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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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EUROpEJSkA LEkCJA HISTORII
W SZkOLE pODSTAWOWEJ NR 1W TUSZYNIE

S

zkoła Podstawowa Nr 1
w Tuszynie stworzyła grę
planszową w ramach projektu
Erasmus+ „Unity 2017”.
Pracowaliśmy głównie metodą biograficzną oraz tak zwaną metodą dokumentów osobistych, ponieważ analizowaliśmy dokumenty opisujące historie życia, listy, notatki, autobiografie, fotografie oraz ustne opowiadania. Uczniowie kooperowali w grupach międzynarodowych podejmując się
tworzenia pytań do gry planszowej.
W naszej grze zaprezentowaliśmy wybitne osobistości XX
wieku. Brytyjczycy przedstawili postać Ireny Sendlerowej,
Słowacy – Jana Pawła II, Węgrzy – Henryka Sławika, Czesi – Nicholasa Wintona, a Polacy Jana Karskiego. Głównym
celem gry jest poznanie historii życia wyżej wymienionych
osób. Od nich właśnie uczymy
się jak być przyzwoitym, tolerancyjnym i potrafiącym odpowiednio zachować się w przypadku jakiejkolwiek formy dyskryminacji lub nadużycia. Bohaterowie Ci pozostaną w naszej pamięci jeszcze głębiej jeśli zagramy w grę „Heroes
across the borders” i odkryjemy nowe fakty z ich życia. Grając na planszy będącej mapą

Europy zauważymy miejsce
Tuszyna pośród innych miast
ze szkół partnerskich projektu Erasmus+. 150 kart z pytaniami i odpowiedziami zostały tak przygotowane, aby każdy gracz przeżywał emocjonalnie odkrywanie historii często
wymazanej w okresie komunizmu. Gracz, który odpowie poprawnie na większość pytań,
wygrywa.
Chcielibyśmy podziękować
osobom, które przyczyniły się
do powstania tego wyjątkowego
produktu edukacyjnego. Dziękujemy Panu Maciejowi Czaplickiemu, który jest ekspertem od tworzenia grafiki i zasad gier planszowych. Dziękujemy także Pani Bożenie U. Zarembie z Fundacji Edukacyjnej
Jana Karskiego w Nowym Jorku
oraz Panu profesorowi Lechowi
Krzyżanowskiemu z Uniwersytetu Śląskiego, Panu Tomaszowi Kurpierzowi – pracującemu
dla IPN w Katowicach. Jesteśmy
wdzięczni za pomoc Panu Thomasowi Henry’iemu Pope’owi
oraz Pani Ellen Mains – Amerykance i potomkini Żydów tuszyńskich, która brała udział
w mobilności studentów ze Słowacji i Anglii do Polski w październiku 2019 roku.
Podziękowania dla Pana Jonathana Zisooka, który zmo-

tywował uczniów do zadawania większej liczby pytań do gry
planszowej i uświadomił im, jak
skomplikowana, złożona i trudna do prostej interpretacji jest
historia Polski i Żydów pol-

skich. Zachęcamy wszystkich
ludzi kochających wolność i odkrywanie historii do nauki przez
zabawę z grą planszową „Heroes cross the borders”.

Robert Kobylarczyk

 POWSZECHNY SPIS
ROLNY 2020
 KOLEJNE PROJEKTY
STOWARZYSZENIA
„KOCHAM TUSZYN”
 DZIEŃ SENIORA
W „WIGORZE”
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INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN

B

udowa i przebudowa targowiska przy
ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu
„Mój rynek” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w ramach
operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych
produktów” poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. W ramach przedmiotowej inwestycji w wykonano m.in.: remont toalet, budowę wiat handlowych, budowę ciągów pieszych i jezdnych, budowę nowych parkingów. Całkowita wartość zadania: 890.928,05 zł.
Wartość całkowita projektu
obejmującego termomodernizacje 7 budynków wynosi
6.009.665,79 złotych brutto.
Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Tuszyn” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Projekt obejmu-

je termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej znajdujących się
na terenie Gminy Tuszyn.
W roku 2017 wykonano termomodernizację 3 budynków: Urzędu Miasta w Tuszynie, Szkoły Podstawowej
nr 2 w Tuszynie oraz Dziennego Domu Senior Wigor.
W roku 2020 przystąpiono do realizacji kolejnych
projektów: Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych,
Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, Przedszkole Miejskie nr

2 w Tuszynie oddział w Garbowie. Ponadto w roku 2020
planowane jest rozpoczęcie
kolejnego zadania tj. termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym. Prace związane
z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej
w Górkach Dużych, dobiegły końca. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in.: docieplenie budynku, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrze-

wania, wymianę pieca co na
opalany peletem, wymianę obróbek blacharskich,
odwodnienie dachu. W ramach wszystkich prowadzonych prac inwestycyjnych
sprawowany jest nadzór inwestorski.
Wartość całkowita zadania 642.523,38 zł. Dofinansowanie stanowi 72,65%
kosztów kwalifikowalnych.
Dnia 29 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa
termomodernizacja budynku użyteczności

publicznej – dla potrzeb
Urzędu Gminy ul. 3 Maja
49” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.
Wartość całkowita projektu
1.096.459,17 zł. Dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 433.329,02 zł.
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:

Wola Kazubowa
Zakupiono dla sołectwa
kostkę, obrzeża, cement
oraz ogrodzenie panelowe
z furtką w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Przygotowanie terenu
pod plac zabaw i kącik integracyjny”.
Sołectwo Górki Małe
Na wniosek mieszkańców,
mając na celu kwestie bezpieczeństwa zamontowano próg zwalniający z oznakowaniem pionowym na ul.
Dylewskiej.

