanie prawidłowych postaw proekologicz-
nych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku  
i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Uczniowie, oprócz wygra-
nia Ligi  Elektrorecyklingu,  mięli za zadanie wykonać 
model przedmiotu z materiałów recyklingowych: sta-
rych kartonów, opakowań, taśmy itp..  a następnie zapre-
zentować   instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak 
najwięcej informacji na temat zawartych w nim surow-
ców wtórnych. Pracę zespołu należało udokumentować 
podczas powstawania modelu za pomocą zdjęć i  filmu. 
Najwięcej wysiłku i pomysłowości w pracę zespołu wło-
żyli: Jan Bajdor, który jest twórcą wspaniałego Pendoli-
no Dla Maksa oraz  Bartłomiej Cieplucha, który zdobył 
największą ilość punktów w grze III Liga Elektrorecy-
klingu. Zespół Ekoiskierki w nagrodę za osiągnięcie  
w konkursie najlepszego wyniku w Polsce, wyjedzie na 
jednodniową wycieczkę do Centrum Edukacji Leśnej  
i Geoparku w Kielcach.

Zwycięzcom gratulujemy.  Na zdjęciach prezentujemy 
cudowne, zwycięskie Pendolino oraz wykaz  materia-
łów, z których zostało wykonane. Więcej informacji oraz 
film prezentujący stworzony model znajdą Państwo na 
stronie www.tuszyn.org.pl w zakładce aktualności.

„PENDOLINO  DLA  MAKSA”
UŻYTE MATERIAŁY (ODPADY I ŚMIECI): NAPęD ZE STAREJ ZABAWKI 

ZASILANY BATERIAMI, PLASTIKOWE KUBKI PO DESERKU DLA DZIE-
CI, PLASTIKOWE NAKRęTKI, STARA GAZETA, RURKA ALUMINIOWA, STARE 
GWOŹDZIE, PUSZKA ALUMINIOWA PO KONSERWIE, KARTONIK Z MAŁEGO 
SOKU, STARE GUZIKI, STARA SZNURÓWKA, FOLIA ALUMINIOWA I WORE-
CZEK PO KANAPCE, SŁOMKA Z SOCZKU, WOREK JUTOWY, KOLOROWE DRU-
CIKI ZE STAREJ PRACY PLASTYCZNEJ, KAWAŁKI GAŁęZI POZOSTAŁYCH  
Z „WIOSENNYCH PORZĄDKÓW” W OGRODZIE. INSTRUKCJA OBSŁUGI: POD 
„MASKĄ” ZABAWKI ZNAJDUJE SIę PRZEŁĄCZNIK, NALEŻY GO PRZESUNĄĆ  
W CELU URUCHOMIENIA.
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DOMOWE SUKCESY PODOPIECZNYCh
„SENIOR - WIGOR” 

Mimo, że placówka jest dla  na-
szych podopiecznych za-

mknięta w dobie pandemii, stara-
my się wspierać ich w każdy moż-
liwy i przede wszystkim bezpiecz-
ny sposób. Oprócz pomocy w ro-
bieniu zakupów czy załatwianiu 
lekarstw, organizujemy seniorom 
różne zadania, tak aby bezpieczni  
w domach mogli podtrzymy-
wać swoją aktywność. Przygoto-
waliśmy i rozesłaliśmy im proste 
krzyżówki, rebusy oraz zdjęcie per-
sonelu mające dodać pensjonariu-
szom otuchy. Poniżej prezentuje-
my wspaniałe wyniki aktywności 
domowej naszych podopiecznych  
i ich wiosenne wyklejanki, przygoto-
wane z wykorzystaniem dostarczonych 
przez nas szablonów. Gratulujemy  
i czekamy na Was z utęsknieniem!

Personel Senior - Wigor
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PRZYGODA 
Z EKOLOGIĄ 
W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 
NR 2  

