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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.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WSZYSTKIM
MIESZKAŃCOM GMINY TUSZYN, ZDROWIA,
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, POGODY DUCHA,
ŚWIĄT PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI
życzą:
Witold Małecki-Burmistrz Miasta Tuszyna
wraz z Pracownikami Urzędu Miasta w Tuszynie
Andrzej Małecki-Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Tuszynie
Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Tuszyn

WIĘCEJ INFORMACJI NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE: WWW.TUSZYN.ORG.PL
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NASZE INWESTYCJE
INWESTUJĄC ROZWIJAMY GMINĘ I POPRAWIAMY WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

P

o pracowitym roku
2020, w którym kwota inwestycji w naszej gminie wyniosła
9.212.913,50 zł (przypomnijmy, że analogicznie kwoty
inwestycji w latach poprzednich wynosiły: 7.171.603,95
zł w roku 2019 i 5.886.562,36
zł w roku 2018) mimo czasu
pandemii Referat Techniczno - inwestycyjny Urzędu
Miasta w Tuszynie realizuje
kolejne zadania.
1. PROJEKT PN: „KANALIZACJA
ŚCIEKOWA W TUSZYNIE – POPRAWĄ
STANU ŚRODOWISKA W GMINIE”.
Trwają prace związane z realizacją zadania, zgodnie
z podpisaną dnia 02.12.2020
roku z Firmą PHU „JONTEX”
Piotr Jończyk Leszczyny
Duże 30 umową Nr 297/2020
na realizację przedmiotowej
inwestycji – za kwotę 250
280,87 zł brutto. Zadanie
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej
i w części ul. Kopernika w Tuszynie Lesie wraz z przyłączami w pasie drogowym.
Zadanie współfinansowane
jest ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
2. REMONT DROGI NR 106877E
UL. ŹRÓDLANEJ W TUSZYNIE.
Zgodnie z podpisaną umową
nr 343/2020 z wybranym
w przetargu wykonawcą:

 Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 49.

 Stacja uzdatniania wody.

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej.

 Remont ulicy Źródlanej.

„
MIMO CZASU
PANDEMII REFERAT
TECHNICZNO
- INWESTYCYJNY
URZĘDU MIASTA
W TUSZYNIE
REALIZUJE KOLEJNE
ZADANIA

Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów „ERBEDIM”
Sp. z o.o. 97-300 Piotrków
Trybunalski, ul. Żelazna 3.
Zadanie dwuetapowe. Pierwszy etap zawierał opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi
warunkami, uzgodnieniami,
pozwoleniami w terminie
do dnia 20.02.2021 r. Drugi
etap polegający na realizacji
robót budowlanych, zgodnie z umowa zakończy się
do dnia 30.04.2021 r. Łączne
wynagrodzenie ryczałtowe
za wykonanie całego przedmiotu umowy: 699 492,09
złotych brutto. Dofinanso-

wanie na to zadanie wynosi
240.445 zł
3. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ – DLA POTRZEB URZĘDU
GMINY UL. 3 MAJA 49.
Zadanie realizowane jest
przez Firmę P.H.B „ZAMBUD
II” Bartłomiej Biniek, ul.
Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz, na kwotę 1.067.216,28
zł. Projekt obejmuje realizację
robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Przedmiotowe
zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia
15.06.2021 r. Projekt współfi-

nansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WODZINIE PRYWATNYM”.
Inwestycję realizuje firma:
„HANA – BUD” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 94-007 Łódź ul. Maratońska 83/36.
Wartość : 1.185.767,19 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
5. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ
I KWIATOWEJ W TUSZYNKU MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W RYDZYNKACH
II ETAP.
Środki zabezpieczone na to zadanie to kwota 4.027.020,00
zł. W tym środki z PROW
w kwocie 884.222,00 zł oraz
środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.876.189,00. Pozostała
kwota 1.266.609 zł pochodzi
z budżetu Gminy Tuszyn.

ŻYJ EKOLOGICZNIE – PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI!
WŁAŚCIWA GOSPODARKA ŚCIEKOWA JEST WYJĄTKOWO WAŻNYM ELEMENTEM DBANIA O ŚRODOWISKO NATURALNE

Odprowadzanie nieczystości
ciekłych do nieszczelnych
zbiorników stanowi poważne zagrożenie dla przyrody
oraz dla zdrowia ludzi.
Na obszarach, na których
funkcjonują sieci kanalizacji
sanitarnej zmniejsza się ryzyko wystąpienia szkód w środowisku, zanieczyszczenia
gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej jest jednym z obo-

wiązków każdego właściciela
nieruchomości na podstawie
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Odpowiedni
poziom odbioru ścieków
komunalnych za pomocą

istniejącej sieci kanalizacyjnej jest także wymagany na
podstawie obowiązujących
przepisów unijnych, w tym
dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 21 maja
1991 r. dotyczącej oczyszcza-

nia ścieków komunalnych.
Z obowiązku przyłączenia do
istniejącej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości, które
wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków

spełniające określone wymagania lub nieruchomości
nie będących w zasięgu działającej sieci kanalizacyjnej.
Gmina Tuszyn celem poprawy komfortu mieszkańców
sukcesywnie rozbudowuje
sieć kanalizacji sanitarnej zapewniając możliwość przyłączenia do zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków. Na
zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszyn-Las
m.in. w ulicach: Lelewela,

Stanisława Wyspiańskiego,
Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Bolesława
Prusa, Juliusza Słowackiego,
Poddębina zostały pozyskane zewnętrzne środki finansowe. W związku z powyższym prosi się właścicieli
nieruchomości
posiadających techniczną możliwość
przyłączenia do istniejącej
sieci kanalizacyjnej o niezwłoczne zrealizowanie obowiązku przyłączenia najpóźniej w terminie do 31 maja
br. ZWiK w Tuszynie.

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

3

BIULETYN INFORMACYJNY
marzec 2021
(ROK X NR 1)

STRONA

ECHO GMINY

BIULETYN INFORMACYJNY
marzec 2021 (ROK X NR 1), ISSN 2300-6625

TUSZYN

MOPS W TUSZYNIE PAMIĘTA
O SWOICH PODOPIECZNYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 (POPŻ) – PODPROGRAM 2020

P

aczki
z produktami spożywczymi to
istotna pomoc dla
osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
Takie wsparcie udzielane jest
w Polsce od grudnia 2014
roku w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
(POPŻ) współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program ten ma na celu
przyczynić się do ograniczenia ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących w całej
Polsce i realizację działań
wspierających,
edukacyjnych i włączających. Pomoc
żywnościowa przekazywana jest jako zestaw artykułów spożywczych w formie
paczek żywnościowych lub
posiłków.
Działając
na rzecz wyrównywania
dostępu do nieodpłatnie dystrybuowanej żywności dla
osób znajdujących się w kręgu działań pomocowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tuszynie, jednostka, mimo napotykanych
trudności i ograniczonych
możliwości
operacyjnych,
podjęła w bieżącym roku decyzję o wdrożeniu ostatniego
z podprogramów POPŻ 20142020. Zachętę do zaangażowania się po raz kolejny w to
duże zarówno pod względem
logistycznym jak i finansowym wyzwanie stanowiły
dotychczasowe doświadczenia i sukcesy poprzednich
edycji.
Należy podkreślić, że realizacja Podprogramu 2019 była
wyjątkowa. Przede wszystkim z uwagi na szczególne
okoliczności związane z sytuacją pandemii COVID-19.
Wypracowane w drodze
współdziałania
między
Ośrodkiem a Bankiem Żywności im. Marka Edelmana
w Łodzi, przy udziale i wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie rozwiązania
i dobre praktyki pozwoliły
nie tyko na terminowe ukończenie przedsięwzięcia, ale

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie Rodzina 500+

Komu
przysługuje
świadczenie

?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko,
które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia
sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać
wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Wniosek online

 Fot.: Zdjęcie ilustracyjne.
i na objęcie pomocą żywnościową zwiększoną o 60
osób ilość beneficjentów
w stosunku do prognozowanej. W rezultacie produkty
spożywcze trafiły do 410 potrzebujących.
Dodatkowo,
działając zgodnie z aktualizacją Wytycznych POPŻ z dnia
17 i 23 marca 2020 r. Ośrodek
udzielił wsparcia w formie
paczek żywnościowych także osobom objętym kwarantanną.
24 lutego 2021 roku Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuszynie podpisał umowę
z Bankiem Żywności w Łodzi
na realizację Podprogramu
2020 i rozpoczął kwalifikowanie do niego osób i rodzin
znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej (określonej
przesłankami z art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), których
dochód nie przekracza 220%
kryterium
dochodowego
uprawniającego do skorzy-

