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grudzień 2021 (ROK X NR 4), ISSN 2300-6625 Gmina Tuszyn położona jest w  centralnej Polsce, 
w  środkowej części województwa łódzkiego, w  Po-
wiecie Łódzkim Wschodnim, w obrębie Aglomeracji 
Łódzkiej oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 
Centralnym punktem i  siedzibą gminy jest Miasto 
Tuszyn, które liczy wraz z  gminą ponad 12 tysięcy 
mieszkańców.

W  poniedziałek 
25.10.2021r. Pre-
mier Mateusz Mo-
rawiecki ogłosił 

wyniki pierwszego naboru 
w  ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski 
Ład”. Program Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”, 
to 20 mld zł na rozwój jedno-
stek samorządu terytorialne-
go w  całej Polsce. Rządowy 
Fundusz ma na celu dofinan-
sowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i  miasta lub 
ich związki w  całej Polsce. 

Program realizowany jest 
poprzez promesy inwesty-
cyjne udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 
Wysokość bezzwrotnego 
dofinansowania jest zależna 

od obszaru priorytetowego, 
w  którym mieści się plano-
wana inwestycja. Pierwsza 
edycja pilotażowego naboru 
wniosków rozpoczęła się 2 
lipca i  trwała do 15 sierpnia 

2021 r. W  tym czasie każda 
Jednostka Samorządu Te-
rytorialnego mogła zgłosić 
wnioski o  dofinansowanie. 
Na podstawie złożonych 
wniosków i przyznanego do-
finansowania z   Programu 
Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” na terenie Gmi-
ny Tuszyn będą realizowane 
inwestycje związane z  bu-
dową sieci kanalizacji sani-
tarnej, kwota dofinansowa-
nia 10.450.000,00 (wniosek 
Gminy Tuszyn) oraz inwe-
stycje związane z  budową 
dróg powiatowych, kwota 

dofinansowania 9.585.936,60 
(wniosek powiatu łódzkie-
go wschodniego). W  sumie 
kwota dofinansowania na 
inwestycje w Gminie Tuszyn 
w  ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski 
Ład” wynosi 20.035.936,60 
zł.  O  środkach skierowanych 
do woj. łódzkiego poinformo-
wano na oficjalnej konferen-
cji prasowej zorganizowanej 
przez Wojewodę Łódzkiego 
Pana Tobiasza Bocheńskiego. 
Na konferencji obecny był 
także m.in. Burmistrz Mia-
sta Tuszyna Pan Witold 

Małecki. Dodatkowo w  li-
stopadzie br. Gmina Tuszyn 
otrzymała środki rządowe 
na uzupełnienie subwencji 
ogólnej z  przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwe-
stycji w  zakresie kanalizacji 
w kwocie 2.690.291 zł. Gmina 
przeznaczy otrzymane środ-
ki na modernizację gminnej 
oczyszczalni ścieków przy ul. 
Brzezińskiej w Tuszynie.  

PONAD 22 MLN DOFINANSOWANIA NA INWESTYCJE W GMINIE TUSZYN

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech w ten wigilijny

wieczór nikt nie będzie sam, a świąteczny czas niesie ze sobą wiele miłości, spokoju i prawdziwie
rodzinnej atmosfery. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzą: 

Witold Małecki – Burmistrz Miasta Tuszyna 
wraz z Pracownikami, Kierownikami i Dyrektorami jednostek organizacyjnych
Andrzej Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie wraz z Radnymi

RANKING GMIN 2021: TUSZYN WŚRÓD LAUREATÓW RANKINGU GMIN

HISTORYCZNE DOFINANSOWANIE

GMINA TUSZYN ZAJĘŁA WYSOKIE 5 MIEJSCE W KATEGORII „ GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE” W RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, PRZYGOTOWANYM NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH 
DANYCH GUS PRZEZ SPECJALISTÓW FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Ranking Gmin jest inicjatywą 
realizowaną od wielu lat przez 
regionalne Ośrodki Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego w wo-
jewództwach małopolskim, 
podkarpacki, lubelskim. 
W  tym roku po raz pierwszy 
we współpracy z  Urzędem 
Statystycznym w  Łodzi zorga-
nizowano Ranking Gmin Wo-
jewództwa Łódzkiego. Celem 
przedsięwzięcia było wyłonie-
nie i  promowanie gmin wy-
różniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego. 

W  ramach Rankingu ocenie 
poddawane są wszystkie gmi-
ny województwa łódzkiego 
z  wyłączeniem miast na pra-
wach powiatu. Przedstawiamy 

listę wskaźników, wpływają-
cych na pozycję w Rankingu:
 1. Średnioroczne dochody 
własne budżetów gmin na 1 
mieszkańca w  latach 2018–
2020,
 2. Średnioroczne wydatki 
majątkowe inwestycyjne bu-
dżetów gmin na 1 mieszkań-
ca w latach 2018–2020, 
 3. Średnioroczny wskaź-
nik zadłużenia budżetów 
gmin w latach 2018–2020,
 4. Wydatki bieżące budże-
tów gmin na administrację 
publiczną na 1 mieszkańca 
w 2020 r., 

 5. Średnioroczne środki 
z  Unii Europejskiej i  innych 
źródeł niepodlegające zwro-
towi na finansowanie pro-
gramów i projektów unijnych 
stanowiące dochód budżetów 
gmin na 1 mieszkańca w  la-
tach 2018–2020,
 6. Liczba podmiotów go-
spodarki narodowej zareje-
strowanych w  REGON na 
1000 ludności  w  wieku pro-
dukcyjnym w 2020 r., 
 7. Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty w  roku szkol-
nym 2020/2021 – średni wy-
nik w %, 

 8. Saldo migracji na 1000 
ludności w 2020 r.,
 9. Wydatki budżetów gmin 
na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego (z  wyłącze-
niem wydatków majątko-
wych inwestycyjnych) na 1 
mieszkańca w 2020 r.,
 10. Udział środków prze-
kazanych organizacjom 
pozarządowym i  innym 
podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicz-
nego w wydatkach bieżących 
budżetów gmin w 2020 r.,
 11. Wydatki budżetów 
gmin na ochronę powietrza 

atmosferycznego i klimatu na 
1 mieszkańca w 2020 r.,
 12. Odsetek korzystających 
z sieci kanalizacyjnej w 2020r.,
 13. Przyrost naturalny na 
1000 ludności w 2020 r., 
 14. Udział powierzchni 
objętej obowiązującymi miej-
scowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego 
w  powierzchni ogółem gmi-
ny w 2020 r.,
 15. Wydatki bieżące na 
oświatę, wychowanie i  opiekę 
nad dzieckiem w wieku do lat 
3 na 1 mieszkańca w  wieku 
przedprodukcyjnym w 2020 r.
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NASZE INWESTYCJE
INWESTUJĄC ROZWIJAMY GMINĘ I POPRAWIAMY WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYNIE 
Urząd Miasta w  Tuszynie 
ogłosił postępowanie prze-
targowe na wyłonienie 
wykonawcy dla przebudo-
wy i  rozbudowy stadionu 
miejskiego w Tuszynie z ter-
minem składania ofert do 
dnia 15.12.2021r.  Obecnie 
trwa badanie ofert. Plano-
wany zakres prac na stadio-
nie miejskim w  Tuszynie to 
między innymi: prace roz-
biórkowe, wycinka drzew, 
wykonanie przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej, przebu-
dowa przyłącza kanalizacji 
deszczowej wraz z  wykona-
niem instalacji zewnętrznej, 
odwodnienie, instalacja ze-
wnętrzna wody, instalacja 
zewnętrzna gazu, wyko-
nanie budynku socjalnego, 
ogrodzenie wokół terenu, 
punkt kasowy, ogrodzenie 
wokół boisk, rekultywacja 
płyty istniejącego boiska, 
bieżnia wokół boiska ze 
skocznią w dal, trybuny kry-
te, kort tenisowy, budowa 
boiska wielofunkcyjnego, 
budowa boiska treningowe-
go do piłki nożnej, oświe-
tlenie terenu i  boisk oraz 
zasilanie budynków, drogi, 
parkingi, chodniki i  place 
manewrowe, monitoring.                                                                                                                           
Planowane zadanie inwe-
stycyjne realizowane bę-
dzie ze środków pozyska-
nych z  poniższych źródeł 
dofinansowania: Fundusz 
Przeciwdziałania Covid-19 
na zadania inwestycyjne dla 
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego – 3 800 000,00 zł, 
Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej w  ramach Pro-
gramu Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej – 
Edycja 2020 – 812 100,00 zł. 
W  sumie dofinansowanie 
zewnętrzne na przebudowę 
i  rozbudowę stadionu miej-
skiego w Tuszynie to kwota 
4 mln 612 tys. zł

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
NR 1512E W MODLICY
29 listopada br. podpisa-
no umowę na przebudowę 
kolejnego odcinka drogi 
powiatowej w  Modlicy (II 
etap) o  długości ok. 737 m. 
Wykonawcą zadania jest  
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i  Mostów ERBEDIM 
Sp. z  o.o. z  Piotrkowa Try-
bunalskiego – za kwotę 1 

181 626,33 zł brutto. Termin 
realizacji zadania do dnia 
29 grudnia 2021 r. Podpisa-
no również umowę z   firmą 
MODUS Biuro Projektowo 
Wykonawcze Spółka z  o.o. 
z  Łodzi – na sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją robót bu-
dowlanych objętych przed-
miotową inwestycją – za 
kwotę 7 626,00 zł brutto. 
Zadanie współfinansowane 
jest przy udziale środków 
z  dotacji powiatu łódzkie-
go wschodniego w  kwocie 
720 000,00zł brutto.

ROZBUDOWA UL. NIEDAS LEŚNY 
W TUSZYNIE
10 grudnia br. podpisano 
umowę na  rozbudowę ul. 
Niedas Leśny w  Tuszynie  
(II etap) o  długości ok. 862 
m. Wykonawcą zadania jest  
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i  Mostów ERBEDIM 

Sp. z  o.o. z  Piotrkowa Try-
bunalskiego – za kwotę  623 
242,03 zł brutto. Termin 
realizacji zadania do dnia 
19 maja  2022 r. Podpisano  
umowę z  Panem Krystia-
nem Kowalskim - Drogowe 
Biuro Projektowe Kazimie-
rza Wielka, na sprawowa-
nie nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją robót budow-
lanych objętych przedmio-
tową inwestycją – za kwotę 
6 519,00 zł brutto. Na reali-
zację zadania pozyskano do-
finansowanie z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości - 431 930,00 zł.

