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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.

DZIEŃ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
27 maja przypada święto samorządowców

J

est to znakomita okazja aby złożyć życzenia
wszystkim pracownikom
samorządowym,
zatrudnionym
w
Urzędzie Miasta w Tuszynie jak
i w jednostkach pomocniczych.
Tego dnia Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold
Małecki został odznaczony
przez Prezesa Rady Mini-

strów – Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Kamińskiego odznaką
honorową „Zasłużony dla
Samorządu
Terytorialnego”. Uroczystość odbyła się
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w Warszawie.
Odznaczenie przyznano 4
samorządowcom z woj. łódzkiego.

„To wyróżnienie traktuję
jako podsumowanie i docenienie pracy wszystkich
samorządowców z Gminy
Tuszyn. Nasze wspólne decyzje prowadzące do zrównoważonego rozwoju gminy
zostały zauważone. Przy tej
okazji składam wszystkim
koleżankom i kolegom z tuszyńskiego samorządu oraz
Radnym, Sołtysom i osobom
zaangażowanym w rozwój

Gminy Tuszyn najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym
oraz podziękowania za trud
wkładany w pracę dla dobra
lokalnej społeczności. Życzę
aby ta niełatwa i odpowiedzialna służba dawała wiele
satysfakcji i była doceniana
przez mieszkańców.” - Burmistrz Miasta Tuszyna - Witold Małecki.

 Więcej nt. spisu powszechnego na stronie 3
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nasze Inwestycje
Inwestując rozwijamy gminę i poprawiamy warunki życia mieszkańców

1. Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Rydzynkach
Dobiega końca długo wyczekiwana inwestycja związana z rozbudową stacji uzdatniania wody w Rydzynkach
(Gmina Tuszyn). Wykonano
roboty budowlane związane z budową nowego budynku SUW, remontem
części istniejącej oraz zagospodarowaniem terenu.
Zakończono prace związane z budową nowej studni
wraz z jej uzbrojeniem oraz
uruchomiono nową instalację technologiczną obiektu
uzyskując pozytywne wyniki wody na wyjściu. Obecnie
trwa procedura związana
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Całkowita wartość
inwestycji: 4 027 020,00.
Dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 884 222,00zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych 1.876.189,00 zł
Nowo rozbudowana stacja zagwarantuje dostawy
wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu na dużym obszarze gminy Tuszyn.
2. Remont ul. Źródlanej
w Tuszynie
Dzięki wsparciu finansowemu jakie gmina pozyskała
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
240 445,00 zł. mieszkańcy gminy mogą korzystać
z ulepszonej infrastruktury
drogowej. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców,
dlatego też oprócz wykonania nowej nawierzchni
drogowej i nowych chodników na ul. Źródlanej powstały dwa przejścia dla
pieszych o podwyższonym
standardzie
bezpieczeństwa. Całkowita wartość
zadania - 705 728,19zł.
Remont
ul.
Źródlanej
wraz z wyremontowanym
w ubiegłym roku targowiskiem „Mój Rynek” poprawił
estetykę oraz funkcjonalność i bezpieczeństwo tego
miejsca.
3. „Kanalizacja ściekowa
w Tuszynie – poprawą stanu
środowiska w gminie”
Kolejni mieszkańcy Gmi-

 Remont przy ul.3 Maja 49.

 Rydzynki, Stacja uzdatniania wody.

 dla Sołectwa Głuchów
wykonano ocieplenie elewacji budynku strażnicy OSP
w Głuchowie – Zakres robót:
zabezpieczenie okien i kostki, przyklejenie styropianu,
kołkowanie styropianu, docieranie styropianu, piankowanie styropianu, zatapianie siatki, druga warstwa
kleju, montaż parapetów,
gruntowanie,
nakładanie
tynku silikonowego, prace
porządkowe. Kwota zadania
wyniosła 25.710,00 zł.
 dla Sołectwa Górki Małe

zamontowano wykładzinę
podłogową PCV w świetlicy
wiejskiej za kwotę : 1.845,00
zł.; wykonano podbitkę dachową w świetlicy wiejskiej
za kwotę 2.753,16 zł.

 Wyposażenie Świetlicy w Garbowie.

 Wiata w Jutroszewie.

 Rydzynki, Stacja uzdatniania wody.

 Remont ulicy Źródlanej.

ny Tuszyn mogą się cieszyć
z nowo wybudowanej infrastruktury tj. kanalizacji
sanitarnej. Dzięki wsparciu
finansowemu jakie gmina pozyskała na realizację
przedmiotowej inwestycji
mieszkańcy ulicy Krótkiej
mogą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania
ścieków. Mieszkańców zapraszamy do podłączania się
do kanalizacji a tym samym
dbania o środowisko gminne. Tym samym zakończył
się ostatni etap realizacji projektu współfinansowanego
ze środków Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 polegającego

na budowie 3,05 km kanalizacji sanitarnej w Gminie
Tuszyn.
Całkowita wartość projektu - 4 265 702,65 zł. Łączna
wartość wydatków kwalifikowanych 2 843 441,85
zł. Dofinansowanie 2 416
925,57 zł.
4. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu
Gminy ul. 3 Maja 49
Kolejny budynek będący
we władaniu gminy dostaje
nowe życie. Ostatnia część
budynku, w którym niegdyś
znajdowała się część hotelowa MSWiA. Stare, zniszczone pomieszczenia byłe-

go MSWiA w Tuszynie są
remontowane na potrzeby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie.
Całkowita wartość projektu
- 1.096 459,17 zł. Dofinansowanie: 433 329,02. Zadanie
współfinansowane jest ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu
Sołeckiego:
 dla Sołectwa Garbów za-

 dla Sołectwa Jutroszew
zakupiono i zamontowano
drewnianą altanę ogrodową
(działka nr 77/2 ) w Jutroszewie za kwotę 8.000,00 zł.;
zakupiono kostkę brukową,
obrzeże i cement do utwardzenia terenu pod altankę za
kwotę: 1.490,00 zł.; wydzielono pomieszczenie gospodarcze w budynku strażnicy
OSP w Jutroszewie poprzez
wykucie otworu, wstawienie nowych drzwi metalowych o szerokości 90 cm
w kolorze brązowym (zakup
po stronie Wykonawcy ), postawienie ścianki o łącznej
powierzchni ok 5 m², wytynkowanie oraz odmalowanie nowo powstałego pomieszczenia. Kwota umowy:
5.000 zł.; zakupiono materiały do utwardzenia drogi nr
730 w Jutroszewie za łączną
kwotę 2.195,55 zł.

kupiono sprzęt AGD oraz
asortyment kuchenny na
wyposażenie
świetlicy
wiejskiej w Garbowie tj.
serwis obiadowy, sztućce,
czajnik, termos stalowy za
łączną kwotę 5.729,64 zł;
Zakupiono komplet mebli
bankietowych do świetlicy
wiejskiej w Garbowie (40
szt. krzeseł bankietowych
oraz 6 szt. stołów bankietowych) za łączna kwotę
5.475,42 zł brutto; zakupiono nagłośnienie do świetlicy wiejskiej w Garbowie
za kwotę 1.599,99 zł brutto;
zakupiono grill ogrodowy
za kwotę 1.999,00 zł; zakupiono wieszaki do szatni za
łączną kwotę 278,00 zł.

 dla Sołectwa Szczukwin
zakupiono i zamontowano piłkochwyty na działce nr 60/3 w Szczukwinie
o długości 24 m i wysokości
5 m, zgodnie z projektem
wykonawczym oraz projektem zagospodarowania
piłkochwytów wykonanym
w 2020 r. Wartość zadania:
4.743,68 zł.
 dla Sołectwa Tuszynek
Majoracki zakupiono tłuczeń do utwardzenia ul. Jabłoniowej. Wartość zamówienia: 4.943,86 zł.