„
MIMO PANDEMII
UDAŁO SIĘ
ZREALIZOWAĆ
POMOC
ŻYWNOŚCIOWĄ DLA
PONAD 300 OSÓB

stania z pomocy społecznej, tj.
1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
oraz 1 161,60 zł w przypadku
osoby w rodzinie. Podwyższenie kryterium z 200 proc.
do 220 proc. ma w założeniu
MRPiPS umożliwić „powrót
do Programu” w szczególności części osób starszych
i osób niepełnosprawnych,
które dotychczas korzystały
z pomocy żywnościowej, a na
skutek waloryzacji różnych
świadczeń społecznych utraciły do niej uprawnienie.
Warunkiem
skorzystania
z pomocy żywnościowej
w ramach Podprogramu
2020 jest otrzymanie skierowania z MOPS w Tuszynie,
wydawanego na podstawie
oświadczenia o dochodach
z miesiąca poprzedzającego
złożenia wniosku. Osoby
spełniające w/w kryteria,
które chciałyby jeszcze skorzystać z tej formy wsparcia, a nie złożyły deklaracji
uprawniających przed terminem pierwszej dystrybucji
żywności w bieżącym podprogramie, mogą zgłaszać się
do 31 marca br. do pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuszynie, urzędujących
w pokojach nr 8A i 26 Urzędu
Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4.
Podczas pierwszego wydania paczek z Podprogramu
2020, które odbyło się w sobotę 13.03.2021 r. w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej

w Tuszynie przy ulicy Źródlanej 29, żywność trafiła
do 324 osób z terenu Miasta
i Gminy Tuszyn, dotkniętych
ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, z powodu niezaradności
życiowej lub bezrobocia.
W ramach zestawu rocznego artykułów spożywczych
w POPŻ Podprogram 2020
osoby te otrzymają artykuły
warzywne i owocowe, skrobiowe, produkty mleczne,
mięsne, cukier, tłuszcze oraz
dania gotowe, w łącznej ilości
ok. 42,27 kg.
Ponadto każda osoba, która
otrzymała skierowanie do
odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ ma
również prawo do udziału
w Działaniach Towarzyszących, mających na celu włączenie społeczne. W uwagi
na przedłużające się zaostrzenia, podyktowane panującą
pandemią, nie jest możliwe
prowadzenie
warsztatów
w formie stacjonarnej. Następne wydawanie paczek
zaplanowane jest na sobotę
17.04.2021 roku. O dalszej
realizacji Programu i kolejnych terminach dystrybucji
żywności Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tuszynie będzie sukcesywnie informował na swojej stronie
internetowej: www.tuszyn.
naszops.pl oraz na Biuletynie
Informacji Publicznej MOPS
Tuszyn: www.mopstuszyn.
naszbip.pl.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tuszynie

Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego
możesz to zrobić w prosty sposób przez internet.
Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS
Wniosek w urzędzie
Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Kiedy
otrzymam
świadczenie

?

Jak
otrzymam
pieniądze

?

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli
wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie
przysługiwać będzie od miesiąca, w którym
złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do
końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty
świadczenia wychowawczego.
Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla
siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.

gov.pl/rodzina

Wsparcie dla

6,6 mln
dzieci

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie Rodzina 500+
Bez kryterium dochodowego.
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło
18 lat, bez względu na dochód rodziny.
Uproszczona procedura.
Urząd nie wydaje już decyzji administracyjnej, jedynie informację.
Konieczne złożenie wniosku.
Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r.
aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać
wniosek.
Dłuższy czas na złożenie wniosku.
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka.
Świadczenie dla drugiego rodzica.
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było
przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia.
Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci
drugiego rodzica.
500+ w pieczy zastępczej.
Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne. W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze
przysługuje także dyrektorom domów pomocy społecznej.
gov.pl/rodzina
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ÓSMOKLASIŚCI!

ZMIANY
W BIBLIOTECE LO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE ZAPRASZA

„

Wybierz w systemie na 1 pozycji Liceum w Tuszynie. Zapraszamy.
Grzegorz Płachta,
Dyrektor LO

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE
DO SZKOŁY BĘDZIE
MOŻNA SKŁADAĆ
ELEKTRONICZNIE OD
17 MAJA
DO 21 CZERWCA

ra
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m
At zyja owi
r
p zni
uc

To zasługa nauczyciela Piotra
Ossowskiego, który wdrożył
system MOLNET+.
Za
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m
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j
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Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Tuszynie! Nasze atuty to:
wysoka zdawalność matur,
nowoczesne wyposażenie,
ciekawa oferta edukacyjna,
zajęcia dodatkowe i wspomagające, atmosfera przyjazna
uczniom,
bezpieczeństwo.
Liceum będzie prowadzić
nabór elektroniczny w systemie VULCAN. Wniosek
o przyjęcie do szkoły będzie
można składać elektronicznie od 17 maja do 21 czerwca
2021 roku. Więcej informacji
nt. naboru i szkoły znajdziecie na stronie internetowej
www.lotuszyn.pl,
Facebooku szkoły LOTuszyn lub te-

lefonicznie w sekretariacie
szkoły 42 614 31 67.Istnieje
możliwość zwiedzania szkoły
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Wyso
zdaw ka
alno
matu ść
r

J

uż za chwilę staniecie
przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Rozsądny
i przemyślany wybór szkoły
ponadpodstawowej
może
zdecydować o Waszej przyszłości.

BIBLIOTEKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA
PAWŁA II W TUSZYNIE ZOSTAŁA W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANA ORAZ WZBOGACONA O NOWE KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI

do Zaj
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Now wnie
o
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1a - politechniczno - turystycznej

1a 1 - politechnicza
Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym

- język angielski
- matematyka
- geografia

1a 2 - turystyczna
- język angielski
- historia
- geografia

1b - medyczno - humanistycznej

1b 1- medyczna
Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym

- język angielski
- biologia
- chemia

1b 2 - humanistyczna
- język angielski
- język polski
- wos

SALA SI W SP 2 W TUSZYNIE
OBECNIE CORAZ WIĘCEJ MÓWI SIĘ O ZNACZĄCYM WPŁYWIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NA NASZ ROZWÓJ I ZDOLNOŚCI
POZNAWCZE

Czym właściwie jest owa integracja?
To złożony proces, w którym
nasz układ nerwowy odbiera i następnie interpretuje
wszelkie wrażenia dotykowe, wzrokowe, słuchowe,
węchowe oraz smakowe.
U niektórych osób mózg
jednak nieprawidłowo odczytuje owe wrażenia zmysłowe, co uwidacznia się na
przykład w ich nietypowych
reakcjach ruchowych czy
emocjonalnych. Dzieci z takim problemem mają wiele
trudności szkolnych – z czytaniem, pisaniem, myśleniem matematycznym, ale
też z relacjami rówieśniczymi. Wiąże się to z wpływem
integracji sensorycznej na
ich koncentrację, rozwój
mowy, percepcję słuchu,
koordynację ruchową oraz
samoocenę.
Na szczęście wcześnie podjęta terapia osób z zaburzeniem przetwarzania sensorycznego przynosi świetne
efekty.

Pozwala on na wypożyczanie
książek drogą elektroniczną.
Każdy uczeń posiada własne
konto, do którego może zalogować się o każdej porze dnia
i nocy. Ułatwiło to pracę bibliotekarza w prowadzeniu samej
biblioteki, w tym stosownej
dokumentacji. Ponadto z systemem elektronicznym skorelowany jest skaner, ułatwiający wypożyczanie książek.
Wystarczy zeskanować kod
książki aby znalazła się na
koncie czytelnika.
Warto dodać, że w ciągu ostatniego roku zasoby biblioteczne
powiększyły się o nowe lektury i pozycje popularnonaukowe, jak i również o powieści

re mają pobudzać zmysły
i poprawiać koncentrację.
Znajdziemy tu profesjonalne zestawy do treningów
zapachowych, słuchowych
i wzrokowych, gry usprawniające motorykę małą,
masy plastyczne, puzzle
i wiele innych pomocy terapeutycznych. Druga sala
przypomina mały figloraj.
Dzieci uwielbiają tu skakać
na trampolinie, jeździć na
deskorolkach, balansować
na równoważniach, poko-

nywać tunele sensoryczne
i tory przeszkód zbudowane
z kamieni rzecznych. W pomieszczeniu są też wałki terapeutyczne, piłki do skakania i specjalne jeździki.
Wszystko to wspomaga prawidłowy rozwój ruchowy
uczniów, jednak jak podkreśla opiekunka sali, pani
Agnieszka Nowicz-Chojnacka, dla nich jest to przede
wszystkim fantastyczna zabawa.

