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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.

W nuMeRze
MiĘdzY innYMi:

 INWESTYCJE
W GMINIE TUSZYN,
 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ Z FILIĄ
W TUSZYNIE,
 NOWOŚCI W MCK,
 TUSZYŃSKIE SZKOŁY
- AKTYWNIE PODCZAS
NAUKI ZDALNEJ,

rząDowy FUnDUSz inweStycji
lokalnych Dla gMiny tUSzyn

D

ofinansowanie w wysokości 10 mln 800 tys. zł
trafiło w grudniu b.r. do Gminy
Tuszyn w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
dla województwa łódzkiego.
Przyznane środki przeznaczone
zostaną m.in. na przebudowę –
rozbudowę Stadionu Miejskiego
(przebudowa boiska wielofunkcyjnego, treningowego, pły-

ty głównej, trybun, bieżni wraz
ze skocznią w dal, kortu tenisowego, budynku socjalnego)
oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego
i Cmentarnej w kierunku szpitala. Warto dodać, iż w dniu
9 listopada 2020r. Gmina Tuszyn podpisała także umowę z
Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

o dofinansowanie ze środków
Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania
inwestycyjnego
pn. „Budowa budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego w
ramach modernizacji Stadionu Miejskiego w Tuszynie” oraz
Programu Sportowa Polska –
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja

2020. Całość zadania opiewa
na kwotę 1 mln 624 tys. 311 zł.,
z czego Ministerstwo przyznało 812 tys.100 zł. dofinansowania. Symboliczny czek na wymienioną kwotę, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy, wręczyła Burmistrzowi Miasta Tuszyna w lipcu b.r. Minister Sportu – Danuta Dmowska
– Andrzejuk.

 MISTRZ AGROLIGI
W GMINIE TUSZYN,
 JAN PAWEŁ II - TAKI
ZWYKŁY A NIEZWYKŁY,
 KORONAWIRUS
– INFOLINIA NFZ
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inweStycje w gMinie tUSzyn
 kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej w Gminie Tuszyn ul.
szpitalna. Dnia 08.12.20200 r.
podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.Wartość zadania
: 2 168 099,46 złotych brutto.
Wartość kosztów kwalifikowalnych określona we wniosku
1 623 148,28 zł. Wysokość dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem projektu jest
poprawa efektywności energetycznej budynku m.in. poprzez modernizację kotłowni i wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania,
ocieplenie ścian zewnętrznych i
ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu, stropu poddasza i dachów,
wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej.Planowany termin zakończenia realizacji projektu wskazuje sie na dzień 31.12.2021 r.

 kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej – dla potrzeb urzędu Gminy ul. 3 maja 49”. Dnia
29.07.2020 r. podpisano umowę
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Wartość
zadania: 1 096 459,17 zł brutto.
Dofinansowanie w wysokości
85% kosztów kwalifikowalnych
tj. 433 329,02 zł. Celem projektu
jest poprawa efektywności energetycznej budynku m.in. poprzez
ocieplenie ścian zewnętrznych
i ścian przy gruncie, ocieplenie
dachu wraz z jego przebudową,
wymiana zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizacja wewnętrznych instalacji
centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u., modernizacja instalacji oświetleniowej oraz
ocieplenie podłogi na gruncie.
Planowany termin zakończenia
realizacji projektu wskazuje się na
dzień 31.08.2021 r.
 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
mieszczącego Liceum ogólnokształcące im. Jana Pawła ii
oraz Przedszkole Miejskie nr 3
w Tuszynie. Dnia 10.11.2020 r.
podpisano umowę o dofinanso-
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wanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Wartość zadania: 963
022,96 zł brutto. Dofinansowanie
w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 665 503,66 zł. Celem
projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku m.in.
poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych,
ocieplenie stropodachu i dachu,
modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji oświetleniowej
oraz wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw
PV. Planowany termin zakończenia realizacji projektu na dzień
31.10.2021r.
 Termomodernizacja budynku
szkoły Podstawowej w Górkach
dużych. Zakończono realizację zadania “Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Górkach Dużych, mającą na
celu poprawę efektywności energetycznej budynku. W ramach
przedmiotowej inwestycji wykonano m.in.: docieplenie budynku,
wymianę drzwi zewnętrznych,
wymianę instalacji centralnego
ogrzewania, wymianę pieca co
na opalany peletem, wymianę
obróbek blacharskich, odwodnienie dachu. Na przedmiotowym
zadaniu prowadzony był nadzór inwestorski. Wartość robót
budowlanych brutto 631 452,47
zł. Zadanie współfinansowane ze
środków Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2
w Tuszynie – ﬁlia w Garbowie.
W dniu 29 września br. podpisano
z firmą SZOKMIR Mirosław Szoka
z Sieradza umowę na realizację zadania na kwotę 315 584,88 zł brutto. Na realizowanym zadaniu sprawowany jest nadzór inwestorski.
Planowany termin zakończenia
realizacji zadania – grudzień 2020
r. Zadanie współfinansowane
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania - 85%
kosztów kwalifikowalnych.
 Termomodernizacja budynku Miejskiego centrum sportu
i Wypoczynku w Tuszynie
Zakończono realizację inwestycji
polegającej na termomodernizacji
obiektu MCSiW w Tuszynie wraz
z modernizacją źródła ciepła. Wartość robót budowlanych wynosi
3.324.512,66 zł brutto. Na przedmiotowym zadaniu prowadzony