Referat Techniczno –
Inwestycyjny UM w Tuszynie
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1 kwietnia rozpoczął się
Narodowy Spis Powszechny L�dno�ci i Mieszka� ���1
1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się
Narodowy Spis Powszechny �udno�ci i Mieszka�
2021. Dane zbierane są według stanu na
31.03.2021 r., godz. 24:00. Spis zako�czy się
30 wrze�nia.
Spis l�dno�ci i mieszka� jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu
o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami
i standardami organizacji międzynarodowych.
Jest to jednocze�nie największe przedsięwzięcie
statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce,
ale i na całym �wiecie. Warto wiedzie� także,
że w przypadku wielu cech demograﬁczno-społecznych, jak np. poziom wykształcenia,
narodowo��, stopie� niepełnosprawno�ci czy
wyznanie, spisy powszechne są jedynym �r�dłem danych.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew
obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku
statystycznego albo udzielenia informacji
w spisie powszechnym, podlega grzywnie
(art. 57 Ustawy o statystyce publicznej). Za odmowę udziału w spisie może zosta� nałożona
kara grzywny do 5 tys. złotych.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają
szczeg�lnej ochronie, na zasadach okre�lonych
w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe
od momentu ich zebrania stają się danymi
statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, za kt�rej złamanie może grozi� do 5 lat
pozbawienia wolno�ci.
Dane pozyskane od respondent�w zostaną
udostępnione jedynie w postaci wynikowych
informacji statystycznych i będą wykorzystane
wyłącznie do opracowa�, zestawie� i analiz
statystycznych, a także umożliwią analizę i ocenę
zr�żnicowania przemian demograﬁcznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach
terytorialnych. Ponadto informacje od respondent�w posłużą do aktualizacji operat�w do
bada� statystycznych prowadzonych przez
służby statystyki publicznej.
Spisem objęte są:

„

ź

osoby ﬁzyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami, a także osoby
ﬁzyczne niemające miejsca zamieszkania,

ź

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych.

Weryﬁkacja to�samo�ci rachmistrza spisowego.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki
publicznej samospis internetowy w ramach
spisu ludno�ci jest obowiązkowy. W przypadku
jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek,
stan zdrowia czy niepełnosprawno��) realizacja
samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpo�rednio bąd�
telefonicznie.

Każdemu rachmistrzowi spisowemu przydzielono unikatowy numer identyﬁkacyjny, kt�rym
posługiwał się będzie przy wykonywaniu
czynno�ci w ramach wywiadu z respondentem.
Jego tożsamo�� można zweryﬁkowa� np. przez
kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:
22 279 99 99, lub na stronie internetowej
https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

Metoda obowiązkowa:

Zakres zbieranych danych.

samospis internetowy – przeprowadzany za
po�rednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej
spis.gov.pl. W ramach tej metody respondenci
na własnych komputerach lub urządzeniach
mobilnych, uzupełnią wymagane dane o sobie
i członkach swojego gospodarstwa domowego.
Respondent może także skorzysta� ze specjalnie
przygotowanego stanowiska do samospisu
w każdym urzędzie miasta bąd� gminy, a także
z możliwo�ci „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99)
w kanale „Spisz się przez telefon”.
Każda osoba, kt�ra zako�czy poprawnie samospis będzie mogła wzią� udział w LOTERII
SPISOWEJ (loteria.spis.gov.pl), w kt�rej nagrodami są samochody osobowe oraz bony
pieniężne.
Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyklucza zebrania w każdym
czasie danych od osoby ﬁzycznej, objętej spisem
powszechnym, metodą wywiadu bezpo�redniego lub metodą wywiadu telefonicznego.
W takiej sytuacji respondent nie może odm�wi�
przekazania danych w ramach spisu powszechnego. Udział osoby w wywiadzie bezpo�rednim
lub telefonicznym zwalnia ją z obowiązku
przeprowadzenia samospisu internetowego.

Celem Spisu jest zebranie informacji o liczbie
ludno�ci oraz jej terytorialnym rozmieszczeniu
i strukturze demograﬁczno-społecznej, a także
społeczno-ekonomicznej strukturze gospodarstw domowych, ich zasobach oraz warunkach
mieszkaniowych, na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju: krajowym,
regionalnym oraz lokalnym.
W formularzu spisowym znajdziemy pytania
z zakresu:
charakterystyki demograﬁcznej os�b,
ź aktywno�ci ekonomicznej,
ź poziomu wykształcenia,
ź niepełnosprawno�ci,
ź migracji wewnętrznych i zagranicznych,
ź charakterystyki etniczno-kulturowej,
ź stanu i charakterystyki zasob�w mieszkaniowych.
ź

Szczeg�łowy zakres informacji zbieranych
w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludno�ci i mieszka�
w 2021 r.

Metody uzupełniające realizowane od maja:
ź

wywiad telefoniczny – wspierany programem
komputerowym,

ź

wywiad bezpo�redni – przeprowadzany
w zależno�ci od sytuacji epidemicznej
w kraju, przez rachmistrza spisowego, rejestrowany na elektronicznym urządzeniu
przeno�nym.

„

Więcej informacji na spis.gov.pl

MOPS w tuszynie informuje

Dodatek mieszkaniowy
i energetyczny
Od 1 kwietnia 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie zajmuje
się obsługą dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
Dodatek mieszkaniowy jest
świadczeniem pieniężnym
wypłacanym przez gminę,
mającym na celu pomoc
osobom, które nie są w stanie z własnych środków finansowych ponieść całości
kosztów utrzymania mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%
kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2189,04 zł) i 125%
tej kwoty w gospodarstwie

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym
przez gminę, mającym na celu pomoc
osobom, które
nie są w stanie
z własnych środków finansowych
ponieść całości
kosztów utrzymania mieszkania

wieloosobowym (tj. 1563,60
zł), obowiązującej w dniu
złożenia wniosku. Od dnia
01.03.2021r. najniższa emerytura wynosi: 1250,88 zł. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano
dodatek mieszkaniowy, która
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość
dodatku
energetycznego
zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r.
obowiązująca od dnia 1 maja
2021 r. do dnia 30 kwietnia
2022 r. dla gospodarstwa domowego:
 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/
miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4
osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;

 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/
miesiąc.
Ubiegając się o dodatek energetyczny należy złożyć wniosek
oraz kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej. Dodatek
energetyczny przyznawany
jest w drodze decyzji administracyjnej.

Karta Dużej Rodziny
w aplikacji mObywatel
Od 9 czerwca br. w ramach
nowelizacji ustawy o Karcie
Dużej Rodziny jej posiadacz
- niezależnie od tego, czy do
tej pory miał Kartę w wersji
tradycyjnej, elektroniczną czy
obu – może z niej korzystać
dzięki praktycznej aplikacji
mObywatel. Specyfika tej aplikacji, polegająca na uwierzytelnianiu się osoby logującej
się do niej profilem zaufanym,
umożliwia osobom, którym
przyznane zostały już upraw-

Rozwiązanie to
oznacza bardzo
dobrą wiadomość
dla osób posiadających obecnie
wyłącznie Karty
tradycyjne, ponieważ nie muszą
już wnioskować
o domówienie
elektronicznej
formy Karty i ponosić opłat z tym
związanych

nienia na podstawie Karty
Dużej Rodziny (wydana została im Karta Dużej Rodziny
w formie tradycyjnej) rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja
ta umożliwi bowiem pobranie
swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który zaloguje się do
aplikacji Obywatel. Rozwiązanie to oznacza bardzo dobrą
wiadomość dla osób posiadających obecnie wyłącznie
Karty tradycyjne, ponieważ
nie muszą już wnioskować
o domówienie elektronicznej
formy Karty i ponosić opłat
z tym związanych. Aplikacja
mObywatel umożliwia także
wyświetlanie przez rodziców i małżonków rodziców
Kart pozostałych członków
ich rodziny – tak, jak miało to
miejsce w aplikacji zapewnianej dotychczas przez ministra
właściwego do spraw rodziny.
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ZGM W Tuszynie informuje
Dbamy o swoją własność

W

czerwcu br. zakończył się cykl
zebrań wspólnot
mieszkaniowych,
w których Gmina Tuszyn posiada udziały. Ustawa o własności lokali na podstawie,
której działają wspólnoty
mieszkaniowe
umożliwia
im podejmowanie decyzji zarówno o bieżących sprawach
związanych np. z utrzymaniem czystości na klatkach
schodowych czy posesjach
oraz ustalenie remontu w danym roku lub w przyszłości.
Na zebraniach są omawiane
wszystkie sprawy i problemy
danej wspólnoty.