Niektórzy rodzice poprzez
swoje dzieci wypożyczają
książki, co cieszy podwójnie
– wzrasta nie tylko poziom
czytelnictwa, ale i jest dawany przykład młodym pokoleniom, że warto sięgać po
książkę!
Grzegorz Płachta, dyrektor LO

POMOC CHARYTATYWNA
UCZNIÓW ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
W TUSZYNIE
Jest nam niezmiernie miło
poinformować,że
uczniowie tuszyńskiej „Jedynki”
pomagają wszystkim tym,
którzy potrzebują wsparcia.

SPECJALNA PRACOWNIA
TERAPEUTYCZNA
Dla uczniów z takimi trudnościami powstała w Szkole
Podstawowej nr 2 w Tuszynie specjalna pracownia
terapeutyczna, dedykowana uczniom z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego, między innymi z zespołem Aspergera,
ze spektrum autyzmu czy
z ADHD. W jednym z pomieszczeń zaaranżowano
kącik gier i zabaw, któ-

z zakresu literatury obyczajowej, kryminałów (jakże poczytnych!), fantastyki i innych.
Nowości pochodzą z zakupów
dokonanych przez szkołę oraz
darów od instytucji (w tym
Instytutu Europejskiego w Łodzi) i prywatnych darczyńców.
Sam księgozbiór powiększył
się o ponad półtora tysiąca
wartościowych pozycji. W tej
liczbie zawarte są audiobooki
oraz filmy edukacyjne, które
cieszą się szczególnym zainteresowaniem uczniów.

Już od sześciu lat współpracujemy z łódzką fundacją
„Gajusz” dla której aktywnie zbieramy drobne środki, które zasilają konto „Gajusza”. W podobny sposób
funkcjonujemy z fundacją
„Rak & Roll”, ale w tym przypadku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego zbierali
„kolorowe rzeczy” (chustki,
książki, gazety, kubki), by
finalnie przekazać je dorosłym i dzieciom z Oddziału
Onkologii Szpitala im. Kopernika w Łodzi.
NIE ZAPOMINAMY O NIKIM!
Aktualnie pomoc niesiemy
dzieciom z Domu Dziecka
Nr 5 i Nr 9 w Łodzi. Zbliżają się Święta Wielkanocne
i 27.03.2021 r. przy budynku

SP Nr 1 w Tuszynie w godzinach 11.00-12.00 będziemy
zbierać słodycze, które sprawią radość podopiecznym
placówek. Zachęcamy do
udziału społeczność miasta
i gminy. Podczas poprzedniej zbiórki (grudzień 2020
r.) zebraliśmy ogromną ilość
ubrań, środków higieny,
zabawek dla dzieci z Domu
Dziecka Nr 6 i Domu Dziecka Nr 9.

PRAGNĘ PODZIĘKOWAĆ
WSPANIAŁYM RODZICOM NASZYCH
UCZNIÓW
Pani Dorocie Sońcie i Państwu Justynie i Robertowi
Berlińskim za okazaną pomoc w przewiezieniu podarunków dla dzieci. Nad
działaniami charytatywnymi w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Tuszynie czuwa Katarzyna Gabrych- Zawisza
i wspaniali działacze Samorządu Uczniowskiego.
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SUKCESY „DWÓJKI”
W TYM ROKU SZKOLNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TUSZYNIE URUCHOMIŁA ODZIAŁ INTEGRACYJNY W KLASIE PIERWSZEJ. UCZĘSZCZA DO NIEGO PIĘTNAŚCIORO UCZNIÓW, W TYM
CZWORO Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

O

piekę nad klasą objęła doświadczona wychowawczyni, pani
Ewa Janczyk, której
w procesie edukacji pomaga
nauczycielka wspomagająca - pani Agnieszka Nowicz-Chojnacka.
JUŻ TERAZ ŚMIAŁO MOŻNA MÓWIĆ
O SUKCESIE TEJ KLASY
Uczniowie biorą udział
w licznych projektach, które mają na celu propagowanie czytelnictwa wśród
najmłodszych. Dzięki przystąpieniu do ogólnopolskiej
akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa” dzieci otrzymały
trzydzieści książeczek oraz
liczne gadżety promujące
czytelnictwo – zakładki,
naklejki, dyplomy. Jednocześnie
prowadzony jest
międzynarodowy projekt
„Lekturki spod chmurki”.
W jego ramach zorganizowany został fantastyczny
zimowy pokaz mody zaprojektowanej przez dzieci.
Uczniowie poznają też za-

„

NAUKA POPRZEZ
DZIAŁANIE I ZABAWĘ
JEST
NAJSKUTECZNIEJSZA

sady zdrowego odżywiania
poprzez udział w programie „Szkoła na widelcu”.
Wspólnie z nauczycielkami
przygotowywały ciasto na
zdrowe pierniczki, które
samodzielnie
wałkowały
i wycinały w odpowiednie
kształty. Taka nauka poprzez działanie i zabawę jest
najskuteczniejsza, a tym razem była także przepyszna!

BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ
Szczególną uwagę nauczyciele w klasach młodszych
poświęcają
kształtowaniu
pozytywnych relacji rówieśniczych i integracji zespołów klasowych. W tym
celu dołączono do kampanii
„Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Dzieci ustaliły wspólnie
zasady koleżeństwa, wykonały wieszaki życzliwości

oraz przygotowały plakaty
promujące właściwe zachowanie.
WYSOKIE MIEJSCA W KONKURSACH
Także w starszych klasach,
pomimo trwającej nauki
zdalnej, nie brakuje sukcesów. Uczniowie klasy ósmej
pod opieką nauczycielki
historii – pani Katarzyny
Miksy, zajęli drugie i trzecie

miejsce w konkursie organizowanym przez łódzki
oddział IPN z okazji Dnia
Żołnierzy Wyklętych. Na
polu informatycznym zabłysnął Wiktor z klasy siódmej,
który zakwalifikował się do
drugiego etapu rejonowego Konkursu InfoSukces.
Podopieczne pani Marty
Krych-Mrozikowskiej – Natalia i Nicola z klasy ósmej –
przeszły do drugiego etapu
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Natalka
może poszczycić się także
kolejnym etapem Konkursu z Biologii. Osiągnięciem
w Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego może
pochwalić się z kolei Daria,
także uczennica klasy ósmej,
która swój talent humanistyczny szlifuje pod okiem
pana Jerzego Matyjaska.
GRATULUJEMY UCZNIOM!
Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki
za kolejne osiągnięcia!

WIOSENNE OŻYWIENIE W SP W GÓRKACH DUŻYCH
SZKOŁA PODSTAWOWA NIE ŚPI!

