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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.

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE 2021
5 września br. na placu przy OSP w Modlicy odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne, których gospodarzem było Sołectwo Modlica. Tegoroczne święto honorowym
patronatem objął Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold Małecki.

U

roczystość tradycyjnie rozpoczęła msza
św.
celebrowana
przez Ks. Proboszcza
Marka Stępniaka a poprzedził ją korowód dożynkowy, w którym udział brali
włodarze gminy, zaproszeni
goście, mieszkańcy sołectw,
przedstawiciele kół, organizacji oraz poczty sztandarowe. Następnie gospodarze
i zaproszeni goście otworzyli
stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z Kruszowa, Garbowa,
Wodzina Prywatnego, Dylewa – Woli Kazubowej, Jutroszewa i Sołectwa Modlica,
Kół Łowieckich z terenu Gminy Tuszyn (Żubr, Orzeł i Tur)
oraz Koła Pszczelarzy z Tuszyna, wszystkie jak zawsze
pięknie przystrojone i bogate
w potrawy do degustacji. Po
prezentacji rozpoczęła się
część oficjalna.
W trakcie obrzędów dożynkowych Starostowie Dożynek Pani Dorota Samiec
i Pan Tomasz Kosiada przekazali chleb Burmistrzowi
Miasta Tuszyna – Panu Wi-

Bardzo ważnym
punktem
programu był
Konkurs
na Najpiękniejszy
Wieniec / Kosz
Dożynkowy,
dedykowany Sołectwom i KGW
z naszej gminy.
Jury nie miało
łatwego zadania,
ponieważ wszystkie prace konkursowe były wyjątkowej urody.

toldowi Małeckiemu. Podczas Gminno – Parafialnych
Dożynek w Modlicy obecni
byli m.in. Pan Waldemar
Buda – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej,
Pan Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa
Łódzkiego, Pan Piotr Cieplucha – Doradca Wojewody
Łódzkiego, Pan Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa,
Pan Tadeusz Morawski – Zastępca Dyrektora Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz
delegaci do Izby Rolniczej
z terenu Gminy Tuszyn –
Pan Zbigniew Smyczek i Pan
Piotr Zarzycki, Pan Krzysztof Janaszkiewicz – Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Brzezinach, Pan Sylwester Golus – Radny Powiatu
Łódzkiego
Wschodniego,
Pan Bogumił Skorupski –
Radny Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, Pan Andrzej
Małecki – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuszynie
wraz z Radnymi, Pani Maria Kopczewska – Zastępca

Burmistrza Tuszyna, Pani
Małgorzata Ożarek – Skarbnik Gminy Tuszyn. Obecni
byli także wyróżnieni przez
Radę Miejską w Tuszynie:
Pan Włodzimierz Bereziński i Pan Józef Znojek oraz
poczty sztandarowe ZMGZOSP RP, PSL i PZŁ. Wszyscy
tradycyjnie, jak to
na Dożynkach,
składali podziękowania
Rolnikom za
ich ciężką
pracę.
Bardzo ważnym
punktem programu był
Konkurs na Najpiękniejszy
Wieniec/Kosz
Dożynkowy, dedykowany Sołectwom i KGW z naszej gminy.
Swoje prace przygotowały
przedstawicielki z: Garbowa, Kruszowa, Dylewa,
Modlicy, Woli Kazubowej,
Szczukwina oraz Tuszynka
Majorackiego. Jury w składzie: Małgorzata Ożarek, Janusz Miara oraz Małgorzata

Ajzert nie miało łatwego
zadania, ponieważ wszystkie prace konkursowe były
wyjątkowej urody. Członkowie komisji sędziowskiej pod uwagę brali takie
kryteria jak: naturalność
i różnorodność materiałów,
pracochłonność oraz ogólne
wrażenie
artystyczne.
Przyznana
przez jury
punktacja
pozwoliła
na wyłonienie zwycięzców: I miejsce
– KGW Szczukwin
(nagroda
w wysokości 500 zł),
II miejsce – KGW Kruszów
(nagroda w wysokości 400
zł), III miejsce – Sołectwo Modlica (nagroda w wysokości
300 zł). Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali upominki – kosz słodyczy. Nagrody zostały ufundowane
przez Urząd Miasta Tuszyna.
Na uczestników tegorocznego Święta Plonów cze-
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kało wiele atrakcji, były to
między innymi: degustacja
przysmaków kuchni polskiej przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Tuszyn oraz potraw kuchni myśliwskiej
serwowanych przez Koła
Łowieckie, występy artystyczne (koncert Orkiestry
Dętej z Tuszyna, przyśpiewki KGW Kruszów, występ
Zespołu Pieśni i Tańca Bychlewianka i grupy Big Dance), stoiska gastronomiczne,
bezpłatne dmuchańce, balonowe animacje, tatuaże,
warsztaty plastyczne oraz
fotolustro dla dzieci. Chętne osoby mogły natomiast
wziąć udział w sprawnościowych konkursach dożynkowych. Wśród konkurencji
znalazło się np. obieranie
ziemniaków na czas czy ubijanie piany z białek. Szczególne podziękowania należą
się Organizatorom tegorocznych Dożynek: Sołectwu
Modlica, OSP Modlica jak
i pracownikom Miejskiego
Centrum Kultury im. Wł. St.
Reymonta w Tuszynie.
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nasze Inwestycje
Inwestując rozwijamy gminę i poprawiamy warunki życia mieszkańców

1. Rozbudowa Stacji
uzdatniania wody
w Rydzynkach
W sierpniu br. zakończyła
się inwestycja rozbudowy
stacji uzdatniania wody
w Rydzynkach (Gmina Tuszyn). W ramach modernizacji powstał całkowicie
nowy obiekt hali technologicznej uzdatniania wody
z wykorzystaniem aeracji
i filtracji dwustopniowej
o wydajności 80m3/h. Wyremontowano
istniejący
oraz wybudowano dwa
nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody
uzdatnionej co pozwala na
niezawodne
dostarczanie
wody w okresie intensywnych rozbiorów. Wykonano
nowy odwiert studzienny
o głębokości 180 m pozwalający na zabezpieczenie
możliwości poboru wody
z dwóch studni głębinowych. Nowa stacja uzdatniania została wyposażona
w agregat prądotwórczy
gwarantujący zachowanie
ciągłości pracy w sytuacjach
przerw dostawy energii
elektrycznej z sieci energetycznej. Stacja uzdatniania
wody posiada nowoczesny
system sterowania pozwalający na zdalny nadzór,
wizualizację oraz sterowanie parametrami stacji. Realizacja zadania przyczyniła się do niezawodnego
zapewnienia dostaw wody
o lepszej jakości dla mieszkańców większego niż dotychczas obszaru Gminy
Tuszyn.
2. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem
odbioru końcowego dnia
27.09.2021r.
Inwestycja
była współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego
na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka
niskoemisyjna,
Działanie
IV.2
Termomodernizacja
budynków,
Poddziałanie
IV.2.1 Termomodernizacja
budynków – ZIT). Podczas
prac m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
wykonano docieplenie budynku wraz z nową elewa-

Zadania
realizowane
z Funduszu
sołeckiego

 Chodnik przy SP w Górkach Dużych

„

 Nowa siedziba MOPS w Tuszynie

Gmina Tuszyn w latach 2017 - 2021
przeprowadziła
termomodernizację budynków:
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie, Urzędu
Miasta w Tuszynie,
budynku przy ul.
Szpitalnej 4, Szkoły Podstawowej
w Górkach Dużych,
Szkoły Podstawowej w Wodzinie
Prywatnym, Pływalni „Oceanik”,
Budynków przy ul.
3 maja 49 (Z.A.Z.,
MOPS, Izba Pamięci,
Senior Wigor).

cją, zainstalowano nowy
kocioł grzewczy oraz naprawiono schody wejściowe do
szkoły. Termomodernizacja
to opłacalna i ekologiczna
inwestycja, która redukuje
zużycie energii potrzebnej
do ogrzania budynku, dlatego jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków za ogrzewanie. Nie bez
znaczenia jest także efekt
wizerunkowy jaki uzyskuje
budynek po zakończeniu takiej inwestycji.
3. Kompleksowa termomodernizacja oraz remont budynku
użyteczności publicznej – dla
potrzeb Urzędu Miasta w Tuszynie przy ul. 3 Maja 49
Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego
dnia 7 września 2021 roku.
W
wyremontowanym
budynku będzie mieściła się siedziba Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie. Inwestycja
jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego
na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka

 Nowa siedziba MOPS w Tuszynie

 Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej
niskoemisyjna,
Działanie
IV.2
Termomodernizacja
budynków,
Poddziałanie
IV.2.1 Termomodernizacja
budynków – ZIT).
Gmina Tuszyn w latach
2017 - 2021 przeprowadziła
termomodernizację
budynków: Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie,
Urzędu Miasta w Tuszynie,
budynku przy ul. Szpitalnej 4, Szkoły Podstawowej
w Górkach Dużych, Szkoły
Podstawowej w Wodzinie Prywatnym, Pływalni
„Oceanik”, Budynków przy
ul. 3 maja 49 (Z.A.Z., MOPS,
Izba Pamięci, Senior Wigor).
Wszystkie
wymienione
inwestycje współfinansowane były ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014 2020.
4. Aktualnie trwają prace
związane z kompleksową
termomodernizacją budynków
użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn przy ul. Szpitalnej
3 i budynku użyteczności
publicznej mieszczącego
Liceum Ogólnokształcące im.