Właściciele inwestują w nieruchomość i realizują szereg
remontów i modernizacji
głównie budynków mieszkalnych.
Przedstawiamy niektóre zadania zaplanowane do realizacji
w roku 2021:
 WM al. Jana Pawła II 81 –
podłączenie lokali mieszkalnych do instalacji gazowej;
 WM Krótka 5 – podłączenie lokali mieszkalnych do
kanalizacji sanitarnej;
 WM Krótka 12 –podłączenie lokali mieszkalnych
do kanalizacji sanitarnej;
 WM Brzezińska 21- wy-

remontowanie klatek schodowych, zejść i korytarzy
piwnic;
 WM Brzezińska 23 - położenie tynku strukturalnego
na szczytach bloku (dokończenie termomodernizacji);
 WM Brzezińska 19 –
izolacja fundamen-

tu bloku (od strony klatek)
i wyremontowanie strychu.
Na ukończeniu są dwa większe
zadania:
 WM Plac Reymonta 1 w 2020 r. została wykonana

instalacja gazowa z podejściem pod każdy lokal i część
przewodów kominowych.
W 2021r. zostanie wykonany II etap, który będzie
obejmował głównie budowę
pozostałych przewodów kominowych. Koszt zadania to
ok.150 tys. zł.;
 WM Polna 28 - kompleksowa
termomodernizacja
bloku. W ramach tego przedsięwzięcia
zostaną m.in.
ocieplone ściany zewnętrzne, stropodach, ściany loggi,
wymienione okna w części
wspólnej, modernizacja systemu grzewczego. Wspólnota zaciągnęła pożyczkę

termomodernizacyjną w wysokości 200 tys. zł. Całość zadania będzie kosztować ponad 320 tys. zł.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie, który
gospodaruje lokalami Gminy
Tuszyn w tym roku przeznaczył kwotę ponad 155 tys.
zł. na fundusze remontowe
wspólnot mieszkaniowych.
Podsumowując da się zauważyć, że każdy właściciel
troszczy się o swoją własność
a tym samym tworzy majątek na potrzeby jej utrzymania.
T.R.

PRAWDA O ODPADACH
Czy ceny za śmieci muszą rosnąć?

Jak nietrudno zauważyć
w ostatnich latach znacząco
wzrosły ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. W prasie czy
internecie dostępne są informacje opisujące bardzo
dokładnie ten tak drażliwy
temat. Podejmuje się próby
poszukiwania winnych za
wzrost cen. Wymienia się
wiele powodów. Niestety

wzrostu cen nie udaje się
mimo to zatrzymać w całej
Polsce! Czy na pewno?
Czy tak musi być?
Większość informacji, które
można na ten temat przeczytać zawiera prawdziwe treści
ale najbardziej zainteresowane sprawą osoby – mieszkańcy płacący za odpady mają
wpływ jedynie na ilość wy-

twarzanych odpadów oraz
na jakość segregacji.
Dlaczego warto segregować?
Ponieważ za każdą frakcję odpadów płacimy inną
stawkę, dobra segregacja
zmniejsza nam kwotę, którą zapłacimy za odebranie
i zagospodarowanie odpadów w przyszłości. Jedynie takie podejście może

powstrzymać kolejne podwyżki opłat. Aktualnie za
odpady zmieszane Gmina
Tuszyn płaci 1067,04 zł za
tonę, za bioodpady – 799 zł,
za papier – 648 zł, za metale
i tworzywa sztuczne – 756
zł, za szkło – 378 zł, za popiół – 799,20 zł, za odpady
z PSZOK - 1620 zł. Przykład:
Jeśli zatem szkło trafi do pojemnika z odpadami zmie-

szanymi zapłacimy za nie
stawkę 1067,04 zł. zamiast
378 zł. za 1 tonę!
WARTO PAMIĘTAĆ!
 Źle segregując spowodu-

jesz wyższą opłatę za odpady
w przyszłości!
 Odpady zaczyna się wytwarzać już na zakupach, dlatego warto robić je w sposób
przemyślany!

 Im większa będzie masa

wytworzonych
odpadów
tym wyższa będzie stawka!
 Im więcej będzie kompostowników w gminie tym
mniej zapłacimy za odpady
(odpady bio są ciężkie !)
 Zainteresuj się tematem
mulczowania trawnika!
 Mieszkańcy płacą solidarnie w przeliczeniu za wagę
a nie za objętość odpadów!

KOSZENIE CZY MULCZOWANIE TRAWNIKA?
Mulczowanie to jeden ze sposobów pielęgnacji trawnika, który pozwala oszczędzać czas i zmniejszać ilość odpadów.

Czym zatem jest mulczowanie trawnika i jakie płyną
z tego korzyści? To metoda
pielęgnacji trawnika, pozwalająca uzyskać piękną
darń, która jest w dużym
stopniu samowystarczalna.
Polega na koszeniu trawnika
z równoczesnym rozdrabnianiem pokosu na małe
kawałeczki. Drobiny te są
następnie wydmuchiwane
z powrotem na trawę i równomiernie rozprowadzane
między roślinami. W przypadku tradycyjnego koszenia
ścięte źdźbła są o wiele większe, co może powodować problemy. Mulczowanie to pielęgnacja trawnika w obiegu

bez trudu znaleźć informacje
na ten temat.

zamkniętym: ścięte i rozdrobnione źdźbła są wykorzystywane jako źródło pokarmu
dla organizmów glebowych,
a ostatecznie dla samej trawy,
dzięki czemu cykl się zamyka.
Skoszonej trawy nie musimy
zatem wywozić do kompostownika (oszczędność czasu

i mniej pracy) lub oddawać do
zagospodarowania (mniejsza
ilość odpadów).
Ale uwaga:
Mulczowanie
przyniesie
właściwe rezultaty jedynie
wtedy, gdy trawa nie jest
zbyt długa. Jeśli źle dobie-

rzesz rodzaj trawy, ten sposób pielęgnacji niesie ze sobą
duże ryzyko! Mulczowanie
sprawdzi się o wiele lepiej
w przypadku wolno rosnącej
darni, zapewniając Ci piękny
trawnik. Mulczowanie trawy staje się coraz bardziej popularne. W internecie można

Podsumowując
Mulczowanie przynosi wiele korzyści, pod warunkiem
jednak, że jest wykonywane
prawidłowo. Po pierwsze,
zmniejsza potrzeby trawnika
w zakresie nawożenia, ponieważ część składników odżywczych rośliny otrzymują z rozłożonego pokosu. To przyjazna
środowisku, a więc zrównoważona metoda! Ponadto mulczowanie oszczędza Twój czas,
ponieważ po koszeniu nie
musisz zbierać i usuwać ściętej
trawy. Dodana do gleby materia organiczna w postaci ściętej
trawy tworzy bufor zmniej-

szający parowanie wody z gleby, dzięki czemu darń lepiej
znosi upały i suszę. Bogatsza
fauna glebowa utrzymuje
trawę w lepszym zdrowiu.
Pamiętaj, że szybciej rosnące
gatunki/odmiany traw potrzebują zwykle więcej nawozu!
Szybko rosnące rośliny mogą
sprawiać kłopoty przy mulczowaniu. Rośliny o wolnym
wzroście mają mniejsze wymagania pokarmowe, dzięki
czemu idealnie nadają się do
pielęgnacji w obiegu zamkniętym.
Kosić czy mulczować?
Ostateczna decyzja oczywiście należy do właściciela
trawnika.
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WIOSNA W WIGORZE
Po miesięcznym zawieszeniu działalności placówka została ponownie otwarta, a seniorów powitała piękna pogoda

P

Dla seniorów była to chwila zamyślenia oraz refleksji,
ponieważ wiele z nich pamięta te czasy i mogli włączyć się do dyskusji i dodać
swoje przemyślenia. Bliskie
sąsiedztwo Zakładu Aktywności Zawodowej pozwala
na wspólne organizowanie
czasu. Pensjonariusze zostali
zaproszeni na grilla, a podopieczni ze stowarzyszenia
mogli zaprezentować swoje
umiejętności związane z podawaniem posiłków i napoi,

ołożenie na działce
dawnego
ośrodka
MSW wśród licznej
roślinności i w spokojnej okolicy sprzyja spacerom i wszelkim zajęciom na
świeżym powietrzu. Uchylanie obostrzeń pozwala
także na pierwsze wyjścia,
jednym z nich była wizyta
w Izbie Pamięci, na wystawie organizowanej przez
Miejskie Centrum Kultury
w Tuszynie, temat „Zbrodnia Katyńska”.