SZKOLNA POCZTA WALENTYNKOWA
14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świętego Walentego. Upłynął on
pod hasłem: "Mamy dzisiaj
Walentynki: święto chłopca
i dziewczynki” na wzajemnym okazywaniu sobie życzliwości, dobroci i przyjaźni.
Dzieci przygotowały piękne,
kolorowe kartki walentynkowe dla wybranego kolegi lub
koleżanki. Następnie wrzuciły je do pięknie ozdobionej
skrzynki. Miłym zaskoczeniem była dla nas ogromna
ilość przygotowanych "walentynek". Wspólna zabawa
dostarczyła wielu radosnych
wrażeń i miłych chwil.
SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
W dniu 4 marca w naszej
szkole odbyło się spotkanie
z policjantami z Komisariatu
Policji w Tuszynie, w którym
wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie
klas I -III. Tematem spotkania
było zachowanie się w kon-

taktach z obcymi ludźmi,
dbanie o bezpieczeństwo
własne i innych oraz do kogo
powinniśmy się zwracać o pomoc w sytuacji zagrożenia.
Uwieńczeniem
spotkania
z policjantami była możliwość
obejrzenia z bliska radiowozu.
Każde dziecko miało okazję
usiąść na chwilę za kierownicą lub w tylnej części pojazdu.
Ponadto dzieci mogły włączyć
i posłuchać sygnałów policyjnej syreny. Dziękujemy za
przybycie do naszej szkoły
i czekamy na następne spotkanie.
ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
19 marca 2021r. nasza szkoła wzięła udział w akcji pod
hasłem "Wyjątkowa skarpetka", organizowanej przez
Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Juszczynie. Kolorowe
skarpetki stały się symbolem
Światowego Dnia Zespołu
Downa, ponieważ chromosom ten ma kształt skarpetki

właśnie. Ich różnorodność
i wielobarwność są wyrazem
tolerancji i znakiem, że mimo
odmienności możemy w pełni
cieszyć się życiem. Uczniowie
naszej szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego wykonali
kolorowe skarpetki, które zawiesiliśmy na szkolnym korytarzu. W tym dniu wszystkie
dzieci przyszły w skarpetkach
"nie do pary" jako wyraz tolerancji i solidarności z osobami
chorymi na Zespół Downa.
DZIEŃ TEATRU
z okazji obchodzonego w marcu Dnia Teatru uczniowie klas
młodszych i przedszkolaki
uczestniczyli w cyklu zajęć
związanych z teatrem. Oglądali spektakl czeskiego autora
Karela Čapka pt. „Daszeńka”
transmitowany na żywo
z desek Teatru Powszechnego
w Radomiu. Poznali rodzaje
lalek, uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do pracowni lalkarskiej. Przedszkolaki
przygotowały lalki z papiero-

wych torebek i pomysłowe
kostiumy z gazet. Uczniowie
klasy drugiej samodzielnie
wykonali kukiełki z drewnianej łyżki oraz wspólnie
z rodzicami uszyli kolorowe
pacynki. Poznali nazwy zawodów i słownictwo związane
z teatrem. Przygotowali i wystawili w szkole
inscenizację na podstawie
tekstu Wandy Chotomskiej
„Godzina duchów”.
„(...) poszła zima do morza”.
Nie mogąc doczekać się wiosny, uczniowie naszej szkoły
postanowili rozprawić się
z Marzanną-zimową panną. Tuż przed powrotem do
nauczania zdalnego, 19 marca
pozbyliśmy się symbolicznej
kukły. Spotkanie przy ognisku
sprawiło radość wszystkim
dzieciom z oddziału przedszkolnego i klas I-III. To tak na
osłodę przed kolejnym lockdownem. Mamy nadzieję, że
wiosna przyniesie pozytywne zmiany – również w szkolno-covidowej rzeczywistości.
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CO SŁYCHAĆ W

ZACHOWUJĄC OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA SANITARNE MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W TUSZYNIE ORGANI

M

iejskie
Centrum
Kultury w Tuszynie zaprasza na
spektakl teatralny
pt. „Babski Przekręt” w wykonaniu znakomitych polskich aktorek. W przedstawieniu wystąpią gwiazdy:
Ewa Kuklińska, Matylda
Damięcka, Agata Załęcka,
Alicja Kwiatkowska. Sztukę
będzie można obejrzeć w sali
widowiskowej MCK w Tuszynie przy Noworzgowskiej 20 A w dniu 12.06.2021
(sobota) o godzinie 16.00.
Bilety w cenie 60 zł zakupić
można w Sekretariacie MCK
(od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00 – 16.00) lub
za pośrednictwem Internetu
na stronie: www.kupbilecik.
pl. Szczegółowe informacje
na temat wydarzenia można uzyskać pod numerem
telefonu: 42 614 25 89 lun
wysyłając e-mail na adres:
sekretariat@moktuszyn.pl.
Serdecznie zapraszamy!
BAL KARNAWAŁOWY ONLINE
Z okazji Karnawału Miejskie Centrum Kultury im.
Wł. St. Reymonta w Tuszynie w dniu 15.02.2021 o godzinie 16.00 zaprosiło dzieci
i młodzież do wspólnej zabawy. Z uwagi na aktualnie
obowiązujące obostrzenia
sanitarne tegoroczny Bal
Karnawałowy odbył się
online, w formie transmisji
na żywo na kanale MCK na
platformie YouTube. Nagranie zostało zrealizowane
w sali widowiskowej MCK,
specjalnie
udekorowanej
i oświetlonej na tę okazję.
Przebrani w karnawałowe
kostiumy instruktorzy MCK
przygotowali układy taneczne, animacje, zabawy i konkursy oraz zagadki. W nagraniu imprezy pomagały
dzieci uczęszczające na próby zespołu tanecznego First
Step, działającego w MCK.
Wspaniale przebrane wspólnie z prowadzącymi Bal
świetnie się bawiły, wykonywały konkursowe zadania oraz wspaniałe układy
taneczne, a łamigłówki odgadywały bez najmniejszego trudu. Wydarzenie to
trwało około godzinę i nadal
można je obejrzeć na kanale
MCK na platformie YouTube. Serdecznie dziękujemy
za udział w Balu wszystkim,
którzy towarzyszyli nam za

pośrednictwem
Internetu
oraz naszym młodym tancerzom. Mamy nadzieję, że
już w Karnawale przyszłego
roku będziemy mogli wszyscy spotkać się i wspólnie
bawić w sali widowiskowej
MCK Tuszyn. Już teraz zapraszamy!
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
AKTYWNE W INTERNECIE!
Dostosowując się do panującej obecnie sytuacji
związanej z pandemią prowadzimy swoją działalność
również za pośrednictwem
Internetu. Regularnie na
profilu MCK na portalu
społecznościowym Facebook podejmowane są różne
inicjatywy, kierowane zarówno do dzieci i młodzieży,
jak i do osób dorosłych. Oto
kilka słów o naszych przedsięwzięciach: w styczniu
zorganizowaliśmy zabawę
pod hasłem „Moja pocztówka z ferii zimowych”. Chętni
uczestnicy przesyłali do nas
swoje fotografie przedstawiające, w jaki sposób spędzają czas zimowego odpoczynku. Z nadesłanych zdjęć
stworzyliśmy wesoły kolaż
ukazujący, co nasi sympatycy lubią robić w czasie, gdy
nie muszą chodzić do szkoły.
Dla dzieci biorących udział
w zabawie przygotowaliśmy
słodkie upominki; Z okazji
Dnia Babci i Dziadka zorganizowane zostały natomiast
warsztaty plastyczne online,
podczas których dzieci miały
okazję wykonać upominki –
zakładki do książki oraz breloczki. Warsztaty odbyły się
w dniu 20.01.2021 o godzinie
16.00, jako transmisja online
na kanale MCK na platformie internetowej YouTube.
Plastyczka
Ola przedstawiała instrukcje dotyczące
wykonania niespodzianek.
W dniach poprzedzających
wydarzenie uczestnicy mogli odebrać w MCK pakiety
materiałów potrzebnych do
wykonania prezentów dla
ukochanych babć i dziadków. W wydarzeniu wzięło
udział kilkanaście osób – serdecznie dziękujemy!; Kolejną
naszą zabawą na Facebooku
była Poczta Walentynkowa!
Walentynki oraz ciepłe słowa kierowane do wszystkich
osób, które darzymy sympatią można było wysyłać
do MCK poprzez e -mail lub

aplikację Messenger, a także w ramach uruchomionej
tradycyjnej poczty zostawiać w specjalnej skrzynce
w naszej Bibliotece. Z otrzymanych wyrazów sympatii
utworzyliśmy prezentację
Walentynkową wyświetlaną na naszym facebookowym profilu oraz ekranie
umieszczonym na jednej ze
ścian budynku MCK. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali walentynki! Ponad to, z uwagi
na obostrzenia sanitarne,
niektóre z zajęć odbywają się
za pośrednictwem Internetu - są to zumba oraz fitness,
Próby zespołów tanecznych
oraz zespołu wokalnego i nauki gry na instrumentach
muzycznych, a także spotkania koła fotograficznego
z zachowaniem odpowiednich procedur odbywają się
w MCK – serdecznie zapraszamy na wszystkie nasze
zajęcia! Zachęcamy również
do śledzenia naszego profilu na Facebooku wpisując:
Miejskie Centrum Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie oraz naszej nowej
strony internetowej: www.
mcktuszyn.pl – tu zawsze
najświeższe
informacje!
Urszula Gąsiorowska, MCK
Tuszyn