 TUSZYNIE

Tuszyńska „Dwójka”, m. in.  z racji 
swojego położenia w sercu zielonej 

dzielnicy Tuszyn Las, od lat podejmuje 
działania na rzecz ochrony środowiska. 
Wpisują się one doskonale w program 
wychowawczy naszej szkoły, w którym 
duży nacisk kładziemy na kształtowa-
nie postaw proekologicznych. Dlate-
go też nasi uczniowie już od wielu lat 
biorą udział w akcji sprzątania świata, 
połączonej z konkursem wiedzy ekolo-
gicznej, w zielonych marszach, w akcji 
zbiórki makulatury, butelek PET, puszek 
aluminiowych, zużytych baterii, plasti-
kowych korków, opakowań po tuszach 
i tonerach itp. W placówce znajdują się 
pojemniki na odpady segregowane. Pro-
wadzone są zajęcia w ramach koła mi-
łośników przyrody oraz zajęcia dydak-
tyczne w terenie. Podczas tych ostatnich 
dzieci fotografowały dzikie wysypiska 
śmieci i na tej podstawie powstał cykl 
artykułów w szkolnej gazecie. Tematyka 
ekologiczna realizowana jest w korelacji  
z wszystkimi edukacjami poprzez 
różnorodną działalność praktycz-
ną. Od wielu już lat współpracujemy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Pozyskujemy w ten sposób środki finanso-
we do podejmowania kolejnych inicjatyw na 
rzecz lokalnej społeczności. Najważniejsze  
z nich to: 
Utworzenie ekopracowni pod nazwą 
„Brama do ekoświata” (rok szkolny 
2013/2014); Utworzenie ogródka dydak-
tycznego (rok szkolny 2014/2015); Pro-
gram Edukacji Ekologicznej pn. „Tuszyn 
– czyste powietrze, wspólna sprawa”; 
Program Edukacji Ekologicznej pn. „Tu-
szyn ma dowody na wielką moc wody!”. 
Poprzez wszystkie podejmowane dzia-
łania proekologiczne chcemy wycho-
wać młodego człowieka - świadomego 
obywatela lokalnej społeczności, który 
rozumie, jak ważna jest dbałość o środo-
wisko.
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BLIŻEJ  EKOLOGII…..

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stara się wpa-
jać styl życia zero waste mieszkańcom  swoich lo-

kali. Wielu naszym lokatorom na początku takie życie 
wydawało się niemożliwe, bo  trudno ciągle pamiętać  
o własnej siatce, czy o worku na chleb, a co więcej dokonać 
prawidłowej segregacji odpadów po zakupionych produk-
tach. Symbolem tego stylu życia, nie tylko wśród naszych 
mieszkańców, ale dla nas wszystkich, stało się chodzenie  
z własną materiałową torbą i odmawianie plastikowej 
jednorazowej siateczki. Niestety wszyscy generujemy 
śmieci bo tak było i zawsze będzie. . . .

            Musimy  przyznać, że wyegzekwowanie segrego-
wania odpadów przez  wszystkich mieszkańców 
budynków którymi administrujemy nie było ła-
twym zadaniem. Budynki wielorodzinne w prze-
ciwieństwie do jednorodzinnych wymagały szcze-

gólnej dyscypliny ze strony ich najemców. Na po-
czątek zakupiliśmy kilkadziesiąt pojemników, któ-
re zostały odpowiednio oznakowane i postawione 
na posesjach, rozdaliśmy naszym lokatorom całe 
zwoje kolorowych worków oraz mnóstwo ulotek 
informujących które odpady gdzie wrzucać. Po-
czątkowo odbieraliśmy setki telefonów z pytaniami 
o szczegóły segregacji. Zarówno my jako pracow-
nicy, a także nasi lokatorzy mieliśmy ogromne wąt-
pliwości, czy w wielorodzinnych budynkach uda 
się taka segregacja odpadów. Na dzień dzisiejszy 
możemy powiedzieć że udało nam się już odnieść 
mały sukces w segregacji dzięki naszym wspólnym 
działaniom. Mamy zdecydowanie mniej odpadów. 
Zauważamy też, że nasi  lokatorzy noszą ze sobą 
na zakupy własne torby do wielokrotnego użytku, 
a tym samym minimalizują produkcję odpadów  

a prowadzi to do mniejszego zanieczyszczenia śro-
dowiska.

            Pragniemy podziękować mieszkańcom naszych 
budynków, że rozumieją styl życia zero waste,  
a szczególnie tym, którzy  podchodzą do tego te-
matu w sposób odpowiedzialny.  Doceniamy to, że 
lokatorzy pilnują  siebie nawzajem w prawidłowej 
segregacji odpadów, niejednokrotnie wystawiając 
na próbę swoje dotychczasowe relacje sąsiedzkie. 
Mamy  też nadzieję, że mieszkańcy, którzy jeszcze 
nie do końca prawidłowo prowadzą segregację . . .  
niebawem zadadzą sobie trochę trudu i rozpoczną 
segregowanie.