XXVII Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w sportach halowych
Łódzkie 2021 w Tuszynie

W dniach 14 -18 czerwca odbywała się w hotelu Grzegorzewski w Tuszynie rywalizacja w brydżu sportowym
w ramach XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach halowych Łódzkie 2021.
Podczas oficjalnej ceremonii
otwarcia obecni byli m.in.

Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek
Województwa
Łódzkiego, Witold Stachnik
– Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz
Witold Małecki – Burmistrz
Miasta Tuszyna. W zawodach startowało 36 par
chłopców i 24 pary dziewcząt w wieku 16-18 lat, którzy
przyjechali do Tuszyna z całej

Polski. Młodzi mistrzowie
brydża sportowego podkreślali i chwalili gościnność
organizatorów.
Wszyscy
wyjadą z Tuszyna z miłymi
wspomnieniami i uśmiechami na twarzach. Więcej
informacji i wyniki turnieju
można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej www.
pzbs.pl

W GARBOWIE ZBIERANO ŚMIECI
W dniu 24 kwietni br. z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Garbów odbyła się
akcja sprzątania z okazji obchodzonego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi

Do sprzątania rowów, poboczy i lasu zgłosiło się około 20 chętnych osób m.in.
radny wsi Garbów i Kruszów - Pan Łukasz Wojcik.
Dzięki wysiłkowi mieszkańców udało się zebrać w sumie ponad tonę różnego

rodzaju śmieci począwszy
od plastikowych i szklanych butelek po odpady
wielkogabarytowe,
które
zalegały w lasach. Po akcji
jeden z mieszkańców udostępnił busa, którym śmieci
przewieziono do gminnego
PSZOK-u.

Uchylanie obostrzeń pozwala
także na pierwsze
wyjścia, jednym
z nich była wizyta
w Izbie Pamięci

na zakończenie odbyły się
wspólne śpiewanki.
Na Dzień Dziecka seniorzy
zaprosili grupę dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Tuszynie, wraz z opiekunami. Impreza odbyła się
w ogrodzie, przygotowany został poczęstunek oraz słodkie
upominki, a Pani Asia, nasz
instruktor treningów pamięci zadbała o plan zabaw i gier,
w których mogli wziąć udział
seniorzy oraz nasi mali goście.

RODZINNE WARSZATY SURVIVALOWE
W GMINIE TUSZYN
W kwietniu i w maju na terenie Gminy Tuszyn odbywały się Rodzinne Warsztaty
Survivalowe

Inicjatorem warsztatów była
Fundacja „Atelier of Skills”,
która na ich realizację otrzymała darowiznę od Fundacji
ORLEN w ramach programu
Moje Miejsce na Ziemi. Organizacja warsztatów została
wsparta również przez Gminę
Tuszyn oraz Leśnictwo Tuszyn, które udostępniły miejsca na działania.
W wydarzeniu wzięło udział
10 zespołów składających
się z dorosłego opiekuna i co
najmniej jednego dziecka.
Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki budowania schronień z wykorzystaniem płacht
biwakowych lub worków na
śmieci. Uczyli się jak pozyskać
wodę i przygotować ją do spożycia. Możliwości zagotowania wody w plastikowej butelce lub papierowym kubku
budziły duże zaskoczenie.
Podczas zajęć z topografii
omówione zostały improwizowane zasady wyznaczania

„

Uczestnicy mieli
okazję poznać
tajniki budowania
schronień z wykorzystaniem płacht
biwakowych lub
worków na
śmieci. Uczyli się
jak pozyskać wodę
i przygotować ją
do spożycia.

kierunków, uczestnicy nauczyli się korzystać z busoli,
co sprawdzali w czasie zadań
praktycznych. Duże emocje
towarzyszyły zajęciom poświęconym rozpalaniu ognia.
Zarówno młodsi, jak i starsi
uczestnicy warsztatów mogli spróbować rozpalić ogień
krzesiwem, soczewką lub wykorzystując środki chemiczne.
Każdy dzień warsztatów, bez
względu na pogodę kończył
się ogniskiem, rozmowami
i pieczeniem kiełbasek.
Uczestnicy
Rodzinnych
Warsztatach Survivalowych
stwierdzili, że udział w nich
był ciekawym doświadczeniem i dobrze spędzonym
czasem, a organizatorzy zapowiadają, że na tym jednym
projekcie nie poprzestaną.
Informacje o działaniach Fundacji „Atelier of Skills” można
znaleźć na ich profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Fundacja-Atelier-of-Skills-107218291304913/
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Co słychać w M

Zachowując obowiązujące obostrzenia sanitarne Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie organizuje wy

WYSTAWA IPN „ZBRODNIA
KATYŃSKA” W MCK TUSZYN
Z okazji przypadających
w kwietniu obchodów Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej do MCK przywieziona została wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
w Łodzi, przedstawiająca
historię mordu dokonanego na polskich oficerach.
Na wystawę składało się 40
pionowych rollupów, ukazujących fotografie, opis wydarzeń historycznych, teksty
pamiętników i notatek zamordowanych oraz życiorysy niektórych poległych tragicznie w Katyniu

 Kwiaty dla Reymonta

W związku z obostrzeniami sanitarnymi (covid – 19)
przez pierwsze tygodnie wystawa dostępna była wyłącznie online, za pośrednictwem
portalu społecznościowego
Facebook, natomiast z początkiem maja została udostępniona zwiedzającym.
Wstęp na wystawę był bezpłatny, można było ją oglądać
w MCK przy Noworzgowskiej
20, a następnie w Izbie Pamięci przy ulicy 3-go Maja 49.
Tam ekspozycję zwiedzali seniorzy - podopieczni
Domu Dziennego Pobytu
Senior Vigor, pracownicy
Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 2
w Tuszynie oraz Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym Nauczyciel historii,
Pani Katarzyna Miksa przygotowała dla nich warsztaty zatytułowane „Śledztwo
Katyńskie” oparte na materiałach IPN. Młodzież bardzo zaangażowała się w ich
realizację. Mamy nadzieję na
kolejne wystawy, zarówno
w MCK przy Noworzgowskiej jak i w Izbie Pamięci
oraz plenerowe na terenie
naszego miasta. Dziękujemy osobom zwiedzającym,
pracownikom IPN oraz ZAZ,
a także nauczycielom z SP 2
w Tuszynie oraz SP w Wodzinie Prywatnym za pomoc
w organizacji wydarzenia.

 Wystawa Katyńska

„BABSKI PRZEKRĘT” W TUSZYNIE –
NOWY TERMIN PRZEDSTAWIENIA!
Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zaprasza na
spektakl teatralny pt. „Babski Przekręt” w wykonaniu

 Piknik COOLturalny MCK
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 21.10.2021 (czwartek) o godzinie 19.00. 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 lub
wysyłając e-mail na adres:
sekretariat@moktuszyn.pl.
Serdecznie zapraszamy!
PIKNIK W GARBOWIE
Miejskie Centrum Kultury
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie zostało zaproszone na
piknik rodzinny do Garbowa, gdzie 05.06.2021r, Koło
Gospodyń Wiejskich Garbów zorganizowało imprezę
dla całych rodzin, w której
nasi pracownicy brali udział
jako animatorzy kultury.
Rodzice chętnie towarzyszyli swoim pociechom
podczas zabaw sportowych,
a tata Marek przygrywał na
akordeonie i śpiewał razem
z milusińskimi. Najbardziej
oblegany był stolik ze zmy-