ROZBUDOWA UL. TYLNEJ 
W MĄKOSZYNIE
Tak, jak pisaliśmy już w wy-
daniu październikowym 
gazety, gmina zrealizowa-
ła budowę drogi ul. Tylnej 
w Mąkoszynie. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i  Mo-
stów ERBEDIM Sp. z  o.o. 
z  Piotrkowa Trybunalskie-
go – za kwotę  568 371,82 zł 
brutto. Umowa z wykonaw-
cą została zawarta w  dniu 
28 września br., a  zadanie 
zakończono i  odebrano 
protokołem odbioru  w  dn. 
28.10.2021r. Inwestycja re-
alizowana była przy udziale 
środków inwestora prywat-
nego – na kwotę 110 000,00 
zł brutto oraz ze środków 
będących w  dyspozycji 
Marszałka Województwa 
Łódzkiego w  ramach Fun-
duszu Ochrony Gruntów 
Rolnych – na kwotę 193 
650,00 zł brutto.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
JANA PAWŁA II ORAZ PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 3 W TUSZYNIE
Zgodnie z podpisaną w dniu 
28.07.2021 roku umową 
nr 134/2021 Wykonawcą 
zadania jest firma  „DA-
MAC Jacek Leski” z  sie-
dzibą ul. Grunwaldzka 
33 Łódź. Umowny termi-
nem wykonania zadania 
to 05.11.2021r., jednakże 
z  uwagi na konieczność 
wykonania robót  zamien-
nych  i  robót dodatkowych 
przedłużono termin reali-
zacji zadania do 25 listopada 
2021r. Ponadto w  związku 
z  wnioskiem wykonawcy 
z  uwagi na niedostępność 
na rynku urządzeń i  mate-
riałów do zamontowania na 
obiekcie, dokonano kolejne-
go przesunięcia terminu re-
alizacji zadania do 10 grud-
nia 2021r.
Zadanie współfinansowane 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020.

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOW-
SKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
W 2021 R. NA REALIZACJĘ INWESTY-
CJI PN: „W KRUSZOWIE POD DĘBEM”. 
Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców sołectwa 
Kruszów, a  także dzięki po-
zyskanej dotacji celowej 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego 
na dofinansowanie mająt-
kowych zadań własnych 
gminy w  zakresie realizacji 

projektu lokalnego przygo-
towane zostało plenerowe 
miejsce integracji miesz-
kańców. W  ramach projek-
tu zakupiono altankę, grilla 
ogrodowego, kostkę bruko-
wą i piach pod utwardzenie 
terenu pod altankę, a  także 
meble ogrodowe. Wszelkie 
prace związane z  uporząd-
kowaniem i  wyrównaniem 
terenu, nasypem piasku, 
ułożeniem kostki brukowej 
oraz krawężników wyko-
nali mieszkańcy sołectwa. 
Sołectwo Kruszów zakupiło 
również ogrodowe nasa-
dzenia ozdobne. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 
33.211,29 zł. W  tym dota-
cja z  Urzędu Marszałkow-
skiego: 9.694,38 zł, Fundusz 
sołecki: 23.411,29 zł, środ-
ki własne Gminy Tuszyn: 
105,62 zł.

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOW-
SKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
W 2021 R. NA REALIZACJĘ INWESTY-
CJI PN: „ZAKUP PIECA GAZOWEGO 
GASTRONOMICZNEGO 6-PALNIKOWE-
GO Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM 
I WITRYNY CHŁODNICZEJ”.
Dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców sołectwa Ju-
troszew, a  także dzięki po-
zyskanej dotacji celowej 
z  Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Łódz-
kiego na dofinansowanie 
bieżących zadań własnych 
gminy w  zakresie realizacji 
projektu lokalnego, został 
zakupiony piec gazowy ga-
stronomiczny 6-palnikowy 
z  piekarnikiem elektrycz-
nym i  witryna chłodnicza. 
Zadanie w  kwocie 10.000 
zł  sfinansowano z  budżetu 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego. 

ZADANIA 
REALIZOWANE 
Z FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO

W PAŹDZIERNIKU 2021 R. WYKONANO 
OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIE-
TLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKWINIE
Zakres prac obejmował 
wyrównanie terenu pod 
ogrodzenie, wykonanie 
podmurówki z  płyty beto-
nowej o  wysokości 25 cm, 
ustawienie słupków stalo-
wych, montaż paneli meta-
lowych o wysokości 123 cm. 
Wykonano 70 mb ogrodze-
nia oraz bramę o  szerokości 
5 m z  furtką o  szerokości 
1m. Wartość zamówienia 
21.069,99 zł.

Wykonawcą była Firma 
„MARCO Marcin Nawroc-
ki”, ul. Południowa 6, 95-080 
Tuszyn. 

W PAŹDZIERNIKU 2021 R. UPORZĄD-
KOWANO I ZAGOSPODAROWANO 
TEREN NALEŻĄCY DO ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W ŻEROMINIE
Zadanie wykonano w  ra-
mach środków z  funduszu 
sołeckiego. Zakres prac 
obejmował wywóz gruzu 
oraz elementów betonowo-
-metalowych znajdujących 
się na terenie działki, wy-
cinkę krzaków oraz zarośli, 
rekultywację nawierzchni, 
wyrównanie terenu (zgra-
bienie, wałowanie), zasia-
nie trawy. Koszt zadania 
wyniósł 18.400,00 zł. Wy-
konawcą było Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych 
„BIZMEX” Zdzisław Biało-
wąs, 95-080 Tuszyn, Kru-
szów, ul. Żeromińska 17A.

ZAKUP OKIENNYCH ROLET WE-
WNĘTRZNYCH DO ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W GARBOWIE.
Zakupiono 6 szt. (plis okien-
nych w  kolorze) rolet we-
wnętrznych do świetlicy 

 Teren należący do świetlicy w Żerominie  Termomodernizacja Liceum i Przedszkola

„
DOFINANSOWANIE 
ZEWNĘTRZNE NA 
PRZEBUDOWĘ I ROZ-
BUDOWĘ STADIONU 
MIEJSKIEGO W TU-
SZYNIE TO KWOTA  
4 MLN 612 TYS. ZŁ

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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wiejskiej w  Garbowie. Wy-
konawca: PHU Baranowski 
Jacek, ul. Łąkowa 10, 95-080 
Tuszyn. Rolety zamontowa-
no dnia 15.11.2021 r. Kosz za-
mówienia 1.850,00 zł brutto.

ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ 
W UL. DYLEWSKIEJ W GÓRKACH 
MAŁYCH (SKRZYŻOWANIE UL. DYLEW-
SKIEJ I UL. SZCZUKWIńSKIEJ)
22.11.2021r. wysłano za-
pytanie cenowe do trzech 
firm zajmujących się mon-
tażem lamp solarnych. Ter-
min złożenia oferty do dnia 
29.11.2021r. Została złożona 
jedna oferta cenowa. Kwota 
w  budżecie dla przedmioto-
wego zadania 14.400,00 zł, 
w  tym koszt dokumentacji 
projektowej 6.000,00 zł. Po-
zostaje do wydatkowania 
8.400,00 zł brutto.

WYKONANIE REMONTU POMIESZ-
CZENIA GOSPODARCZO-KUCHEN-
NEGO W BUDYNKU STRAŻNICY OSP 
JUTROSZEW
Dnia 17.09.2021r. podpisa-

no umowę z  Wykonawcą 
dla przedmiotowego zada-
nia, z  terminem wykonania 
do dnia 16.11.2021r. Wy-
konawca: JUL-BUD Paweł 
Pokora, Jutroszew 16, 95-
080 Tuszyn. Zakres prac: 
wydzielenie pomieszczenia 
o  powierzchni 9m², ułoże-
niu płytek podłogowych 
oraz pomalowanie ścian. 
Zadanie zostało wykona-

ne w  terminie i  odebrane 
protokołem odbioru dnia 
25.11.2021r. Koszt 1.990,00 
zł brutto.

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ 
W BUDYNKU OSP KRUSZÓW
Dnia 07.07.2021 r. podpi-
sano umowę z  firmą „IS IN-
STAL-SERWIS” Zakład Usłu-
gowy Robert Maj, Jarosław 
Zakrzewski, ul. Rzgowska 1, 

95-080 Tuszyn, której przed-
miotem jest wykonanie 
dokumentacji projektowej 
na potrzeby przebudowy 
instalacji gazowej w budyn-
ku, uzyskanie wymaganych 
warunków, decyzji oraz wy-
konanie robót związanych 
z  przebudową instalacji 
gazowej i  uzyskaniem eks-
pertyzy kominiarskiej. Dnia 
23.11.2021r. Wykonawca 

złożył do Zamawiającego 
zawiadomienie o  zakończe-
niu realizacji umowy. Koszt 
zadania: 7.380,00 zł. Dodat-
kowo  do świetlicy zakupio-
no krzewy ozdobne do na-
sadzenia za kwotę 350,00 zł 

ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW 
DO SALI OSP W WODZINKU
01.10.2021r. podpisano umo-
wę z  Wykonawcą dla przed-

miotowego zadania, z  termi-
nem wykonania 19.11.2021r. 
Wykonawca: Firma ARSEM 
Anna Łuczak, ul. Rojna 17, 
91-142 Łódź. Zadanie zostało 
wykonane w  terminie i  ode-
brane protokołem odbioru 
dnia 17.11.2021r. Zakres prac 
obejmował: dostawę i  mon-
taż kompletu urządzenia 
(AUX Freedom AUX-24FH) 
o  mocy chłodzenia/grza-
nia 7,0 kW / 7,0 kW wraz 
z  uruchomieniem, regulacją, 
niezbędnymi robotami to-
warzyszącymi, dostarcze-
niem i  montażem instalacji 
(chłodniczej, skroplin i  elek-
trycznej), systemem odpro-
wadzania skroplin. Umowa 
podpisana z  Wykonawcą 
obejmuje również przepro-
wadzenie niezbędnych, 
okresowych przeglądów 
urządzenia w  czasie trwania 
całego okresu gwarancji tj. 60 
miesięcy, w  ramach wyna-
grodzenia za realizację przed-
miotowego zamówienia.
Wartość zadania: 7.908,90 zł
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TUSZYŃSKIE KOŁA EMERYTÓW NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
MIMO OKRESU PANDEMII, KTÓRA NIESTETY WYWIERA NA WSZYSTKICH NEGATYWNY WPŁYW, TUSZYŃSKIE KOŁA ZRZESZAJĄCE SENIORÓW PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ, DZIĘKI KTÓREJ CHOĆ 

NA CHWILĘ ICH CZŁONKOWIE MOGĄ ZAPOMNIEĆ O PROBLEMACH DNIA CODZIENNEGO

Za sobą mamy już blisko 
dwa lata ograniczeń w  kon-
taktach społecznych, dla-
tego coraz ważniejsze stają 
się zgodne z  obostrzeniami 
wynikającymi z  pandemii 

wszelkie działania, pozwala-
jące zorganizować czas wol-
ny zwłaszcza osobom miesz-
kającym samotnie.