Zakład GospodarkiMieszkaniowej 
w Tuszynie 

Grzegorz  Zieliński

INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN

Gmina Tuszyn realizuje aktualnie in-
westycję polegającą na przebudowie 

targowiska miejskiego przy ul.Zwier-
zyńskiego w Tuszynie. Zadanie to współ-
finansowane jest na podstawie umowy o 
przyznanie pomocy na realizację operacji 
typu „Inwestycje w targowiska lub obiek-
ty budowlane przeznaczone na cele pro-
mocji lokalnych produktów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w 
tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podst-
awowych usług lokalnych dla ludnoś-
ci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” objętych 
programem Rozwoju Obszarów Wie-
jskich na lata 2014 -2020. Wykony-
wane prace to budowa czterech wiat 

targowiskowych, instalacji elektry-
cznej, kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową terenu targowiska i 
modernizacją stanowisk. Planowana 
kwota, przeznaczona na inwestycję 
to 889.515 zł. w tym 465.670 zł z 
PROW na lata 2014-2020 i 423.845 
zł z budżetu Gminy Tuszyn. 15 maja 
2020 r. zakończył się I etap inwestyc-
ji, który obejmował remont budynku 
toalet, z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, montaż lamp 
solarnych oraz budowę zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej, 
montaż hydrantu i zdroju ulicznego. 
Zakończenie II etapu planowane jest 
na koniec sierpnia br.

FUNDUSZ SOŁECKI

I.  Na wniosek mieszkańców, mając 
na celu kwestie bezpieczeństwa 
zamontowano progi zwalniające  
wraz z oznakowaniem pionowym 
w miejscowościach: Żeromin, ul. 
Stara Wieś; Wola Kazubowa, ul. 
Zacisze; Garbów, ul. Garbówek.

II.  W ramach przedsięwzięć fun-
duszu sołeckiego sołectwa 
Kruszów zakupiono agregat 
prądotwórczy, który swoje funk-
cje pełnił będzie podczas awar-
ii prądu w sołectwie, zarówno 
podczas uroczystości organ-
izowanych w świetlicy wiejskiej, 

jak również może być udostępn-
iony mieszkańcom na wypadek 
zdarzeń losowych. Koszt zakupu 
agregatu 14 956,80 zł.

III.  Wspólne przedsięwzięcie sołectw 
( sołectwo Jutroszew, Wola Ka-
zubowa, Górki Duże, Górki 
Małe, Dylew ):zakupiono i zam-
ontowano szafki modułowe na 
buty dla uczniów Szkoły Podst-
awowej            w Górkach Dużych.

IV.  Utwardzono ul. Łączną w Wodz-
inku poprzez nawiezienie 62 ton 
tłucznia.

V.  Zamontowano piłkochwyty w 
sołectwie Dylew.

Ogłoszono przetargi nieograniczone na zadania: “Termomodernizacja bu-
dynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie” - I część 
zamówienia – Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu 
I Wypoczynku w Tuszynie,  II część zamówienia – Modernizacja źródła 
ciepła oraz
“Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w  Górkach Dużych”. 
Aktualnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy. Realizac-
ja zadań w ramach projektu pn. “Termomodernizacja budynków użytec-
zności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( Oś priorytetowa IV: Gospodar-
ka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Pod-
działanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT )
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INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN
jak również może być udostępn-
iony mieszkańcom na wypadek 
zdarzeń losowych. Koszt zakupu 
agregatu 14 956,80 zł.

III.  Wspólne przedsięwzięcie sołectw 
( sołectwo Jutroszew, Wola Ka-
zubowa, Górki Duże, Górki 
Małe, Dylew ):zakupiono i zam-
ontowano szafki modułowe na 
buty dla uczniów Szkoły Podst-
awowej            w Górkach Dużych.

IV.  Utwardzono ul. Łączną w Wodz-
inku poprzez nawiezienie 62 ton 
tłucznia.

V.  Zamontowano piłkochwyty w 
sołectwie Dylew.

 DZIEJE SIĘ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. KRóLOWEJ JADWIGI 
W WODZINIE PRYWATNYM

W Szkole  Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym 
już po raz trzeci organizowany jest międzyszkolny konkurs na pre-

zentację multimedialną pod patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna. Opie-
kunem konkursu jest Pani Renata Kłys. W tym roku tematem jest Rocznica 
Bitwy Warszawskiej 1 920. Celem konkursu jest przede wszystkim zain-
teresowanie uczniów historią Polski oraz jej dążeniem do odzyskania nie-
podległości, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, rozwinięcie w 
uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych, 
rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych 

i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej, promo-
wanie talentów młodzieży, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy 
i umiejętności z zakresu technologii   informacyjnej. Uczestnikami konkur-
su mogą być uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu Gminy 
Tuszyn. Dla najlepszych projektów przewidziane są nagrody ufundowane 
przez Burmistrza Miasta Tuszyna. Wyniki konkursu przedstawione zostaną  
8 czerwca na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prezentacje zostaną także 
zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Tuszynie: 
 www.tuszyn.org.pl.

INfORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU LEKCJA ENTER

Projekt “Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cy-
frowej w Polsce skierowany do szkół. Szkoła Podstawowa w Wodzinie 

Prywatnym bierze udział w tym właśnie przedsięwzięciu edukacyjnym. Ma 
ono na celu przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzy-
stywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania 

w edukacji dzieci i młodzieży. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach prow-
adzonych on- line. Na zakończenie szkolenia zobowiązani są do przygotowa-
nia dwóch scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TiK. Scenariusze te będą zat-
wierdzone i zamieszczone na platformie Lekcji Enter. Przeprowadzenie zajęć 
zgodnych ze scenariuszem będzie potwierdzeniem ukończenia szkolenia.

BĘDZIE CZYŚCIEJ I BEZPIECZNIEJ

Na zlecenie Urzędu Miasta w Tuszynie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej, korzystając ze sprzyjającej pogody rozpoczęło w ostat-

nich dniach prace porządkowe w Gminie Tuszyn m.in. malowanie pasów dla 
pieszych, koszenie poboczy, sprzątanie ulic, placów, skwerów czy przystanków.

W ostatnich dniach z uwagi na kolejne łagodzenie obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa i otwieraniem miejsc publicznych dla mieszkańców, zosta-
ła przeprowadzona akcja dezynfekcji Parku Miejskiego w Tuszynie. Wymienio-
no także piasek na placu zabaw.

POROZUMIENIE W SPRAWIE 
SŁUŻB PONADNORMATYWNYCh

Komendant Powiatowy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego insp. 
Krzysztof Dąbrowski wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Tuszynie 

podinsp. Sławomirem Sokołowskim i Burmistrzem Miasta Tuszyna Witoldem 
Małeckim podpisali porozumienie o służbach ponadnormatywnych, dzięki któ-
remu nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Tuszyn czuwać będzie więcej 
patroli policyjnych. Dodatkowe ośmiogodzinne służby ukierunkowane będą na 
pomoc mieszkańcom, przede wszystkim w miejscach gdzie jest ona najbardziej 
potrzebna. Na dodatkowe patrole Gmina Tuszyn przeznaczyła kwotę 20.000 zł.

TUSZYN W STOWARZYSZENIU 
ZDROWYCh MIAST POLSKICh

Miło nam poinformować, że w  Gmina Tuszyna 
została członkiem Stowarzyszenia Zdrowych 

Miast Polskich i tym samym znalazła się w gronie 
38 polskich miast, które działają na rzecz poprawy 
zdrowia swoich mieszkańców poprzez wdrażanie 
programów profilaktyki prozdrowotnej. Koordyna-
torem regionalnym z ramienia naszej gminy, zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie jest pani Żaneta Karczewska – Dyrektor 
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie. Więcej informacji o stowarzy-
szeniu znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej: https://www.szmp.pl/
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DOfINANSOWANIE DLA MCK 
W TUSZYNIE

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie zostało 
beneficjentem w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kul-

tury “Kultura w sieci” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Kwota 17 tys. zł zostanie 
przeznaczona na realiza-
cję warsztatów on-line, 
w tym szkolenia dla pra-
cowników, oprogra-

mowanie – aplikacje 
i bezpłatne warsz-
taty artystycz-
ne dla dzieci 

i młodzieży. 

Kwota 17 tys. zł zostanie 
przeznaczona na realiza-
cję warsztatów on-line, 
w tym szkolenia dla pra-
cowników, oprogra-

mowanie – aplikacje 

ZŁOTY CERTYfIKAT UZNANIA 
OD KRAKOWSKIEJ AKADEMII PROfILAKTYKI

Miło nam poinfor-
mować, że Pani 

Monika Oleksiewicz – 
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Uzależnień i Przemo-
cy w Rodzinie otrzymała 
Złoty Certyfikat Uznania 
przyznawany przez Kra-
kowską Akademię Pro-
filaktyki za zasługi na 
polu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów 
alkoholowych  w Gminie 
Tuszyn. Gratulujemy!

PONAD 58 MLN. ZŁ NA POMOC 
PRZEDSIĘBIORCOM