DOFINANSOWANIE
DLA GMINY TUSZYN
Z FUNDUSZU
DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W

dniu 2 września br.
zawarto umowę pomiędzy Skarbem Państwa
– Wojewodą Łódzkim, Panem Tobiaszem Bocheńskim a Gminą Tuszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tuszyna, Pana
Witolda Małeckiego przy
kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Tuszyn, Pani Małgorzaty Ożarek. Przedmio-
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tem umowy jest udzielenie
dofinansowania z funduszu
dróg samorządowych zadania gminnego pn.: „Remont
drogi nr 106877 E, ul. Źródlana w Tuszynie”. Wojewoda na realizację zadania
przekazuje dofinansowanie
dla Gminy Tuszyn w wysokości 240.445,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 480.891,00 zł.
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Termomodernizacja budynku Miejskiego
Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

W

ramach projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014–2020, w miesiącu lipcu br. rozpoczęły się
prace termomodernizacyjne budynku krytej pływalni „Oceanik”, będącego jednocześnie siedzibą Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.
Cały projekt podzielony
został na dwie części prac
remontowo-budowlanych,
których efektem końcowym
ma być poprawa charakterystyki energetycznej budynku.
W zakres pierwszej części dotyczącej termomodernizacji budynku wchodzą
m.in.: prace przygotowawcze do docieplenia budynku
takie jak: demontaż instalacji odgromowej, demontaż

obróbek blacharskich, rozbiórka pokrycia z papy oraz
izolacji cieplnej, ocieplenie
ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie stropodachu części
niskiej, demontaż instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu, wykonanie instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu, wymiana
okien i drzwi zewnętrznych,
wymiana zjeżdżalni basenowej.
Druga część to modernizacja źródła ciepła, w zakres
której wchodzą m.in.: wykonanie przyłączy cieplnych
do pomp ciepła i kotłów gazowych, montaż pomp ciepła i kotłów gazowych, wykonanie przyłączy cieplnych, wykonanie instalacji
gazowej i elektrycznej, wymiana centrali basenowej.
Planowane zakończenie
inwestycji termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie przewidziane
jest na początek listopada br.

100 LECIE CUDU NAD WISŁĄ

Z

wycięstwo w Bitwie
Warszawskiej jest dla
Polaków powodem do dumy.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia Kocham Tuszyn
– nasze miasto dołączyło do elitarnych miast, które uhonorowało bohaterów
bitwy warszawskiej emitując medal okolicznościowy
„100 LAT CUDU NAD WISŁĄ”- napis na awersie oraz
herb Tuszyna. Na rewersie
napis „CHWAŁA BOHATEROM BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.” oraz fragment
bitwy warszawskiej.

Medal wydany przez Stowarzyszenie Kocham Tuszyn dla upamiętnienia 100-lecia
„Cudu nad Wisłą” w ilości limitowanej. Projekt Ryszard Urban

NOWE CENY ZA ODBIÓR
ODPADÓW OD 1 LISTOPADA
UCHWAŁA NR XXIX/220/20
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Tuszyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 6k ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowić będzie
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 116 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Tuszyna.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie nr II/11/18
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018
r. poz. 6746).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem
1 listopada 2020 roku.
UZASADNIENIE
Podwyższenie opłat spowodowane zostało ogromnym wzrostem ilości odbieranych odpadów, a w szczególności we frakcjach bio, popiół i odpady wielkogabarytowe odbierane bezpośrednio sprzed posesji. W związku z powyższym pozostawiona cena 19 zł z roku 2018 okazała się za niska aby system odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie mógł się sam zbilansować. Zaniechanie odbioru odpadów wielkogabarytowych
sprzed posesji spowodowane jest dwukrotnie większym kosztem niż odbiór odpadów przez firmę odbierającą z PSZOKu. Dla
osób, które wyposażyły się w kompostowniki i nie będą wystawiać odpadów bio realna podwyżka za cały rok 2020 wyniesie
14 zł co w przeliczeniu da nieco ponad jedną złotówkę miesięcznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

Międzynarodowy Wyścig Solidarności
i Olimpijczyków w Tuszynie

W

sobotę 12 września
Międzynarodowy
Wyścig Solidarności i Olimpijczyków przejechał przez
Tuszyn. Około godz. 13.50
kolarze wjechali do naszej
Gminy w Żerominie od strony Czarnocina, dalej pojechali do Tuszyna ul. Żeromskiego, Wysoką, Wschod-

nią, Piotrkowską, Łowicką,
Tylną, Brzezińską – do Modlicy skąd przejechali na teren Gminy Rzgów w kie-

runku Kalinka i dalej do Łodzi gdzie zakończył w się
IV i ostatni etap tegorocznego wyścigu.
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„DWÓJKA” – NOWY ROK PEŁEN WERWY