Tak właśnie dzieje się w Kole 

Emerytów nr 11 „Marzenie” 
z Tuszyna i Kole Emerytów nr 
10 z  Tuszyna Lasu. W  sumie 
blisko 150 osób bierze udział 
w  organizowanych wyda-
rzeniach. Koło Emerytów 
„Marzenie” z  Tuszyna tylko 
w  bieżącym roku zorganizo-
wało Dzień Inwalidy i  Dzień 
Seniora wraz z  poczęstun-
kiem, upominkami i wieczor-
kiem tanecznym, wycieczki 
do: Częstochowy, Kielc i  Ro-
galina, Pożegnanie Lata, wy-
jazdy do Teatru Wielkiego 
w  Łodzi na koncert pt: „Naj-
piękniejsze Chóry Świata” 
i balet „Ziemia obiecana” oraz 
obok cyklicznych spotkań 
odbywających się co dwa 
tygodnie, zorganizowano 
tradycyjne „Andrzejki”, „Mi-
kołajki” i  spotkanie opłatko-
we połączone z  upominkami 
i śpiewaniem kolęd.

Koło Emerytów nr 10 z  Tu-
szyna Lasu w 2021r. zorgani-
zowało pikniki integracyjne 

połączone z  wieczorkami 
tanecznymi, wycieczkę ro-
werową, jeden z cyklicznych 
wyjazdów do Łodzi w  celu 
poznawania historii miasta 
i  zwiedzanie Pałacu Poznań-
skiego, wycieczkę do Ciecho-
cinka i  Torunia, wyjazd do 
Teatru Powszechnego w  Ło-
dzi na spektakl „Wykapany 
Zięć” oraz spotkanie z  okazji 
Dnia Seniora. Na cykliczne 

spotkania obydwu Kół swo-
je sale dwa razy w  miesiącu 
udostępnia bezpłatnie Miej-
skie Centrum Kultury im. 
Wł. St. Reymonta w  Tuszy-
nie z  filią w  Tuszynie Lesie. 
Warto dodać, iż w  grudniu 
br. powstało kolejne, trzecie 
już Koło Emerytów w Tuszy-
nie nr 13 pod nazwa „Młodzi 
Duchem”, które będzie orga-
nizowało spotkania w  MCK 

w  Tuszynie dwa razy w  ty-
godniu (poniedziałek i  śro-
da). Wszystkie działania 
kierowane do Seniorów to 
jedynie mała cząstka tego co 
powinniśmy zrobić aby ich 
jesień życia była po prostu 
piękna. Dziękując za wszyst-
ko, życzymy Seniorom dużo 
zdrowia, szczęścia i  wielu 
ciekawych pomysłów na 
nowy rok!

 Koło Emerytów z Tuszyna Lasu

 Koło Emerytów z Tuszyna

 ul.Tylna w Mąkoszynie  W Kruszowie pod dębem

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
https://presspekt.pl
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„
„KTO MA SILNĄ WOLĘ 
I SILNĄ CHĘĆ SŁUŻ-
BY LUDZIOM, TEMU 
ŻYCIE PIĘKNYM BĘ-
DZIE SNEM, CHOĆBY 
DROGA DO CELU BYŁA 
POPLĄTANA , A MYŚLI 
NIESPOKOJNE.” - JA-
NUSZ KORCZAK

NOWA SIEDZIBA MOPSU
NOWA SIEDZIBA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MARIUSZA CHOŁUJA W TUSZYNIE – OFICJALNE OTWARCIE, NOWE PERSPEKTYWY

W  dniu 26 listo-
pada br. odby-
ło się oficjalne 
otwarcie nowej 

siedziby Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej im. 
Mariusza Chołuja w  Tu-
szynie, mieszczącej się  
obecnie przy ul. 3 Maja 49 
w  Tuszynie. Wydarzenie 
połączone było z  odsłonię-
ciem pamiątkowej tablicy 
poświęconej wieloletniemu 
kierownikowi tuszyńskie-
go MOPS-u  – ś.p. Mariuszo-
wi Chołujowi, któremu we 
wrześniu br. Rada Miejska 
w Tuszynie nadała pośmiert-
nie tytuł „Zasłużony dla Tu-
szyna”.

Podczas wydarzenia obecni 
byli m.in.: wicewojewoda 
łódzki – Pan Piotr Cieplucha, 
wicedyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w  Łodzi 
– Pan Przemysław Olczak, 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Ło-
dzi – Pani Urszula Łużniak, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Tuszynie – Pan An-
drzej Małecki wraz z  radny-
mi, radny powiatowy – Pan 
Sylwester Golus, burmistrz 
miasta Tuszyna – Pan Witold 
Małecki wraz z  dyrektorami 
i kierownikami jednostek or-
ganizacyjnych i  szkół z  Gmi-
ny Tuszyn, proboszczowie 
tuszyńskich parafii, przedsta-
wiciele stowarzyszeń z  tere-
nu naszej gminy, pracownicy 
tuszyńskiego MOPS-u na cze-
le z  kierownikiem – panem 
Mariuszem Kulikowskim, 

mieszkańcy Tuszyna oraz 
przedstawiciele Zakładu Ak-
tywności Zawodowej, które-
go siedziba mieści się także 
przy ul. 3 Maja 49 w Tuszynie. 
Na uroczystość przybyła tak-
że żona, syn i brat ś.p. Mariu-
sza Chołuja. Po uroczystym 

otwarciu i odsłonięciu tablicy 
pamiątkowej zaproszeni go-
ście, nie kryjąc wzruszenia 
składali gratulacje i życzenia. 
Uroczystość podsumował 
przepiękny koncert w wyko-
naniu podopiecznych Zakła-
du Aktywności Zawodowej 
w  Tuszynie oraz solisty Te-
atru Muzycznego w  Łodzi – 
Pana Lesława Białeckiego. 

Nowa siedziba MOPS to 
nowoczesny, jednokondy-
gnacyjny budynek o  po-
wierzchni 293,61 m2, z  prze-
stronnymi pomieszczeniami. 
Mieszkańcy gminy będą mo-
gli załatwiać sprawy z  za-
kresu pomocy społecznej 
i  uzyskać kontakt z  właści-
wym pracownikiem w  od-
powiednich warunkach lo-
kalowych, komfortowo i  bez 
natłoku. Pozyskanie przez 
Gminę Tuszyn dofinanso-
wania z  Funduszy Europej-
skich przyczyniło się do tego, 
że kolejny pustostan został 

zaadaptowany, aby służyć 
mieszkańcom naszego miasta 
i  gminy. Gruntowny remont 
budynku i jego kompleksowa 
termomodernizacja współfi-
nansowana została w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 
(Oś priorytetowa IV: Gospo-
darka niskoemisyjna). Budy-
nek został przystosowany 
również do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 
ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020 
(POPŻ) – EFEKTY REALIZACJI POD-
PROGRAMU 2020
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej im. Mariusza Cho-
łuja w  Tuszynie informuje, 
że w  okresie od marca  do 
lipca  2021 przy współpra-
cy z  Bankiem Żywności im. 
Marka Edelmana w  Łodzi  
realizował krajowy Program 
Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa na lata 2014-2020 

(PO PŻ) Podprogram 2020. 
Program współfinansowany 
został z  Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Celem przed-
sięwzięcia było zapewnienie 
najuboższym mieszkańcom 
naszej gminy pomocy żyw-
nościowej oraz umożliwie-
nie im uczestnictwa w  dzia-
łaniach w  ramach środków 
towarzyszących. W  rezulta-
cie wsparciem w  formie nie-
odpłatnie dystrybuowanej 
żywności objętych zostało 
ponad 374 beneficjentów 
z  terenu gminy Tuszyn żyją-
cych samotnie, borykających 
się z  problemem bezrobocia, 
niezaradnych życiowo, do-
tkniętym niepełnospraw-
nością lub długotrwałą cho-
robą,  uzyskujący dochód 
nieprzekraczający 1 542,20 zł 
w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej a także dzieci, 
które wychowują się w  ro-
dzinach o niskich dochodach, 
tj. 1  161,60 zł w  przypadku 

osoby w  rodzinie. Osoby te 
co najmniej trzy razy otrzy-
mały paczki żywnościowe. 
Początkowo, przed przystą-
pieniem do realizacji Pod-
programu 2020 zakładano 
pomoc dla 250 osób, co ozna-
cza, że w  trakcie trwania 
Podprogramu 2020 zwięk-
szono liczbę odbiorców 
o  124 osoby potrzebujące 
wsparcia. Beneficjenci Pod-
programu 2020 otrzymali 
pełnowartościowe produkty 
żywnościowe z  długotermi-
nowym okresem spożycia, 
m.in. cukier, mleko, ser żółty, 
olej rzepakowy, ryż, płatki 
owsiane, makaron, kaszę, 
filet z  makreli, szynkę dro-
biową, szynkę wieprzową, 
fasolkę po bretońsku, pasz-
tet, koncentrat pomidorowy, 
marchewkę z groszkiem, bu-
raczki wiórki, mus jabłkowy, 
powidła śliwkowe, miód 
oraz herbatniki. Łączna ilość 
pozyskanej żywności to 
44 152 kg. W ręce najbardziej 
potrzebujących trafiło 1876 
paczek żywnościowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej im. Mariusza 
Chołuja w  Tuszynie  składa 
serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom zaan-
gażowanym w  dystrybucję 
artykułów spożywczych, 
trwającą nieprzerwanie pod-
czas drugiego roku pandemii 
COVID-19. Dzięki Państwa 
przychylności i  pomocy mo-
gliśmy po raz kolejny zakoń-
czyć w  terminie realizację 
Podprogramu 2020 POPŻ. 

XV EDYCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PRZY SP 1 W TUSZYNIE
 04.12.2021R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE BYŁ SZCZEGÓLNIE WYJĄTKOWY

 Otwarcie MOPS

Dzięki życzliwości  p. Dy-
rektor Joanny Owczarek 
– Szymajdy oraz wspaniale 
działającej p. Annie Rubach 
– sekretarz Rady Rodziców 
odbyła się kolejna, bo już XV 
edycja Honorowego Odda-
wania Krwi.                 
                  
Do ambulansu, który stanął 
przed szkołą zgłosiło się 18 
chętnych osób, z  których 17 
udało się zarejestrować. Łącz-
nie zebrano 7650 ml  krwi. 
Do akcji przyłączyła się moc-

no zaangażowana młodzież 
z Samorządu Uczniowskiego: 
Martyna Andrzejczak i  Kin-
ga Kowalczyk z  kl.8a. oraz 
Jakub Tyszko  z  kl.8c, nad 

którymi opiekę sprawowa-
ła p. Emilia Kobylarczyk. 
Do grupy dołączyła rów-
nież Rozalia Janiak z  kl.8a. 
Uczniowie w  podziękowa-

niu za szczytny cel, zaprosili 
Drogich Krwiodawców na 
mały poczęstunek, obdaro-
wali  własnoręcznie upie-
czonymi pierniczkami oraz 
wręczyli maseczki i  płyny 
do dezynfekcji, których do-
starczyli tuszyńscy strażacy. 
Za co gorąco dziękujemy. Do 
poprzedniej -  XIV edycji Ho-
norowego Krwiodawstwa, 
która odbyła się 25.09.2021r. 
zgłosiło się 23 chętnych osób, 
z  których 21 udało się zare-
jestrować. W  sumie łącznie 

zebrano 9450 ml krwi. Mło-
dzież z  Samorządu Uczniow-
skiego w  ramach podzięko-
wania zaprosiła Darczyńców 
na domowe wypieki oraz 
wręczyła wcześniej przygo-
towane kartki z podziękowa-
niem.