Jana Pawła II oraz Przedszkole
Miejskie Nr 3 w Tuszynie.
Inwestycje są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014 2020 (Oś priorytetowa IV:
Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).
5. Rozbudowa ulicy Tylnej
w Mąkoszynie gm. Tuszyn
Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskała środki z kilku źródeł,
m.in. z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Marszałka województwa łódzkiego.
Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych. Wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, na długości
665, 35 m, o szerokości 5 m
oraz 3 m ( zawężenie na odcinku 61,35 m), wykonane
zostaną pobocza w części
ulicy z kruszywa kamiennego i powierzchniowe
odwodnienie jezdni. Inwestycja zostanie wykonana
w październiku br.

Sołectwo Dylew
Uporządkowano i zagospodarowano drogę (działka nr
209) w Dylewie. Zadanie polegało na usłudze wycięcia
zarośli, zrębkowania gałęzi
oraz wywozu zmielonych
gałęzi na odcinku od ul.
Włościańskiej (o nawierzchni bitumicznej) do końca granicy działki nr ewid. 208/1.
Wykonawcą prac była Firma
Handlowo-Usługowa
Krzysztof Kłys, ul. Poddębina
54 m 2, 95-080 Tuszyn. Zadanie wykonano i odebrano
protokołem odbioru dnia
02.07.2021 r. Koszt zadania:
5.994,00 zł. Ponadto w Sołectwie Dylew zakupiono tłuczeń do utwardzenia drogi
(działka nr 209). Dostawcą
było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościańska 6 lok.4, 95-080 Tuszyn.
Zadanie obejmowało zakup
i rozłożenie kruszywa w ilości 157 ton. Prace zakończono
31.08.2021 r. Wartość zadania: 10.080,34 zł.
Sołectwo Garbów
Zakupiono komplet mebli
bankietowych do świetlicy
wiejskiej w Garbowie. W ramach zadania zakupiono
40 szt. krzeseł, 6 szt. stołów
w Firmie ARPEX ul. Ludwika Narbutta 24/18, 02-541
Warszawa. Koszt zadania:
5.475,42 zł. Meble dostarczono dla sołectwa dnia
15.07.2021 r.
Sołectwo Górki Duże
Zakupiono tłuczeń do utwardzenia ul. Zielonka w sołectwie Górki Duże. W dniu
02.08.2021 r. dokonano odbioru zadania. Wykonawcą
było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Starościańska 6 lok.4, 95-080 Tuszyn.
Umowa nr 71/2021 z dnia
09.04.2021 r. Zadanie obejmowało zakup, dostawę
i rozłożenie kruszywa w ilości 238 ton. Wartość zadania:
15.281,03 zł. Ponadto wspólnie z Sołectwem Górki Małe
sfinansowano ułożenie chodnika do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
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Sołectwo Jutroszew
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie
oraz
zawodów
sportowo-pożarniczych dla
młodzieży z sołectwa Jutroszew. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono artykuły spożywcze, dyplomy
oraz nagrody na imprezę kulturalno-sportową, która odbyła się 04.07.2021 r. (zakup
artykułów spożywczych –
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kruszywa w ilości 266 ton.
Wartość zadania: 17.078,80 zł.

w Górkach Dużych. Prace zakończono 04.08.2021r. Wykonawca: P.H.U. SYLMAR
s.c. Sylwester Paturaj, Marcin
Małgorzaciak, ul. Wodzińska
109, Wodzin Majoracki, 95080 Tuszyn. Wartość zadania: 9.000,00 zł (4.500,00 zł
Górki Duże, 4.500,00 zł Górki
Małe).
Sołectwo Górki Małe
Zakup i montaż lamp solarnych w ul. Dworskiej i ul.
Dylewskiej. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy
oświetlenia solarnego. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru dnia
01.07.2021 r. Wykonawca:
ARLES Michał Armacki, ul.
Obywatelska 115/4, 94-104
Łódź.. Koszt dokumentacji
6.000,00 zł. Przeprowadzono
zapytanie cenowe do 2 potencjalnych wykonawców
zajmujących się montażem
lamp solarnych. Obie złożone oferty przekraczają środki zabezpieczone na ten cel
w budżecie.
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Sołectwo Wodzin Prywatny
Zakupiono tłuczeń do utwardzenia drogi nr 274 w sołectwie Wodzin Prywatny.
Wykonawcą było Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Starościańska 6 lok.4, 95-080
Tuszyn. Umowa nr 71/2021
z dnia 09.04.2021 r. Zadanie
obejmowało zakup i rozłożenie kruszywa w ilości 62 ton.
Protokół odbioru zadania
dnia 24.08.2021 r. Wartość
zadania: 3.980,77 zł.

 Termomodernizacja SP w Wodzinie Prywatnym

Zakupiono tłuczeń
do utwardzenia
dróg
w sołectwach
Górki Duże,
Wodzin Majoracki,
Wodzin Prywatny

3.200,68 zł, zakup dyplomów
i nagród - 1.300,00 zł).
Sołectwo Kruszów
Przebudowa instalacji gazowej w budynku OSP Kruszów. W dniu 07.07.2021 r.
podpisano umowę z firmą
„IS INSTAL-SERWIS” Zakład Usługowy Robert Maj,
Jarosław Zakrzewski, ul.
Rzgowska 1, 95-080 Tuszyn,
której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy instalacji gazowej
w budynku, uzyskanie wymaganych warunków, decyzji oraz wykonanie robót
związanych z przebudową

instalacji gazowej i uzyskaniem ekspertyzy kominiarskiej. Termin realizacji zamówienia: 10.12.2021 r. Koszt
zadania: 7.380,00 zł.
Sołectwo Wodzinek
Wykonano remont pomieszczenia w budynku strażnicy
OSP Wodzinek. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru dnia
17.08.2021 r. Prace polegały
na wykonaniu i montażu
stelaża, ułożeniu izolacji
w postaci wełny oraz montażu płyt kartonowo-gipsowych na stelażu (bez obróbki
gipsowej) w pomieszczeniu
budynku strażnicy. Wyko-

nawca zadania: INSO Marcin Kotynia, Maszkowska
19, 95-035 Ozorków. Kwota
zlecenia: 2.899,00 zł.
Sołectwo Wodzin Majoracki
Zakupiono tłuczeń do utwardzenia ul. Leśnej, Wodzińskiej oraz Okupniki w Wodzinie Majorackim. Zadanie
odebrane protokołem odbioru zadania dnia 24.08.2021 r.
Wykonawcą było Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
Starościańska 6 lok.4, 95-080
Tuszyn. Umowa nr 71/2021
z dnia 09.04.2021 r. Zadanie
obejmowało zakup, wbudowanie poprzez rozłożenie

Z WIZYTĄ W BUCZY

„

Sołectwo Wola Kazubowa
Wykonano ogrodzenie frontowe placu przy budynku
świetlicy wiejskiej w Woli
Kazubowej. Prace polegały na
wykonaniu ogrodzenia frontowego poprzez budowę warstwy wyrównawczej z bloczków betonowych szer. 25 cm,
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej szer. 25 cm, ustawieniu słupków stalowych
60x60, murowaniu słupków
końcowych,
bramowych
i furtki 38x38 cm łupek Muro
kolor Mocca A8 zakończonych
okapnikiem oraz wykonaniu
podmurówki szer. 22 cm i dł.
46,5 cm zakończonej okapnikiem. Wykonawca: PUH
BUD-EX Bogumił Skorupski,
ul. Leśna 25,95-080 Tuszyn.
Zadanie odebrane protokołem odbioru dnia 25.06.2021r.
Koszt zadania: 17.789,99 zł.
Referat Techniczno –
Inwestycyjny
UM w Tuszynie

W dniach 11-12 września br. oficjalna delegacja Gminy Tuszyn w osobach Burmistrza Miasta Tuszyna – Pana Witolda Małeckiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie – Pana Juliusza Defecińskiego, Pana Janusza Miara i Pana Mirosława Popeckiego, odwiedziła nasze miasto partnerskie Bucza na Ukrainie, które obchodziło
swoje święto – Jubileusz 120 lecia

N

wości zaprzyjaźnionej także
z Tuszynem.

a zaproszenie Burmistrza Miasta Bucza
– Pana Anatolija Fedoruka i Rady Miejskiej w Buczy w piątkowy
wieczór tuszyńska delegacja
dotarła na miejsce, witana
przez miejscowe władze,
obok gości z kilkunastu innych miast partnerskich
m.in. Tiaczewa – miejsco-
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Bucza to prężnie rozwijające
się miasto zamieszkiwane
przez ponad 36 tys. mieszkańców, leżące na przedmieściach Kijowa. Dni Buczy
odbyły się w przyjaznej atmosferze. Zaproszeni goście
mięli okazje obejrzeć m.in.
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Dni Buczy odbyły
się w przyjaznej
atmosferze

nową szkołę, nowo wybudowany zespół obiektów sportowych „Akademia Sportu”,
spółkę komunalną, plac budowy obiektów oświatowych z udziałem środków
z Unii Europejskiej, katolicki
kościół oraz Seminarium Duchowne znajdujące się na obszarze gminy i siedzibę ukraińskich skautów.
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Uwaga: OSZUSTWO
CZY AKCJA PROMOCYJNA?
Osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, jak również wszelkie osoby zainteresowane przestrzegamy przed
pojawiającymi się fałszywymi wiadomościami informującymi o możliwości podwyższenia zasiłku specjalnego dla opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej

R

ozwieszana w miejscach
publicznych
ulotka, z której kolportażem nasza jednostka
nie ma nic wspólnego, stanowi ofertę pomocy niewiadomego pochodzenia. Stąd też
prośba i apel do wszystkich
o czujność i rozwagę przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z tego typu propozycji.
Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tu-

szynie przypomina, że przestępstwa „na pracownika
socjalnego” to obok metody
„na wnuczka” jeden z częściej
występujących
sposobów
wyłudzania pieniędzy od
starszych, samotnych osób.
Dlatego warto mieć na uwadze kilka wskazówek, które
pozwolą odróżnić potencjalnego złodzieja od pracownika
pomocy społecznej. Po pierwsze osobę, która przychodzi
sprawdzić sytuację trzeba po-

prosić o okazanie legitymacji
służbowej, ponieważ każdy
pracownik socjalny ją posiada. Na legitymacji widnieje
zdjęcie pracownika i pieczątka MOPS w Tuszynie. Osoby,
która odmawia wylegitymowania się, nie należy wpuszczać do domu. Tożsamość pracownika socjalnego można
potwierdzić również dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tuszynie, tel. 42 614 34 92. Po

drugie pracownik socjalny
nie ustala miejsca, w którym
ktoś trzyma oszczędności,
w celu sprawdzenia ich bezpiecznego przechowywania.
Czujność powinna wzbudzić
prośba o zrobienie kawy czy
herbaty, gdyż może stanowić
okazję do odwrócenia uwagi
i doprowadzenia do sytuacji,
w której osoba odwiedzająca zostanie na chwilę sama.
I najważniejsze – pracownik
socjalny NIGDY!!! nie pobie-

osobę, która przychodzi sprawdzić
sytuację trzeba
poprosić o okazanie legitymacji
służbowej

ra żadnej opłaty za pomoc.
Ponadto pracownicy socjalni nie przydzielają pomocy
finansowej bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej, którą każda
ubiegającą się o pomoc osoba
otrzymuje na piśmie. W razie wątpliwości i podejrzeń
o podszywanie się osoby
za pracownika socjalnego
MOPS, należy zgłosić ten fakt
niezwłocznie policji.

PIĘĆ LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ
PIĘCIOLECIE ISTNIENIA STOWARZYSZENIA KOCHAM TUSZYN

W

tym 2021 roku,
w grudniu, Stowarzyszenie KOCHAM TUSZYN
obchodzić będzie 5-lecie
swojego istnienia. Był i jest
to czas wypełniony działaniem na rzecz naszej lokalnej społeczności, w zakresie
gromadzenia i propagowania wiedzy historycznej
o Mieście i Gminie Tuszyn.
W tym okresie odbyło
się wiele imprez i przede
wszystkim wystaw, które
w swej różnorodnej formie
trafiały do dużej rzeszy odbiorców.
Od 2021 r. Stowarzyszenie
Kocham Tuszyn rozpoczęło też promowanie historii,
poprzez organizację różnego rodzaju konkursów. Co
jest możliwe przy wsparciu
lokalnych władz i prywatnych sponsorów. By uczcić
5 Rocznicę powstania Stowarzyszenia Kocham Tuszyn, wybity zostanie okolicznościowy, pamiątkowy
medal według naszego, autorskiego projektu. Z okazji
tej pierwszej "okrągłej" rocznicy, zostanie też wydana
przez nasze stowarzyszenie
książka, ze zbiorem wierszy
wybranych, twórców tuszyńskiej poezji. Udało nam
się dotrzeć do wielu autorów związanych z naszym

„

 Jedna ze 121 wystaw Stowarzyszenia Kocham Tuszyn

By uczcić
5 Rocznicę
powstania
Stowarzyszenia
Kocham Tuszyn,
wybity zostanie
okolicznościowy,
pamiątkowy medal

miastem, którzy nieodpłatnie przekazali swe wiersze
Stowarzyszeniu
Kocham
Tuszyn. Aktualnie trwają
końcowe prace redaktorskie, powstał też projekt
okładki. Jednak by nikogo
z tuszyńskich twórców nie
pominąć, nie zamykamy
jeszcze możliwości zaistnienia na łamach naszej książki.
Do 25.10.2021 można przesłać max. 5 wierszy swojego
autorstwa na adres e- mail:
kocham.tuszyn@wp.pl. Serdecznie zapraszamy!
WIECZORNICA 11 LISTOPADA
11 Listopada to od lat nasze
najważniejsze Święto Na-

rodowe. Jesienią 1918 miało miejsce wiele wydarzeń
związanych z odzyskaniem
niepodległości przez Polskę.
Wybrano jednak dzień 11
listopada, gdyż tego dnia
Niemcy uznały swoją przegraną w I Wojnie Światowej,
równocześnie przestały istnieć trzy państwa zaborcze.
Dzień wcześniej pojawił się
w Warszawie, historycznej stolicy upadłego 123
lata wcześniej państwa, Józef Piłsudski. W dniach 10
i 11 listopada naród polski
uświadomił sobie w pełni
odzyskanie
niepodległości. Dlatego też w imieniu
Ośrodka "Przystanek Zofiówka" i Stowarzyszenia
"Kocham Tuszyn" zapraszamy na Wieczornicę, poświęconą Świętu Narodowemu
z okazji odzyskania niepodległości, która odbędzie się
11 listopada 2021 r. o godz.16"
- Sala Ośrodka "Przystanek
Zofiówka". W programie imprezy: msza polowa- którą
odprawi ks. Proboszcz Tadeusz Słobodziński, prelekcja pt. "Najważniejszy dzień
Polski", prezentacja wierszy,
występ Naddobrzyńskiego
Kółka Śpiewaczego "Wniebogłosy", otwarcie wystawy
rzeźby ludowej Władysława
Okasa, zabawa połączona ze
składkową kolacją. Serdecznie zapraszamy!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Stowarzyszenie Kocham Tuszyn zaprasza mieszkańców
Tuszyna i okolic do wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem
„Tu zaszła zmiana". Konkurs
trwa do 30 października
2021 r. Celem Konkursu
jest propagowanie wiedzy
o mieście i gminie Tuszyn
poprzez przedstawienie za
pomocą fotografii zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat
w otaczającej nas przestrzeni, a ponadto: umacnianie
więzi z miejscem zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu, rozwijanie umiejętności obserwacji
i dokumentowania obiektów
i miejsc, gromadzenie dokumentacji ukazującej zmiany
zachodzące na przestrzeni
mijającego czasu, wyrabianie wrażliwości estetycznej
i doskonalenie umiejętności
fotografowania. Uczestnikiem Konkursu może być
każda osoba fizyczna, która
posiada pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie
za pisemną zgodą swojego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Pisemna zgoda winna zostać
przekazana wraz z pracą.
Konkurs przeprowadzony

będzie w dwóch kategoriach
wiekowych -do lat 18 ipowyżej lat 18.
Warunkiem
uczestnictwa
w Konkursie jest przekazanie
Organizatorowi prac składających się z kompletu dwóch
zdjęć każda. Z których zdjęcie
pierwsze, ukazuje historyczny, dawny wygląd fotografowanego miejsca lub obiektu
a zdjęcie drugie jego aktualny wygląd . Każdy z Uczestników może przekazać do
5 takich kompletnych prac.
Nierozerwalną częścią pracy
jest opis powstałego mariażu zdjęć. Zdjęcie historyczne, przekazujemy w formie
analogowej lub zeskanowanej, w dowolnym formacie.
Aktualne zdjęcie uczestnik
wykonuje
własnoręcznie,
będąc jego jedynym autorem.
Zdjęcia w formie elektronicznej, muszą być zapisane
w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 1200/1600
pikseli. Prace prosimy dostarczyć pocztą na adres: Stowarzyszenie Kocham Tuszyn,
95-080 Tuszyn ul. Słoneczna
23 bądź przekazać osobiście.
Więcej informacji i szczegółowy regulamin konkursu
znajdą Państwo na stronie
FB: Konkursy Stowarzyszenia Kocham Tuszyn. Serdecznie zapraszamy!
SKT WKW
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WYMIANA SZAFEK
BASENOWYCH

Z końcem czerwca br. na obiekcie krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie zostały wymienione szafki basenowe

P

oprzednie szafki wykonane zostały z płyty MDF, która na
skutek wilgoci obecnej w powietrzu zaczęła
rozwarstwiać się i kruszeć.
Zdegradowane przez wilgoć
szafki zastąpione zostały
nowymi, wykonanymi z laminatu wysokociśnieniowego HPL.

o dużym natężeniu odwiedzających. Wszystkie komponenty z których jest wykonana szafka wykonane
są z materiałów odpornych
na działanie wody. Ponadto
wymiana szafek połączona
została z wymianą Elektronicznego Systemu Obsługi
Klienta (ESOK) wraz z modernizacją boksu kasowego.

Płytę z laminatu HPL cechuje wysoka jakość wykonania, odporność na warunki
panujące w obiektach o stale lub czasowo utrzymującej się wysokiej wilgotności
powietrza takich jak np. baseny, aquaparki, łaźnie itp.
Szafki basenowe wykonane
z płyty kompaktowej HPL są
bardzo trwałe, co jest szczególnie ważne w obiektach

Wymiana ESOK-u spowodowała również wyeliminowanie mało funkcjonalnego
i nieporęcznego kluczykowego systemu zamykania
szafek basenowych, który
zastąpiony został praktyczniejszym i wygodniejszym
systemem
bezkluczykowym. Każda osoba korzystająca z obiektu ma możliwość
otworzenia i zamknięcia

Każda osoba
korzystająca
z obiektu ma
możliwość
otworzenia
i zamknięcia szafki
za pomocą
opaski zakładanej
na nadgarstek,
w której
zamontowany jest
transponder

szafki za pomocą opaski
zakładanej na nadgarstek,
w której zamontowany jest
transponder. Po przyłożeniu transpondera do zamka szafki i jego wciśnięciu
następuje proces otwarcia
i zamknięcia szafki. Modernizacja boksu kasowego,
oprócz efektu wizualnego,
znacznie poprawiła komfort
pracy kasjerek. Poprzedni
boks był ciasny, mało przestronny, a jego konstrukcja
i układ nie pozwalały na
jego praktyczne i funkcjonalne użytkowanie. Tym
samym, oprócz skrócenia
czasu obsługi klienta, podniesiony został komfort dla
jego użytkowników i poprawiona została jakość świadczonej usługi.
Kryta pływalnia „Oceanik”

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH
OGRZEWANIA BUDYNKÓW
Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania
paliw mają wszyscy właściciele i zarządcy budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku domu
jednorodzinnego obowiązek
spoczywa na właścicielu,
w przypadku budynku wielorodzinnego taką deklarację musi złożyć jego zarząd-

ca. Jeśli jednak w budynku
wielorodzinnym ktoś ma
w mieszkaniu indywidualne
źródło ogrzewania np. kominek, musi także złożyć deklarację. Nie ma takiego obowiązku natomiast np. osoba
wynajmująca mieszkanie.