walnymi tatuażami, często
robiono sobie je w parach (
mama i dziecko). Wyjątkowe
atrakcje połączone zostały
z pięknem przyrody wsi polskiej. Jesteśmy pełni podziwu dla społeczności Garbowa, jak potrafią wspólnie się
organizować. Był to niezapomniany dzień pełen wrażeń
nie tylko dla dzieci. BRAWO
GARBÓW !!! Sponsorami
wydarzenia były lokalne
firmy: Święcicki Zdrój, ZPM
Grot Sp.j, Karczma we Młynie. Serdecznie dziękujemy!
KWIATY DLA REYMONTA
Pamiętając o naszym nobliście Wł. St. Reymoncie
w rocznicę jego urodzin - 7
maja dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Tuszynie Agnieszka Pawlak wraz
z pracownikami
złożyli
kwiaty pod pomnikiem pisarza na placu noszącym Jego
imię. MCK ze swojej strony
zaproponowało na FB rozwiązanie quizu na temat życia, twórczości i ekranizacji
dzieł pisarza, mieszkańcy
w różnym wieku chętnie
zgłaszali się do tej rozrywki
a rezultaty były różne. Miejmy nadzieje, że następne
rocznice urodzin noblisty
będziemy mogli obchodzić
huczniej.
Piknik COOLturalny z MCK
Tuszyn!
W piątek 11.06.2021 r. na pla-

cu przy LO w Tuszynie odbył
się „Piknik COOLturalny”. Organizatorami było Miejskie
Centrum Kultury im. Wł. St.
Reymonta w Tuszynie, a wydarzenie zostało objęte patronatem Burmistrza Miasta
Tuszyna. Pomimo trudnych
czasów pandemii nasz Dom
Kultury cały czas prężnie
działał, odbywały się zajęcia
online i hybrydowe, dlatego
chcieliśmy pokazać osiągnięcia uczestników warsztatów
i zajęć artystycznych ( śpiew,
taniec, gra na instrumentach, warsztaty plastyczne,
krav maga, pokazy sportowe). To wielkie święto dla
tych, którzy mogli zaprezentować zdobyte umiejętności
szerszej widowni. Dopisała
pogoda, dzieci spontanicznie tańczyły w rytm granych i śpiewanych utworów
w wykonaniu uczestników
warsztatów
muzycznych
prowadzonych przez instruktora pana Bogdana Lesiaka i zajęć wokalnych pani
Dagny Konopackiej – Maćkowiak. Dużo śmiechu było
podczas malowania balonami na ogromnych kartonach,
które zorganizowała pani
Ola Buczek, pani Małgosia
Gałecka z tanecznym zespołem First Step ( grupa starsza
i młodsza) zaprezentowała taniec nowoczesny, a instruktor krav magii pan Jarosław
Kuna zaskoczył widzów pokazem samoobrony z grupą
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MCK?

ydarzenia i konkursy dla swoich sympatyków

uczestników United Krav
Mage Tuszyn. Pani Anna
Olasik zachęcała dzieci do zajęć jogi. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla
całych rodzin : pokaz strażacki, koncert zespołów BANE
i LONER, wystawa prac malarskich Piotra Wawilina,
dmuchańce, wata, cukrowa,
popcorn. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz
artystów „Balonowych Animacji”, malowanie twarzy
i wykonywanie tatuaży brokatowych. Wszystkie atrakcje dla dzieci były bezpłatne.
Radość dzieci była ogromna.
Dziękujemy wszystkim za
udział w tym wydarzeniu
oraz pomoc przy jego organizacji. Już dziś zapraszamy na
nasze kolejne imprezy!
AKTYWNY SEMESTR Z MCK
Miejskie Centrum Kultury
dostosowując się do obec-

nych czasów i obostrzeń
prężnie prowadzi swoją działalność, skierowaną zarówno dla dzieci i młodzieży, jak
i osób dorosłych.
W ciągu letniego semestru
roku szkolnego regularnie
odbywały się próby zespołów muzycznych, wokalnych
i tanecznych oraz zajęcia plastyczne związane z przygotowaniem wystaw prac małych
artystów. Dorośli natomiast
mieli możliwość spotkań z instruktorami podczas zajęć prowadzonych online: fitnessu,
zumby, Koła Fotograficznego
BLENDA oraz prób orkiestry
dętej. Cały czas pracują nasze
biblioteki oraz punkt biblioteczny w Żerominie.
W maju dzięki luzowaniu
ograniczeń
związanych
z epidemią mogliśmy jeszcze bardziej poszerzyć spek-

trum naszych działań. Pracę
wznowiła sala zabaw Figloraj,
prowadząc również urodziny dziecięce oraz cieszący się
powodzeniem Klub Malucha.
Dzieci i młodzież ponownie
mogą uczęszczać do Świetlicy
w Żerominie. Z początkiem
czerwca już bezpośrednio
w MCK ruszyły zajęcia ruchowe: zumba i fitness prowadzone w naszej sali widowiskowej oraz gimnastyka
zdrowotna (50+) w Tuszynie i
Filii Tuszynie Lesie. Swoje spotkania wznowiły koła emerytów, zarówno w Tuszynie jak
i dzielnicy Tuszyn Las. Przygotowujemy również warsztaty letnie z MCK Tuszyn,
które odbędą się w wakacje
w dwóch terminach: 5-9.07.
oraz 23-27.07.2021. Na uczestników wydarzenia czekają
liczne atrakcje oraz wycieczki. Ponadto nasza instytucja
cały czas stara się ubiegać

o środki finansowe na realizację kolejnych projektów
kulturalnych. Od początku
roku złożyliśmy 9 wniosków
w naborach organizowanych
przez m.in.: Łódzki Dom Kultury, Fundusz Patriotyczny,
Fundację LOTTO i BGK oraz
Narodowe Centrum Kultury. Dodatkowo nasi pracownicy nieustannie podnoszą
swoje kwalifikacje biorąc
udział w szkoleniach zdalnych dotyczących na przykład: zamówień publicznych,
programowania czy redagowania wniosków związanych
z ubieganiem się o granty. Już
niedługo ogłosimy nabór na
zajęcia organizowane w przyszłym roku szkolnym, z pewnością wśród naszych propozycji każdy znajdzie coś dla
siebie. Serdecznie zapraszamy
małych i dużych!
Urszula Gąsiorowska
MCK Tuszyn
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erasmus+
w sP nr 1 w tuszynie
Projekt realizowany jest w ramach rozwijania kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości uczniów

S

zkoła Podstawowa Nr1
w Tuszynie nawiązała
współpracę ze Szkołą
Podstawową w Chorwacji, która mieści się na wyspie Hvar. Chcemy przygotować innowacyjne działania
edukacyjne, które przynoszą
dobre rezultaty w nauczaniu.
Nowe pokolenia szukają innych sposobów zdobywania
wiedzy i nabywania nowych umiejętności, w tym
kompetencji
kluczowych.
W naszym projekcie Erasmus+KA1 postanowiliśmy
rozwijać kompetencje z zakresu
przedsiębiorczości,
ponieważ uważamy te kompetencje za ważne dla życia
naszych uczniów niezależnie od tego czy są przedsiębiorcami, czy nie. Jeśli chcą

„

W naszym
projekcie
Erasmus+KA1
postanowiliśmy
rozwijać
kompetencje
z zakresu przedsiębiorczości, ponieważ uważamy te
kompetencje za
ważne dla życia
naszych uczniów

studiować lub pracować naukowo, znów będą potrzebować kompetencji takich
jak współpraca, innowacyjność, kreatywność, realizacja pomysłów projektowych,
odpowiedzialność oraz posiadanie umiejętności cyfrowych.
Mamy nadzieję, że Chorwaci odwiedzając naszą szkołę,
zobaczą jak pracujemy nad
wymienionymi
umiejętnościami i pomyślnie wymienią się z nami pewnymi
doświadczeniami. Dyrektor
chorwackiej szkoły przesyła serdeczne pozdrowienia
dla społeczności tuszyńskiej
jedynki i dla przyjaciół z Tuszyna. Link do strony szkoły
w Chorwacji: http://os-hvar.
skole.hr/

SZKOŁA MAŁYCH PROGRAMISTÓW
Już drugi rok Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Grantowego, którego celem jest wspieranie Młodych talentów
informatycznych

Nazwa projektu to Centrum Mistrzostwa Informatycznego (w skrócie
CMI). Opiekę mentorską
nad projektem sprawują
najlepsze w kraju uczelnie
techniczne
Politechnika Łódzka, Wrocławska,
Gdańska, Warszawska oraz