U

czniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr
2 w Tuszynie Lesie z radością powitali wrzesień i powrót do nauki stacjonarnej.
Wszyscy przyzwyczajają się
wciąż do nowych zasad, jednak najważniejsze jest to, że
znów mogą siedzieć razem
w sali lekcyjnej i wspólnie
bawić się w czasie przerw.
Nauczyciele od nowa budują relacje w zespołach
i dużo czasu poświęcają na

sprawy związane z integracją. Sprzyjały temu wrześniowe wycieczki, które
zorganizowano w ramach
projektu
ekologicznego.
Uczniowie mieli okazję odwiedzić między innymi pobliską tamę w Smardzewicach oraz wyjątkowe Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim.
W szkole sporo się dzieje. W tym roku Samorząd
Uczniowski będzie ubiegać

się o zaszczytny tytuł Szkoły Demokracji przyznawany przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Przed młodymi samorządowcami sporo pracy i wyzwań, ale najważniejsze – kampania wyborcza i wybory już za nimi.
Nauczyciele,
pomimo
wielu obostrzeń, chętnie
poszerzają swoje działania
o projekty i konkursy. W tym
roku uczniowie przystąpią między innymi do pro-

PIERWSZA WYSTAWA INTERNETOWA
„SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TUSZYNIE
1930–2020 WCZORAJ I DZIŚ”

W

związku z pandemią
koronawirusa i niemożliwością
wykonania
i pokazania fizycznie wystawy pt: „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TUSZYNIE
1930–2020
WCZORAJ

I DZIŚ”. Zarząd Stowarzyszenia Kocham Tuszyn postanowił pokazać tą wystawę (ponad 200 zdjęć archiwalnych do 2000 r.)
na Facebooku na stronie
Tuszyn wystawy Stowa-

rzyszenia Kocham Tuszyn
już od świąt wielkanocnych.
Wystawa internetowa trwa
nadal – a zainteresowanych
historią szkoły serdecznie
zapraszamy na stronę Facebooka.

NORDIC WALKING TO SPORT DLA CIEBIE

S

towarzyszenie
Kocham
Tuszyn w miesiącu lipcu
br. wydało publikację Władysława Okasa pt: Nordic Walking to sport dla ciebie. Tak
skomentowała powyższą publikację Pani Żaneta Karczewska: Mamy szczęście, że autor Władysław Okas podzielił się z nami swoją wiedzą na
temat ulubionej przez siebie
formy ruchu wspaniale dostosowanej do wieku - Nordic Walking. Spacery z kijkami angażują wszystkie mięśnie,
wzmacniają układ krążenia i kostny wpły-
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wając pozytywnie na stan naszego zdrowia. Dają nam możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok,
wśród przyrody i najlepiej w
dobrym towarzystwie rodziny lub znajomych. Mam nadzieję, że ta książka i postawa
Pana Władysława Okasa, będzie dla nas wszystkich motywacją i inspiracją do szukania
własnej ścieżki zdrowia. Pamiętajmy, że dobre samopoczucie w dużej
mierze zależy od każdego z nas, dlatego nie
czekaj, wyznacz sobie cel i działaj.

jektów czytelniczych („Lekturki spod chmurki”), historycznych (Powstańcy 1944 –
pamiętamy), informatycznych („Kod do przyszłości”),
ekologicznych („Ekomisja”)
oraz kulturalnych („Z kulturą mi do twarzy”).
A już 15 października –
w Międzynarodowy Dzień
Mediacji – uruchomiony zostanie Szkolny Klub Mediacji. Chętni uczniowie odbędą szkolenie, na którym do-

wiedzą się, czym jest mediacja i jakie są jej podstawowe techniki. Następnie będą
powoływani do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Z Klubu Szkolnej Mediacji będą mogły korzystać
także inne placówki oświatowe z naszego regionu.
Szkołę czekają też ważne
zmiany. W tym roku szkolnym w klasie pierwszej
otworzono oddział integracyjny. Wciąż na chętnego

czeka jedno wolne miejsce.
Oprócz tego nowym patronem placówki zostanie Władysław Reymont, biograficznie związany z Tuszynem. Z tej okazji uczniów
czeka wiele uroczystości
i konkursów.
Mamy nadzieję, że żaden wirus nie przeszkodzi uczniom i nauczycielom
w realizacji tych ambitnych
planów.
Dagmara Karasińska

ŚRODKI Z FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH
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lipca br. podczas spotkania z Radnymi Rady
Miejskiej w Tuszynie i Kierownikami Referatów i Jednostek
Organizacyjnych
Gminy Tuszyn, Pan Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
przekazał na ręce Burmistrza Miasta Tuszyna – Wi-

tolda Małeckiego promesę
na kwotę 1.876.189 zł. Środki pochodzą z tarczy antykryzysowej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
i będą wykorzystane na inwestycje w Gminie Tuszyn.
We wrześniu br. środki fizycznie znalazły się na koncie Gminy Tuszyn i zgodnie
z wolą Rady Miejskiej w Tu-

szynie (Uchwała zmieniająca budżet Gminy Tuszyn
z dnia 28 września 2020 r.)
w przeważającej większości (1.718.403 zł), zostały
przeznaczone na inwestycję rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.
Całość inwestycji wyniesie
4.027.680 zł.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