Podczas obu edycji odbyła 
się  zbiórka słodyczy dla pod-
opiecznych z  Domu Dziecka 
Nr 9 w  Łodzi. Tutaj nasi Ho-
norowi Krwiodawcy rów-
nież nie zawiedli. Łącznie 

zebrano 240 tabliczek czeko-
lady. 

Dziękujemy za cenny dar 
jakim jest krew oraz za przy-
czynek do uśmiechu dziec-
ka. Zapraszamy wszystkich 
chętnych 5 lutego 2022r, 
kiedy to odbędzie się kolej-
na edycja Honorowego Od-
dawania Krwi. BO WARTO 
POMAGAĆ!

Emilia Kobylarczyk 
opiekun Samorządu Uczniow-

skiego SP1  w Tuszynie

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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INFORMACJE 
O PROJEKCIE 
RAZEM POSPRZĄTA-
MY ŚWIAT JUŻ 
NIEDŁUGO POJAWIĄ 
SIĘ NA FACEBOOKU 
NA PROFILU 
FUNDACJI „ATELIER 
OF SKILLS” ORAZ 
NA OFICJALNEJ 
STRONIE 
INTERNETOWEJ 
URZĘDU MIASTA 
W TUSZYNIE WWW.
TUSZYN.ORG.PL

DZIEJE SIĘ W SP W WODZINIE 
PRYWATNYM

PROJEKTY „ATELIER OF SKILLS”
JESIENNE PROJEKTY FUNDACJI 
„ATELIER OF SKILLS”
Fundacja „Atelier of Skills” 
zakończyła realizację dwóch 
projektów, z  których sko-
rzystali mieszkańcy gminy 
Tuszyn i okolic. Projekt „Z ki-
jami idziemy po zdrowie” był 
sfinansowany ze środków 
Województwa Łódzkiego. 
Jego celem było przeciwdzia-
łanie skutkom pandemii Co-
vid-19 poprzez propagowa-
nie aktywnego trybu życia 
i  zachęcanie mieszkańców 
województwa do nawiązy-
wania wzajemnych relacji. 
Od początku września z bez-
płatnych treningów skorzy-
stało łącznie 50 osób. Zajęcia 
prowadziła instruktorka, 
która pokazywała prawidło-
wą technikę chodzenia z „ki-
jami” i dbała o to, aby nikt nie 
zaczynał treningu bez roz-
grzewki. Na zakończenie pro-
jektu zorganizowano ogni-
sko i  poczęstunek, a  każdy 
uczestnik otrzymał świątecz-
ny upominek. Drugi projekt 

realizowany przez Fundację 
to „Muzyczna Jesień w  Tu-
szynie”. Uczestniczyło w nim 
17 osób, w  tym osoby z  nie-
pełnosprawnościami oraz 
seniorzy. W ramach projektu 
zrealizowany był cykl warsz-
tatów wokalnych pod kie-
runkiem instruktora p. Mi-
rosława Klimczaka. Efektem 
warsztatów był koncert pn. 
„Śpiewanki Niepodległościo-
we”. Uczestnicy warsztatów 
wystąpili także w  kościele 
św. Witalisa w Tuszynie pod-
czas gminnych obchodów 
Święta Niepodległości. Pro-
jekt „Muzyczna Jesień w  Tu-
szynie” sfinansowany był 
ze środków Narodowego In-
stytutu Wolności-Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w   ramach 
programu NOWE FIO na lata 
2021 – 2030.

RAZEM POSPRZĄTAMY ŚWIAT 
Od stycznia 2022r. Funda-
cja „Atelier of Skills” rozpo-
czyna realizację projektu 

ekologicznego pn.: „Razem 
posprzątamy świat”. Celem 
projektu będzie zwrócenie 
uwagi mieszkańców gmin 
Tuszyn, Rzgów i  Brójce na 
problem zaśmiecania ich 
okolicy, zintegrowanie spo-
łeczności lokalnej wokół 
tematu ekologii oraz zachę-
cenie mieszkańców do po-

dejmowania działań na rzecz 
środowiska. W  ramach pro-
jektu mieszkańcy zachęcani 
będą do tworzenia tzw. eko-
-patroli, czyli małych przy-
jacielskich lub rodzinnych 
grup, które regularnie będą 
sprzątać swoją okolicę. Każ-
dy eko-patrol otrzyma pa-
kiet startowy, a w nim kije do 

zbierania śmieci, worki, ręka-
wiczki, bidon, śniadaniówkę 
oraz odblask. Dla najbardziej 
aktywnych eko-patroli prze-
widziane są nagrody. Po-
nadto zrealizowane zostaną 
warsztaty ekologiczne, m.in. 
tworzenia ekologicznych 
kosmetyków, zastosowania 
idei zero/less waste w  co-
dziennym życiu, upcyklingu. 
Uczestnicy wezmą udział 
w  wyjazdach do gospo-
darstw ekologicznych, gdzie 
prowadzone będą warszta-
tach edukacyjno-integracyj-
ne. Już w styczniu ogłoszony 
zostanie konkurs plastyczny 
na plakat o  tematyce ekolo-
gicznej. Zwycięska praca po-
służy do stworzenia plakatu 
informacyjnego o  projekcie, 
a  jej autor otrzyma nagrodę. 
Działania będą finansowane 
z  dotacji otrzymanej  z  pro-
gramu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy finan-
sowanego z  Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

UCZNIOWIE WSPIERAJĄ  
SZLACHETNĄ PACZKĘ
Już po raz kolejny spo-
łeczność szkolna bierze 
udział w  ogólnopolskiej 
akcji SZLACHETNA PACZ-
KA. Finał akcji odbył się 
10 grudnia. Pomoc trafiła 
do potrzebującej rodziny. 
Składamy serdeczne po-
dziękowania dla wszyst-
kich uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli za wspar-
cie! Pieczę nad przebiegiem 
i  zbiórką trzymały panie: 
M. Tomaszewska i  E. Błasz-
czyk.

SUKCESY W PLEJADA 2021
Uczniowie naszej szkoły 
w  listopadzie br. brali udział 
w  spotkaniach muzycznych 
PLEJADA 2021 i  odniesli ko-
lejne sukcesy. Statuetki otrzy-
mali:  Maja i Szymon z klasy 2 
, Alicja z klasy 3, Emilia z klasy 
6, Adam (kl. 8 z chórem (kl. 6) . 
Dziękujemy Pani K. Sporysiak 
za wspaniałe przygotowanie 
dzieci do konkursu.

WYSOKIE MIEJSCA 
W III GMINNYM KONKURSIE 
REC YTATORSKIM
Nasi uczniowie brali rów-

nież udział w  III Gminnym 
Konkursie Recytatorskim 
"Jesień słowem malowana", 
gdzie także odnieśli sukce-
sy. W  kategorii klas I-III - 2. 
miejsce dla Weroniki z  kl.3 
, w  kategorii klas IV-VI - 1. 
miejsce dla Cypriana z  kl.5 
i  2. miejsce dla Mai z  kl.5, 
w  kategorii klas VII-VIII - 1. 
miejsce ex aequo dla Ma-
rii i  Jana z  kl.8. Serdeczne 
podziękowania dla Pani M. 
Goszczyńskiej, K. Sporysiak 
oraz I. Koseckiej za czas po-
święcony w  przygotowanie 
uczniów do konkursu.

ŚWIĘTA W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ W TUSZYNIE

Pracownicy filii Zakładu Ak-
tywności Zawodowej „Ja – Ty 
– My” w  Tuszynie nie tracą 
energii i  z  pomocą zimowej 
aury, pełni entuzjazmu przy-
gotowują się do świąt.

Pierwsze dekoracje bożona-
rodzeniowe i  przystrojone 
choinki zagościły w  prowa-
dzonej przez ZAZ restauracji 
już w  pierwszym tygodniu 
grudnia. Niepełnosprawni 
pracownicy ZAZ w  ramach 
terapii zajęciowej samodziel-
nie wykonywali stroiki świą-
teczne, zakładki do książek 

z  drewna, czy wieńce na gro-
by. Było to dla nich oderwanie 
od pracy w kuchni, a także roz-
wój motoryki małej i kreatyw-
ności oraz relaks. Tworzenie 
świątecznych ozdób okazało 
się źródłem ogromnej radości. 
Każdy z  beneficjentów wy-
kazał się wielkim zaangażo-
waniem oraz pomysłowością 
wkładając w swoją pracę wie-
le serca. Jej efekty można było 
oglądać w  siedzibie Zakładu 
Aktywności Zawodowej przy 
3 Maja 49 oraz podczas Wigilii 
Miejskiej w Tuszynie.

ZAZ Tuszyn

„
U NAS ŚWIĘTA TRWA-
JĄ CAŁY ROK, GDYŻ 
CZUJEMY SIĘ TUTAJ 
JAK JEDNA WIELKA 
RODZINA

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
http://www.tuszyn.org.pl/
http://www.tuszyn.org.pl/
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Stowarzyszenie Ko-
cham Tuszyn powstało 
20 grudnia 2016 roku. 
Anna Pasińska, Piotr 

Kudrzycki i  Ryszard Urban 
prowadzili pierwsze rozmo-
wy i  działania założycielskie 
oraz skonstruowali statut 
organizacji. Pomimo ciężkiej 
choroby w  założenie Stowa-
rzyszenia zaangażowana 
była Anna Pasińska, rodowi-
ta tuszynianka, która zmarła 
18 stycznia 2017r. Została 
upamiętniona nadanym ty-
tułem Honorowego Członka 
Stowarzyszenia Kocham Tu-
szyn. Główne cele Stowa-
rzyszenia to kultywowa-
nie tradycji, zbieranie 
wszelkich pamiątek 
związanych z  Tuszy-
nem i  okolicami, ta-
kich jak: eksponaty, 
dokumenty, stare pla-
ny i  mapy oraz archi-
walne zdjęcia. 