AGH z Krakowa. Środki na
organizację zajęć pozyskane zostały z funduszy europejskich.
Projekt CMI to kompleksowa
koncepcja wzmocnienia edukacji informatycznej ukierunkowana na kształcenia

uzdolnionych uczniów z klas
7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr
1 w Tuszynie przy zaangażowaniu Politechniki Łódzkiej.
Uczniowie dzięki udziałowi
w zajęciach pozalekcyjnych
rozwijali swoje zainteresowania z zakresu algorytmiki, programowania oraz

robotyki. Innowacyjne prowadzenie zajęć miało na celu
rozwijanie
kształtowania
umiejętności samodzielnego oraz logicznego myślenia,
a także rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie.
W ubiegłym roku szkolnym

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Tuszynie w ramach projektu otrzymała 3 nowoczesne
zestawy robotyczne - mBoty.
W ramach projektu uczniowie otrzymali darmowy dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej, bezpłatne
materiały edukacyjne i po-

moce dydaktyczne. Niewątpliwą atrakcją cotygodniowych stacjonarnych spotkań
był darmowy poczęstunek
dla młodych uczestników.
Dodatkowo młodzi programiści otrzymają dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
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„DWÓJKA” PO ZDALNYM
WRACA Z PRZYTUPEM
„Dwójka” kolejny raz stanęła na wysokości zadania i szybko podjęła działania, które mają na celu wyeliminowanie negatywnych skutków długotrwałej
edukacji zdalnej

S

zkole udało się uzyskać dofinansowanie
w wysokości 5 tysięcy złotych w ramach
grantu tematycznego ze
środków
Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich, do
którego Gmina Tuszyn przystąpiła w 2019r. Cały koszt
programu zatytułowanego
„Zdrowy, aktywny powrót
do szkoły” oszacowano na
ponad 10 tysięcy.
Pomysłodawczynie – nauczycielki
wychowania
fizycznego: Pani Wioletta
Kotlicka i Pani Marta Kowalczyk opracowały szereg
działań, które zostały zaplanowane na wrzesień. Ich

Dzieci wezmą
udział między
innymi w grze
miejskiej „Sherlock
Holmes - RozegRaj
okolicę”, w rozgrywkach sportowych „Łapiemy
formę” oraz w szeregu warsztatów

głównym zadaniem jest pomoc w odbudowaniu kontaktów i relacji szkolnych, przy
jednoczesnej
aktywizacji
całej tuszyńskiej społeczności. Program będzie również
promować zdrowy styl życia,
wiedzę na temat odżywiania
i sprawności fizycznej.
Rozkład zajęć dla uczniów
zapowiada się wyjątkowo
ciekawie. Dzieci wezmą
udział między innymi w grze
miejskiej „Sherlock Holmes
- RozegRaj okolicę”, w rozgrywkach sportowych „Łapiemy formę” oraz w szeregu
warsztatów, w tym kulinarnych. Z kolei dla dorosłych
zaplanowano sporą dawkę

nych z pandemią. Pomimo iż wkrótce
są wakacje, już
teraz widać, że
w „Dwójce” początek nowego
roku
szkolnego będzie
pełen atrakcji
i dla młodszych i dla
starszych.
Z
pewnością relacja
z
wrześniowych
działań
Szkoły Podstawowej nr 2
znajdzie się w naszym Biuletynie.

prelekcji, na których można
będzie zdobyć wiedzę na temat
zdrowego
odżywiania,
wad
p ostaw
u
dzieci
oraz zaburzeń zachowania wywołanych
pandemią.
Szkolenia
czekają także
nauczycieli. Poszerzą oni swoją wiedzę między innymi na
temat stanów psychicznych
dzieci i młodzieży związa-

dzień patrona w SP
w wodzinie prywatnym
Dnia 9 czerwca Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym obchodziła Dzień Patrona - – KRÓLOWEJ JADWIGI

MISTRZOWIE
RECYKLINGU
Z WODZINA
KOLEJNE I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
EKOLOGICZNYM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z WODZINA PRYWATNEGO

Klasy 1-3 obejrzały rysunkową wersję legendy o stopce
królowej Jadwigi. Następnie
dzieci układały chronologicznie komiks dotyczący tej
legendy. Najszybciej zadanie
wykonała klasa III. Na koniec
ozdabiali i kolorowali literę J.
Zagubiona szkatułka
W klasach starszych nauczyciele przygotowali grę terenową „Zagubiona szkatułka”.

„
W klasach starszych nauczyciele
przygotowali grę
terenową

Zanim uczniowie ruszyli
w trasę, obejrzeli prezentację
o królowej Jadwidze wykonaną przez klasę 5. Następnie
reprezentanci klas zmierzyli
się w quizie o naszej patronce.
I miejsce zajęła kl. 7, II miejsce
ex aequo kl. 5 i 8, a III kl. 6. Po
części teoretycznej nadszedł
czas na zadania do wykonania w terenie. Na starcie
każda klasa otrzymała krótkie wprowadzenie i mapę

z trasą do przejścia, na której
zaznaczone były punkty z zadaniami dotyczącymi życia
i dokonań królowej Jadwigi.
Przydała się wiedza historyczna i matematyczna. Rozwiązaniem był kod do kłódki,
w której ukryty został kluczyk do szkatułki ze słodkościami. Udział w grze okazał
się wspaniałą zabawą i integracją zespołów klasowych.
Kinga Sporysiak

Zespół uczniowski Ekoludki
z klasy IV pod opieką pani
Małgorzaty Tomaszewskiej
wziął udział w kolejnej już,
VII edycji ogólnopolskiego
konkursu
ekologicznego
Mistrz Recyklingu i Przyjaciele, który miał na celu
kształtowanie
prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do
selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów
z gospodarstw domowych
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
W ramach konkursu Ekoludki miały do wykonania następujące zadania: wykonanie
projektu puzzli i gry planszowej, uczącej jak i dlaczego
segregujemy odpady komunalne, zbudowanie makiety
elektrosprzętu z materiałów

recyklingowych,wirtualna
IV Liga Elektrorecyklingu gra na punkty, wirtualna gra
na punkty „Przyjaciele Recyklingu”. W ramach rywalizacji ogólnopolskiej wzięło
udział 346 szkół, spośród
których Ekoludki ze Szkoły
Podstawowej z Wodzina Prywatnego zwyciężyły ilością
9 358 082 punków. Nagrodą
będzie jednodniowy wyjazd
studialny związany z tematyką ochrony środowiska.
Opiekun Ekoludków pani
Małgorzata
Tomaszewska
serdecznie dziękuje za udział
w konkursie całemu ekozespołowi z klasy 4, rodzicom
uczniów za pomoc w przygotowaniu prac konkursowych, jak również chłopcom
z klasy VII, którzy wykazali
się wielkim zaangażowaniem
w Wirtualnej IV Lidze Elektrorecyklingu.
SP Wodzin Prywatny

echo gminy

BIULETYN INFORMACYJNY
czerwiec 2021 (ROK X NR 2), ISSN 2300-6625

Tuszyn

10

Biuletyn informacyjny
czerwiec 2021
(rok X nr 2)

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

strona

„

MISTRZ FEDERACJI NPC
Z TUSZYNA
Kulturystyka to styl życiA

R

emigiusz Szmiel został
mistrzem w federacji
NPC oraz zajął drugie
miejsce ustępując jedynie mistrzowi polski w kat.
do 90kg, podczas zawodów
Federacji NPC Worldwide
odbywających się 15 maja br.
w Warszawie.
Na ten ogromny sukces tu-

szyński kulturysta pracował
wiele lat. Tak sam opisuje
pierwsze lata treningu: „Początkowo
podpatrywałem
treningi taty, który zawsze
był bardzo aktywny i odnajdywał się w różnych dyscyplinach sportu. To on uczył
mnie, że aby osiągnąć sukces
należy ciężko i systematycznie trenować. Kiedy miałem

13 lat poszedłem na pierwszy
prawdziwy trening, ustawiony pod kątem poprawy
postawy. Trenowałem raz
w tygodniu. Z czasem zacząłem pracować nad poprawą
swojej sylwetki. Częstotliwość treningów zwiększała
się do 2, 3, 4 razy w tygodniu.
Wtedy dzień bez treningu
uważałem już za dzień stra-