„

Deklarację można złożyć:
1. w formie elektronicznej

za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.
pl/strona/c entralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq (strona Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego). Dotyczy to osób,
które są w stanie uwierzytelnić swoją tożsamość profilem zaufanym, 2. w formie
papierowej – wypełniony

SEGREGACJA ODPADÓW
KOMUNALNYCH w gminie tuszyn
W związku z pogarszającym
się poziomem segregacji odpadów komunalnych w naszej gminie, w najbliższym
czasie Urząd Miasta w Tuszynie planuje weryfikację
prawidłowości ich segregacji.
Prosimy o wystawianie
przed posesje pojemników

przez przemyślane
zakupy wpływamy
na ilość odpadów

na odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem
odbioru odpadów. Pamiętajmy, że poprzez przemyślane
zakupy, prawidłową segregację i kompostowanie odpadów możemy realnie wpłynąć na ich ilość i wysokość
opłaty za odbiór.
RDiZ UM
w Tuszynie

dokument można wysłać
listem bądź złożyć osobiście
w Urzędzie Miasta w Tuszynie. Na mocy zapisów
ustawy z dnia 21 listopada
2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków, jakie zaczęły obowiązywać
od dnia 1 lipca br. termin na

złożenie deklaracji do CEEB
jest ściśle określony i wynosi: 12 miesięcy w przypadku
budynków posiadających
źródła ciepła zainstalowane
przed dniem 1 lipca 2021r.
oraz 14 dni w przypadku
nowego budynku czyli oddanego do użytku po 1 lipca
2021r.

Informacje złożone w deklaracji podlegają weryfikacji
danych i kontroli. Podmiotami uprawnionymi do ich
kontroli będą pracownicy
Inspekcji Ochrony Środowiska i Straż Miejska. Za brak
złożenia deklaracji będzie
grozić kara grzywny ( na
podstawie Kodeksu Wykroczeń)

RADA MIEJSKA W TUSZYNIE
PRZYZNAŁA TYTUŁY HONOROWE
Rada Miejska w Tuszynie
Uchwałą nr XLII/325/2021
z dnia 2 września 2021r.
nadała wyróżnienie honorowe „ GMINA TUSZYN
DZIĘKUJE” przedsiębiorcy
Panu Józefowi Znojkowi,
prowadzącemu działalność
gospodarcza pod nazwą
„El-Mot Józef Znojek”. W
uzasadnieniu
wniosko-

dawcy podkreślili
żowanie w pomoc
piłkarskim oraz
potrzebującym z
Tuszyn.

zaangaklubom
osobom
Gminy

Rada Miejska w Tuszynie
Uchwałą nr XLII/326/2021
z dnia 2 września 2021r.
nadała pośmiertnie tytuł
honorowy „ZASŁUŻONY

DLA GMINY TUSZYN” dla
Mariusza Chołuja, wieloletniego Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tuszynie. W
uzasadnieniu
wnioskodawcy podkreślili zaangażowanie, pracę z pasją
i poświęcenie w tworzenie
pomocy dla potrzebujących w Gminie Tuszyn.
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Co słychać w MCK?
NARODOWE CZYTANIE Z MCK
W TUSZYNIE
„Szanowni Państwo, witamy wszystkich przybyłych
gości, którzy kochają naszą
literaturę i w dobie komputeryzacji chcą promować
czytelnictwo” - tak rozpoczęliśmy w dniu 8 września
2021 roku o godz. 11.00 na
Placu Reymonta w Tuszynie
Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie to społeczna
kampania promująca czytelnictwo i przypominająca
największe dzieła polskiej literatury. Akcję zorganizował
i zapoczątkował prezydent
Polski Bronisław Komorowski. Warszawskie pierwsze
Narodowe Czytanie epopei
Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” odbyło się 8 września
2012 roku w Ogrodzie Saskim. Od tego czasu co roku
niezmiennie pod patronatem
prezydenta RP odbywa się
czytanie polskiej literatury
wielkiego formatu, w którym również mieszkańcy
Tuszyna chętnie uczestniczą.
W tym roku była to
już dziesiąta odsłona Narodowego Czytania, podczas której przeczytaliśmy dramat
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Prapremiera „Moralności pani Dulskiej” odbyła się w 1906 roku
w Krakowie. Do czytania
naszej tragikomedii na Placu
Reymonta w Tuszynie zgłosili się przedstawiciele różnych
zawodów ( lekarz, policjant,
pracownik kultury, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół).
Urząd Miasta w Tuszynie
reprezentowała Pani Sekretarz Beata Krawczyk. Łódzki
Urząd Wojewódzki w Łodzi
swojego przedstawiciela miał
w osobie Pana Piotra Ciepluchy. Jak co roku mogliśmy
liczyć na Komisariat Policji
w Tuszynie, który reprezentowany był przez Panią
Magdalenę
Sochaczewską
i Pana Łukasza Kosmalę,
z Samorządowej Przychodni
Zdrowia czytała fragmenty
„Dulskiej„ Pani Agnieszka
Sokół – Stanisławska. Młodzież ze szkół podstawowych
i LO wspaniale czytali obszerne fragmenty dramatu,
ich wystąpienia wręcz gra
aktorska poprzedzona była
cudownym czytaniem przez
dyrektorów i nauczycieli:
Panią Barbarę Krawczyk –
Podlecką, Panią Katarzynę
Wodzińską, Panią Joannę
Owczarek – Szymajdę i Panią

Halinę Moskwin. Na zakończenie przeczytała krótką
scenkę Pani Edyta Skoczylas
– Skorupska z MCK. Gościliśmy również pracowników
Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszystkim dziękujemy za udział w tym pięknym
przedsięwzięciu
przygotowanym przez Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St.
Reymonta w Tuszynie we
współpracy z Miejską Biblioteką w Tuszynie. „ Moralność
pani Dulskiej” zasługuje na
bycie czytaną przez ludzi we
współczesności, jest to wiecznie aktualne arcydzieło obłudy, drobnomieszczaństwa
i moralności na pokaz.
Lekturą 11 Narodowego czytania będą „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, na
które już teraz serdecznie zapraszamy.
Wakacyjne wspomnienia
z Miejskim Centrum Kultury
w Tuszynie – WARSZTATY!
Podczas tegorocznych wakacji Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie zorganizowało dwa turnusy letnich
warsztatów. Zainteresowanie wśród dzieci i rodziców
było ogromne i przerosło
nasze oczekiwania. W trakcie każdego turnusu nasze
pociechy korzystały z wielu
atrakcji,
organizowaliśmy
gry i zabawy ruchowe, zajęcia w pływalni, seanse
filmowe, zajęcia z robotyki
i plastyki. Wszyscy uczestnicy warsztatów brali udział
w zajęciach w Łódzkim Experymentarium, gdzie nauka
nie zna tajemnic. Można było
poznać skomplikowane za-

gadnienia poprzez zabawę,
prowadzoną przez profesjonalnego pracownika. Świetna zabawa czekała wszystkich w kręgielni, gdzie grupy
ze sobą współzawodniczyli
przy dopingu instruktorów
i opiekunów, ale największą
atrakcją i frajdą była wycieczka do Dobronianki. Jest
to przecudne miejsce z mini
ZOO, gdzie można karmić
zwierzęta i wyszaleć się na
dużym placu zabaw dla dzieci. Zorganizowaliśmy również pogadanki i pokazy naszych służb mundurowych,
na które zawsze możemy
liczyć. Dzieciom bardzo podobały się wyczyny psa Szakala należącego do Tuszyńskiego Komisariatu Policji.
Moc emocji wzbudzili strażacy z OSP Tuszyn i OSP Tuszyn Las, z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem
zapoznali dzieci z trudem
i niebezpieczeństwem swojej
pracy, można było posiedzieć
w samochodach strażackich