„

ŚWIĄTECZNE KONKURSY MCK
Jak co roku w okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia Miejskie
Centrum Kultury im. Wł.
St. Reymonta w Tuszynie
zaprosiło dzieci z naszej
gminy do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym
„Aniołek Bożonarodzenio-

MIEJSKIE CENTRUM
KULTURY
W TUSZYNIE
ZORGANIZOWAŁO
TRZY KONKURSY
ŚWIĄTECZNE ADRESOWANE DO DZIECI
ORAZ DOROSŁYCH
Z GMINY TUSZYN
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NOWOŚCI
CZYTELNICZE

IZUJE WYDARZENIA I KONKURSY DLA SWOICH SYMPATYKÓW

wy”. Anielski konkurs
był miłą odskocznią od
ciężkiej, covidowej rzeczywistości, nadesłano
nam 26 prac. Jak zwykle szukaliśmy nowych
pomysłów, ale równie
mile widziane były tradycyjne formy plastyczne. Prace oceniane były
w kilku kategoriach:
przestrzenne i płaskie,
oraz w kategoriach wiekowych. Jury dokonało
analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi kryteriami i nagrodziło: I miejsca - Jagoda
Grodzka, Krzysztof Piatka, Magdalena Piatka,
Szymon
Goszczyński,
Vanessa Wojna, Anna
Postawa, II miejsca - Zuzanna Grodzka, Lena
Klimczak, Sara Choja,
Gabriela Komorowska,
Igor Jastrzębski, Oliwia
Szymańska III miejsca
- Helena Szustowska,
Grzegorz Nowak, Maja
Kot, Oliwia Czaplińska,
Kamil Wójcik, Jakub
S z u at o w s k i .W y r ó ż nienia otrzymali: Julia
Paukstat,
Aleksandra
Ajzert, Barbara Szustowska, Mikołaj, Troszczyński, Hanna Lisowska,
Stanisław Nowak, Lilianna Troszczyńska, Emilia,
Wójcik Wszystkie Anioły jeszcze długo można
było podziwiać na naszej stronie internetowej
www.mcktuszyn.pl, na
FB oraz w gablocie MCK.
Wielkanoc to najstarsze
i najważniejsze święto
w religii chrześcijańskiej.
Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe w którym
symboliczne
obrzędy
i świat przyrody splatają się w jedno. Część
tradycji coraz bardziej
zanika, a niektóre wciąż
są mocno kultywowane.
W naszym rejonie nadal
malujemy jajka, robimy kraszanki, święcimy
pokarmy, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą. Warto pamiętać o pewnych
obrzędach i dbać aby
nie zanikały, bo przecież
stanowią część naszej
kultury. Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zorganizowało trzy

ECHO GMINY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUSZYNIE ZAKUPIŁA W MIESIĄCU MARCU
315 NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Zakupu dokonano zdotacji otrzymanej zUrzędu Miasta w Tuszynie za sumę 10987 zł.
Biblioteka w Tuszynie wzbogaciła się o 213
vol. a Filia o 102 vol. Wśród nowości pojawiły się książki popularnych autorów, o które
najczęściej pytali czytelnicy m.in. R. Mroza,
A. Maciąg, M .Witkiewicz, O. Tokarczuk ,M.
Rogali ,S. Kopra. Są wśród nich również kontynuacje wcześniej wydanych publikacji.
Zakupiono pozycje z różnych działów - psychologii, reportażu, biografii, beletrystyki.
Nowości są już opracowane i dostępne dla czytelników. Zapraszamy!

WIELKANOCNY
PRZEPIS ZOSI

konkursy świąteczne adresowane do dzieci oraz
dorosłych z gminy Tuszyn. Celem konkursów
jest propagowanie tradycji i folkloru, rozwijanie
wyobraźni plastycznych
i pogłębianie wiedzy na
temat symboli związanych ze świętami Wielkanocnymi.
Pierwszy
to konkurs dla najmłodszych uczniów szkół
podstawowych„ Projekt
na Kartkę Wielkanocną”,
wpłynęło 31 prac z czego
jury wyłoniło: I miejsce
- Oliwia Zasada, II miejsce- Oliwia Gadułka, III
miejsce- Oliwia Czapliń-

ska i pięć wyróżnień:
Kalina Nowak, Stanisław Nowak, Magdalena
Piatka, Antoni Klukowski, Barbara Wasiak.
Drugim konkursem jest
„Zajączek Wielkanocny”,
do którego zaprosiliśmy
dzieci i młodzież z naszej gminy.”. Prace cały
czas spływają, a wyniki
będą ogłoszone niebawem. Trzeci konkurs
został zaproponowany
sołectwom i KGW z gminy Tuszyn, nosi tytuł
„Palma
Wielkanocna”.
Palmy Wielkanocne będziemy mogli podziwiać
już niedługo. Z uwagi na

epidemię COVID i nowe
obostrzenia od 30 marca 2021 roku na stronie
MCK i FB można zapoznać się z werdyktem
komisji konkursowych
i nagrodzonymi pracami.
LOKALNY ARTYSTA
Sztuka ludowa w Polsce
tworzona i funkcjonująca
na obszarze wsi występuje od wieków, ale wskutek
odchodzenia polskiej wsi
od własnych upodobań
i przejmowanie wzorców
miejskich polska sztuka
ludowa zanika. Dlatego
Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta

w Tuszynie bardzo chętnie pokazuje dzieła lokalnych twórców ludowych.
Jedną z twórczyń naszego
regionu jest Pani Kamila
uzdolniona w dziedzinie robótek ręcznych,
a w szczególności prac szydełkowych. Prace naszej
lokalnej artystki są piękne, kreatywne i artystyczne. Swoją unikalnością,
bogactwem form oraz
niezwykłym pięknem rękodzieło ludowe sprawia,
że każde wnętrze ma swój
niepowtarzalny
urok
i staje się bliższe sercu.
Małgorzata Ajzert,
MCK Tuszyn

Gotuj barszczyk wielkanocny,
przepis będzie Ci pomocny.
Weź wędzonkę, weź żeberka
radość z barszczu będzie wielka.
Cebulka, czosnek, liść laurowy
gotuj godzinkę, wywar gotowy.
A potem dolej barszczu białego,
lepiej posmakuj, nie zrób kwaśnego.
Barszczyk z jajeczkiem
- potrawa znana,
a jednak różnie jest podawana.
Ten doda chrzanu, tamten kiełbasy,
i choć to nie są żadne frykasy,
to przecież nasze jedzonko zdrowe
można powiedzieć - narodowe.
Zosia Jagodzińska
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KULTURA WIRUSA SIĘ NIE BOI
STOWARZYSZENIE „TUSZYN NASZYCH MARZEŃ” POKAZUJE, ŻE KULTURA WIRUSA SIĘ NIE BOI

J

eszcze przed wybuchem
pandemii
pozyskało
środki z UE na zorganizowanie spotkania na temat produktu lokalnego oraz
cyklu warsztatów fotograficznych dla Członków Klubu Fotograficzno „BLENDA” w Tuszynie. Pierwotnie warsztaty
miały odbywać się w formie
stacjonarnej, ale lockdown
i reżim sanitarny wymusiły
na nas przeniesienie realizacji
całego projektu do świata wirtualnego. Na szczęście nie stanowiło to żadnego problemu
dla uczestników szkolenia.
WARSZATY NA MEDAL
Udało się zorganizować super warsztaty, które trwały
niemal 4 miesiące, a zgodnie
z harmonogramem uczestnicy poznawali techniki
wykonywania zdjęć w następujących obszarach tematycznych: Kompozycja, Forma
a treść Pion czy poziom, Temat główny i poboczny, Linie
w obrazie, Gra plam, Kompozycja po przekątnej, Punkty
mocne, Sztuka kadrowania,
sztafaż, fotomontaż, Fotografia czarno-biała a barwna,
Proporcje, perspektywa, przerysowania, Obszar ostrości,
Fotografowanie
MAKRO,
Fotografia krajoznawcza (krajobraz, pejzaż), Fotografia rodzinna i portret, Sport, Architektura i wnętrza, Reportaż.
Prowadzącym warsztaty był
wieloletni instruktor fotografii Antoni Patora.
WYSTAWA ONLINE
Na zakończenie zorganizowaliśmy wirtualną wystawę
na FB, gdzie można było podziwiać pracę uczestników
(można ją jeszcze obejrzeć
wpisując w wyszukiwarkę
na FB - Wirtualna wystawa
zdjęć członków Klubu Fotograficznego "Blenda" w Tuszynie, a w zakładce dyskusja są
umieszczone wszystkie prace
uczestników). Finał warsztatów postanowiliśmy zorganizować już stacjonarnie,
a w uroczystym wręczeniu
certyfikatów
uczestniczył
także Burmistrz Miasta Tuszyna - Witold Małecki oraz
Dyrektor i Prezes Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"
– Justyna Strumiłło.
POZYSKALIŚMY ŚRODKI
Zorganizowanie
całkowicie bezpłatnych warsztatów i wystawy było moż-