Międzynarodowy Wyścig
Solidarności i Olimpijczyków

cony. Kiedy miałem 19 lat
pojawiły się pierwsze myśli
o starcie w zawodach sylwetkowych. W wieku 21
lat rozpocząłem współpracę
z Tomaszem Pabiniakiem,
z którym trenuję do dziś.
W 2017r. podczas pierwszego
sezonu startowego zdobyłem
dwa srebra podczas Pucharów Polski juniorów oraz

Początkowo podpatrywałem treningi
taty, który zawsze
był bardzo aktywny i odnajdywał
się w różnych dyscyplinach sportu.
To on uczył mnie,
że aby osiągnąć
sukces należy ciężko i systematycznie
trenować.

brąz na Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski. W 2018r.
na międzynarodowej imprezie Diamond Cup i Mistrzostwach Polski juniorów
zająłem dwukrotnie 5 miejsce. Po przejściu do kategorii
seniorów starty w zawodach
wiązały się już z ciężką walką
ze starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami.
Mimo to udało mi się zająć 4
i 5 miejsce na Ogólnopolskich
zawodach w Łodzi. Wówczas wiedziałem, że muszę
jeszcze bardziej pilnowanie
założeń podczas treningów
i w życiu codziennym. Dokręcenie śruby dało świetne
efekty - wygrałem kategorię
w federacji NPC oraz zająłem
II miejsce, ustępując jedynie
mistrzowi Polski w kat. do
90kg”.
Tuszyńskiego mistrza można spotkać na siłowni Respect w Tuszynie przy ul.
Tylnej 4, gdzie sam trenuje
oraz pomaga innym pełniąc
rolę trenera personalnego.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

SIATKARKI Z TUSZYNA NAJLEPSZE
W MINI SIATKÓWCE

23 czerwca br. w Tuszynie

W środę 23 czerwca rozpocznie się 32. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Solidarności" i Olimpijczyków. Po Tour
de Pologne, to druga pod
względem rangi impreza kolarska w naszym kraju.
Inauguracyjny etap z Pabianic do Łodzi będzie przejeżdżał przez nasza gminę. Około godz. 10.45 kolarze wjadą
do naszej Gminy od strony
Kalinka, przez Modlicę, dalej
pojadą do Tuszyna ul. Brzezińską, Tylną, Łowicką, Piotrkowską, Tysiąclecia i Żeromskiego w kierunku Żeromina.
W wyścigu rywalizuje 27 ekip
– w sumie 162 kolarzy
z 13 krajów. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków kolarstwa
na trasę wyścigu!

W długi weekend Bożego
Ciała, kiedy wszyscy podróżowali i odpoczywali
na wyjazdach, siatkarki
UMKS „TUSZYN" rozgrywały finał Mistrzostw Województwa w kat. czwórek.
Nasze młode adeptki siatkówki wygrały wszystkie
mecze w całych rozgrywkach nie tracąc nawet seta!
Dzięki wygranej podopieczne UMKS „Tuszyn” w sierpniu wyjadą na Finał Ogólnopolski.
Należy podkreślić, że rezultat jest wynikiem projektu siatkarskiego pomiędzy
tuszyńskim klubem i UKS
Volley 34 Łódź. Skład UMKS
„Tuszyn” : Grzegory, Janiszewska, Durdyn, Hankiewicz, Bernat, Dąbrowska;

Miło nam również poinformować, że Jagoda Durdyn
została doceniona przez trenera Reprezentacji Polski
i zaproszona na tygodniową

konsultację. Warto także
podkreślić wkład kadry trenerskiej w coraz lepsze wyniki tuszyńskiego klubu.
Gratulujemy!
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wieści z „KOCHAM TUSZYN”
Informacje stowarzyszenia „Kocham Tuszyn”

REYMONT NA ZAWSZE POZOSTANIE
W NASZYCH SERCACH
Stowarzyszenie
„Kocham
Tuszyn” zaprasza do wzięcia
udziału w I Miejsko-Gminnym Konkursie Literackim im. Wł. St. Reymonta.
Konkurs trwa od 15 maja
2021r. do 15 września 2021r.
Przedmiotem konkursu jest
wyłonienie
najlepszych
prac literackich (wierszy)
lokalnych twórców z terenu
Miasta i Gminy Tuszyn i ich
promocja oraz rozbudzenie
wrażliwości i aktywności
w dziedzinie poezji wśród
kolejnych pokoleń, także poprzez konfrontacje twórczości poetyckiej.
Prace
będą
oceniane
w trzech kategoriach: Szkoły podstawowe - uczniowie
klas IV-VIII, Szkoły ponadpodstawowe (młodzież do
19 lat), dorośli (powyżej lat
19). Każdy uczestnik może
przekazać maksymalnie pięć
prac literackich (wierszy).
Forma i długość utworu jest
dowolna. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem Konkursu na FB, na
stronie Konkursy Stowarzyszenia Kocham Tuszyn. Ser-

echo gminy

„

Stowarzyszenie
„Kocham Tuszyn”
zaprasza do wzięcia udziału w
I Miejsko-Gminnym
Konkursie
Literackim im.
Wł. St. Reymonta.
Konkurs trwa od
15 maja 2021r. do
15 września 2021r.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych
prac literackich
(wierszy) lokalnych twórców
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decznie zapraszamy naszych
lokalnych twórców.
Rozstrzygnięcie I Konkursu
Plastycznego Pod Patronatem
Burmistrza Miasta Tuszyna
Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny
pt. ,, Architektura i Zabytki
Miasta Tuszyna i okolic” został rozstrzygnięty. W obydwu grupach wiekowych
otrzymaliśmy do oceny jury
23 prace konkursowe, które będą udostępnione oglądającym. Celem konkursu
było zainteresowanie dzieci
i młodzieży formami budowy zabytków, architektury Tuszyna i okolic oraz
wyrażanie swoich przeżyć
za pomocą różnych technik i środków plastycznych.
Promowanie młodych talentów plastycznych a tym
samym Miasta i Gminy
Tuszyn. Z wielką radością
i przyjemnością oglądaliśmy
kreatywne pomysły wszystkich młodych uczestników
i ich realizacje przelane na
arkusze papieru. Mamy nadzieję że młodzi artyści będą
dalej rozwijać swe niewątpliwe zdolności i wyrażać
je poprzez plastyczną twór-
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czość. Po długich naradach,
jury konkursowe wybrało
po trzy zwycięskie prace
w każdej grupie wiekowej.
Wyróżnieni autorzy prac,
otrzymają nagrody książkowe, dyplomy uznania oraz
książkę pt. ,, Opowiadania
i Legendy Tuszyńskie ”. Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn” składa podziękowania
wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie, a ich rodzicom oraz nauczycielom
za wszelką pomoc i zaangażowanie w jego organizację.
Podziękowania
składamy
także Burmistrzowi Miasta
Tuszyna za objęcie patronatem konkursu i ufundowanie nagród książkowych.
Rozstrzygnięcie Konkursu
Plastycznego Pod Patronatem
Tuszyńskich Parafii Rzymskokatolickich św. Witalisa i św.
Krzysztofa oraz przy wsparciu
firmy ELMOT
Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny
pt. „Najładniejsza Pisanka
Wielkanocna” został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w czterech grupach
wiekowych. Do konkursu
zgłoszono 119 prac w róż-

nych technikach wykonania. Prace można już oglądać
na wystawie w Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie. Czteroosobowe
jury miało wiele pracy aby
wyłonić najładniejsze pisanki, które zwyciężyły w swojej kategorii. Formuła wyboru polegała na tym, iż każda
pisanka posiadała tylko numer ewidencyjny, a nazwisko autora pojawiło się dopiero w chwili sporządzenia
protokołu. Jury podejmując
decyzję, kierowało się tylko
swą obiektywną oceną. Komisja konkursowa wybrała

po trzy zwycięskie prace
w każdej grupie wiekowej.
Wyróżnieni autorzy prac
otrzymają nagrody książkowe, dyplomy uznania oraz
książki pt. ,, Opowiadania
i Legendy Tuszyńskie ”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie,
rodzicom,
nauczycielom
tuszyńskich szkół . Dziękujemy tuszyńskim parafiom
za Patronat nad konkursem
a Firmie ELMOT za ufundowanie nagród.
Stowarzyszenie
„Kocham Tuszyn”
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SZCZEPIĆ SIĘ CZY NIE SZCZEPIĆ?
I CO DALEJ...
WYKORZYSTAJMY CZAS NA BUDOWANIE ODPORNOŚCI

J

uż sam tytuł sugeruje
dylematy i rozterki, jakie każdy z nas posiada
w związku ze szczepieniami przeciwko Covid-19.
To nie jest artykuł chcący
przekonać nieprzekonanych.
Trzeba jednak pamiętać, że
szczepienia chronią Ciebie,
Twoją rodzinę i Twoją społeczność.