„

PLAC REYMONTA OD
ZAWSZE BYŁ JEDNYM
Z NAJWAŻNIEJSZYCH
MIEJSC W TUSZYNIE.
ODBYWAJĄ SIĘ TU
LICZNE UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE

i włączyć syrenę. Podziękowania dla z-cy naczelnika
OSP Tuszyn Las P. Agnieszki
Defecińskiej za bardzo ciekawe zajęcie, które przeprowadziła z dziećmi. W ramach
zajęć jakie organizowaliśmy
było również spotkanie z leśniczym zakończone ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i dyskoteka, podczas
której wszyscy świetnie się
bawili. W ciągu dnia dzieci
miały zapewnione trzy pyszne posiłki. Takie warsztaty to
ciekawa propozycja spędzenia wakacji dla dzieci, które
w tym czasie zostają w domu,
dodatkowo wspierany jest
rozwój dziecka, kształtują
poczucie przynależności do
grupy rówieśników, a przede
wszystkim uczą współpracy
w grupie. Dzieci były bardzo
zadowolone, ciężka praca
naszych koleżanek i kolegów
z MCK została wynagrodzona pięknym uśmiechem
dzieci.
Małgorzata Ajzert
MCK w Tuszynie
Miejskie Centrum Kultury
zaprasza na zajęcia w nowym
roku szkolnym!
Jak co roku z początkiem
września w MCK w Tuszynie
organizowane są nabory na
zajęcia w nowym roku szkolnym. Wśród naszych propozycji na aktywne i twórcze
spędzenie czasu wolnego
znalazły się zarówno te znane i lubiane, jak i kilka nowości. W tegorocznej ofercie
pojawiły się tradycyjnie różnorodne zajęcia ruchowe.
Dla dzieci i młodzieży są to:
taniec dla przedszkolaków,

próby zespołów tanecznych
First Step Młodszy i Starszy,
balet, gimnastyka z akrobatyką, joga z elementami mindfulness oraz capoeira; dla
osób dorosłych natomiast:
gimnastyka zdrowotna, zumba i zajęcia fitness. Młodych
artystów zapraszamy na
plastykę dla przedszkolaków
i dla klas I-III, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych
oraz do udziału w kursie
przygotowawczym dla kandydatów do liceów i szkół artystycznych (nowość!). Osoby
uzdolnione muzycznie mogą
rozwijać swoje pasje podczas
nauki gry na instrumentach:
gitarze, keyboardzie, ukulele
oraz perkusji. Z początkiem
października planujemy natomiast utworzenie zupełnie
nowej sekcji – grupy wokalno-teatralnej. Już teraz serdecznie zapraszamy! Pasjonatów fotografii zachęcamy
do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Fotograficznego
„Blenda” Tuszyn. Najmłodszych, czyli dzieci w wieku
1-3 lat zapraszamy wraz
z rodzicami na zajęcia sensoryczne do Klubu Malucha,
rozpoczną się od 6. października. Zapisów na zajęcia
można dokonywać poprzez
wypełnienie
formularza
kontaktowego znajdującego
się na naszej stronie internetowej: www.mcktuszyn.
pl, w zakładce kontakt. Cały
czas w naszych strukturach
działają Biblioteki: przy
Noworzgowskiej 20a, filia
w Tuszynie Lesie przy Prusa 7 oraz punkt biblioteczny
w Żerominie. Ponad to zachęcamy do wizyt w naszej

figlarnej sali zabaw, a młodzież do aktywności w świetlicy w Żerominie. Więcej
informacji na temat naszych
zajęć można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:
42 614 25 89. Zapraszamy do
spędzania czasu i twórczości
razem z nami!
Urszula Gąsiorowska
MCK Tuszyn
Nowości w Bibliotece !
Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie oraz Filia
w Tuszynie Lesie w lipcu
dokonała zakupu nowości wydawniczych. Książki
sfinansowano ze środków
przekazanych przez Urząd
Miasta w Tuszynie. Biblioteka wzbogaciła się o 282 woluminów za łączną kwotę
9316 zł. Przy zakupie książkowych nowości uwzględniliśmy również propozycje składane przez naszych
Czytelników jak również
kontynuacje lubianych cykli książkowych i wcześniej
wydanych publikacji. Zakupione nowości to przede
wszystkim literatura piękna
dla dorosłych, ale także chętnie czytane reportaże i biografie. Księgozbiór Biblioteki
wzbogaca się również o dary
książkowe od naszych Czytelników za które serdecznie dziękujemy. Tuszyńskie
Biblioteki zapraszają: ul.
Noworzgowska 20 A: poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek
8.00 – 16.00, środa i czwartek
8.00 – 18.00, piątek 8.00 –
16.00, sobota 9.00 – 14.00; ul
Prusa 7: poniedziałek 10.30
– 18.00, środa 10.30 – 17.30,
piątek 11.00 – 17.30.
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SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA
W TUSZYNIE INFORMUJE
Szanowni Pacjenci, Zbliża
się okres jesiennych i zimowych infekcji. Pamiętajmy
o tym, że pandemia covid-19
trwa.
Bądźmy
ostrożni
i chrońmy osoby najbardziej narażone na powikłania.

szym czasie, będzie kontaktowała się z Państwem
w sprawie umówienia wizyty.
W celu poprawy dostępności do świadczeń diagnostycznych zakupiliśmy
do Poradni Okulistycznej
najnowszej generacji aparat OCT (tomografia komputerowa) do obrazowania
zmian w przebiegu jaskry.
Dzięki badaniu OCT specjalista może dokładnie ocenić
stan przedniej i tylnej części
gałki ocznej, w tym rogówki,
kąta przesączania, plamki,
nerwu wzrokowego i siatkówki. Tomograf OCT wyposażony jest ponadto w innowacyjny system, dzięki
któremu podczas badania
OCT przeprowadzać można
nieinwazyjną angiografię.

Starajmy się nie przebywać
bez środków ochrony osobistej w dużych skupiskach.
Jeżeli zauważamy pierwsze
objawy, reagujmy na nie
i nie przenośmy dalej.
Dla osób, które przechorowały covid-19 w ciągu
ostatnich 6 miesięcy, proponujemy zabiegi fizjoterapeutyczne. Podpisaliśmy
dodatkowy kontrakt z NFZ
w tym zakresie i zachęcamy
Państwa do uczestnictwa.
Fizjoterapeutka w najbliż-

Dla osób, które
przechorowały
covid-19 w ciągu
ostatnich
6 miesięcy,
proponujemy
zabiegi fizjoterapeutyczne.
Podpisaliśmy dodatkowy kontrakt
z NFZ w tym zakresie i zachęcamy do
uczestnictwa.

Nie wyrzucaj jedzenia! Oddaj je
do lodówki społecznej
ZERO WASTE PO SĄSIEDZKU CZYLI LODÓWKA SPOŁECZNA W TUSZYNIE

I oto doczekaliśmy się. Szczytna inicjatywa
ograniczenia marnowania żywności poprzez
przekazywanie jej potrzebującym dotarła do
naszej gminy.
23 września br. Zakład Aktywności Zawodowej „JA-TY-MY” przy współudziale
Urzędu Miasta w Tuszynie zainaugurował
uruchomienie w Tuszynie pierwszej lodówki społecznej. Lodówka stanęła
przy ulicy 3 Maja 49. Jej działanie
jest związane z ideą zero waste.
Chodzi o dzielenie się nadwyżką
zdatnego do spożycia jedzenia w myśl zasady: mamy
za dużo jedzenia, oddajemy,
ktoś potrzebuje, to bierze.
Oznacza to, że lodówka ma
służyć nam wszystkim. Każdy może zostawić w niej żywność lub skorzystać z zawartości lodówki. Rzecz w tym,
aby nic się nie zmarnowało.
Do lodówki można przynieść
różne produkty. Przede wszystkim jednak muszą one mieć ważną
datę przydatności do spożycia. Ruch
foodsharing, czyli dzielenie się jedzeniem za pomocą lodówek ustawionych
w ogólnodostępnych miejscach miasta
narodził się w Niemczech w 2012 roku. Ten
zamysł pozwala łączyć ludzi. Potrzebujący
znajdą w niej coś do jedzenia, a mieszkańcy
mający za dużo produktów spożywczych

mogą je w tym miejscu zostawić, zamiast
wyrzucać do kosza. W efekcie jednocześnie
unikamy marnowania żywności i pomagamy
osobom będącym w potrzebie. Udostępniona przestrzeń staje się miejscem,

w którym niwelowanie negatywnych skutków często nieracjonalnych zakupów spożywczych i nadmiernej konsumpcji żywności
łączy się z pomaganiem innym. A w tym przypadku każdy pomysł jest dobry. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie
z entuzjazmem odpowiedział na zaproszenie
inicjatorów przedsięwzięcia do udziału w oficjalnym uruchomieniu pierwszej
lodówki społecznej w naszym
mieście. Obok symbolicznego koszyka wypełnionego darami jesieni za sprawą pracowników MOPS do
lodówki trafiły takie produkty
spożywcze jak: sery, jogurty, twarogi, wędlina,
konserwy mięsne
i rybne, dżemy
oraz pieczywo i wyroby
cukiernicze.
Dziękujemy
pięknie za zaproszenie. Pełni
nadziei, że połączenie ekologicznego
podejścia
do
żywności z pomaganiem ludziom spotka się z pozytywnym odzewem społecznym, zachęcamy mieszkańców do stałego dzielenia się
nadwyżkami jedzenia.
MOPS w Tuszynie

We wrześniu przeszliśmy
audyt certyfikujący normy
ISO 9001-2015, potwierdzający wysoką jakość udzielanych Państwu świadczeń.
W najbliższym czasie planujemy remont klatki schodowej. Przepraszamy za utrudnienia, które mogą wystąpić
w czasie ich realizacji.
Według stanu na 30 września 2021 w naszej przychodni mamy 23 041 deklaracji (do lekarza, pielęgniarki
i położnej).
Rozwijamy się i doskonalimy dla Naszych pacjentów.
Dziękujemy, że jesteście
Państwo z nami.
Zapraszamy.
Żaneta Karczewska
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„

DOFINANSOWANIE
DLA GMINY TUSZYN
DODATKOWE RZĄDOWE WSPARCIE NA MODERNIZACJE INFRASTRUKTURY W ŁÓDZKIEM

D

zięki oszczędnościom
powstałym po przeprowadzeniu procedur
przetargowych
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zdecydował o zwiększeniu liczby zadań, które
otrzymają w 2021 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Za sprawą podjętej decyzji,
zrealizowane zostaną dodatkowo inwestycję o wartości
blisko 13 mln zł, a rządowe
dofinansowanie
wyniesie
ponad 8 mln zł. Wojewoda
łódzki, podpisując umowy
z samorządowcami, podkreślił kluczową rolę projektu
dla mieszkańców naszego
regionu. „Łącznie w ramach
programu do naszego województwa trafiło ponad 500
mln zł. To olbrzymi impuls
rozwojowy, który powoduje

wzrost zatrudnienia, zwiększenie mobilności społecznej,
a także poprawę atrakcyjności poszczególnych regionów
w naszym województwie –
powiedział Tobiasz Bocheński”. W ramach Rządowego