W

dniach 19-20 września 2020 r. w Hali
Sportowej w Tuszynie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Burmistrza Miasta Tuszyna „Tuszyn 2020”. Organizatorem był UMKS Tuszyn. Sam turniej był znakomitą okazją do
promocji naszej gminy. Dominowała w nim
prawdziwa sportowa rywalizacja młodych
sportowców. W zawodach wzięło udział 13
drużyn, 8 w kategorii „Młodziczka” i 5 w kategorii „Kadetka”.
Wyniki w kategorii Młodziczka:
I m. UMKS „TUSZYN”, II m. Energetyk

POZNAŃ, III m. Volley 34 ŁÓDŹ, IV m. ŁKS
Ś.Ż., V m. UMKS „TUSZYN” II, VI m. Abis
„Budowlani” Łódź, VII m. Jantar Kalisz, VIII
m. „FUKS” Sulejów.
Wyniki w kategorii Kadetka:
I m. „Pasek” Będzin, II m. Volley 34 Łódź,
III m. UMKS „TUSZYN”, IV m. Abis „Budowlani” Łódź, V m. „FUKS” Sulejów.
Nagrody ufundowane przez sponsorów
wręczono także najlepszym zawodniczkom
turnieju.
Organizatorzy składają podziękowania
MCSiW w Tuszynie.
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Seniorzy znowu razem

W

cjatyw były zajęcia poświęcone ważnemu tematowi segregacji odpadów. Poniżej
efekty pracy naszych zdolnych podopiecznych. Na początku października zorganizowaliśmy
uroczystość
z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych. Seniorów przywitała ozdobiona
sala i pyszny tort. Wszyscy
otrzymali życzenia i ciepłe
słowa od personelu, drobne
upominki, a także przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 laurki
z życzeniami. Dziękujemy za
pamięć, a naszym pensjonariuszom życzymy jeszcze raz
dużo zdrowia i wytrwałości!

czerwcu Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Tuszynie powitał podopiecznych w nieco innej rzeczywistości. Nasze twarze przysłoniły maski ochronne, zwiększyliśmy
odległości osób przebywających w placówce, na wejściu
dezynfekujemy ręce i mierzymy temperaturę, a także
ograniczyliśmy wizyty osób
z zewnątrz do minimum.
Wszystko dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa. Słoneczne dni seniorzy spędzali na spacerach lub zabawach w naszym ogrodzie,
te chłodniejsze na zajęciach
w domu. Jedną z naszych ini-

NARODOWE CZYTANIE W TUSZYNIE

W

środę 9 września 2020 roku
o godz.10.00 na Rynku im. St. Wł.
Reymonta w Tuszynie „Balladyna” Juliusza
Słowackiego była tegoroczną lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania.
Mimo wielu ograniczeń udało nam się
wspólnie choć w mniejszym gronie czytać
dzieło Juliusza Słowackiego. Akcja odbywa
się pod patronatem honorowym Prezydenta
RP Andrzeja Dudy od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza.
Tuszyńskie czytanie zainaugurował jak
zawsze Burmistrz Miasta Tuszyna Witold
Małecki, Balladynę czytali również przedstawiciele Komisariatu Policji w Tuszynie,
licealiści z nauczycielami, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 z Panią Dyrektor, ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 2 z Panią Dyrektor i nauczycielką języka polskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym z panią Dyrektor i nauczycielką języka polskiego oraz mieszkańcy naszego
miasta, kochający książki. Gościnnie jako
słuchacze przyszły przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Tuszynie . „Balladyna” to dzieło wyjątkowo aktualne jak na polskie realia.
Pokazuje walkę o władzę i jej tragiczne skutki. Nie wszyscy wiedzą, że „Balladyna” zwana jest też „ malinowym kryminałem” i jest
wybitnym dziełem romantyzmu powstałym
na emigracji. Wspólne czytanie zorganizowało Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie
we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tuszynie.
MCK w Tuszynie

Konkurs Koszy i Wieńców Dożynkowych z okazji „Dożynek 2020”

6

września br. w Kościele pw. Św. Witalisa Męczennika w Tuszynie odbyła
się Uroczysta Msza św. Dożynkowa celebrowana przez
Księdza Proboszcza Marka
Stępniaka. Przed mszą Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zorganizowało konkurs koszy i wieńców dożynkowych dla Sołectw
z Gminy Tuszyn. Jury konkursu w składzie: Pani Maria Kopczewska – V-ce Burmistrz Tuszyna, Pan Mirosław Popecki – Radny Rady
Miejskiej w Tuszynie oraz
Pani Alicja Kulesza – MCK
Tuszyn, przyznało następujące nagrody: I miejsce –
Sołectwa Kruszów i Szczukwin, II miejsce – Sołectwa
Garbów i Modlica, III miejsce – Sołectwo Dylew. Wy-

różnienia – Sołectwa Górki
Małe, Jutroszew, Tuszynek
Majoracki, Wola Kazubowa.
Wszyscy uczestnicy kon-

kursu otrzymali dyplomy
i nagrody. W trakcie dożynkowej, uroczystej mszy. Św
Burmistrz Miasta Tuszyna