 Podziękowania dla organizatorów warsztatów fotograficznych.

 fot.: Agnieszka Łęgocka - „Nieznane zakątki 2”

„

 fot.: T. Michalska-Barska - „Power of Łodz 1”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt realizowany przez "Stowarzyszenie Tuszyn Naszych Marzeń". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa
i rozwoju wsi. Projekt grantowy pn."Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców" sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD "BUD-UJ Razem".

 fot.: Agnieszka Łęgocka - „Zima w powiecie łódzkim wsch”

OWOCEM PRACY
„BLENDOWICZÓW”
SĄ WYSOKIE NOTY
W KILKU
KONKURSACH
FOTOGRAFICZNYCH

liwe dzięki pozyskanym
środkom z Unii Europejskiej
oraz wsparciu ze strony LGD
"BUD-UJ RAZEM". Warto
dodać, że pomimo panującej pandemii i istniejących
obostrzeń, członkowie Klubu Fotograficznego "Blenda”
w Tuszynie nie próżnowali.
Owocem pracy "blendowiczów" są wysokie noty w kilku konkursach fotograficznych: 1. XIV Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny "Power of Lodz - Potęga Łodzi",
w którym 3. miejsce zajęła
Teresa Michalska - Barska,
a prace Joanny Nastałek

i Wojciecha Psiurskiego zakwalifikowane zostały na
wystawę i do albumu. 2.
"Piękne i nieznane zakątki
Ziemi Łódzkiej w obiektywie
jej mieszkańców" zorganizowany był przez Łódzkie
Towarzystwo Fotograficzne.
Tam wyróżnienie zdobyła
Agnieszka Łęgocka. 3. "Cztery pory roku - zima", w którym 1. miejsce zajął Wojciech
Psiurski. 4. "Zima w powiecie łódzkim - wschodnim",
w którym laureatką została
Agnieszka Łęgocka. Z pewnością to nie będą jedyne
osiągnięcia członków Klubu

Fot. "Blenda” w tym roku.
Następne miesiące przyniosą zapewne kolejne liczne
sukcesy w konkursach fotograficznych o zasięgu ogólnopolskim, a może nawet międzynarodowym. Rok dopiero
się zaczął. Wszystko przed
nimi.
PODZIĘKOWANIA
Na uroczystości wręczania
zaświadczeń miało miejsce
podsumowanie nie tylko
warsztatów fotograficznych,
ale także spotkania na temat
produktu lokalnego, w którym uczestniczyło także spo-

ro osób z naszego terenu. Nasze Stowarzyszenie pokazuje,
że wprowadzane ograniczenia wcale nie oznaczają rezygnacji z uczestnictwa w jakiejkolwiek aktywności, ani
kulturalnej, ani społecznej,
ani w warsztatach czy spotkaniach, ani w konkursach.
Zarówno „Blendowicze” jak
i uczestnicy spotkania na
temat produktu lokalnego
udowadniają, że można realizować swoje pasje także
w wirtualnej formie.
Ewa Kotecka,
Prezes Stowarzyszenia
„Tuszyn Naszych Marzeń”
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RODZINNE WARSZTATY
SURVIVALOWE
FUNDACJA „ATELIER OF SKILLS” ZAPRASZA NA RODZINNE WARSZTATY SURVIVALOWE

S

urvival można wykorzystać, jako narzędzie
budowania lepszych
relacji, uczenia współpracy i rozwijania umiejętności komunikowania się.

rozwijanie tego, co najważniejsze – WIĘZI RODZINNYCH. Podczas czterech
6-godzinnych spotkań uczestnicy dowiedzą się jak rozpalić
ognisko bez zapałek i zapalniczki, nauczą się, jak budować schronienie w lesie oraz
jak odnaleźć drogę, gdy zabłądzą.Być może te umiejętności
nigdy do niczego się nie przydadzą, ale Warsztaty to dobra
okazja, aby przeżyć wspaniałą
PRZYGODĘ, spędzić czas RAZEM wśród PRZYRODY i bez
migających ekranów. Uczestnicy przekonają się jak wiele
można zrobić bez technologii,
prądu, wykorzystując to, co
nas otacza.

BEZPŁATNE
WARSZTATY
Fundacja „Atelier of Skills”
od niedawna działa na terenie gminy Tuszyn. Aktualnie
organizuje Rodzinne Warsztaty Survivalowe. Dzięki darowiźnie od Fundacji Orlen
warsztaty są bezpłatne.
WZMACNIANIE RELACJI
RODZINNYCH
Jak zapewniają organizatorzy będzie to dobra zabawa,
nauka technik przetrwania
w środowisku leśnym oraz

TEAMY RODZINNE
Na zakończenie

BĘDZIE TO DOBRA
ZABAWA, NAUKA
TECHNIK
PRZETRWANIA
W ŚRODOWISKU
LEŚNYM ORAZ
ROZWIJANIE TEGO,
CO NAJWAŻNIEJSZE –
WIĘZI RODZINNYCH

każdego

dnia warsztatów zorganizowany będzie poczęstunek
przygotowany na ognisku.
Do udziału w warsztatach
zaproszone są zespoły rodzinne – osoba dorosła +
dziecko w wieku od 6 do 12
lat. Zapisy i informacje: Agata
Kłos. Tel. 510 048 638, e-mail: atelierofskills@gmail.com
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (max. 10 zespołów),
o zakwalifikowaniu się na
warsztaty decyduje kolejność
zgłoszeń. Miejsce: okolice
Tuszyna. Termin: 17.04.2021
r. - 29.05.2021 WARSZTATY
SĄ BEZPŁATNE. Jedna osoba dorosła może mieć pod
opieką maksymalnie 2 dzieci.
Dziecko nie może brać udziału w warsztatach bez dorosłego opiekuna.

WYJĄTKOWY SEZON
JAGIELLONII TUSZYN

UMKS „TUSZYN”
Z WICEMISTRZOSTWEM!

MINIONY SEZON ROZGRYWKOWY BYŁ NIEZWYKLE UDANY W WYKONANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH JAGIELLONII TUSZYN

SIATKARKI Z NASZEJ GMINY ZOSTAŁY WICEMISTRZEM W MŁODZIEŻOWEJ LIDZE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Drużyna prowadzona przez
trenera Tomasza Smykacza
w składzie: Kamil Gumola,
Kacper Dutkiewicz, Kajetan
Strapagiel, Bartosz Znojek,
Stanisław Kurzawa, Igor
Gil, Kacper, Drzazga, Jan
Klukowski, Jan Maciejewski, Bartosz Jurek, Mateusz
Rzadkowski, Kacper Lisowski,, Kacper Znojek, Filip
Drzazga, Franciszek Walas,
Igor Osiecki, Wiktor Ziółkowski, Piotr Stęplewski,
wywalczyła awans do I ligi
wojewódzkiej.
AWANS TUŻ PRZED KOŃCEM
Młodzi sportowcy na dwie
kolejki przed końcem rozgry-

wek zapewnili sobie awans,
zajmując pierwsze miejsce
w rozgrywkach, wchodząc do
grona ośmiu najlepszych drużyn naszego województwa.
Na tym poziomie rozgrywkowym będziemy rywalizować
z takimi drużynami jak m.in.
ŁKS Łódź, Widzew Łódź, czy
SMS Łódź.
SETKI PIŁKARZY
Warto dodać, że w klubie Jagiellonia Tuszyn mamy jeszcze cztery drużyny młodzieżowe w rocznikach 2007-08,
2009-10, 2011-12, 2013-14
oraz zespół seniorski, co
daje około 150 osób trenujących piłkę nożną. Wszyst-

kie zespoły z powodzeniem
uczestniczą w rozgrywkach
organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej, osiągając coraz lepsze wyniki,
plasujące drużyny na czołowych miejscach w tabeli ligowej.

wiele zawodniczek otrzymuje
powołanie do kadr wojewódzkich a nawet i reprezentacji
Polski. Zawodniczki które po
wieku juniorskim zdecydowały się kontynuować pasję,
grają w ligach Polskich a nawet
zagranicznych.