„

Funduszu Rozwoju Dróg
środki przekazywane są na
zasadach
konkursowych,
głównie na dofinansowanie
budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych
i gminnych. Celem jest przy-

spieszenie
powstawania
nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na
szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach
jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Projekt posiada

W latach 2020 2021 Gmina Tuszyn
pozyskała z budżetu państwa na
realizację inwestycji środki w
łącznej wysokości
14.348.564 zł,
m.in. na budowę
kanalizacji, rozbudowę stadionu, oświetlenia,
stacji uzdatniania
wody i dróg.

również swój wymiar społeczny. Poprzez odbudowę
lokalnej
infrastruktury,
z którą samorządy dotychczas nie mogły same sobie
poradzić, inicjatywa przywraca nadzieję wielu mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy na co dzień
byli dotknięci problemem
,,wykluczenia komunikacyjnego”. To oni stają się głównymi beneficjentami Rządowego Programu Rozwoju
Dróg.
Burmistrz Miasta Tuszyna
podpisał umowę na dofinansowanie dla Gminy Tuszyn
na kwotę 431.931 zł, która zostanie przeznaczona na realizacje zadania gminnego pn.: ”
Rozbudowa ul. Niedas Leśny
w Tuszynie od km 0+000 do
km 0+861,72 ( etap II)
UM w Tuszynie

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE

GMINĘ TUSZYN REPREZENTOWAŁY KGW SZCZUKWIN ORAZ KGW WOLA KAZUBOWA I DYLEW

W dniu 22 sierpnia 2021 r.
na terenie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
w Rogowie odbyły się Dożynki Wojewódzkie oraz
Diecezjalne.
Gminę Tuszyn reprezentowały dwa Koła Gospodyń
Wiejskich: KGW Szczukwin
oraz KGW Wola Kazubowa/
Dylew. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której
przewodniczył arcybiskup
Grzegorz Ryś, metropolita
łódzki. Podczas Mszy Św.
rolnicy oraz zaproszeni goście dziękowali za tegoroczne
plony. Sołectwo Szczukwin
przygotowało Wieniec Dożynkowy, który przedstawiał
koronę żniwną. Wieniec
został własnoręcznie wykonany przez mieszkańców
Szczukwina z kłosów zbóż zebranych na ich polach, ozdobiony był kwiatami wykonanymi z nasion zbóż i roślin
ogrodowych oraz polnych.
Po Mszy Św. oraz oficjalnym

Sołectwo
Szczukwin
przygotowało
Wieniec
Dożynkowy,
który
przedstawiał
koronę żniwną.
Wieniec został
własnoręcznie
wykonany przez
mieszkańców
Szczukwina z kłosów zbóż zebranych na ich polach

ceremoniale dożynkowym
Marszałek
Województwa
Łódzkiego – Pan Grzegorz
Schreiber poprowadził korowód dożynkowy w stronę wystawców oraz stoisk
Kół Gospodyń Wiejskich.
Wystawców odwiedziły tysiące gości dożynkowych.
Koło Gospodyń Wiejskich ze
Szczukwina przygotowało
na tę okazję m.in. kluski na
parze z jagodami na słodkim
mchu podawane z musem
ze świeżych owoców, które
pod nazwą “leśne podusie”
wystawione zostały do konkursu “Smaki Województwa
Łódzkiego”. Na stoisku KGW
Szczukwin nie zabrakło
także innych przysmaków
takich jak pierogi ruskie,
pierogi z soczewicą, pierogi z kaszą gryczaną i serem,
pierogi ze szpinakiem, a także kanapeczki ze smalcem
, z pastą z ciecierzycy, pastą
z soczewicy oraz oczywiście przepyszne ciasta. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich

Wola
Kazubowa/Dylew
przygotowały do konkursu
również kluski na parze, ale
w innej odsłonie – wytrawnej, podane z gulaszem z łopatki wieprzowej. Na ich stole znalazły się także kiełbaski
ze śliwką zawijane w boczek,
pasztet z żurawiną, pasztet
z warzywami, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym,
koreczki z sera z borówką

i bazylią, a także różne rodzaje ciasta m.in. drożdżowiec
z owocami i serem, baba piaskowa, szarlotka i inne. Można zatem uznać, że kluski
na parze na terenie naszej
Gminy urosły do miana “dania regionalnego”. Wszystkie
potrawy cieszyły się dużym
zainteresowaniem i rozeszły
się jak przysłowiowe “ciepłe
bułeczki”. Panie z Kół Gospo-

dyń Wiejskich otrzymały od
Pana Grzegorza Schreibera
Marszałka
Województwa
Łódzkiego oraz od Pani Iwony Koperskiej Przewodniczącej Sejmiku Województwa
Łódzkiego
podziękowania
za zaangażowanie i pracę na
rzecz społeczności lokalnych
oraz za krzewienie kultury
i tradycji.
UM w Tuszynie
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POŻEGNALIŚMY KSIĘDZA KANONIKA HONOROWEGO
KAPITUŁY WOLBORSKIEJ - HENRYKA LEŚNIEWSKIEGO
Każde pożegnanie z bliskim nam człowiekiem skłania do zadumy i refleksji, szczególnie to ostatnie.

W

czerwcu br. pożegnaliśmy wieloletniego Proboszcz
parafii Św. Witalisa Męczennika w Tuszynie,
Księdza Kanonika Honorowego Kapituły Wolborskiej
Henryka
Leśniewskiego,
który zmarł 22 czerwca br.
w wieku 76 lat. Wspominamy wszystkie wspólne
sprawy, które łączyły nas ze
śp. ks. Henrykiem. Wymienić je byłoby niezmiernie
trudno. Przez czas swojej

posługi kapłańskiej w naszej tuszyńskiej wspólnocie
Wiernych od roku 2002 r.
do 2015 r. jako Proboszcz,
a od 2015 r. do ostatnich
chwil swojego życia jako
emerytowany
duszpasterz, wielokrotnie
gościł
w
na-

szych
domach,
udzielał nam
S a k r a mentów
Świętych
–
Chrztu
czy
Małżeństwa,

przygotowywał do godnego
przyjęcia I Komunii Świętej
czy Bierzmowania. Wiele
bliskich nam osób odprowadził na miejsce wiecznego
spoczynku. „Drogi księże
Proboszczu, żegnając się
z Tobą dziękujemy Ci za okazaną życzliwość, mądrość
oraz lekcje przygotowujące
do dobrego życia.
Bóg zapłać za dar modlitwy,
Msze Święte, za Słowa Liturgii oraz codzienną zadumę.

dziękujemy Ci za
okazaną życzliwość, mądrość
oraz lekcje przygotowujące do
dobrego życia

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Ci księże Henryku,
wszystkie trudy Twego ziemskiego istnienia i zaprowadzi
do życia wiecznego”
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuszynie Andrzej
Malecki wraz z Radnymi.
Burmistrz Miasta Tuszyna
Witold Małecki wraz z pracownikami Urzędu Miasta
oraz podległych jednostek
organizacyjnych gminy

FINAŁ KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ KGW
TUSZYN GOŚCIŁ SAMORZĄDOWCÓW I PRZEDSTAWICIELI KGW Z OBSZARU LGD „BUD-UJ RAZEM”

W dniu 2 września 2021r.
w Hotelu Grzegorzewski
w Tuszynie, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca
I edycję „Konkursu na najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich”, którego
patronem honorowym był
Marszałek
Województwa
Łódzkiego.
Z tej okazji do Tuszyna przybyli z 19 gmin samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie,
ale przede wszystkim przedstawicielki KGW z terenu
Lokalnej Grupy Działania
„BUD-UJ RAZEM”. Wśród
zaproszonych gości był także
Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Piotr Wojtysiak

oraz reprezentanci Zarządu, Prezydium i Biura LGD.
Przybyłych gości przywitał
oficjalnie Burmistrz Miasta
Tuszyna - Witold Małecki
dziękując paniom z KGW za
zaangażowanie w działania
lokalnej społeczności. Wszyscy zaproszeni goście pod-

kreślali jak ważne jest prowadzenie kronik albowiem
to one stanowią świadectwo
aktywności kół, są zapisem
lokalnej historii, z której
mogą czerpać przyszłe pokolenia.
Tak uroczysta Gala miała
także na celu rozstrzygnięcie

konkursu i ogłoszenie wyników. Komisja konkursowa
w składzie: Pani Małgorzata
Jakiel - etnograf, Pani Halina
Derach - lokalna aktywistka,
szefowa Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Moszczenicy
oraz Pani Justyna Strumił-

ło - dyrektor LGD „BUD-UJ
RAZEM”, spośród wszystkich
zgłoszonych do konkursu
kronik dokonała wyboru
pierwszych trzech miejsc:
I miejsce – Koło Gospodyń
Wiejskich w Rydzynach,
II miejsce – koło Gospodyń
Wiejskich w Pomykowie,
III miejsce – Koło Gospodyń
Wiejskich w Starowej Górze. Warto dodać, że wśród
uczestników znalazły się
także Panie reprezentujące
KGW z Wodzina Prywatnego, którym osobiście gratulacje składał Burmistrz Miasta
Tuszyna. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci fartuszków
kuchennych oraz statuetek

upamiętniających
udział
w konkursie, zaś zwycięskie
KGW otrzymały nagrody finansowe. Po części oficjalnej
odbył się koncert Anny i Romualda Spychalskich, którzy
zaśpiewali szlagiery i przeboje lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. Uwieńczeniem
Gali była wspólna zabawa
taneczna podczas, której
uczestnicy konkursu mieli
okazję do wspólnej integracji. Warto dodać, że organizatorem konkursu było Stowarzyszenie LGD „BUD-Uj
Razem”.
Ewa Kotecka
Członek Zarządu
LGD „BUD-Uj Razem”