– Witold Małecki złożył podziękowania wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę
oraz życzył dobrych plonów

w przyszłości. Zwrócił
również uwagę na wysoki poziom upraw rolniczych
i dobrą jakość polskiej żyw-

ności. Z uwagi na czas pandemii nie odbyła się część
obrzędowa i artystyczna rolniczego święta.
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Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zaprasza na zajęcia

T

radycyjnie z rozpoczęciem września Miejskie
Centrum Kultury im. Wł. St.
Reymonta w Tuszynie zorganizowało nabór na zajęcia cykliczne, odbywające się zarówno w budynku
przy ulicy Noworzgowskiej
20 A, jak i filii MCK w Tuszyn Lesie przy ulicy Prusa 7. W przygotowanej przez
MCK ofercie ciekawe sposoby na spędzenie czasu wolnego oraz rozwój pasji i zainteresowań znajdą zarówno dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, a także najmłodsi razem z rodzicami. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w MCK
uruchomione zostały następujące sekcje: zajęcia ruchowe - tańca nowoczesnego dla
młodzieży oraz przedszkolaków, zumba, fitness/aerobik,
gimnastyka kompensacyjna
50+, balet, joga, sztuki walki
– capoeira; zajęcia artystyczne – rysunek i malarstwo dla
dzieci i młodzieży oraz plastyka dla przedszkolaków,
muzyczne – nauka gry na gitarze elektrycznej, akustycznej i basowej oraz keyboardzie. W MCK można uczyć
się również śpiewu podczas

zajęć wokalnych, fotografii podczas spotkań koła fo-

tograficznego oraz zostać
członkiem orkiestry dętej.

PRZYSTANEK 60+

25

września odbyły się
w MCK w Tuszynie
artystyczne warsztaty w ramach projektu pn. „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek
60+ - warsztaty twórcze”
organizowane przez Łódzki Dom Kultury. MCK w Tuszynie jako jeden z 10
ośrodków kultury
z województwa
łódzkiego został zaproszony do współpracy. Ilość
miejsc na poszczególne zajęcia była ograniczona, a wszystko to
ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Udało się
jednak spełnić oczekiwania seniorów i każdy znalazł coś dla siebie. Zaproponowane tematy warsztatów
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Na dzieci do 3. roku życia
czekają niespodzianki i moc

kreatywnej zabawy w Klubie Malucha. Wśród nowo-

ści w harmonogramie zajęć
MCK znalazły się : Sterownia – innowacyjne zajęcia
motoryzacyjno-modelarskie (nabór trwa!), popularyzujące modelarstwo zdalnie starowane oraz wprowadzające w świat sportów motorowych. Pasjonaci muzyki mogą uczyć się natomiast
gry na… ukulele i perkusji,
a od 21. października w grafiku MCK zagości łucznictwo z elementami survivalu. Miejskie Centrum Kultury zaprasza również wszystkich lubiących czytać książki, które można wypożyczać w budynku przy Noworzgowskiej 20 A, Filii MCK
w Tuszynie Lesie oraz punkcie bibliotecznym w Żerominie. Dla najmłodszych dostępna jest Sala Zabaw Figlarna Kraina, dla młodzieży
zaś Świetlica. Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia,
szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 42 614
25 89, bądź adresem e-mail:
sekretariat@moktuszyn.
pl, zapisów można dokonać
wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na
stronie www.moktuszyn.pl.
Urszula Gąsiorowska

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tuszyna
zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane wynajmem
lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 30 obręb 14
przy ulicy Parkowej 4 w Tuszynie
składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 33,92 m2.

były różnorodne i dawały możliwość spróbowania
różnych technik artystycznych. Jesteśmy dumni, iż
mamy tak zdolnych seniorów w naszej gminie, dzięki którym powstały piękne
kompozycje roślinne w sło-

jach czyli „Las w słoiku”, biżuteria z filcu oraz obrazy
malarskie. Warsztaty w ramach projektu „Przystanek 60+” trwały 2 godziny,
udział w nich był całkowicie bezpłatny, a prowadzący zapewniali wszystkie materiały.

Lokal znajduje się na parterze wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan.
i centralnego ogrzewania. Czynsz najmu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu użytkowego
minimum 7,00 zł plus należny podatek VAT (czynsz najmu nie zawiera opłat
eksploatacyjnych).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczyć w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści, oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność w
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie ul. Parkowa 4 lub wysłać pocztą
na adres Zakładu z dopiskiem „Dotyczy najmu lokalu użytkowego Parkowa 4” w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.00.
Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta z osobą, która złoży
najkorzystniejszą ofertę.
Lokal użytkowy można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zakładem
Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie ul. Parkowa 4. Przyjmuje się, że składający
ofertę akceptują aktualny stan lokalu użytkowego bez zastrzeżeń. Wszelkie remonty
i ulepszenia celem przystosowania lokalu do prowadzenia działalności dokonywane
będą na koszt własny Najemcy, bez możliwości dochodzenia ich zwrotu od
Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy jak i po ustaniu.
Bliższych informacji udziela ZGM w Tuszynie, ul. Parkowa 4, tel. 42 614-31-97,
e-mail: zgmtuszyn@o2.pl.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
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Spiszmy się jak na rolników przystało! czyli Powszechny Spis Rolny 2020