był nadzór inwestorski. Dofinansowanie zadania w wysokości 85%
kosztów kwalifikowalnych. I etap
prac obejmował: prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak, demontaż instalacji
odgromowej, demontaż obróbek
blacharskich, rozbiórka pokrycia
z papy oraz izolacji cieplnej,
demontaż instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie
stropodachu części niskiej, wykonanie nowej instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu, wymi-

wykonana została w technologii
bezstykowych połączeń poszczególnych jej elementów, a dla
urozmaicenia zjazdu zamontowany został system wewnętrznych
multimediów. Ponadto, za pośrednictwem zrealizowanego zadania,
poprawa warunków komfortowego przebywania na hali basenowej
zapewniona została poprzez
wymianę centrali basenowej, która
oprócz wewnętrznej pompy ciepła
wraz z odzyskiem ciepła zapewnia
odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe dla użytkowników na hali basenowej.

ana okien i drzwi zewnętrznych,
wymiana zjeżdżalni rurowej wraz
z jej ociepleniem. Drugi etap
to modernizacja źródła ciepła,
w zakres której wchodzą m.in.:
wykonanie przyłączy cieplnych do
pomp ciepła i kotłów gazowych,
montaż pięciu gazowych pomp
ciepła i siedmiu kondensacyjnych
kotłów gazowych, wykonanie
przyłączy cieplnych, wykonanie
instalacji gazowej i elektrycznej,
wymiana centrali basenowej.
Skojarzony zestaw pomp ciepła
i kotłów gazowych zamontowany
został na potrzeby centralnego
ogrzewania budynku oraz na potrzeby cieplne dla trzech nagrzewnic central dachowych i centrali
basenowej. Niewątpliwym jest
fakt, że efektem całego zadania
termomodernizacyjnego oprócz
poprawy charakterystyki energetycznej budynku, zwiększony
zostanie komfort użytkowania.
Poprawa komfortu dla użytkowników osiągnięta została poprzez
wymianę zjeżdżalni rurowej, która

zAdAniA
WsPÓłFinAnsoWAne
z BudŻeTu sAMoRzĄdu
WoJeWÓdzTWA łÓdzkieGo
 Budowa wodociągu w ul. szkolnej w Wodzinie Prywatnym.
Trwają prace związane z budową
wodociągu w Wodzinie Prywatnym. W dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą
ORTON Mariusz Ortel z Bab gm.
Moszczenica – za kwotę 47 970,00
zł. brutto, z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia
21.12.2020 r. Zadanie finansowane
w ramach środków budżetu gminy i środków funduszu sołeckiego
Wodzina Prywatnego na 2020 r.

 Przebudowa drogi powiatowej
nr 1512e w miejscowości Modlica
od węzła do granic gminy.

W dniu 29.10.2020 r. zakończono
czynności odbiorowe przebudowy
drogi w miejscowości Modlica
od węzła do granic gminy. Zadanie
zrealizowało
Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów „ERBEDiM” Sp z o.o., ul. Żelazna 3, za
kwotę - 751 174,52 zł brutto. Gmina
Tuszyn pozyskała na ten cel dotację ze środków Województwa Łódzkiego w wysokości 429 900,00 zł
w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zadanie dofinansowywane jest
również z dotacji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 Wykonanie projektu remontu
nawierzchni ul. komarowej w Rydzynkach. Wykonano dokumentację projektową remontu nawierzchni ul. Komarowej w Rydzynkach. Wykonawca projektu - Usługi
Projektowe RŁ Ewa Łatecka z Łodzi
, za kwotę 17 958,00 zł brutto.
 Remont strażnicy osP
w Modlicy. W listopadzie 2020 r.
wykonano remont strażnicy OSP
w Modlicy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a także dzięki
pozyskanej przez gminę dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, jednocześnie przy
udziale finansowym środków pochodzących z funduszu sołeckiego
oraz budżetu gminy została odnowiona strażnica OSP w Modlicy.
W sali głównej zostały odświeżone
i umalowane ściany. Ułożono deski modrzew na podłodze oraz listwy przypodłogowe. Wykonano
studzienkę deszczową odprowadzającą wodę przed budynkiem,
obudowano studnię głębinową
znajdującą się na placu strażnicy, a także uporządkowano teren
placu strażnicy poprzez wycinkę
zarośli. Całkowity koszt zadania:
50 735,04 zł. Dotacja w kwocie
10 000,00 zł. Fundusz sołecki:
23 735,04 zł. Środki własne gminy:
17 000,00 zł.
 Plac zabaw i kącik integracyjny w
Woli kazubowej. W listopadzie 2020
r. zakończono realizację zadania
“Plac zabaw i kącik integracyjny”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a
także dzięki pozyskanej przez gminę
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich, jednocześnie
przy udziale finansowym środków
pochodzących z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy ogrodzono teren placu zabaw ogrodzeniem
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panelowym, ułożono opaskę z kostki
brukowej wzdłuż budynku, uporządkowano teren oraz zasadzono roślinność wzdłuż płotu. Na koniec firma
zewnętrzna zamontowała urządzenie
zabawowe dla dzieci składające się ze
zjeżdżalni, mostu linowego, tablicy do
rysowania oraz gry kółka i krzyżyk.
Zamysłem projektu było stworzenie
przyjaznego miejsca na świeżym powietrzu dla dzieci oraz ich rodziców. W dokumentacji placu zabaw zaprojektowano kilka atrakcji na tym terenie. Całkowity koszt zadania: 13 872,48 zł. Dotacja
w kwocie: 9 909,11 zł. Fundusz sołecki: 3
872,48 zł. Środki własne gminy: 90,89 zł.

pozycji mieszkańców. Wykonawca:
FIT PARK Sp. z o.o.- spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu. Koszt
siłowni wraz z dokumentacją projektową – 19 991,70 zł;

Wigor i Św. Mikołaj...