LIST DO TATY UCZENNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE
UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRODY PRZEZ SENATORA RP – PANA KRZYSZTOFA KWIATKOWSKIEGO

W dniu 27 września 2021 r.
w Szkole Podstawowej Nr
1 im. Władysława Jagiełły
w Tuszynie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody za
zdobycie I miejsca w 6 edycji
konkursu „List do Taty”.
Organizatorem
konkursu był Senator Krzysztof
Kwiatkowski oraz Komisja
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP.
Konkurs miał na celu skie-

rowanie opinii publicznej na
zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu
dziecka, propagowanie roli
ojca w budowaniu harmonii
rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci. Laureatką
konkursu została uczennica klasy 6a Justyna Kudra,
która przygotowała pracę
pod kierunkiem pani Haliny Moskwin - nauczycielki
języka polskiego. Nagrodę
uczennicy wręczył Senator

Rzeczypospolitej
Polskiej
pan Krzysztof Kwiatkowski
w towarzystwie pani Moniki Łakomskiej - Dyrektora
Biura Senatorskiego Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz pana Mirosława
Popeckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Tuszynie. Wśród zaproszonych gości był również
tata uczennicy, adresat nagrodzonego listu – pan Andrzej Kudra. Na ręce Pani

Dyrektor Joanny Owczarek
- Szymajdy zostało przekazane uroczyste podziękowanie od Senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego za udział
naszej szkoły w konkursie.
W imieniu całej społeczności
naszej szkoły składamy laureatce serdeczne gratulacje.
Zachęcamy innych uczniów
do brania czynnego udziału w konkursach o zasięgu
ogólnopolskim. BO WARTO !
SP nr 1 w Tuszynie
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PIERWSZY WICEMISTRZ
KRAJOWY Z TUSZYNA
Wyjątkowe osiągnięcie zostało dostrzeżone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudę

M

nym wyróżnieniem w historii naszej gminy, będącej
przecież od zawsze gminą
rolniczą. Fakt, iż to wyjątkowe osiągnięcie zostało dostrzeżone przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej –
Pana Andrzeja Dudę, Prezes
ARiMR – Panią Halinę Szymańską oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana
Grzegorza Pudę, tym bardziej
podkreśla pełen profesjonalizm i stawia w gronie najlepszych w kraju. Zauważono
codzienną ciężką pracę, kre-

iło Nam poinformować, że Państwo Urszula i Włodzimierz
Berezińscy z Tuszynka Majorackiego zdobyli
tytuł „I Wicemistrz Krajowy
Ogólnopolskiego Konkursu
AgroLiga 2020 w kategorii
Rolnicy”, który został poprzedzony zdobyciem tytułu
„Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AgroLiga
2020 w kategorii Rolnicy”.
Sukces Państwa Berezińskich
jest pierwszym tak zaszczyt-

Zauważono
codzienną ciężką
pracę,
kreatywność
oraz otwartość
na innowacyjne
rozwiązania

atywność oraz otwartość na
innowacyjne rozwiązania,
dzięki którym polskie rolnictwo staje się nowoczesne
i konkurencyjne.
Dziękując za promowanie
Gminy Tuszyn na arenie
krajowej życzymy wielu dalszych sukcesów i satysfakcji
z wykonywania tej niełatwej
pracy jaką jest prowadzenie
gospodarstwa. Życzymy także dużo zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym.
UM w Tuszynie

Co słychać w senior-wigor
W Senior - Wigor zawsze znajdziesz złote rady na piękną jesień życia!

9

października
2021
roku
seniorów
z Dziennego Domu
"Senior - Wigor" w Tuszynie odwiedził Wojewoda Łódzki Pan Tobiasz
Bocheński. Spotkanie odbyło początkowo w placówce a następnie w ogrodzie
i przebiegało w bardzo miłej,
sympatycznej atmosferze.
Pan Wojewoda wręczył
Panu Burmistrzowi Miasta
Tuszyna Witoldowi Małeckiemu czek na dofinansowanie naszej placówki ze
środków budżetu Państwa
na kwotę 85.440 zł (dotacja
przyznana w Konkursie na
lata 2021-2025 Edycja 2021) .
Dzięki programowi seniorzy

„

Po wykładach
seniorzy obejrzeli
samochód strażacki, sprzęt p-poż
oraz przystąpili
do części
praktycznej
gasząc palenisko
i pobierając naukę
obsługi gaśnicy

mogą korzystać z przyjaznej
przestrzeni, a także uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach.
Dzięki dofinansowaniu Seniorzy
mogą uczestniczyć w zajęciach
i warsztatach
Tylko w tym roku, w ramach
programu
województwo
łódzkie otrzymało prawie
2,5 mln zł. Senior+ stanowi
jeden z kluczowych programów społecznych rządu
premiera Mateusza Morawieckiego. Jego strategicznym celem jest zwiększenie
aktywnego
uczestnictwa
seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie ośrodków wsparcia.

Dzięki programowi seniorzy
mogą korzystać z przyjaznej
przestrzeni, a także uczestniczyć w różnego rodzaju
zajęciach i warsztatach. Na
terenie województwa łódzkiego obecnie funkcjonuje
31 placówek typu Senior
w tym: 12 Dziennych Domów SENIOR i 19 Klubów
SENIOR. Placówki łącznie
dysponują 665 miejscami
statutowymi.
Seniorzy z Wigorem
- Dzieje się w Senior Wigor
Ponadto w Dziennym Domu
każdy dzień jest wypełniony różnymi aktywnościami.
Oprócz codziennych zajęć
takich jak zajęcia z trenin-

gu pamięci, warsztaty plastyczne, warsztaty śpiewu,
gry i zabawy ruchowe, zabiegi fizjoterapeutyczne są
organizowane dodatkowe
atrakcje, celebrowane uroczystości. Współpracujemy
z różnymi organizacjami,
szkołami,
przedszkolami,
domami pomocy społecznej, strażą pożarną. I tak
w dniu 23 września 2021
roku seniorów z Dziennego
Domu "Senior - Wigor" z Tuszyna odwiedzili strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie. Seniorzy
wysłuchali wykładów na
temat zagrożeń wynikających z palenia w piecach
w okresie grzewczym o za-

chowaniu się gdy wybuchnie pożar oraz o ogólnym
bezpieczeństwie
podczas
zagrożeń życia i zdrowia. Po
wykładach seniorzy obejrzeli samochód strażacki,
sprzęt p-poż oraz przystąpili do części praktycznej gasząc palenisko i pobierając
naukę obsługi gaśnicy. Na
koniec wszyscy otrzymali
maseczki medyczne oraz
płyny bakteriobójcze i do
dezynfekcji.
Składamy serdeczne podziękowania naszym strażakom z OSP Tuszyn za zaangażowanie, poświęcony
czas, pomoc i przesympatyczną atmosferę.
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WARSZTATY DLA UCZNIÓW
SP NR 1 W TUSZYNIE
WARSZTATY DLA UCZNIÓW SP NR 1 W TUSZYNIE ORAZ ODSŁONIĘCIE TABLICY NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W TUSZYNIE

W

z cmentarzami żydowskimi.
Podczas warsztatów przeprowadzono dla klas 4-6
szkoły podstawowej grę pt.
„Miasteczko Malki”, w której
uczniowie i uczennice poznali Malkę, żydowską dziewczynkę. Młoda bohaterka gry
stała się ich przewodniczką
po naszym mieście. Zestaw
edukacyjny „Muzeum w pudełku” zawiera repliki obiektów i archiwalne zdjęcia ze
zbiorów Muzeum POLIN,
które pozwoliły na rozegranie w klasie edukacyjnej gry
planszowej. Wszystkie mate-

arsztaty
dotyczące
tradycji
związanych
z
cmentarzami
żydowskimi przeprowadzone zostały przez MUZEUM
POLIN z WARSZAWY, odbyły się w dniach 30 września
i 1 października 2021 roku
(czwartek i piątek).
Warsztaty edukacyjne pozwoliły
uczestniczkom
i uczestnikom poznać inny
wymiar historii Tuszyna
oraz poszerzyć wiedzę na
temat tradycji związanych

Warsztaty
edukacyjne
pozwoliły
uczestniczkom
i uczestnikom
poznać inny
wymiar historii
Tuszyna

riały zostały w szkole do dalszego użytku.
Odsłonięcie tablicy na Cmentarzu
Żydowskim w Tuszynie
12 października br. o godzinie 12.00 na Cmentarzu Żydowskim w Tuszynie przy ul.
Wczasowej 7a odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy.
Całość przygotowali wspólnie: Muzeum POLIN, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz
Miejskie Centrum Kultury
w Tuszynie.
SP nr 1 w Tuszynie
Robert Kobylarczyk

DWÓJKA STAWIA NA ZDROWIE,
AKTYWNOŚĆ I RELACJE
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU BYŁO WYELIMINOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW DŁUGOTRWAŁEJ EDUKACJI ZDALNEJ W CZASIE PANDEMII