DZIAŁALNOŚĆ:
Przez 5 lat działalności Sto-
warzyszenie zorganizowało 
ponad 130 pokazów, wy-
staw i  konkursów. Prowadzi 
działalność wystawienni-
czą, wydawniczą – wydaje 
książki oraz medale ( Książ-
ki: „Legendy i  opowiadania 
tuszyńskie” 2019r., Nordic 
walking to sport dla ciebie 
2020r., „Zbiór wierszy wy-
branych” – wydanie obecne 
2021 r., Medale okoliczno-
ściowe wg własnych projek-
tów z  okazji 90-lecia Szpitala 
w  Tuszynku 1927 - 2017, 90 
rocznicy powstania Tuszyna 
Lasu 2018, 94 rocznicy śmier-
ci Władysława Reymonta 

2019, Chwała bohaterom bi-
twy warszawskiej 1920  - 100 
lecie cudu nad Wisłą 2020, 5 
lecia działalności Stowarzy-
szenia Kocham Tuszyn 2021). 
Stowarzyszenie Organizuje 
koncerty i  konkursy dla spo-
łeczności lokalnej począwszy 
od przedszkoli, pierwszych 
klas szkół podstawowych, 
dzieci, młodzieży, osób doro-
słych i  seniorów 60+. Ponie-
waż Stowarzyszenie Kocham 
Tuszyn nie posiada własnej 
siedziby, swoje wystawy or-

ganizuje dzięki uprzejmości 
osób i  zaprzyjaźnionych in-
stytucji w każdym możliwym 
miejscu. Dlatego współpra-
cuje z  następującymi insty-
tucjami: Centrum rehabilita-
cyjno-opiekuńcze Poddębina, 
Miejskie Centrum Kultury 
w  Tuszynie, Dzienny Dom 
Senior - Wigor w  Tuszynie, 
Firma EL-MOT Tuszyn, Go-
spodarstwo Ogrodnicze Ur-
szula Włodzimierz Bereziń-
scy, Kościół p.w. św. Witalisa 
w  Tuszynie, Kościół p.w. św. 
Krzysztofa w  Tuszyn Lesie, 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuszynie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tuszyn Lesie, PHU 
Kamet Tuszyn, Samorządowa 
Przychodnia Zdrowia w  Tu-
szynie, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w  Tuszynie, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Tuszyn Lesie, 
Szkoła Podstawowa w  Wo-
dzinie Prywatnym, Specja-
listyczny Szpital Gruźlicy, 
Chorób Płuc i  Rehabilitacji 
w Tuszynku, Tuszyńskie Cen-
trum Medyczne, Urząd Mia-
sta w  Tuszynie oraz Zakład 
fotograficzny Spektrum. 

PROMOCJA WYDARZEń:
Stowarzyszenie prowadzi 

promocję swoich działań 
na portalu społeczno-
ściowym Facebook. 
Bierze udział w  wy-
branych lokalnych im-
prezach, promując tym 

samym Gminę Tuszyn. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:
Obecny skład Zarządu Sto-

warzyszenia tworzą: Ryszard 
Urban (Prezes Zarządu), Da-
riusz Cholewa – Wiceprezes 
(Sekretarz), Jacek Zarzycki 
(Skarbnik).

REALIZOWANE CELE:
Główne cele Stowarzyszenia 
to kultywowanie tradycji, 
zbieranie wszelkich pamią-
tek historycznych związa-
nych z Tuszynem i okolicami, 
m.in.: takich jak dokumenty 
(również osobiste), stare pla-
ny i  mapy oraz archiwalne 
zdjęcia. W posiadaniu Stowa-
rzyszenia jest także kolekcja 
rzeźb lokalnego twórcy, Wła-
dysława Okasa - członka Ko-

misji Rewizyjnej Stowarzy-
szenia, cenionego metodyka 
oświaty i  sportu (historyk 
- pisarz, który wydał już po-
nad 30 książek).

DZIAŁACZE:
Stowarzyszenie Kocham Tu-
szyn współpracuje z wieloma 
osobami które służą swą po-
mocą przy realizacji imprez, 
projektów wystaw, konkur-
sów. Aktualnie w  stowarzy-
szeniu działa 20 członków.

AKTUALNOŚCI 2021:
Pomimo pandemii od począt-
ku roku można było zwiedzić 

 Komisja konkursowa  U Seniorów na Poddębinie

 Medal na pięciolecie Stowarzyszenia

 Wernisaż jednej ze 130 wystaw

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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„
DZIĘKUJEMY 
Z CAŁEGO SERCA 
WSZYSTKIM OSOBOM 
WSPÓŁPRACUJĄCYM 
Z NASZYM STOWA-
RZYSZENIEM, NA-
SZYM SPONSOROM 
I DARCZYńCOM, DZIĘ-
KI KTÓRYM MOŻLIWE 
JEST PROWADZENIE 
I ROZWIJANIE NASZEJ 
DZIAŁALNOŚCI SPO-
ŁECZNEJ

i oglądnąć nasze wystawy ta-
kie jak Internetowa wystawa 
płyt szelakowych”- zakończo-
na reportażem w  Telewizji 
Internetowej na kanale Re-
tro, Wystawa zabytkowego 
sprzętu  fotograficznego, In-
ternetowa wystawa „Szkoła 
Podstawowa nr 1 wczoraj 
i dziś 1930 – 2020”, Wystawa 
„70-lecie funkcjonowania 
publicznej ambulatoryjnej 
opieki medycznej na tere-
nie gminy Tuszyn kontynu-
owanej przez Samorządową 
Przychodnię Zdrowia”,  Wy-
stawa „Zabytkowe narzędzia 
chirurgiczne”, Wystawa pro-

jektów inicjałów do książki 
„Opowiadania i  legendy tu-
szyńskie”, Wystawa Seba-
stiana Lipińskiego „Co kryje 
ziemia – minerały”, Wystawa 
„Koralikowe przydasie wy-
czarowała Karolina Lipińska”, 
Wystawa pokonkursowa 
Pisanki, Wystawa pokonkur-
sowa „Architektura i zabytki 
miasta Tuszyna i okolic”.

ZAKOńCZENIE KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO:
W  dniu 07.12.2021 w  Miej-
skim Centrum Kultury 
w  Tuszynie odbyło się  uro-
czyste wręczenie nagród. 
Laureatom  zorganizowa-
nego  przez Stowarzyszenie 
Kocham Tuszyn Konkursu 
fotograficznego pt. „Tu zaszła 
zmiana”. Celem Konkursu 
było propagowanie wiedzy 
o  mieście i  gminie Tuszyn 
poprzez przedstawienie za 
pomocą fotografii zmian, ja-
kie zaszły na przestrzeni lat 
w otaczającej nas przestrzeni. 

Laureaci konkursu:
 1 miejsce - Adam Kacperski,
 2 miejsce - Lena Kubiś,
 3 miejsce – Iga Czerwiń-
ska, wyróżnienie – Antosia 
Parzonka.
 Nagrodę specjalną Preze-
sa Zarządu Stowarzyszenia 
Kocham Tuszyn otrzymała 
Oliwia Minta.

WERNISAŻ:
7 grudnia 2021 r w Miejskim 
Centrum Kultury w  Tu-
szynie odbył się wernisaż 
autorki Krystyny Siekluc-
kiej. Pani Krystyna to z wy-
kształcenia ekonomistka, 

która po pracy oddaje czas 
swoim pasjom. Są to podróże 
oraz  przelewanie na płótno, 
owoców swej wyobraźni. 
Jest rysowniczką i malarką. 
Wciąż szuka swojej drogi 
w  malarstwie. Jej marze-
niem jest namalowanie ob-
razu, który można byłoby 
nazwać „nic a  jednak coś”. 
Z  całego serca  życzymy, 
by to marzenie się spełni-
ło. Aktualne, już wspaniałe 
prace wciąż możecie Pań-
stwo obejrzeć na wystawie 
w  Miejskim Centrum Kul-
tury w  Tuszynie. Wystawa 
Pani Krystyny to okrągła 
130, którą Stowarzyszenie 
Kocham Tuszyn zorganizo-
wało w ciągu 5 – lecia swojej 
działalności.

WIECZORNICA Z OKAZJI 
11 LISTOPADA:
Aby uczcić Dzień, w  których 
obchodzimy Święto Odzyska-
nia Niepodległości, spotkali-
śmy się na wieczornicy w sali 
Ośrodka Przystanek Zofiów-
ka. Na spotkanie zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie 
Kocham Tuszyn, licznie przy-
byli mieszkańcy i  zaproszeni 
goście. Wieczornicę  rozpoczę-
ła msza św. polowa celebro-
wana przez księdza Tadeusza 
Słobodzińskiego. Następnie 
swą prelekcję wygłosił Pan 
Władysław Okas. W części ar-
tystycznej odbyły się recytacje 
wierszy i występ Naddobrzyń-
skiego Kółka Śpiewaczego 
„Wniebogłosy”. Po niej nastą-
piło otwarcie autorskiej wy-
stawy rzeźby ludowej Pana 
Władysława Okasa.

MEDAL Z OKAZJI 5 ROCZNICY 
POWSTANIA STOWARZYSZENIA 
KOCHAM TUSZYN:
5 rocznica działalności Sto-
warzyszenia Kocham Tuszyn 
została upamiętniona wyda-
niem srebrnego i  złotego me-
dalu w  limitowanej ilości za-
projektowanego przez Prezesa 
Stowarzyszenia pana Ryszard 
Urbana. Ponieważ zgromadzo-
ne przez wiele lat unikatowe 
eksponaty zalegały w domach, 
zrodziła się więc myśl, aby 
pomieścić je w  jednym lokalu 
i  udostępnić jak największej 
ilości mieszkańców miasta 
i gminy Tuszyn. Ze Stowarzy-
szeniem Kocham Tuszyn moż-
na skontaktować się w każdej 
chwili przez e-mail lub tele-
fonicznie kocham.tuszyn@
wp.pl, tel 503 445 775.

 U Seniorów na Poddębinie  Wystawa koralikowe przydasie

 Medal na pięciolecie Stowarzyszenia

 Po konkursie „Tu zaszła zmiana”

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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JAGA JAGA JAGA  
- „JAGIELLONIA”

II LIGA WOJEWÓDZKA
Zakończyły się rozgrywki 
rundy jesiennej II ligi woje-
wódzkiej B1 Junior Młodszy. 
Drużyna Jagiellonii Tuszyn 
prowadzona przez trenera 
Tomasza Smykacza zajęła 
w  nich drugie miejsce za-
pewniając sobie awans do 
I  ligi. W  ostatnim meczu na 
własnym stadionie Jaga po-
konała AKS SMS Łódź 1:0 po 
bramce Kacpra Lisowskiego. 
Radość po meczu nie mia-
ła końca. Wszyscy zawod-
nicy, trenerzy oraz kibice 
byli zadowoleni z  pracy jaką 
wykonali piłkarze na tre-
ningach przez cały sezon. 
Skutkowała ona powrotem 
do I ligi w znakomitym stylu. 
Jagiellonia wygrała 10 z  12 
meczów strzelając przy tym 
48 bramek i  tracąc tylko 3. 
Drużyna trenera Smykacza 
rozegra jeszcze kilka gier 
kontrolnych, a następnie uda 
się na zasłużoną przerwę zi-
mową. Nie będzie ona jednak 
zbyt długa, gdyż zawodnicy 
wracają do treningów już na 
początku stycznia, aby w jak 
najlepszy sposób przygoto-
wać się do rozgrywek I  ligi. 
W  okresie przygotowaw-
czym Jaga rozegra kilka spa-
ringów z  bardzo mocnymi 
drużynami, aby być w  stu 
procentach gotowym na 
ligę. Skład Jagiellonii Tuszyn 
2005/2006: Kamil Gumola(B), 

Kacper Dutkiewicz(B), Filip 
Drzazga, Kacper Drzazga, 
Igor Gil, Jakub Jachowicz, 
Bartosz Jurek, Jan Klukow-
ski, Stanisław Kurzawa, Kac-
per Lisowski, Jan Maciejew-
ski(C), Mateusz Rzadkowski, 
Piotr Stęplewski, Kajetan 
Strapagiel, Florian Sokół, 
Wiktor Ziółkowski, Kacper 
Znojek, Bartosz Znojek. Tre-
nerzy: Tomasz Smykacz, Bar-
tosz Kaczmarek. 