Sołectwo Mąkoszyn w listopadzie wykonano “Remont podłogi w sali budynku OSP w Mąkoszynie”. Wykonano wylewkę, z
rozłożeniem folii izolacyjnej oraz
dociepleniem styropianem o powierzchni 160 m2. Wykonawca: Usługi
budowlane „TOMAR” s.c., z siedzibą
w Zelowie. Koszt: 16.900,00 zł;
Sołectwo Głuchów – w październiku wykonano ocieplenie elewacji budynku wraz z nałożeniem w kolorze tynku silikonowego na budynku strażnicy OSP
w Głuchowie na kwotę 22.890,00
zł. Wykonawca : Cezary Cybula
Usługi
Ogólnobudowlane,
z siedzibą w Kruszowie;

N
Fundusz Sołecki
W ramach środków z funduszu
sołeckiego w naszej gminie
wykonano szereg prac w sołectwach.
Sołectwo
Szczukwin
–
w
grudniu zamontowano 24 m.
piłkochwyt na działce nr 60/3 na
ul. Glinianej, zgodnie z przygotowaną
wcześniej dokumentacja projektową.
Wykonawca piłkochwytów : firma
ROMI Roman Jankowski z Dąbrówki.
Koszt: 5 437,54 zł;

Sołectwo Górki Małe – montaż
siłowni zewnętrznej na działce nr
86 ul. Dylewska. Zamontowano
4 różne urządzenia siłowe do dyspozycji mieszkańców. Wykonawca:
FIT PARK Sp. z o.o.- spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu. Koszt
siłowni wraz z dokumentacją projektową – 14 300,00 zł;

Sołectwo Rydzynki – montaż
siłowni zewnętrznej na działce nr
193/3 ul. Iglasta. Zamontowano
7 różnych urządzeń siłowych do dys-

Sołectwo Garbów – trwają pracę
związane z wyremontowaniem świetlicy wiejskiej, polegające m.in. na
odmalowaniu i odświeżeniu ścian,
ułożeniu nowej podłogi panelowej
wraz z listwami, montaż mebli
w kuchennych oraz zamontowanie
przemysłowego zlewozmywaka dla
wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej. Zakończenie prac – grudzień
2020 r. Kwota zabezpieczona
w budżecie na ten cel wynosi:
13 653,58 zł.

asi seniorzy nie tracą formy i mimo jesienno-zimowej aury dzielnie odwiedzają placówkę Wigorka, pełni entuzjazmu i zaciekawienia co dla
nich przygotujemy. Stałe
treningi pamięci, warsztaty plastyczne, śpiewu, zabiegi rehabilitacyjne, ćwiczenia ogólnokondycyjne,
zabawy ruchowe oraz gry
słowne przy tablicy, pomagają nie tracić formy i nie
dać im popaść w depresję,
która może spotkać każdego o tej porze roku. Staramy się przy tym wszystkim stosować do rekomendacji i wytycznych aby było
u nas jak najbardziej bezpiecznie. W dniu 30 listopada odwiedziła nas wróż-

ka Joasia, która przygotowała rozmaite wróżby dla
naszych podopiecznych.
Nie brakowało śmiechów
i radosnych okrzyków, ponieważ każdemu wywróżono coś dobrego. Niedługo
po uroczystości andrzejkowej seniorzy z ochotą przystąpili do dekorowania sali
i przystrajania choinki, aby
umiliła nam oczekiwanie
na święta Bożego Narodzenia. Ponieważ wszyscy
byli bardzo grzeczni w tym
roku, 8 grudnia odwiedził
nas Mikołaj, który rozdał
naszym seniorom drobne
upominki. Mikołaj nie zapomniał także o osobach,
które przebywają w domu,
prezenty dotarły także do
nich.

“Dwójka” ekologicznie

O

d września 2019 roku
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Tuszynie realizowany był projekt ekologiczny
współfinansowany przez
WFOŚiGW w Łodzi. Tematem przewodnim była
woda i jej ochrona. Placówka wzbogaciła się o szereg
pomocy dydaktycznych,
m.in. mikroskopy, preparaty mikroskopowe, zestawy pomocy do filtrowania
i badania wody. Wszystkie
klasy brały udział w wyjazdach tematycznych: do
Rezerwatu Niebieskie Źródła i na tamę w Smardzewicach, do oczyszczalni