P

owszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa.
Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30
listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym
2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw
rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie
łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,
które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od
poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania
decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na
podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu
lat modernizuje się polskie rolnictwo.
Podczas tegorocznego spisu obowiązkową
formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne
dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się
przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 –
20.00.
Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu
Rolnego 2020 dotyczą m.in.:
• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
• struktury dochodów,
• aktywności ekonomicznej,
• sposobu użytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów, nawożenia,
• zastosowania środków ochrony roślin,
• pogłowia zwierząt gospodarskich,
chowu i hodowli ryb,
budynków gospodarskich,
maszyn i urządzeń rolniczych.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 sierpnia
2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej,
ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r., obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego
w formie wywiadu przez rachmistrza spisowego.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie
dokonali samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi
skontaktuje. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa. Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą
się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału
w spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.
gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.
ROLNIKU! Nie czekaj na rachmistrza! Spisz się sam przez Internet, a możesz otrzymać upominek! Szczegóły akcji na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki
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ZAPROSZENIE DLA NAJMŁODSZYCH

Wakacyjne pikniki z Happy Bus

P

odczas wakacji letnich
Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie we współpracy z Fundacją Happy Kids,
zorganizowało cztery całodniowe imprezy plenerowe, które odbyły się na placach przy ul. Noworzgowskiej 20 A, Prusa 9 przy OSP
oraz Szkole Podstawowej nr

2 . W trakcie pikników dzieci z terenu miasta i gminy
Tuszyn mogły do woli bawić
się w tak zwanych „figlobusach” – czyli autobusach
przekształconych w mobilne sale zabaw. Nie zabrakło również dmuchawców, wesołej muzyki, zajęć
plastycznych, sportowych

i edukacyjnych oraz zabaw
kreatywnych, a wszystko to
pod okiem wolontariuszy
pracujących na rzecz Fundacji. Zabawa z Happy Bus
była wyśmienita – mamy
nadzieję, na podobne wydarzenia w przyszłym roku.
Urszula Gąsiorowska

M

iejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie ul.
Noworzgowska 20A zaprasza każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym po Wyprawkę Czytelniczą przygotowaną przez
Instytut Książki. Wyprawka zawiera: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W „Wyprawce” znajdą coś dla siebie rodzice – przygotowana
dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Projekt realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej
kampanii promującej czytanie „Mała książka – wielki
człowiek”. Biblioteka w Tuszynie prowadzi również ak-

cję „Uwolnij książkę”, która
jest adresowana do wszystkich lubiących czytać. Od
1.10.2020 r. Działa oficjalna półka bookcrossingowa,
która znajduje się w holu
Miejskiego Centrum Kultury
ul. Noworzgowska 20A.
Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa polegająca na
przekazywaniu nieodpłatnie książek, które zostały już przez nas przeczyta-

ne, innym miłośnikom dobrej lektury. Godziny pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Noworzgowska
20A: pon. 9.00-17.00, wt.
8.00-16.00, śr. 10.00-18.00,
czw. 10.00-18.00, pt. 8.0016.00, sob.9.00-14.00; Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Prusa 7: pon.
10.30-17.30, śr. 10.30-17.30,
pt.10.30-17.30 z przerwą od
14.00-15.00.
Irena Janiczek
Kierownik MBP w Tuszynie

WYCIECZKA DLA ZESPOŁU EKOISKIERKI Z WODZINA PRYWATNEGO
W NAGRODĘ ZA I MIEJSCE W POLSCE W KONKURSIE EKOLOGICZNYM

Z

espół ekologiczny Ekoiskierki, w skład którego
weszło 8 uczniów z klasy VII
pod opieką pani Małgorzaty
Tomaszewskiej, wziął udział
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym MISTRZ
RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY 2020.
Organizatorem Konkursu
był Electro - System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
a partnerem Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie.
Konkurs miał na celu
kształtowanie
prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
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Efektem pracy uczniów
w konkursie było zajęcie
I miejsca w Polsce. W nagrodę za zwycięstwo, w dniu
06 października 2020 r. zespół Ekoiskierki wyjechał na
jednodniową wycieczkę do
Kielc.
W ramach wycieczki
uczniowie zwiedzili z prze-

wodnikiem Jaskinię Raj, która jest typową jaskinią krasową rozwiniętą w wapieniach. Korytarze jaskini wytworzone zostały w wapieniach środkowego dewonu,
które ok. 360 mln. lat temu
powstały na dnie płytkiego
morza.
Następnie Ekoiskierki od-

wiedziły Pierwsze Centrum
Neandertalczyka, w którym zbiegają się pradawne
losy człowieka z najnowszymi odkryciami współczesnej
nauki, które powstało przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich przy Państwowym Muzeum Archeolo-

gicznym w Warszawie.
Innym, równie cudownym
miejscem do zwiedzania
były Ruiny dawnego Zamku
Królewskiego w Chęcinach,
który powstał na przełomie
XIII i XIV wieku z inicjatywy
króla Czech i Polski Wacława II oraz Dwór Starostów
Chęcińskich.