MŁODA JAGA
Początek roku rozpoczęliśmy 
ważnym i  ciężkim turniejem 
we Wrocławiu. Stoczyli-
śmy kilka bardzo ciekawych 
pojedynków z  najlepszymi 
drużynami z  całej Polski. 
Wówczas zajęliśmy jedno 
z ostatnich miejsc. Ten turniej 

pokazał nam jak dużo jest 
jeszcze pracy przed zawod-
nikami i  trenerami. Przez 
cały rok rozegraliśmy wiele 
spotkań kontrolnych oraz 
braliśmy udział w wielu tur-
niejach m.in.w  Aleksandro-
wie, Pabianicach, Piotrkowie, 
Ksawerowie i  Płocku. Każdy 
następny mecz i  turniej po-
kazał jak duży progres osią-
gają nasi zawodnicy. Dzięki 
ciężkiej pracy chłopców, 
trenerów i  ogromnym zaan-
gażowaniu rodziców zosta-
ła podjęta decyzja o  udziale 
w rozgrywkach ligowych. Po 
wielu wygranych meczach 
chłopcy osiągnęli sukces 
i  zakończyli rozgrywki ligo-
we na pierwszym miejscu. 
Wtedy przyszedł moment 
na nieoczekiwane rozstanie 
z  trenerem Łukaszem Lu-
bińskim co chłopcy bardzo 
przeżyli. Z  tego miejsca chce-
my podziękować trenerowi 
Łukaszowi za zaangażowa-
nie i  ciężką pracę . Młoda 
Jaga nadal ciężko i  wytrwale 
trenuje pod okiem trenera 
Tomka Smykacza. Dzięki jego 
zaangażowaniu i  ogromnym 
doświadczeniu liczymy na 
kolejne sukcesy i  wygrane. 
Kończymy rok ważnym dla 
nas turniejem Cup po cichu 
licząc na wygraną. Skład dru-
żyny: A.Znojek, M.Bednarek, 
F.Pakuła, Sz.Kosiada, B.Kosia-
da, A.Smykacz, F.Smykacz, 

M.Kurpesa, W.Kłys, A.Tadeu-
siak, F.Karpiński,.J.Wachulec, 
W.Brandenburg, J.Maślinka, 
K.Płonek, M.Płonek, B.Sze-
fer, A.Florczyk, F.Biernacki, 
M.Frątczak, W.Michalak, 
B.Pawłowki, Maciągowski.

JAGIELLONIA TUSZYN ROCZNIK 2011
Ostatnie tygodnie były bar-
dzo aktywne dla młodych 
adeptów piłki nożnej Jagiel-
lonii Tuszyn. Po wygraniu 
pierwszej rundy rozgrywek 
Orlik, organizowanych przez 
Łódzki Związek Piłki Nożnej, 
nasza grupa trafiła do silnie 
obsadzonej ligi, gdzie już tak 
dobrze nam niestety nie szło. 
Nie mniej jednak rywaliza-
cja w  jednym szeregu z  taki-
mi zespołami jak AKS SMS, 
ŁKS Łódź czy PSV Łódź sama 

w  sobie jest dużą nobilitacją. 
Po zakończeniu rozgrywek 
ligowych nasza młoda Jagiel-
lonia w  dalszym ciągu ostro 
trenowała, a  zwieńczeniem 
tej pracy była podróż do 
Warszawy na ogólnopolski 
turniej Irzyk Cup. Nasz zespół 
wygrał rozgrywki grupowe, 
uzyskując 8 punktów, na co 
złożyły się dwa remisy (0:0 
z  Dwójką Międzyrzec Podla-
ski oraz 2:2 z Zjednoczonymi 
Stryków) oraz dwa zwy-
cięstwa (3:2 z  Ożarowianką 
Ożarów i  8:0 z  FC Wrocław 
II Academy). W  półfinale za-
graliśmy najlepszy mecz na 
turnieju - z  Talencikiem  Ra-
dom. Mecz zakończył się jed-
nak remisem 1:1, ale w  rzu-
tach karnych nasi piłkarze 
świetnie strzelali, a  nasza 

bramkarka Alicja Rusołow-
ska świetnie broniła - jak się 
później okazało, została wy-
brana na najlepszym bram-
karzem na turnieju.W  fina-
le trafiliśmy na zespół FC 
Wrocław Academy, gdzie 
doznaliśmy pierwszej poraż-
ki w  turnieju 2:3, tracąc gola 
na minutę przed końcem me-
czu. Do rzutów karnych i być 
może zwycięstwa zabrakło 
kilkudziesięciu sekund. Teraz 
przed młodymi piłkarzami 
i piłkarkami okres odpoczyn-
ku, ale na nowy rok już kry-
stalizują się plany rozwojowe 
dla tej niezwykle zdolnej gru-
py. Wybieramy się na kolej-
ny turniej, tym razem dwu-
dniowy, do Kleszczowa, gdzie 
rywalizować będziemy m.in. 
z Cracovią Kraków, ŁKS Łódź 
czy BKS Lublin. Cały czas po-
szukujemy również nowych 
twarzy do naszej grupy, 
a wszelkie informacje dostęp-
ne są pod numerem telefonu: 
668-385-396. Być może to 
właśnie Twoje dziecko będzie 
przyszłym Robertem Lewan-
dowskim? Przyjdź i sprawdź, 
nasi trenerzy z  pewnością 
w tym pomogą! Z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego 
Narodzenia składamy rów-
nież najszczersze życzenia 
wszystkim naszym kibicom, 
sympatykom i  mieszkańcom 
Tuszyna! 

R. Znojek

„
JAGIELLONIA WY-
GRAŁA 10 Z 12 
MECZÓW STRZELA-
JĄC PRZY TYM 48 
BRAMEK I TRACĄC 
TYLKO 3

SIATKARKI UMKS TUSZYN W STREFIE MEDALOWEJ KATEGORII JUNIOREK
ZAWODNICZKI UMKS TUSZYN ODNIOSŁY NIESAMOWITY SUKCES W ROZGRYWKACH NAJSTARSZEJ KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ

Znalazły się w grupie meda-
lowej po bardzo trudnej fazie 
baraży. Jeszcze bardziej nie-
samowity jest fakt, że miesz-
kanki tuszyńskiej ziemi są 
o dwa – trzy lata młodsze od 
pozostałych rywalek w  tej 
kategorii.

Możemy czuć się dumni, że 
Tuszyn ma w  swoich szere-
gach zdolną drużynę siatka-
rek, które tak godnie repre-
zentują Gminę Tuszyn. Poza 
znakomitymi umiejętnościa-
mi siatkarskimi wyróżniają 
się wysoką kulturą osobistą. 
UMKS podczas turnieju ba-
rażowego mierzył się z  naj-
większymi faworytami ligi 

– Łaskovia Łask, UKS „4" 
Aleksandrów Łódzki  oraz 
UKS Volley 34 Łódź. Nasz 
zespół wygrał dwa mecze 
w  stosunku 3:0 z  drużynami 
z  Aleksandrowa oraz Łodzi. 
W  ostatnim meczu musiał 
uznać wyższość rywalek 
z  Łasku po bardzo zaciętym 
spotkaniu; Rozwój siatkówki 
w Tuszynie stoi od lat na wy-
sokim poziomie. Jednak od 
pewnego czasu nabrał jeszcze 
większego rozpędu. W chwi-
li obecnej młodziczki UMKS 
Tuszyn znajdują się w pierw-
szej grupie ligi wojewódzkiej 
(strefa medalowa). Kadetki 
awansują do fazy play-off 
i  będą walczyć o  medale ligi 

wojewódzkiej w najbliższym 
czasie. Minisiatkówka – jest 
ikoną rozwoju sportów ze-
społowych dziewcząt w gmi-
nie Tuszyn. Dzieci biorące 
udział w  zawodach, dziew-
częta i  chłopcy w  rozgryw-
kach dla najmłodszych uczą 
się wspaniałych cech spor-
towych przydatnych w życiu 
codziennym, osiągając przy 
tym ponadprzeciętne rezul-
taty. Najstarsza drużyna tu-
szynianek jest wzorem dla 
młodszych koleżanek i  bar-
dzo chętnie przekazuje swoją 
siatkarską wiedzę młodszym 
adeptkom. Serdecznie Gratu-
lujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów!

„
W CHWILI OBECNEJ 
MŁODZICZKI UMKS 
TUSZYN ZNAJDUJĄ 
SIĘ W PIERWSZEJ 
GRUPIE LIGI WOJE-
WÓDZKIEJ (STREFA 
MEDALOWA)

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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MCK INFORMUJE I ZAPRASZA

11 listopada w  na-
szym mieście. 
T e g o r o c z n e 
obchody Naro-

dowego Święta Odzyskania 
Niepodległości miały miej-
sce w  kościele św. Witalisa 
w  Tuszynie. Rozpoczęły się 
tradycyjnie – mszą świętą 
w  intencji Ojczyzny, spra-
wowaną przez księdza Pro-
boszcza Marka Stępniaka. 
Następnie zagrała Orkiestra 
Dęta z  Tuszyna, a  uczestnicy 
projektu „Muzyczna jesień 
w  Tuszynie”, czyli pracowni-
cy Zakładu Aktywności Za-
wodowej, podopieczni Domu 
Dziennego Pobytu Senior 
Wigor w Tuszynie oraz człon-
kowie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dobrzynki zapre-
zentowali się podczas wzru-
szającego koncertu pieśni 
patriotycznych. Nie zabrakło 
stałego punktu programu 
listopadowego święta czyli 
wspólnego zdjęcia z flagą Pol-
ski! Ponad to można było obej-
rzeć wystawę „ Tak powstała 
niepodległa” znajdującą się na 
placu przed kościołem, przy-
gotowaną przez MCK. 