 Rezerwat Molenda / Gmina Tuszyn

Część z nas zaszczepiła się,
dużo większa grupa osób
przechorowała covid objawowo lub nie. Miejmy nadzieję, że zbuduje nam to
odporność i jeżeli pojawią
się infekcje jesienne, to będą
miały bardziej łagodny przebieg. Czy po tak długim okresie ograniczeń w aktywności
i kontaktach społecznych, zauważasz u siebie niekorzystne zmiany? Jeżeli tak to ten
artykuł jest dla Ciebie.
Zbliżamy się do okresu odpoczynku
wakacyjnego,
wykorzystajmy ten czas na
budowanie
ODPORNOŚCI,
poprawę kondycji fizycznej
i psychicznej. Wierzę, że najtrudniejszy okres mamy już
za sobą. Letnie miesiące, aktywność na świeżym powietrzu i kontakty towarzyskie,
pomogą nam w odbudowaniu
dobrego samopoczucia. Zachowanie właściwych proporcji
pomiędzy pracą a odpoczynkiem, budowanie właściwych
relacji w rodzinie lub ze znajomymi, rozwój własny, czytanie książek motywacyjnych
będzie dla nas dobrą formą relaksu. Pracujmy nad tym, żeby
określić swój własny system
wartości „HEKSAGON SZCZEŚCIA”. Co jest dla Ciebie w życiu ważne? Czy ważne rzeczy
nie są zaniedbywane?
Według pól zdrowia Lalonde’a,
największy wpływ na nasze
zdrowie ma styl życia jaki
prowadzimy. Składają się na
niego takie elementy jak:
 Styl życia w tym : aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności
radzenia sobie ze stresem,
stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne).
 Środowisko fizyczne
 Czynniki genetyczne,

 Opieka zdrowotna.

GDZIE MOŻNA SZUKAĆ INFORMACJI
I WSPARCIA:
 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie;
 Narodowy Fundusz Zdrowia;
 Akademia NFZ
 Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie.
DEPRESJA W CZASIE PANDEMII
Według najnowszych danych, odsetek osób z depresją
znacznie wzrósł. Oto kilka
wskazówek, jak można się depresji przeciwstawić: Zastopuj,
Odetchnij, Zastanów się, Kontaktuj się z innymi, Prowadź
zdrowy styl życia, Zadbaj o siebie i innych, jeżeli jest potrzeba
- Poproś o pomoc.
CUDZE CHWALICIE … AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA
Mamy duże szczęście, mieszkając w tak pięknym miejscu
z wieloma atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi
sprzyjającymi odpoczynkowi i regeneracji. W Gminie
Tuszyn każdy znajdzie formę
wypoczynku dopasowaną do
swoich możliwości i zainteresowań. Atutem są walory
środowiskowe i przyrodnicze
w postaci m.in. dwóch Rezerwatów „Wolbórka” o powierzchni 35 ha oraz „Molenda'' o powierzchni 143 ha,
stawów w Żerominie porośniętych szuwarami i otoczonych lasem z licznym ptactwem wodnym, Kompleksu
Młynek położonego na obszarze leśnym o powierzchni
11 ha ze zbiornikiem wodnym i naturalną, piaszczystą
wydmą plażową. Znajdują
się tutaj trasy nordic walking i biegowe – m.in. lasy
w Rydzynkach obok Zofiówki. Polecamy opracowany
przez Pana W.Okasa poradnik „Nordic walking to sport
dla Ciebie” wydany przez
Stowarzyszenie „Kocham Tuszyn”. Piękne tereny zachęcają do wycieczek pieszych,
rowerowych i motorowych
wypraw. Przez teren gminy
przechodzi Łódzki Szlak Konny oraz usytuowane na jego
trasie Stadniny Koni http://
www.wsio dle.lo dzkie.pl/
pl/app/ . Miejskie Centrum
Sportu i Wypoczynku - Kry-

ta pływalnia „Oceanik” ul.
Noworzgowska 20 posiada
w swojej ofercie Grotę Solną z tężnią i saunami, Moje
Boisko “Orlik 2012” przy ul.
Noworzgowskiej 30 oraz Stadion Miejski przy ul. Poniatowskiego 13, który zachęca
do aktywnego wypoczynku.
Miejskie Centrum Kultury
organizuje zajęcia ruchowe,
taneczne, yoga, nordic walking. W jego strukturach jest
Miejska Biblioteka Publiczna,
która działa od 1949 roku.
Ogromną rolę w edukacji
prozdrowotnej
odgrywają
nasze Placówki edukacyjne.
To w szkołach nasze dzieci
zaczynają systematyczną naukę zachowań korzystnych
dla zdrowia. Korzystajmy
z proponowanych i organizowanych przez szkołę aktywności i dodatkowych projektów, o które dyrektorzy
szkół występują. Kształtujmy
w dzieciach i nas samych zachowania prozdrowotne. Zabawy ruchowe na podwórku: gra w piłkę, badmintona,
tenis, rolki itp. wzmocnią
zdrowie naszych milusińskich. Dbajmy o to. Zdrowie
jest naszym największym potencjałem.

„
Często o zdrowiu
mówimy i zawsze
go sobie życzymy,
ale czy o nie
dbamy?

OPIEKA ZDROWOTNA
Największą placówką medyczną na terenie gminy, zabezpieczającą kompleksowo
potrzeby zdrowotne mieszkańców jest Samorządowa
Przychodnia Zdrowia w Tuszynie. Placówka powołana
przez Radę Miasta w Tuszynie. Jej działania obejmuję
nie tylko świadczenia lecznicze, ale również promocję
zdrowia. Świadczenia są re-

alizowane bezpłatnie w ramach umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Można
skorzystać z porad: lekarza
rodzinnego, pediatry, chirurga, okulisty, geriatry, psychiatry, stomatologa, lekarza
rehabilitacji. Dla pacjentów
zadeklarowanych
zapewniamy bezpłatne konsultacje
lekarzy: diabetologa, pulmonologa, neurologa dziecięcego i od lipca kardiologa.
Zwracamy szczególną uwagę na leczenie pacjentów po
przechorowaniu covid, dla
których już wkrótce zostanie uruchomiona bezpłatna
REHABILITACJA po COVID-19 .W ramach profilaktyki wykonujemy badania
z programu Chorób Układu
Krążenia, cytologię- wczesne wykrywanie raka szyjki
macicy, badania mammograficzne- wykrywanie raka
piersi.W chwili obecnej, wykonywane są Szczepienia
przeciwko covid-19 w ramach Masowego Punktu
Szczepień jednego z dwóch,
wyznaczonych w powiecie
łódzkim-wschodnim. Więcej
informacji na stronie: www.
spztuszyn.pl
ŻYWNOŚĆ
Często o zdrowiu mówimy
i zawsze go sobie życzymy,
ale czy o nie dbamy?
Zachęcamy do korzystania
z zakupów świeżych owoców i warzyw u naszych lokalnych rolników. Spotkania
na Targach „Mój Rynek”(wtorek, piątek) i „Chłopskim”
( wtorek) są również miłą
formą spędzania czasu i nawiązywania kontaktów społecznych. Jedzmy sezonowe
produkty jak najmniej przetworzone. Wspólne przygotowywanie potraw w gronie
rodziny: dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi będzie budowało więzy rodzinne. Już wkrótce będziemy
mogli we własnym zakresie,
z własnych owoców i warzyw produkować pyszne
i zdrowe przetwory domowe;
Bądź aktywny. Jeżeli zadbasz
o siebie, to przełoży się również na Twoje otoczenie.
Samorządowa Przychodnia
Zdrowia w Tuszynie
Ż.K.