Na Podzamczu uczniowie
mogli przyjrzeć się wystawom w Szklanym Centrum
Nauki Leonardo Da Vinci.
Tam obejrzeli dwie wystawy o charakterze multimedialno – mechatronicznym:
„Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową
i funkcjami życiowymi człowieka. – „Człowiek – trybik w machinie przyrody”,
dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych
oraz ekspozycja zewnętrzna – tereny zielone otaczające budynek Centrum.
Na zakończenie wycieczki uczniowie uczestniczyli
w obiedzie w urokliwej Restauracji Da Vinci a następnie w cudownych nastrojach, pełni niesamowitych
wrażeń wrócili pod szkołę
w Wodzinie Prywatnym.
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KOSZE SĄ DLA LUDZI

Na zdjęciu prezentujemy śmieci
zebrane przez społeczników podczas akcji wakacyjnej:
w lesie, rowach i na trawnikach
w dzielnicy Tuszyn Las!
Zawartość worków to głównie butelki po alkoholu
i opakowania plastikowe po fast foodach!
Tuszyn Las to nasz ogród a nie śmietnik!

STOp!!!
pomyśl zanim wyrzucisz!
10
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SZANOWNI PAŃSTWO
W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ W POLSCE OBOWIĄZUJE CZAS PANDEMII,
KTÓRY DAJE ORGANOM PAŃSTWOWYM NOWE UPRAWNIENIA,
PROSIMY O BIEŻĄCE MONITOROWANIE INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH WALKI Z KORONAWIRUSEM
NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.gov.pl/web/koronawirus
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Dzieje się w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

S

poro
ogólnopolskich
programów oraz Innowacji Pedagogicznych będzie realizowanych w tym
roku szkolnym.
Programy i innowacje
zaplanowane w oddziale
przedszkolnym:
• Ogólnopolski
Program
„Kubusiowi
Przyjaciele
Natury”
• Ogólnopolski
projekt
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
• Innowacja pedagogiczna
„Życiodajna kropla wody”
Programy i innowacje zaplanowane w klasach 1-3:
• Ogólnopolski
projekt
„Czytam z klasą” pod patronatem MEN
• Ogólnopolski projekt „Nie
marnujemy chwili”

• Ogólnopolski projekt „
Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”
• Ogólnopolski
projekt
„Drzewo”.
• Innowacja pedagogiczna
„Moc w rękach mam”
• Innowacja pedagogiczna „
Myślę i działam”

• Ogólnopolski
program
„Wychowanie przez czytanie”
• Ogólnopolski
program
„iTeatr”
• Ogólnopolski
program
SKS
• Ogólnopolski
program
„Klub 2020”

Programy i innowacje zaplanowane w klasach 4- 8:
• Ogólnopolski projekt „
Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?”
• Ogólnopolski projekt „Dobro podaj dalej”
• Ogólnopolski
program
„Wielki Egzamin” w ramach projektu „Lepsza
szkoła”.
• Ogólnopolski
program
„Sesja z plusem” w ramach
projektu „Lepsza szkoła”.

• Innowacja pedagogiczna
„Matematyka na co dzień”
• Innowacja pedagogiczna „
Z językami zawsze jest jak
w domu”.
• Innowacja pedagogiczna
„Młodzi dziennikarze”
• Innowacja pedagogiczna
„Sketchnoting, czyli skuteczne rysowanie w szkole”
Poniżej opis innowacji wprowadzonych od tego
roku szkolnego.

Młodzi Dziennikarze –
innowacja będzie realizowana przez p. Martę Goszczyńską w ramach zajęć
kształtujących kreatywność
w klasie VII i VIII. Ma ona
na celu wprowadzić dzieci w świat mediów i umożliwić im rozwijanie swoich talentów. Oprócz nabycia wiedzy teoretycznej uczniowie
staną się także redaktorami szkolnej e-gazetki. Dzięki temu poznają i będą potrafili przygotować najważniejsze gatunki dziennikarskie: notatkę prasową, artykuł, wywiad, recenzję, poprawią i wzbogacą swój język mówiony i pisany, a także nauczą się brać odpowiedzialność za swoje słowa
i działania.

Sketchnoting, czyli skuteczne rysowanie w szkole
– innowacja będzie realizowana przez p. Martę Goszczyńską, a objęci nią będą
uczniowie klasy IV. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom w nauce szybkiego
i efektywnego uczenia się.
Założenia i cele będą realizowane podczas lekcji języka polskiego, a także godzin
do dyspozycji wychowawcy.
Dzięki innowacji uczniowie poznają podstawowe
techniki myślenia wizualnego i nauczą się je wykorzystywać w praktyce, rozwiną
swoją samodzielność i kreatywność, będą szybciej zapamiętywać i uczyć się nowych zagadnień, a także
bardziej koncentrować się
na wykonywanym zadaniu.

Innowacja
pedagogiczna Moc w rękach mam autorstwa p. Iwony Rytych będzie przeprowadzana wśród
uczniów klasy I. Innowacja
jest odpowiedzią na współczesny postęp technologiczny, w którym korzystanie ze smartfonów, tabletów znacznie zmniejsza doświadczenia dzieci z motoryką małą oraz poznawaniem świata w sposób wielozmysłowy. Wykorzystanie
w niej metody Terapii Ręki
przyczyni się do rozwoju
każdego dziecka w zakresie funkcji ręki, dostarczania wrażeń dotykowych poprzez wykorzystanie różnorodnych mas plastycznych
oraz rozbudzenia zainteresowań i aktywności dzieci.