XXI PLEJADA ZA NAMI!
Rok temu PLEJADA czyli 
Spotkanie Dzieci i Młodzieży 
Muzykującej Miasta i  Gmi-
ny Tuszyn obchodziła swoje 
dwudziestolecie. Niestety, 
pandemia nie pozwoliła od-
powiednio uczcić jubileuszu. 
Tegoroczna XXI PLEJADA 
pokazała, że mimo to impre-
za niezmiennie cieszy się 
ogromnym zainteresowa-
niem młodych artystów oraz 
widzów, którzy ich okla-
skują. W  piątkowy wieczór 
26 listopada 2021 na scenie 
Miejskiego Centrum Kultury 
im. Wł. St. Rymonta w  Tu-
szynie zaprezentowało się 26 

wykonawców reprezentują-
cych szkoły z  terenu Gminy 
Tuszyn, MCK w  Tuszynie 
oraz zgłoszenia prywatne. 
Mimo, że impreza nie jest 
konkursem, ale organiza-
torzy tradycyjnie powołali 
jury aby uhonorować osoby 
szczególnie uzdolnione i  pre-
zentujące ponadprzeciętne 
przygotowanie do występu. 
O  wysokim poziomie tego-
rocznych prezentacji świad-
czy to, że jury w  składzie 
Wojciech Skibiński i  Bogdan 
Grad uhonorowało aż 15 ar-
tystów. Wyróżnienia otrzy-
mali: Maja Barańska, Szymon 
Goszczyński, Barbara Walas, 
Alicja Sochacka, Marianna 
Fałek, Lena Bartłomiejczyk, 
Aleksander Krzyżanowski, 

Amelia Strumiłło, Lena Połe-
tek,Norbert Jach, Aleksandra 
Gruszczyńska, Adam Olczyk 
wraz z chórem, Bartosz Knul, 
Emilia Osmulska, Adrianna 
Błoch. Podziękowania trafi-
ły również do instruktorów 
i  opiekunów młodych arty-
stów. Wszyscy występują-
cy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz tradycyjne 
przypinki. PLEJADA z  roku 
na rok cieszy się niesłabną-
cą popularnością  a  poziom 
prezentacji muzycznych jest 
coraz większy. Zdaniem po-
mysłodawcy i  koordynatora 
PLEJADY Bogdana Lesiaka, 
zasługuje ona na miano im-
prezy o randze wojewódzkiej. 
Miejmy nadzieję, że kolejny 
jubileusz 25 lat świętować 
będziemy właśnie w  takiej 
formie. 

ŚW. MIKOŁAJ W TUSZYNIE
5 grudnia w MCK w Tuszynie 
miało miejsce magiczne wy-
darzenie. Św. Mikołaj lecąc 
do domu zobaczył z  daleka 
pięknie ozdobiony budy-
nek MCK, dlatego postano-
wił zatrzymać się na krótką 
przerwę przed dalszą drogą 
i  sprawdzić, czy w  naszym 
mieście wszystkie dzieci były 
grzeczne w  tym roku. Naj-
pierw pięknie wystrojone Mi-
kołajki zorganizowały kon-
kursy na scenie, m.in.wojnę 
na śnieżki, wyścigi balonów 
oraz konkurs na najdłuższy 
łańcuch choinkowy, za któ-
re zwycięzcy dostali piękne 
dyplomy i  słodkie upominki. 
Natomiast jeden z  reniferów 
pomógł dzieciom narysować 
listy do Mikołaja (które po-
tem dzieci zapakowały Miko-
łajowi do worka) oraz ubrać 
choinkę, by Mikołaj i jego po-
mocnicy czuli się jak w domu. 
Po zabawach dzieci obejrzały 

bajkę o  “Rybaku i  złotej ryb-
ce” w  wykonaniu łódzkiego 
Teatru Psikus. Gdy zrobiło 
się już późno i  goście musieli 
ruszyć w dalszą drogę, Miko-
łaj złożył dzieciom i rodzicom 
życzenia świąteczne i  nowo-
roczne, zabrał worek oraz 
listy od dzieci i poleciał dalej. 
Jednak wcześniej zdradził 
Pani Dyrektor w  sekrecie, 
że wszystkie dzieci i  dorośli 
w Tuszynie są bardzo grzecz-
ne i na pewno znajdą w tym 
roku prezenty pod choinką.

KONKURSY DLA DZIECI 
MŁODZIEŻY W MCK
Miejskie Centrum Kultury 
w  Tuszynie wychodząc na-
przeciw uzdolnieniom dzieci 
i  młodzieży z  naszego miasta 
i  gminy corocznie organizu-
je różnego typu konkursy. 
W  trwającym obecnie roku 
szkolnym 2021/2022 udało 
nam się przeprowadzić dwa, 
a kolejny jest w trakcie reali-
zacji. Pod koniec paździer-
nika sala zabaw „ Figloraj” 
po raz pierwszy zaprosiła 
do konkursowych zmagań 
przedszkolaki, których za-
daniem było przygotować 
Najpiękniejszą Dynię Ha-

loweenową. Napłynęło do 
nas 15 wyjątkowych prac, 
wykonanych wspólnie przez 
dzieci i  rodziców. Jury za 
najpiękniejsze dynie uzna-
ło te autorstwa: Igora Szat-
kowskiego, Krzysia Paturaja, 
Antoniego Modzelewskiego 
oraz Huberta Barańskiego. 
Ponadto wszystkie dzieci 
biorące udział w  konkursie 
otrzymały dyplomy i  upo-
minki. Z konkursowych dyń, 
przystrojonych w  sukienki, 
koraliki czy  kapelusze stwo-
rzyliśmy wystawę, którą 
można było oglądać przed 
naszym budynkiem. W  li-
stopadzie zaprosiliśmy dzieci 
i młodzież szkolną  do rywa-
lizacji  w  III Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim „ Jesień 
Słowem Malowana”, którego 
mottem przewodnim był 
fragment wiersza Leopolda 
Staffa „ Deszcz Jesienny”. 
Przesłuchania odbyły się 
w  sali widowiskowej MCK, 
a  wzięło w  nich udział po-
nad 30 uczniów ze szkół 
naszej gminy: SP nr 2, SP 
w  Górkach, SP w  Wodzinie 
Prywatnym oraz LO w  Tu-
szynie. Uczestnicy oceniani 
byli przez jury w składzie: p. 

Danuta Wojciechowska, p. 
Mirosław Klimczak, p. Woj-
ciech Skibiński z  uwzględ-
nieniem czterech kategorii 
wiekowych. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim za 
udział oraz nauczycielom 
i  rodzicom za przygotowa-
nie dzieci do recytacji oraz 
obecność; W  grudniu nato-
miast ogłosiliśmy konkurs 
plastyczny na Najpiękniej-
szą Kartkę Bożonarodze-
niową, dedykowany przed-
szkolakom oraz uczniom 
szkoły podstawowej (klasy 
I-VI). Na prace konkursowe 
czekamy do 22. grudnia. 
Więcej informacji na temat 
konkursu można uzyskać 
pod numerem: 42  614 25 
89, adresem e-mail: sekre-
tariat@moktuszyn.pl lub na 
naszej stronie: www. mck-
tuszyn.pl. Serdecznie zapra-
szamy!

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publicz-
na w  Tuszynie otrzymała 
dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego w  ramach 
realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021-2025. 
Dzięki dofinansowaniu za-
kupiliśmy 155 nowości wy-
dawniczych za kwotę 5500 
zł. Zakupione zostały książki, 
o które najczęściej pytali czy-
telnicy. Są wśród nich rów-
nież kontynuacje wydanych 
wcześniej publikacji. Księgo-
zbiór biblioteki wzbogacił się 
o  książki takich autorów jak 
R. Mróz , A. Krawczyk, K. Pu-
zyńska, G. Gargaś, M. Czorny. 
Serdecznie zapraszamy do 
korzystania ze zbiorów Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Tuszynie!

MCK w Tuszynie

„
PRACOWNICY 
ZAKŁADU AKTYW-
NOŚCI ZAWODOWEJ, 
PODOPIECZNI DOMU 
DZIENNEGO 
POBYTU SENIOR 
WIGOR W TUSZYNIE 
ORAZ CZŁONKOWIE 
STOWARZYSZENIA 
PRZYJACIÓŁ 
DOBRZYNKI ZAPRE-
ZENTOWALI SIĘ POD-
CZAS WZRUSZAJĄCE-
GO KONCERTU PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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SENIOR WIGOR W TUSZYNIE
W DZIENNY DOMU „SENIOR – WIGOR” W TUSZYNIE CAŁY CZAS WIELE SIĘ DZIEJE

Pod koniec września 
seniorzy uczestniczyli 
w  Senioraliach 2021 
w  Tomaszowie Mazo-

wieckim organizowanych 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej. 
To już czwarty raz pensjo-
nariusze „Wigora” gościli na 
tego typu imprezie organizo-
wanej przez Ministerstwo. 
Inaugurację imprezy dokonał 
prezydent Tomaszowa Ma-
zowieckiego oraz Dyrektor 

Wydziału Rodziny i  Polityki 
Społecznej w  Warszawie. 
Następnie były przemówie-
nia gości specjalnych Premie-
ra Mateusza Morawieckiego 
oraz Minister Rodziny, Pra-
cy i  Polityki Społecznej Pani 
Marleny Maląg. Podczas spo-
tkania były występy senio-
rów z innych Domów Senior 
-Wigor, Senior +.

SENIORZY WIELU TALENTÓW
22 października 2021 w  „Se-

nior - Wigor” odbył się Festi-
wal Talentów 2021 Edycja 3. 
Podczas imprezy obecni byli: 
władze Tuszyna, kierownicy 
i dyrektorzy placówek z gmi-
ny Tuszyn, kierownicy z  Za-
kładu Aktywności Zawodo-
wej filia Tuszyn, właściciele 
Hotelu Grzegorzewski w  Tu-
szynie - Pani Beata i  Piotr 
Grzegorzewscy, rodziny se-
niorów, sąsiedzi, przyjaciele, 
wnuki i  prawnuki. Patronat 
Festiwalu objął Burmistrz 

Miasta Tuszyna. Impreza 
została otwarta układem ta-
necznym przygotowanym 
przez seniorów oraz wolon-
tariuszki – uczennice z klasy 
8b i  3b Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Tuszynie. Następnie 
Seniorzy prezentowali swoje 
talenty. Na zakończenie każ-
dy pensjonariusz otrzymał 
specjalnie przygotowaną 
statuetkę oraz piękny kolo-
rowy kubek z  logo Tuszy-
na. Catering na tę specjalną 
okazję był przygotowany 
i  ufundowany przez Hotel 
Grzegorzewski w  Tuszynie, 
słodkości i  ciasta przez Za-
kład Aktywności Zawodo-
wej w  Tuszynie. Natomiast 
dekoracja przez Kwiaciarnię 
NASTROJE z Tuszyna.