ZAWODNICY POWOŁYWANI
Zespoły młodzieżowe uczestniczą również w turniejach
ogólnopolskich organizowanych m.in. w Zakopanem,
Gdyni, Bydgoszczy czy Warszawie. Ciężka praca wykwalifikowanej kadry trenerskiej, została dostrzeżona
przez klasowe zespoły z naszego regionu. Nasi piłkarze
coraz częściej powoływani są
na konsultacje kadry województwa łódzkiego, czterech
z nich dostało zaproszenie na
testy do GKS-u Bełchatów,
co świadczy o wysokim poziomie szkolenia w klubie.
Gratulujemy,
dziękujemy
i trzymamy kciuki za dobre
występy naszych podopiecznych - Jagiellonia Tuszyn.

Na zajęciach siatkówki męskiej pojawia się kilkunastu
chłopców w wieku szkoły
podstawowej biorąc udział
w rozgrywkach. Nasz podopieczny Bartosz Holka jest
obecnie zawodnikiem PGE
SKRY BEŁCHATÓW. Gratulujemy naszym zawodniczkom i trenerom, czekamy na
ich kolejne sukcesy.

Podopieczne trenera Adriana Michalika od października
rywalizowały
w rozgrywkach sportowych
i stoczyły w nim wiele pojedynków aby ostatecznie stanąć na II stopniu podium.

ściej pojawia się w finałach
wojewódzkich w rozgrywkach Siatkówki i Minisiatkówki. Doceniono również
naszego trenera Adriana Michalika, który został asystentem w kadrze wojewódzkiej.

Mimo panującej pandemii nie
poddały się, a na boisku pokazały serce prawdziwego sportowca oraz ducha walki. Nagrodą
dla nich jest II miejsce w województwie i awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski.

Klub UMKS „TUSZYN" działa
od 1998 r. zrzeszając prawie
100 uczestników pragnących
grać w przyszłości w siatkówkę. 5 grup wiekowych ma zapewnić jak najlepszy rozwój
dzieci i młodzieży. Siatkarki
UMKS „TUSZYN" od lat zdobywają czołowe lokaty w rozgrywkach
wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych, dzięki temu corocznie

Maja Madej została jedną
z najlepszych zawodniczek
w naszym województwie.
UMKS „TUSZYN" coraz czę-

Skład wicemistrzyń województwa: Madej M, Mariasiewicz, Przybylska, Samiec,
Drzazga B, Kabza, Janiszewska, Gumola, Ucińska, Grzegory O, Kosiada W, Durdyn,
Glonek, Grabarczyk, Gryta,
Grzegory K, Kurpesa. Trenerzy: Adrian Michalik, Paulina
Michalik, Aleksandra Budzyń.
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TRANSPORT
NA SZCZEPIENIA
PRZECIWKO COVID-19
W związku z rozpoczęciem
szczepień przez Samorządową Przychodnię Zdrowia
w Tuszynie oraz Tuszyńskie
Centrum Medyczne UCIŃSCY, Urząd Miasta w Tuszynie informuje, że osoby posiadające aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub
N lub odpowiednio I grupę
z tymi schorzeniami oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności z dostępem do punktu
szczepień mogą bezpłatnie
skorzystać z transportu do

„

punktu szczepień organizowanego przez Gminę Tuszyn.
Osoby zapisujące się na szczepienie w Samorządowej Przy-
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chodni Zdrowia w Tuszynie
przy ul. Żeromskiego 24/26
oraz Tuszyńskim Centrum
Medycznym UCIŃSCY przy
ul. Parkowej 2, mogą również
zgłaszać chęć skorzystania
z ww. transportu. Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu 504 077
145, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Tuszynie. Ważne! Na dowóz umawiamy
się po zarejestrowaniu się na
szczepienie i poznaniu konkretnej daty szczepienia, nie
później niż 3 dni przed ustalonym terminem szczepienia!

TUSZYŃSCY UCZNIOWIE
W KONKURSIE
AMERYKAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU
AMERYKAŃSKI UNIWERSYTET ORGANIZUJE KONKURS, W KTÓRYM BIORĄ UDZIAŁ
UTALENTOWANI I INSPIROWANI PRZEZ POSTAĆ JANA KARSKIEGO UCZNIOWIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE

Uniwersytet Chapmana rozwija współpracę kulturalną
pomiędzy Polską a Stanami
Zjednoczonymi i w ramach
tych działań na początku
roku 2021 roku troje wrażliwych, twórczych i gotowych
na wyzwania nowego świata uczniów stworzyło prace
plastyczne.
Mateusz

Kozieł,

Jakub

Przybył i Maja Majewska
stworzyli zupełnie nową
perspektywę spojrzenia na
przeszłość i utrwalanie naszej
wspólnej pamięci. Uczniowie
zostali zainspirowani przez
Polaka – Jana Karskiego,
pozując życie i tragiczną historię Karskiego, wysłuchali
jego opisu SHOAH i stworzyli
trzy prace plastyczne, które
wyrażają ból, rozpacz, prośbę

o pomoc i przekonanie że nigdy nie zapomnimy NASZEJ
WSPÓLNEJ HISTORII – POLSKO-ŻYDOWSKIEJ. Prace są
dostępne na oficjalnej stronie
Chapman University: chapman.edu/holocausteducation
i chapman.edu/holocaust-arts-contest
Robert Kobylarczyk,
Nauczyciel Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Tuszynie

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE INFORMUJE I ZAPRASZA
INFORMACJE DOTYCZĄCE PEŁNEJ OFERTY NASZEJ PRZYCHODNI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE WWW.SPZTUSZYN.PL

SZYBKA
CYTOLOGIA
U POŁOŻNEJ

CO TAM JEST
NAPISANE?

CZY MNIE
WIDZISZ?

LEK. SPEC.
MONIKA
KOPKA- FRYZEŁ
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ
NA BADANIA
WE WTORKI OD GODZINY 12,00
ZAPISY W REJESTRACJI
wymagane skierowanie z poz

SPZ W TUSZYNIE, UL. ŻEROMSKIEGO
24/26,
PORADNIA POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNA,
TEL:42 6143098 WEW. 118
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WIEŚCI Z „KOCHAM TUSZYN”
WYSTAWY SĄ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA KOCHAM TUSZYN. ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ I TEMATYKA JEST GODNA POCHWAŁY

PIERWSZA INTERNETOWA WYSTAWA
PŁYT SZELAKOWYCH
Stowarzyszenie Kocham Tuszyn nie składa broni, w tych
jakże trudnych czasach. Ma się
dobrze i działa ze wszystkich sił,
na rzecz naszej lokalnej społeczności. Kolejnym tego przykładem jest arcyciekawe spotkanie, które odbyło się w lutym,
w siedzibie stowarzyszenia. Zawitał tam Pan Maciej Klociński,
muzyk, wykonawca piosenek
retro i romansów rosyjskich.
W wolnych od koncertów
chwilach prowadzi swój program na YouTube gdzie prezentuje wykonawców i muzykę
retro. Pan Maciej przyjechał
do Tuszyna, w związku z Wystawą Gramofonowych Płyt

Szelakowych, zorganizowaną
i zaprezentowaną w Internecie przez Stowarzyszenie Kocham Tuszyn, przy osobistym
zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia - Ryszarda Urbana. Pozostając pod ogromnym,
pozytywnym wrażeniem tego
wydarzenia, Pan Maciej postanowił, że kolejny odcinek jego
autorskiego programu, który
będzie można oglądać na kanale „MUZYKA RETRO”, powstanie właśnie w Tuszynie. Dziękując za odwiedziny w naszym
mieście, wyrażamy nadzieję,
że powitamy go ponownie gdy
tylko pojawi się możliwość zorganizowania koncertów muzycznych na żywo. „Co kryje
ziemia – minerały”, „Koraliko-

we przydasie” - Pomimo panującej pandemii.
DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI
Stowarzysznie Kocham Tuszyn serdecznie zaprasza
na wystawy skierowane do
pacjentów
korzystających
z Samorządowej Przychodni
Zdrowia w Tuszynie. Wystawa
pokazująca zabytkowe instrumenty chirurgiczne została
wymieniona dzięki uprzejmości Sebastiana Lipińskiego na
wystawę ”Co kryje ziemia
– minerały” na której eksponaty - minerały pochodzą
z różnych stron świata: z Algerii, Chin, Brazylii, Hiszpanii,
Madagaskaru, Norwegii, Rumunii, Słowacji oraz z różnych

zakątków Polski: Braszewice,
Dobrzyń nad Wisłą, Józefka,
Kowala, Kletno, Nasławice, Rędziny, Siewierz, Słupca, Grzędy,
Miedzianka, Wiśniówka koło
Chęcin, Wojcieszów. Wystawę
„Koralikowe przydasie” wyczarowała Karolina Lipińska.
Wszystkie eksponaty wykonane są z malutkich koralików.
Na szczególną uwagę zasługuje
obraz orła w locie i następny
odpoczywającego tygrysa. Bardzo pracochłonne i przepiękne
są zakładki i bransoletki i inne
ozdoby, a wszystko wykonała
super Karolina. Wystawami
zainteresowało się Radio Parada, które przeprowadziło
wywiad z Prezesem Zarządu
Stowarzyszenia. (RU)