ścieków oraz firmy zajmującej się budową instalacji wodnych. Wyjazdy miały na celu jedno – uświadomić dzieciom, jak bardzo
ważna w naszym życiu jest
woda, jak ją zanieczyszczamy oraz jakie są sposoby jej oczyszczania. Na
terenie szkoły uczniowie
brali udział w warsztatach
ekologicznych prowadzonych przez ODE „Źródła”
oraz w zajęciach w mobilnym planetarium. Poznawali w ten sposób zależności między przemysłem
a czystością wody, kwestie zrównoważonego ko-

rzystania z zasobów naturalnych oraz alternatywne sposoby pozyskiwania
energii. Na temat wody i
sposobów jej ochrony odbyło się kilka konkursów:
plastyczne, fotograficzne,
literackie oraz wiedzowe.
Do zabawy włączone zostały także przedszkolaki
z Przedszkola Miejskiego w Tuszynie, które brały udział w zajęciach „SOS
dla kropli wody” oraz
w konkursie wiedzowym.
Cieszymy się, że udało się
zrealizować kolejny projekt – dostrzegamy pewne problemy dotyczą-

ce ochrony stanu środowiska w naszej okolicy,
jak i zachowań naszych
uczniów w kwestii gospodarki wodą – i postanowiliśmy podjąć aktywne
działania służące zapobieganiu niekorzystnym
zmianom. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież
staną się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Cel jest wspólny –
zapewnienie przyszłym
pokoleniom właściwej jakości życia.

PERSONEL I PENSJONARIUSZE ŻYCZĄ
WSZYSTKIM ZDROWYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT!
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Uczniowie SP nr 2 pomagają małej Mai

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie nie po raz pierwszy
pokazali, że mają wielkie
serca. Poruszyła ich historia
chorej na SMA dziewczynki,
dla której jedyną szansą na
zdrowie jest kosztowna terapia genowa. Jeszcze przed
zamknięciem szkół i przejściem na edukację zdalną Samorząd Uczniowski

zorganizował kiermasz dla
uczniów, z którego dochód
został przekazany na leczenie Majeczki. Przez kilka dni
na korytarzach roznosił się
zapach pysznych ciast, babeczek oraz ciepłych tostów.
Było więc bardzo smacznie,
ale co najważniejsze - udało
się w ten sposób zebrać ponad 3000 złotych! Dodatkowo uczniowie klas siód-

mych wraz z Panią Katarzyną Miksą uszyli cudne maskotki z kolorowych materiałów przekazanych przez
zaprzyjaźnione tuszyńskie
firmy: Sprintex i Pioba. Maskotki w pięknych opakowaniach z logo szkoły trafiły na
bazarek charytatywny zorganizowany przy Karczmie
w Tuszynie.
Dagmara Karasińska

Wielkie serca uczniów,
rodziców i nauczycieli

J

ak co roku w Szkole
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie
Prywatnym
obchodzono
Tydzień Wolontariatu (712.12.2020). W ramach tego
tygodnia społeczność szkolna, już po raz trzeci, przystąpiła do ogólnopolskiej
akcji wolontaryjnej SZLACHETNA PACZKA. Akcja ta,
mimo pandemii Covid 19,
cieszyła się wielkim powodzeniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i po raz
kolejny już, odniosła wielki sukces, uświadamiając
wszystkim, jak wielkie serca ma społeczność szkoły
w Wodzinie Prywatnym. Na
koniec tygodnia wolontariatu, wolontariuszki z klasy VIII, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa
w związku z pandemią,
spakowały wszystkie przyniesione przez darczyńców
rzeczy do paczek a następnie pięknie je ozdobiły.
Łącznie w ramach tej akcji
przygotowano 27 paczek
z żywnością, środkami
chemicznymi, ubraniami,
jak również zakupiono potrzebnego do nauki dziecku
laptopa. W dniu 12 grudnia
paczki zostały dostarczone
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do magazynu Szlachetnej
Paczki w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie do rodziny, która zamieszczona

była w bazie rodzin potrzebujących pomocy; Oprócz
Szlachetnej Paczki, zorganizowano również akcję Wi-

gilijna Gwiazdka, w ramach
której pomoc materialna w
postaci darów świątecznych
– bożonarodzeniowych dotarła do trzech rodzin z obwodu szkolnego; Uczennica
klasy III Gabrysia wzięła
udział w równie szlachetnej
akcji „Pomagamy Mai Kwiatkowskiej”. Malutka Maja jest
ciężko chora na SMA – rdzeniowy zanik mięśni! Gabrysia postanowiła pomóc
malutkiej Mai. Wykonała
krasnale na bazarek charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony jest
Mai na jedno z najdroższych lekarstw
na świecie. Podsumowując
Tydzień
Wolontariatu, przeprowadzono wśród
chętnych uczniów
konkurs plastyczny
pt. „Szlachetne Serce”. Praca polegała
na wykonaniu serca,
na którym przedstawiono rodzaj pomocy niesionej drugiemu człowiekowi lub
też zwierzętom. Ze
wszystkich, przygotowanych przez uczniów, pięknych serc, została utworzona
choinka jako ozdoba świąteczna – bożonarodzeniowa.

NIBY NIC, a jednak...