PROJEKT „MCK TUSZYN W SIECI”

W

połowie maja 2020 rozstrzygnięto konkurs dotacyjny Kultura w sieci finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program jest formą rządowego wsparcia dla sektora kultury w czasie
pandemii. Wśród 1200 beneficjentów znalazło się również Miejskie
Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie (otrzymaliśmy
17 tys. zł) na realizacje projektu
pt. „MCK Tuszyn w sieci”. Dzięki
wsparciu MKiDN oraz NCK udało się stworzyć stronę internetową

www.mcktuszyn.pl oraz w sierpniu i we wrześniu przeprowadzić
cykl szkoleń on-line dla pracowników, które podniosły ich kompetencje cyfrowe. Kadra zapoznała się z programami do grafiki
komputerowej, do tworzenia krótkich filmów, do prowadzenia zajęć
on-line oraz zostali przeszkoleni

z obsługi mediów społecznościowych. Głównym celem projektu
jest pokazanie dorobku kulturalnego Miejskiego Centrum Kultury w sieci i zachęcenie do większego czynnego udziału w kulturze, poprzez m.in. udział w zajęciach i wydarzeniach on-line.

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych – dziarskim krokiem ku przyszłości

W

ydaje się, że zawieszenie stacjonarnej nauki
oraz przejście na zdalny system edukacji to momenty,
które unaoczniły konieczność podniesienia kompetencji zarówno uczniów jak
i nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych
technologii w nauce, pracy
i codziennym życiu.
Tymczasem proces ten
w naszej szkole toczy się już
od dawna i przynosi coraz
więcej zarówno satysfakcji,
jak i zwykłej radości ze zdobytych umiejętności.
Po długim oczekiwaniu w miesiącach wakacyjnych dotarła wreszcie do
naszej szkoły mobilna pracownia multimedialna, stanowiąca nagrodę w organizowanym przez Ogólnopol-

ską Sieć Edukacyjną konkursie #OSE WYZWANIE,
do którego przystąpiliśmy
w ubiegłym roku szkolnym.
W ostatnim czasie w ramach
programu podłączono również bezpieczny Internet
OSE. Nauczyciele i uczniowie korzystają z „pracowni na kółkach” na zajęciach
z różnych przedmiotów. Nowoczesny sprzęt pozwala
pedagogom prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniom korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wypełniając zobowiązania, wynikające z udziału w programie OSE, nauczycielka z naszej szkoły, Pani Mirosława Wojna, uczestniczyła w warsztatach szko-

leniowych i została laureatką ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez
NASK i Ministerstwo Cyfryzacji na scenariusz lekcji
o sztucznej inteligencji.
Innym programem edukacyjnym
realizowanym
w naszej szkole jest Kod do
przyszłości, dedykowany
uczniom klas I- III. Najpierw
jednak nauczycielki uczestniczyły w szkoleniach, podczas których uczyły się, jak
przekazywać podstawy programowania w sposób kreatywny i przyjazny dla dzieci w klasach I-III. Obecnie
mali informatycy, mając do
dyspozycji zestawy klocków Lego We do 2.0, budują miniroboty, które następnie programują przy pomocy tabletów. Pracy towarzy-

szy wesoła zabawa, pozytywne emocje i radość z powstałych, poruszających się,
świecących i wydających
dźwięki robocików. Kod do
przyszłości to inicjatywa
Funduszu Rozwoju Edukacji Elektronicznej współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.
Cieszymy się, że dzięki
zaangażowaniu nauczycieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych
nie pozostają w tyle i zdobywają najbardziej oczekiwane
dziś kompetencje w zakresie
nowoczesnych technologii.
O naszą bazę edukacyjną zadbał także organ prowadzący. Szkoła doczekała
się termomodernizacji, która spowodowała wprawdzie

wiele zamieszania na początku nowego roku szkolnego, ale za to teraz budynek wygląda pięknie, ma też
nowy system grzewczy, który z pewnością podniesie
komfort pracy i nauki.
Po wakacjach również toalety uczniowskie zmieniły
się nie do poznania, co z kolei jest efektem zaangażowania Dyrekcji Szkoły. Udało się bowiem nieodpłatnie
pozyskać wyposażenie toalet (sedesy, umywalki, krany itp.), które przekazał naszej placówce Zastępca Dyrektora Marketu OBI w Łodzi, mieszczącego się przy
ul. Wieniawskiego 1/3. Również glazura i terakota zostały zakupione w wyjątkowo niskiej cenie – to z kolei
rezultat negocjacji z Kierow-

nikiem Marketu Bricomarche w Pabianicach, ul. Zamkowa 31. Otrzymaliśmy także wsparcie finansowe od
Przedsiębiorstwa Handlowego „Agroskład”. Niezawodna, jak zwykle, okazała
się Rada Rodziców, która pomogła nie tylko finansowo.
Dzień przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego rodzice z wielkim zaangażowaniem pomagali w sprzątaniu szkoły, dzięki czemu
dzieci mogły wrócić po bardzo długiej przerwie do odnowionego budynku.
Przed nami jeszcze bardzo
dużo pracy, ale nie zamierzamy się poddawać. Dziarskim krokiem zmierzamy ku
przyszłości, stawiając czoła
różnym problemom.
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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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