KONKURSY! KONKURSY! KONKURSY!
Ciekawych konkursów z nagrodami… jak pieniędzy, nigdy
za wiele. Dlatego też, Stowarzyszenie Kocham Tuszyn
postanowiło zacząć działać
i na tym polu. Znaleźli się potencjalni sponsorzy i wiele pomysłów do realizacji. W tym
celu, w styczniu tego roku
powstała strona na Facebooku „Konkursy Stowarzyszenia Kocham Tuszyn”. Jest to
miejsce gdzie pojawiły się informacje o zorganizowanych
konkursach, m.in. o konkursie
plastycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej, którego tematem prac była : „Architektura
i Zabytki Miasta Tuszyna i okolic”. Konkurs ten objął swym

patronatem Burmistrz Miasta
Tuszyna oraz o konkursie pt.
„Najładniejsza pisanka Wielkanocna”. Wszystkiego o konkursach, ich wynikach oraz
przyznanych nagrodach, dowiecie się Państwo z publikacji
na naszej stronie. W najbliższych czasie ogłosimy kolejny
konkurs, tym razem będzie to
konkurs poetycki. Tradycyjnie już, pojawią się nagrody
książkowe i dyplomy, ale Stowarzyszenie Kocham Tuszyn
pragnie też, by z nadesłanych,
wybranych wierszy powstała
książka. Antologia czyli zbiór
wierszy, tuszyńskich autorów.
Już dziś zapraszamy! Stowarzyszenie Kocham Tuszyn
WKW.

KULINARNE MOSTY
I ŚWIĄTECZNE SMAKI

SENIORZY Z WIGOREM!
W OKRESIE ZIMOWYM SENIORZY SPĘDZAJĄ CZAS NA ZABAWACH ZORGANIZOWANYCH
W PLACÓWCE

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „JA – TY – MY” NADAL ROZWIJA SIĘ POD WZGLĘDEM
KULINARNYM I NIE TYLKO!

B
Odbywają się częste pogadanki na tematy związane
z dbałością o zdrowie, naturalne metody na podwyższenie odporności i zdrowa
dieta, a także wiele zabaw
ruchowych.
WSPÓŁPRACA Z ZAZ
Nawiązana została współpraca z Zakładem Aktywności

ECHO GMINY

Zawodowej w Tuszynie. Sąsiedzi oprócz przygotowywania pysznych posiłków dla
seniorów pamiętają o nich
podczas różnych uroczystości takich jak Dzień Babci
i Dzień Dziadka, Walentynki oraz Dzień Kobiet i Dzień
Mężczyzn.
Podopieczni
otrzymywali kartki z życzeniami oraz słodkie upominki.

BIULETYN INFORMACYJNY
marzec 2021 (ROK X NR 1), ISSN 2300-6625

TUSZYN

PRACE DO KONKURSU
Trwają przygotowania do
Świąt Wielkanocnych, seniorzy wykonują prace do konkursu na najpiękniejszą pisankę, organizowanym przez
stowarzyszenie Kocham Tuszyn. Wigor życzy wszystkim
zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych! Obok odrobina wspomnień z karnawału.

Wydawca Publikacji:
Urząd Miasta w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 tel.: 42 614-34-26
Desktop www.tuszyn.org.pl
 e-mail: promocja@tuszyn.info.pl
Redakcja: Wojciech Skibiński

eneficjenci z Zakładu
Aktywności Zawodowej, pracujący przy ulicy
3 Maja 49 postanowili
zdobyć nowe umiejętności
i upiększyć miejsce swojej pracy. Od marca tego roku zaczęły
się przygotowania do stworzenia ogrodu. W pracowniczym
ogródku mają się znaleźć zarówno kwiaty, jak i świeże zioła, które później znajdą zastosowanie w kuchni. Ponadto,
w związku ze zbliżającymi się
Świętami Restauracja Kulinarne Mosty, Zakładu Aktywności Zawodowej przygotowała
ofertę pełną wielkanocnych
przysmaków. W menu Wielkanocnym w tym roku znalazły się między innymi takie
potrawy jak: tradycyjny polski
żurek, jajka faszerowane, sałatki, a także babki wielkanocne
oraz słodki mazurek.
MIEJSCE PEŁNE SZCZĘŚCIA
Zakład Aktywności Zawodowej to miejsce rehabilitacji spo-

„

KULINARNE MOSTY
ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
UBOGACĄ
WIELKANOCNE STOŁY

łecznej i zawodowej dla 20 osób
ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności.
Osoby z niepełnosprawnościami rozwijają kompetencje
pracownicze, a także mają zapewnioną codzienną rehabilitację zdrowotną, spotkania
z psychologiem i specjalistą ds.
aktywizacji zawodowej.
ZAZ NA FACEBOOKU
Więcej informacji o ZAZ
Tuszyn znajdą Państwo na
Facebooku pod adresem:
fb.com/zaztuszynjatymy/

Publikacja stworzona przez:
PRESSPEKT TM Grupa Wydawnicza
Leszek Waligóra
 ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry
G R U P A
 tel.: 32 720 97 07
Desktop www.presspekt.pl
 e-mail: echotuszyn@presspekt.pl

PRESSPEKT
TM

W Y D A W N I C Z A
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KOMUNIKAT
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:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

DANE TELEADRESOWE
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
 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
Straż Miejska w godz. 6.00 – 22.00
 42 614 32 36, 603 183 400
CENTRUM OBSŁUGI
ADMINISTRACYJNO - FINANSOWEJ
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W TUSZYNIE
 ul. Piotrkowska 13 , 95-080 Tuszyn
 42 614 34 51
 coafsip@coafsip.pl
 www.coafsip.pl
ZESPÓŁ
PRZEDSZKOLNY
W TUSZYNIE
 ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn
 42 614 30 11
 pm1tuszyn1@wp.pl
 www.pm1tuszyn.szkolnastrona.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE
 ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 31 67
 lotuszyn3@wp.pl
 www.lotuszyn.pl
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU
I WYPOCZYNKU
 ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 44 62
 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
 sekretariat@moktuszyn.pl
 www.moktuszyn.pl
 fot.: Agnieszka Łęgocka - „Nieznane zakątki”

W SKŁAD ZESPOŁU
WCHODZĄ:
 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR 1 W TUSZYNIE
 ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 30 11

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
W TUSZYNIE „POD SOSNAMI”
 ul. Sienkiewicza 8, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 35 73
 kontakt mailowy: pm2tuszyn@wp.pl
 www.pm2tuszyn.szkolnastrona.pl

 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR 3 W TUSZYNIE
 ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 617 76 73
 www.pm3tuszyn.szkolnastrona.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TUSZYNIE
 ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 30 02
 jedynka.sp1tuszyn@gmail.com
 www.sp1tuszyn.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 2 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W TUSZYNIE
 ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn
 tel/fax. 42 614 39 86, 881 775 218
 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
 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
 szkola.gorki@wp.pl
 sekretariat@szkolagorki.pl
 www.szkolagorki.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-go Maja 49, 95-080 Tuszyn
 tel/fax. 42 211 09 10, 518 109 660
 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
 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
 tel. dyżurów czynny od piątku godz.
13:30 do pon. godz 7:00:603-853-929
 zwik@tuszyn.info.pl
 www.zwiktuszyn.pl
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE
 ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn
 tel. 42 614 31 97, 576 202 208
 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
 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
 mpgk.tuszyn@tuszyn.info.pl