N

ie samą edukacją
zdalną szkoła w Górkach żyje. Okazuje się, że
edukacja zdalna nie ogranicza współdziałania, podejmowania zadań, które wykonuje się wspólnie, choć
przecież osobno. Uczniowie
klas VI -VIII naszej szkoły
wpadli na pomysł zrobienia
dla przedszkolaków wyjątkowego kalendarza adwentowego. Taki kalendarz, towarzyszący
oczekiwaniu
na Boże Narodzenie, okazał się dla dzieci źródłem
ogromnej radości. Każdy z
uczniów sam wykonał upominki dla każdego przedszkolaka na jeden dzień i
dostarczył je do szkoły, a
ponieważ uczniowie włożyli w wykonanie niespodzianek ogromnie dużo zaangażowania i wykazali się niebywałą pomysłowością, toteż okazały się one niezwykłe i nadzwyczaj urozmaicone. Każdego dnia grudnia dzieci otwierają pudełko lub kopertę z nowym
prezentem, darem albo zadaniem. Przedszkolaki niecierpliwie czekają na kolejny dzień, a później z wielkim zapałem i - oczywiście

przy wsparciu pani wychowawczyni - wykonują najróżniejsze zadania plastyczne i logiczne. Wśród niespodzianek znalazły się bowiem własnoręcznie wykonane gry pamięciowe, układanki, zagadki z nagrodami,
ale również maskotki, mikołaje, zabawki. W wykonanie niektórych włączyły się całe rodziny, ale efekt
był naprawdę oszałamiający.
Jedną z niespodzianek było
również czekoladowe fondue z owocami, które przygotował uczeń klasy szóstej.
Świąteczny prezent dla najmłodszych sprawił wszystkim ogromną satysfakcję,
ponieważ był dużym wyzwaniem. Tym bardziej że
nie przychodzimy do szkoły
i dostarczenie upominków
na miejsce stanowi dla wielu
uczniów nie lada problem.
Zdalne wyjście poza
mury szkoły
Z kolei szósto- i siódmoklasiści wzięli udział
w organizowanym przez
MCK konkursie poetyckim
„Jan Paweł II – taki zwykły, a
niezwykły”. Mimo iż w trakcie trwania konkursu roz-

poczęła się edukacja zdalna,
udało się dostarczyć prace
do organizatorów i... Górki
Duże „rozbiły” bank nagród.
Wśród zwycięzców i wyróżnionych znalazło się 10 prac
naszych uczniów.
Laureatami zostali: Mateusz Zasada z klasy VI - I
miejsce, Maja Ryś z klasy VII
- II miejsce. Jury przyznało też wyróżnienia. Otrzymali je m.in.: Zuzanna Staniaszek, Krystian Popławski ,Wiktor Popławski, Jakub
Stachurski, Dawid Strumiłło i Maciej Łaszek.Wszyscy
zwycięzcy zaliczyli tym samym literacki debiut, ponieważ ich utwory zostały wydane drukiem w okolicznościowym tomiku.
Egzaminy inny niż
wszystkie
W
ostatnim
czasie
ósmoklasiści
z
Górek
uczestniczyli w próbnych
egzaminach z j. polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Sprawdzały one nie tylko wiedzę i umiejętności naszych
uczniów, ale też ich samodzielność, odpowiedzialność i uczciwość. Miały bowiem formę zdalną
i wymagały nie tylko walki
ze stresem, ale też z pokusą skorzystania z „pomocy
z zewnątrz”. Mamy nadzieję, ze mimo niesprzyjających warunków edukacji naszym uczniom uda
się powtórzyć wiosną ubiegłoroczny sukces starszych
kolegów i osiągnąć najwyższe w gminie wyniki
egzaminów zewnętrznych.
Nie poddamy się bez walki
i spróbujemy odebrać koronę
koronawirusowi.

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

Materiał informacyjny Gminy Tuszyn

Projekt Jan Paweł II – taki zwykły a niezwykły

M

iejskie Centrum Kultury w Tuszynie wzięło udział w naborze wniosków dotyczących współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego, związanych
z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. O przyznanie niniejszego grantu starały się 33 jednostki. Łódzki Dom Kultury wybrał 16
zwycięskich, nasz projekt
który, nosił tytuł „ Jan Paweł II taki zwykły a niezwykły” uplasował się na piątej
pozycji. Projekt realizowany był w celu godnego upamiętnienia Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Nauka, którą głosił jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Naszym celem stało się zaangażowanie dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w obchody setnej
rocznicy urodzin Jana Pawła
II. Podczas warsztatów plastyczno - technicznych dzieci stworzyły instalację recyklingową – górę, na której każdy chętny przypinał
kartkę z wypisanym dobrym
uczynkiem. Został ogłoszony konkurs poetycki i plastyczny dla uczniów i przedszkolaków z naszej gminy. W
konkursie poetyckim wzięło udział jedenastu młodych
twórców, z których jury (w
składzie Wojciech Skibiński, Elżbieta Bolonek i Irena
Janiczek) wyłoniło 3 nagrody i 8 wyróżnień: I m-ce zajął Mateusz Zasada, II m-ce
Maja Ryś, III m-ce Gabrysia
Komorowska, a wyróżnie-

demiczną można było obejrzeć w formie transmisji online na profilu FB Miejskiego

ni zostali: Zuzia Staniaszek,
Krystian Popławski, Artur
Ciupa, Wiktor Popławski,
Kinga Pokora, Kuba Stachurski, Dawid Strumiłło oraz
Maciek Łaszek. Prac plastycznych przysłano czterdzieści trzy w różnych kategoriach wiekowych. Jury
(w składzie Wojciech Skibiński, Katarzyna Miksa, Grażyna Sobolewska) było zachwycone wszystkimi dziełami, w szczególności tymi,
które zostały wykonane
samodzielnie przez dzieci.
Wybrano następujące zwycięskie prace: w kategorii :
3-6 lat I m-ce Zosia Komorowska, II m-ce Hania Lisowska, wyróżnienia: Ania
Jagodzińska, Krzyś Piatka,
Zuzia Błażejewska, Helenka
Szustowska, Jaś Zima, kategoria I-II klasa szkoły podstawowej: I m-ce Staś Nowak II m-ce Kinga Owczarek, III m-ce Maja Kot, wyróżnienia: Oliwia Czaplińska, Karina Karpińska, Antek Klukowski, Magda Piatka, Basia Szustowska, w kat.
III-IV kl. I m-ce Ania Posta-