Wrzesień w Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie był
bardzo aktywny. Właśnie
zakończony został projekt
„Zdrowy, aktywny powrót
do szkoły” realizowany w ramach grantu tematycznego
ze środków Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich.
Głównym celem programu
było wyeliminowanie negatywnych skutków długotrwałej edukacji zdalnej
w czasie pandemii. Warsztaty, prelekcje i spotkania z ekspertami w ramach projektu
dedykowane były rodzicom,
nauczycielom oraz uczniom.
Duży nacisk położony został
na problem wad postaw, który u dzieci znacznie pogłębił
się w wyniku pandemii.
Rodzice uczestniczyli w prelekcji fizjoterapeuty, który
opowiadał o najczęściej występujących wadach, o tym
jak je rozpoznawać i jak niwelować. Z kolei nauczyciele
wzięli udział w warsztatach
prowadzonych przez firmę
Rehatrainer we współpracy
z Uniwersytetem Medycznymi i Studenckim Kołem
Fizjoterapeutów i Rehabilitantów Move It. Uczyli się
ćwiczeń, które w czasie lekcji mogą wspomagać kształ-

towanie i utrzymywanie
prawidłowej postawy ciała
dzieci oraz kontrolowania
ich właściwej techniki oddechowej. Także uczniowie
pod okiem fizjoterapeuty
wykonywali
ćwiczenia
wzmacniające mięśnie oraz
kręgosłup.
Spora dawka wiedzy dotyczyła zagadnień zdrowego stylu
życia. W czasie wykładu dla
rodziców dietetyk opowiadał
o zasadach właściwego odżywiania oraz starał się zachęcić
do angażowania dzieci już od
najmłodszych lat w kwestie

kulinarne. Wspólne zakupy,
planowanie i przygotowywanie posiłków to gwarancja tego, że dziecko szybko
i w naturalny sposób nabierze zdrowych nawyków. Tę
metodę w szkole wypróbowano w praktyce, angażując
uczniów do wspólnego przygotowania zdrowego śniadania we współpracy ze Szkołą
Gastronomiczną w Łodzi.
Powstały pyszne pasty jajeczne i twarogowe oraz zdrowe
desery – jogurty z malinami,
orzechami i miodem. Ciężko
stwierdzić, co sprawiało dzieciom większą radość – przy-

gotowanie posiłku czy jego
jedzenie… Natomiast z pewnych źródeł wiemy, że poznane przez uczniów przepisy
na pasty zostały też potem
wykorzystane w ich domach.
Oprócz zdrowych śniadań,
uczniowie „Dwójki”z pewnością będą dbać o prawidłowe
nawodnienie
organizmu.
Pomogą im w tym butelki
filtrujące ufundowane przez
Radę Rodziców. W projekcie
nie mogło zabraknąć tematyki związanej ze zdrowiem
psychicznym.
Nauczyciele
w czasie warsztatów poprowadzonych przez fundację
Innopolis dowiedzieli się
w jaki sposób rozmawiać
z dziećmi o ich samopoczuciu,
o problemach i o emocjach.
Uczyli się także tego, jakie
symptomy w zachowaniu
uczniów mogą być niepokojące i jak należy na nie reagować. Młodzież również miała
okazję do rozmowy na temat
swojej kondycji psychicznej
po pandemii. W czasie warsztatów z psychologiem dzieci
pracowały nad odbudową relacji w grupie oraz poznawały
techniki pracy nad własnym
samopoczuciem.
Najważniejsze jednak, że uczniowie
dowiedzieli się, gdzie mogą

szukać pomocy, jeśli pojawią
się problemy, które zaczną ich
przerastać. Szkoła podjęła też
działania mające na nowo odbudować pozytywne relacje
rówieśnicze wśród uczniów.
W tym celu zorganizowano
grę miejską „Sherlock Holmes
- RozegRaj okolicę” , która nie
tylko zacieśniła więzi klasowe, ale też zaktywizowała
całą tuszyńską społeczność.
Dzieci odwiedziły Zakład
Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My”, gdzie podjęły się
wyzwania polegającego na
rozpoznaniu przypraw po zapachu, smaku i wyglądzie. Nauczyły się też zasad prawidłowego nakrywania do stołu.
Kolejne zadania dla uczniów
przygotowali
podopieczni
i pracownicy Domu Opieki
Senior Wigor, pod których
nadzorem młodzi zawodnicy
musieli na czas ułożyć specjalne puzzle z logo placówki. Umiejętność współpracy
w zespole sprawdzana i ćwiczona była również w OSP
w Tuszynie Lesie. Przydała
się tam także dobra kondycja
fizyczna, ponieważ do pokonania był tor przeszkód połączony ze slalomem. „Dwójka”
jak widać robi wszystko, aby
zminimalizować negatywne

skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży. Na działania
w ramach projektu przeznaczona została kwota ponad 10
tysięcy złotych, z czego połowa została pokryta w ramach
uzyskanego dofinansowania
ze środków Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich.
Program nie zostałby zrealizowany bez wsparcia Rady
Rodziców, tuszyńskich stowarzyszeń i organizacji, które
zaangażowały się w działania,
ale przede wszystkim bez
dwóch inicjatorek – Nauczycielek wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 2 w Tuszynie – Wioletty
Kotlickiej i Marty Kowalczyk.
Mamy nadzieję, że uczniowie
„Dwójki” w pełni wykorzystają zdobytą wiedzę i będą na
co dzień dbać o swoje zdrowie
zarówno fizyczne, jaki i psychiczne.
SP nr 2 w Tuszynie
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KOLEJNE ZWYCIĘSTWO
JAGIELLONI TUSZYN
Sobotni wyjazdowy mecz Jagielloni Tuszyn 2005/2006 z WKS Wieluń 2005 zakończył się wynikiem 5:0 na korzyść naszych wychowanków

N

ajlepszym strzelcem
tego meczu był zawodnik z numerem
11, Bartek Znojek.
Trafił dwa razy do siatki
rywali. W pewnej mierze
również przyczynił się on
do pierwszej bramki tego
spotkania, gdyż wywalczył
on rzut karny.
Pewnie wykonał umieszczając piłkę w prawym górnym
rogu bramkarza, świetnie
dysponowany w tym me-

czu, zawodnik z numerem
20, Jan Klukowski. Piękną
bramką zza pola karnego
popisał się Kacper Lisowski umieszczając lewą nogą,
piłkę w prawym górnym
rogu bramkarza. Kapitanem
drużyny z Tuszyna w tym
spotkaniu był Mateusz
Rzadkowski, strzelił bramkę
dając pokaz swojej szybkości i techniki, omijając bramkarza i umieszczając piłkę
z ostrego kąta w bramce.
Trzeba również docenić do-

brą postawę Kamila Gumoli,
naszego bramkarza który
uratował nas przed stratą
bramki broniąc bardzo dobrze wykonany rzut wolny.
Póki co drużyna pewnie
dąży do celu, czyli awansu
do pierwszej ligi wojewódzkiej. Aktualnie zajmujemy
2 miejsce w tabeli tuż za
Łódzką akademią futbolu.
W tym sezonie możemy popisać się najmniejszą liczbą
straconych bramek i największą liczbą strzelonych.

Bilans to 37:3. Między własnymi spotkaniami, zawodnicy grają również w naszej
seniorskiej drużynie. Póki
co mogliśmy zobaczyć tylko
jedną bramkę w wykonaniu
naszych juniorów. Jednak
mamy pewność, że jeszcze
nie jedną zobaczymy.
Na zdjęciu od lewej trener
Tomasz Smykacz, Brajan
Rybicki, Igor Gil, Mateusz
Rzadkowski,
Stanisław
Kurzawa, Kacper Znojek,

Wiktor Ziółkowski, Kamil
Gumola, Jan Klukowski,
Piotr Stemplewski oraz
trener Bartosz Kaczmarek,
w drugim szeregu od lewej
jest Jan Maciejewski, Kuba
Jachowicz, Bartosz Jurek,
Bartosz Znojek, Kacper Lisowski, Kajetan Strapagiel
oraz trener Łukasz Lubiński a na samym dole zdjęcia
znajduje się nasz najmłodszy członek drużyny Kacper
Dutkiewicz;
Młodzież Jagiellonii
liderem ligi
Świetnie radzą sobie w rozgrywkach ligowych młodzi
zawodnicy Jagiellonii Tuszyn z rocznika 2011/2012.
Wygrali oni rywalizację
w grupie 7 kategorii Orlik E1
zajmując pierwsze miejsce
w lidze, pokonując przy tym
wszystkich swoich rywali.
Zawodnicy Jagiellonii rywalizują także w grupie 11
i tam również są na dobrej
drodze by zająć pierwsze
miejsce. Rozegrali oni dotąd
6 spotkań, wszystkie zakończyły się ich zwycięstwem.
Dodatkowego smaczku dodają dwa pojedynki z ŁKS
Łódź, wygrane przez Jagiellończyków. Do końca rozgrywek w grupie 11 pozostały dwa mecze: w sobotę
zagramy z PSV Łódź (pierwszy mecz wygrany przez
walkowera) oraz z Miazgą
Brójcę (pierwszy mecz 27:0).
Co dalej mają w planach
młodzi mistrzowie? Od połowy października ligi ru-

szają od nowa z podziałem
na zajęte miejsca w tabeli.
Tak więc najprawdopodobniej trafimy do grupy "mistrzowskiej".

„

Cały czas trwa nabór.
Poszukujemy dzieci uzdolnionych ruchowo. Wszelkich informacji udzieli trener Radomir Znojek pod
numerem telefonu: 668 385
396

Aktualnie
zajmujemy
2 miejsce
w tabeli tuż
za Łódzką
akademią
futbolu.
W tym sezonie
możemy popisać
się najmniejszą
liczbą straconych
bramek
i największą
liczbą
strzelonych.
Bilans to 37:3.