wa, Kuba Szustowski, Gabrysia Komorowska, wyróżnienia: Kalina Gawryszczyk,
Jaś Piatka, Milan Pawlak.
Z wszystkich przysłanych
prac utworzony i wydany
został pamiątkowy albumksiążka, którą otrzymali
uczestnicy konkursu. Na zakończenie obchodów odbył
się koncert pieśni bliskich
sercu Naszego Świętego,
podczas wydarzenia zostały również ogłoszone zostały wyniki konkursów. Koncert, z uwagi na sytuację epi-

Nowa strona internetowa
Miejskiego Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zaprasza na nową stronę internetową, znaleźć ją można pod adresem: www.mcktuszyn.pl. Realizacja
ta była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Narodowego Centrum
Kultury „Kultura w sieci”. Celem przedsięwzięcia
jest popularyzacja dorobku kulturalnego ośrodka kultury w Internecie oraz zachęcanie do czynnego udziału w kulturze, między innymi poprzez
uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach online.
Na nowej stronie znaleźć można aktualności dotyczące działalności MCK, informacje o zajęciach,
funkcjonowaniu Bibliotek i organizacji wydarzeń.
Zapraszamy: www.mcktuszyn.pl.
Urszula Gąsiorowska
MCK Tuszyn

Centrum Kultury w Tuszynie, a także na Kanale MCK
na platformie YouTube. Re-

lację tę, w wykonaniu Sary
Paczyńskiej – skrzypaczki i wokalistki pochodzącej
z Wadowic oraz Patrycji
Parjaszewskiej, wokalistki
z Łodzi, nadal można oglądać w Internecie, do czego
serdecznie Państwa zachęcamy – moc wzruszeń i niezapomnianych artystycznych wrażeń gwarantowana! Oprócz tego relacje z poszczególnych etapów projektu umieszczone były sukcesywnie w sieci w formie
krótkich filmów i prezentacji. Tuszyn związany jest
z postacią Jana Pawła II poprzez wiersze pisane przez
lokalne poetki, Liceum, które ma nadane imię Jego Imię
oraz monument Papieża Polaka. Poprzez projekt chcieliśmy jeszcze bardziej upamiętnić postać naszego rodaka.
Małgorzata
MCK Tuszyn

Mój Przyjaciel Miś
Z okazji przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia Miejskie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców Tuszyna
do zabawy zorganizowanej za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Polegała ona
na stworzeniu razem z MCK kolażu zatytułowanego „Mój Przyjaciel
Miś”. Uczestnicy zabawy przesyłali zdjęcia przedstawiające swoje ulubione przytulanki. Przesłane fotografie złożyły się na aż trzy wesołe,
pełne optymizmu kolaże, ukazujące dzieci, misie i ukochane pluszami. Dla biorących udział w wydarzeniu MCK przygotowało upominki.
Serdecznie dziękujemy za przesłane zdjęcia!
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Urszula Gąsiorowska
MCK Tuszyn
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Nowości w Bibliotece Miejskiej w Tuszynie
Zakupione zostały książki, o które najczęściej pytano np. autorstwa R .Mroza ,J. Jax, Ch. Link, B.A.Paris,
N. Roberts, G. Mastertona,
M. Paszyńskiej, A .Przybyłek. Są wśród nich również kontynuacje wydanych
wcześniej publikacji .Zakupione nowości przyczyni-

R

ealizując program Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa„ w 2020 r.,
Miejska Biblioteka w Tuszynie zakupiła 179 nowości
wydawniczych,

z zasobów naszej Biblioteki. Godziny otwarcia Biblioteki –ul. Noworzgowska 20
A: pon 9-17, wt 8-16, śr1018, czw 10-18, pt 8-16, sob
9-14, tel. 42 614 25 89 , e-mail: biblioteka@moktuszyn.
pl; Filia MBP- ul. Prusa 7, pon
10.30 -17.30, śr 10.30 – 17.30.

na które otrzymaliśmy
z
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 5500 zł. Wyboru nowości dokonano
po przeprowadzeniu analizy potrzeb czytelników.

Święto
Niepodległości
z Miejskim
Centrum Kultury

Jest takie miejsce w mieście…

T

egoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez Miejskie Centrum
Kultury w Tuszynie, ze względu na
panującą w kraju sytuację epidemiczną przybrały nieco inną formę,
niż w latach poprzednich. Przygotowana została prezentacja multimedialna pod tytułem „Miejsca Pamięci w Gminie Tuszyn poświęcone żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość Polski”. Zgromadzone
w niej materiały i zdjęcia ukazywały
mogiły oraz pomniki znajdujące się
w naszej gminie i upamiętniające
bohaterów walczących o wolność
ojczyzny. Prezentacja ta była wyświetlana po zmroku w dniu 11 listopada na frontowej ścianie MCK
wraz z iluminacją świetlną w barwach biało-czerwonych. Ponadto film udostępniony został na portalu społecznościowym Facebook oraz na kanale MCK na platformie
YouTube.
Zachęcamy
do obejrzenia i odwidzenia kanału
MCK na YouTube, na którym zapisano również inne materiały związane
z działalnością MCK.
Urszula Gąsiorowska
MCK Tuszyn
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ły się do wzbogacenia księgozbioru naszej Biblioteki
o pozycje z działów : historia ,biografia ,reportaż ,literatura piękna dla dorosłych. Dzieci i młodzież
również znajdą wśród nowości wiele ciekawych pozycji. Serdecznie zapraszamy
do
korzystania

W

zupełnej ciszy i bez szumu
medialnego spowodowanego nałożonymi obostrzeniami związanymi z pandemią, powstało w naszym mieście miejsce
wyjątkowe, tak bardzo potrzebne naszej społeczności. Miejsce,
w którym spotkało się 20 cudownych dusz, które mogą się rozwijać i uczyć od siebie nawzajem.
Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy pokazali nam, że siła charakteru i zaangażowanie mogą przełamać wszelkie bariery i trudności losu. Zakład Aktywacji Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” filia w Tuszynie to projekt, którego celem jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. w ZAZ filia
Tuszyn zatrudnionych zostało 20

osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujących w powiecie łódzkim wschodnim. Beneficjenci przez czas trwania projektu mają za zadanie nauczyć
się podstaw gotowania, podawania posiłków i obsługi gości restauracyjnych. Uczestnikom projektu zapewniono szeroko pojęte wsparcie terapeutyczne. Codzienne zajęcia rehabilitacyjne
odbywają się pod czujnym okiem
fizjoterapeuty, Pani mgr Agnieszki Chojnackiej. Opiekę psychologiczną nad uczestnikami sprawuję psycholog, Pani mgr Sonia
Szukalska. Nad postępami podopiecznych czuwają instruktorzy
zawodu: Pani Izabela Bogusiak
i Pan Hubert Bogusiak. Nad Zakładem Aktywności Zawodowej
czuwa kierownictwo, w obsadzie

Pani Agaty Kłos oraz Pana Piotra Pietrzaka. ZAZ będzie działał, jako restauracja oraz sala bankietowa, gdzie mieszkańcy Tuszyna oraz okolicznych miejscowości będą mogli skosztować dań
i deserów przygotowanych przez
naszych pracowników. Wykonane przysmaki będzie można zjeść
na miejscu lub zabrać ze sobą na
wynos. Już teraz można zamawiać
potrawy ze specjalnej oferty świątecznej. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia
w Tuszynie realizowany jest przez
Fundację Trzy Kolory w partnerstwie z Gminą Tuszyn w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz
Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Zakład macierzysty znajduje się w Łowiczu
– Zakład Aktywności Zawodowej
Łowicz. Projekt „Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” fi-

lia w Tuszynie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Placówka mieści się w wyremontowanym częściowo budynku
przy ulicy 3-go Maja 49, należącym niegdyś do MSW i od wielu
lat popadającego w ruinę. Budynek przeszedł gruntowny remont
i modernizację, został również
przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Powstała świetnie wyposażona kuchnia
i sala konsumpcyjna. w remoncie
nadal są sale terapeutyczne i rehabilitacyjne. Ogromne podziękowania za wkład włożony w powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tuszynie, należą się
Świętej Pamięci – Mariuszowi
Chołujowi, wieloletniemu kierownikowi MOPS - u w Tuszynie.
ZAZ filia Tuszyn

Ogłoszenie

B

urmistrz Miasta Tuszyna zaprasza osoby zainteresowane do
składania ofert na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w centrum miasta Tuszyna, przy ul. Parkowej 4. Lokal składa się
z dwóch pomieszczeń o pow. użytkowej 33,92 m 2 i jest wyposażony
w instalację wod.-kan. i centralne ogrzewanie. Wszelkich informacji
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie, ul. Parkowa 4,
tel. 42 6143197 lub 576202208, e-mail zgmtuszyn@o2.pl
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Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
w SP2 w Tuszynie

J

akie mamy refleksje?
Czym jest dla nas edukacja włączająca w praktyce? I – jak inspiracja. Musi
być ktoś, kto zacznie, wymyśli, wpadnie na pomysł,
podpowie jak, zainspiruje
do działania… Żeby przekonać nieprzekonanych,
żeby dodać energii, gdy
napotykamy na przeszkody, aby podtrzymać na
duchu, gdy jest trudniej,
gdy gorszy czas nadejdzie.
A nadejdzie, bo nie jest to
łatwa praca. N – jak nadzieja. Że się uda, że taka
szkoła, w której uczą się
pełno- i niepełnosprawne dzieci ma sens, że
jest to wartość dodana,
że jesteśmy w stanie pomóc w rozwoju każdemu
dziecku, choć każdemu
inaczej, w jego tempie, na
miarę jego możliwości,
że żadnego młodszego
czy starszego człowieka
nie zaniedbamy. T – jak
troska i trud zarazem.
A może nawet trudna troska albo troskliwy trud.
Każdy, kto choć przez
chwilę w oddziale integracyjnym popracował wie,
jakie to wyzwanie. Zdarzają się sytuacje wymagające naprawdę wiele od
Nauczyciela - wyjścia poza

schemat,
zapomnienia
o godzinach pracy i zakresie obowiązków, cierpliwości niezwykłej i wielkiego serca. Cieszymy się,
że takich pedagogów spotykamy na swojej drodze.
E – jak empatia. Mądre bycie z drugim człowiekiem.
Towarzyszenie. Ale też
E – jak energia, bo trzeba
jej mnóstwo, żeby radzić
sobie z każdym kolejnym
dniem w naszej szkole.
A jeśli jest to przy okazji
dobra energia, płynąca
od uczniów, nauczycieli
i pracowników, rodziców
i całej lokalnej społeczności – chce się żyć. G – jak
grupa. Integracja dzieje
się w grupie, która jest
czymś dużo więcej niż tylko sumą składowych. Bez
pracy grupowej nie byłoby
możliwości
utworzenia
oddziału integracyjnego.
Muszą być ludzie, którym
chce się chcieć. A u nas ich
nie brakuje. R – jak radość.
Gdy się udaje, gdy pojawiają się pierwsze sukcesy, gdy strach, że sobie
nie poradzimy okazuje się
nieco na wyrost. Gdy przychodzi nauczyciel i mówi,
jak dobrze radzi sobie ten
czy inny dzieciaczek. A –
jak akceptacja. Lepszych

i gorszych chwil, sukcesów i porażek. Faktu, że
jesteśmy różni, mamy
prawo inaczej postrzegać
otaczającą rzeczywistość,
mieć odmienne zdanie
na każdy temat, inkluzji
w edukacji także. Dopóki
cel jest wspólny – ok, możemy tak pracować. Spierać się i dochodzić do porozumienia. To naturalny
proces w pracy z ludźmi,
w zarządzaniu zespołem.
C – jak cuda. Dzieją się. Nie
zawsze w pędzie pracy czy
życia je dostrzegamy, ale
one są. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że dziecko
z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym radzi sobie lepiej niż niejeden
pełnosprawny rówieśnik?
Dziś. Co będzie jutro,
oczywiście nie wiemy.
Ale tu i teraz jest to mały
cud. J – jak jutro. Uczymy
dzieci nie na dziś. Przygotowujemy je na dalsze jutro. Wszystkie. Mają sobie
radzić w życiu. Odnosić
sukcesy. Jedno z nich zostanie prezydentem, inne
kierowcą, jeszcze inne
pracownikiem fizycznym.
Założą rodziny lub nie,
pójdą swoimi własnymi ścieżkami. Naszą rolą
jest pokazać im możliwości. Wybór nie należy już
do nas. A – jak ambicja.
Trzeba własną schować
do kieszeni. Szkoła generalnie, a ta rozwijająca
się w szczególności, uczy
ogromnej pokory. I tak to
z tekstu o edukacji włączającej zrobił się tekst o…
O czym? O szkole, o życiu,
o człowieku. I niech tak
zostanie. Szkoła bowiem
nie jest enklawą, ma być
blisko życia właśnie. Blisko człowieka. Ucznia.
Każdego. Z najlepszymi życzeniami dla naszych niepełnosprawnych
Uczniów, z podziękowaniami dla ich pełnosprawnych Koleżanek i Kolegów,
z ukłonami dla pracujących z nimi Nauczycieli
i Rodziców.
Barbara
Krawczyk-Podlecka

Mistrz Województwa Łódzkiego
w Konkursie AGROLIGA

M

iło Nam poinformować, że Państwo
Urszula i Włodzimierz
Berezińscy z Tuszynka
Majorackiego zdobyli tytuł: „Mistrz Województwa
Łódzkiego w Konkursie
AGROLIGA 2020 w kategorii – Rolnicy”. Laureaci prowadzą wspólnie
z rodziną gospodarstwo
pod nazwą „Gospodarstwo Ogrodnicze Berezińscy”, które specjalizuje się
w produkcji ogrodniczej
i funkcjonuje od 1950 r.
Obecnie w gospodarstwie
na blisko 70 ha uprawiane są przede wszyst-

kim rośliny sadownicze
i ozdobne. Rodzinna firma z Tuszynka Majorackiego produkuje także kosmetyki naturalne
z ekstraktów roślinnych.
Warto dodać, że Pan Włodzimierz Bereziński jest
samorządowcem
związanym od lat z Gminą
Tuszyn,
odznaczonym
m.in. honorową odznaką
„Zasłużony dla Tuszyna”;
Organizatorem wojewódzkiego etapu Konkursu
AGROLIGA 2020 był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach z oddziałami

w Bratoszewicach, Kościerzynie i Piotrkowie Trybunalskim. Komisja konkursowa doceniła przede
wszystkim bardzo wysoki
poziom
prowadzonych
upraw oraz jakość produktów
wytwarzanych
w gospodarstwie. Zgodnie
z regulaminem „Mistrz
Wojewódzki w kategorii
Rolnicy” zostaje zgłoszony do finału krajowego.
W imieniu Samorządu
Gminy Tuszyn gratulujemy Laureatom i życzymy sukcesów na arenie
ogólnopolskiej !

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

7

Materiał informacyjny Gminy Tuszyn

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

Zespół Przedszkolny w Tuszynie

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

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

Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie
im. Jana Pawła II
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 31 67
kontakt mailowy: lotuszyn3@wp.pl
www.lotuszyn.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

•
• Przedszkole Miejskie nr 2
w Tuszynie „Pod sosnami”

ul. Prusa 7, 95-080 Tuszyn
tel. 42 614 27 10

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

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

Dzienny Dom Senior – Wigor w Tuszynie

KORONAWIRUS
www.gov.pl/koronawirus
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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

Infolinia NFZ

800 190 590
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