„WIGOR”  NIE TYLKO W NAZWIE
Dzienny Dom „Senior – Wi-
gor” funkcjonuje już szósty 
rok. Każdego dnia seniorzy 
mają zapewnioną opiekę, 
transport, ciepły posiłek / 
obiad, rehabilitację, ćwicze-
nia grupowe ogólnokondy-
cyjne, gry i zabawy ruchowe, 
dyżur pielęgniarki, zajęcia 
treningu pamięci, warsztaty 
plastyczne i  warsztaty wo-
kalne. Oprócz codziennych 

zajęć w  „Wigorze” są obcho-
dzone urodziny, imieniny 
seniorów, Dzień Chłopca 
a  także Andrzejki. Z  okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych, pensjona-
riuszy z  Dziennego Domu 
Odwiedzili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Tuszynie. Seniorzy otrzy-
mali laurki i  upominki. Na-
stępnie wszyscy wspólnie 
spędzili ze sobą miły czas 
podczas wspólnej rozmowy. 
W  listopadzie natomiast se-
niorzy wzięli udział w  pro-
jekcie „Muzyczna jesień 
w  Tuszynie” realizowanego 
przez  Fundację Atellier of 
Skilles. Od września bieżą-
cego roku seniorzy syste-
matycznie uczęszczali na 
warsztaty wokalne, a  pod-
sumowaniem projektu było 
spotkanie „Śpiewanki Nie-
podległościowe” mięedzy in-
nymi w ich wykonaniu, któ-
re odbyło się w Izbie Pamięci 
MCK w Tuszynie. Już od po-
czątku grudnia w  Dzien-
nym Domu „Senior – Wigor” 
trwały przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia – 
dekoracja i  wspólne ubiera-
nie choinki. Jak co roku Se-
niorzy obchodzili Mikołajki.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TUSZYNIE OD WRZEŚNIA TRWA AKCJA ZACHĘCAJĄCA UCZNIÓW DO POSZERZANIA ICH LITERACKICH ZAINTERESOWAŃ

„
DZIENNY DOM 
„SENIOR – WIGOR” 
FUNKCJONUJE JUŻ 
SZÓSTY ROK. 
KAŻDEGO DNIA 
SENIORZY MAJĄ ZA-
PEWNIONĄ OPIEKĘ, 
TRANSPORT, CIEPŁY 
POSIŁEK / OBIAD, 
REHABILITACJĘ, 
ĆWICZENIA GRU-
POWE OGÓLNO-
KONDYCYJNE, GRY 
I ZABAWY RUCHOWE, 
DYŻUR PIELĘGNIAR-
KI, ZAJĘCIA TRENIN-
GU PAMIĘCI, 
WARSZTATY 
PLASTYCZNE 
I WARSZTATY 
WOKALNE

DWÓJKA STAWIA NA LITERATURĘ

Już na początku roku szkol-
nego w  bibliotece na dzie-
ciaki czekały wyjątkowe 
wyzwania czytelnicze, które 
miały zmobilizować ich do 
sięgania po pozycje książko-
we spoza kanonu lektur.

Najmłodsi mieli okazję wstą-
pić do gangu potworków, 
które pożerają książki; starsi 
zaś mogli podjąć się wyzwa-
nia zamurowania literackiej 
ściany cegiełkami z  przeczy-
tanych książek. W  klasach 
wczesnoszkolnych zagościły 
też pluszowe misie o  sympa-
tycznym imieniu „Poczytaj-
ki”. Przybyły one do naszego 
Tuszyna z niezwykłej krainy 
Książkolandii, gdzie zasnąć 
można tylko w trakcie czyta-
nia bajek i  baśni. Najmłodsi 
uczniowie oczywiście za-
dbali o to, aby misiaki dobrze 
się u  nas czuły i  w  tym celu 

zapewniały im na co dzień 
odpowiednią dawkę spo-
tkań literackich; Już po raz 
drugi „Dwójka” otrzymała 
też dofinansowanie na reali-
zację swoich działań z  Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. W  ramach 
projektu otrzymano kwo-
tę 15 tys. złotych! Aż  9750 

zł z  tej sumy przeznaczono 
na zakup lektur i  nowości 
wydawniczych do szkolnej 
biblioteki, które poszerzą 
zainteresowania czytelni-
cze dzieci i młodzieży. Dobór 
książek, które zostaną zaku-
pione, skonsultowany został 
z  uczniami i  ich rodzicami. 
Szkoła zadba też o  nowator-

skie rozwiązania bibliotekar-
skie, dzięki zakupom sprzętu 
komputerowego na kwotę 
4500 złotych. Aby zachęcić 
młodzież do czytania ksią-
żek przygotowano też szereg 
akcji promujących działania 
promujące  zainteresowa-
nia literackie.  Uczniowie 
zorganizowali wyjątkowy 

uliczny happening, w  czasie 
którego przebrani za ulubio-
nych bohaterów literackich 
rozmawiali z  mieszkańcami 
Tuszyna o  książkach z  dzie-
ciństwa, które na zawsze 
pozostały w  ich pamięci. 
Najmłodsi uczniowie wzięli 
z  kolei udział w  wycieczce 
do Biblioteki Pedagogicznej 

w  Łodzi, gdzie mogli poznać 
tajniki kaligrafii oraz róż-
nych ciekawostek na temat 
historii książek. Dla star-
szych uczniów warsztaty 
przygotowała Biblioteka 
Miejska w  Tuszynie. Panie 
bibliotekarki opowiedziały 
o  swojej pracy oraz zapre-
zentowały nowości literac-
kie dla młodzieży. Do szkoły 
przybył też niezwykły gość 
– Pan Marcin Kozioł – autor 
wielu lektur dla dzieci. Opo-
wiedział on uczniom o  tym, 
jak powstają książki oraz 
skąd czerpie pomysły do 
swoich opowieści. Możemy 
przypuszczać, że uczniowie 
„Dwójki” wyrosną w  przy-
szłości na dorosłych, dla któ-
rych czytanie będzie świet-
ną formą rozrywki i  dla 
których książki będą praw-
dziwym skarbem.

SP nr 2 w Tuszynie
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JESIENNO ZIMOWE PORUSZENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W GÓRKACH DUŻYCH

Mimo przeszkód, które od 
czasu do czasu rzuca nam 
pod nogi pandemia korona-
wirusa, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Górkach Du-
żych nie dają się zapędzić do 
narożnika.

Jesień absolutnie nas nie 
usypia – wręcz przeciwnie. 
W  połowie listopada nasi 
młodzi artyści  wzięli udział 
w  III Gminnym Konkursie 
Recytatorskim zorganizo-
wanym przez Miejskie Cen-
trum Kultury w  Tuszynie, 
recytując utwory o  tematy-
ce jesiennej. Swoją interpre-
tacją wiersza zachwycił jury 
uczeń klasy trzeciej - Hu-

bert Biskup. Zdobył I  miej-
sce w  kategorii uczniów 
klas 1-3. Szkołę reprezento-
wali także starsi uczniowie. 
Karina Derwisińska i Dawid 
Strumiłło znaleźli się wśród 
laureatów i zajęli III miejsce 
w  swoich kategoriach wie-
kowych. 

Jak co roku dzieci wzięły tak-
że udział w  Gminnym Kon-
kursie Talentów Muzycznych 
„Plejada”. Lena Bartłomiejczyk 
i  Amelia Strumiłło zdobyły 
wyróżnienia, śpiewając po-
nadczasowe przeboje. Cie-
szymy się, że poezja i muzyka 
choć na chwilę zajęła miejsce 
komputera i telefonu. 

W ostatnich dniach listopada 
w  przedszkolu i  klasach 1- 4 
odbyły się Andrzejki.
Dzieci miały okazję poznać 
zwyczaje i tradycje związane 
z  przepowiadaniem przy-
szłości. W  tajemniczej at-
mosferze, przy świetle świec, 
przedszkolaki odkrywały, co 
je czeka. Ustawiały buciki, 
wróżyły z  kart, jaki zawód 
będą wykonywać. Losowały 
magiczne kwiaty otwierają-
ce się w  wodzie i  wybierały 
przedmioty ukryte pod kub-
kami. Zamiast przelewania 
wosku rozdmuchiwały klek-
sy tuszu i  próbowały odgad-
nąć, co przedstawiają. Na 
koniec częstowały się upie-

czonymi przez jedną z  mam 
ciasteczkami z ukrytą w środ-
ku wróżbą.

Dzieci z  klas 1 - 4 bawiły się 
przy muzyce, a  przerywni-
kiem była degustacja pysz-
nej pizzy. Wraz z nadejściem 
grudnia w  szkole rozpo-
częły się zimowe zabawy 
i  świąteczne przygotowania. 
Uczniowie klasy trzeciej 
rozpoczęli je, samodzielnie 
wypiekając i  dekorując tra-
dycyjne pierniczki. W  całej 
szkole pięknie zapachniało 
i  wszyscy poczuli już tro-
chę świąteczną atmosferę. 
Pierwszego grudnia „trze-
ciaki” zaczęły odliczać dni 
do Świąt Bożego Narodzenia  
przy pomocy adwentowego 
kalendarza. W  każdym z  po-
numerowanych okienek był 
mały prezencik lub zadanie 
do wykonania dla całej klasy. 
Zimowy Konkurs Recytator-
ski to kolejne przedsięwzię-
cie, dzięki któremu można 
było poczuć zimowo-świą-
teczną atmosferę. Wzięły 
w nim udział dzieci z klas 1 - 4. 
Przy pięknie udekorowanej 
choince recytowały wiersze 
polskich poetów. Zwyciężył 
Hubert Biskup, uczeń klasy 
3. Pięknie zaprezentowali się 
także Adam Łaszek z klasy 3 
i Lena Bartłomiejczyk z klasy 
4. Ci uczniowie zajęli miejsce 
II. Uwagę jury skupiła na so-
bie także Maja Cieciorowska, 

zdobywczyni III miejsca. Na 
wyróżnienie zasłużyli: Ma-
rek Smyczek – pierwszak, 
najmłodszy uczestnik kon-
kursu i  Filip Jach z  klasy 3. 
Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy.

W  ostatnim tygodniu przed 
świętami planowany jest 
w  szkole kiermasz bożona-
rodzeniowy. Rodzice, dzieci 
i  nauczyciele przygotowali 
świąteczne gadżety, ciasta i ko-
lorowe ozdoby. Niestety w tym 
roku, ze względu na pandemię, 
kiermasz będzie dostępny tyl-
ko dla uczniów.Tradycją naszej 
szkoły były uroczyste wigilie 
klasowe z  tradycyjnymi po-
trawami i prezentami. W tym 
roku w  ramach choinkowe-
go prezentu młodsze dzieci 
pojadą na wycieczkę do kina 
i Mediateki w Piotrkowie Try-
bunalskim. Zima to czas, kiedy 
nasi uczniowie mogą sanecz-
kować, lepić bałwany i  bawić 
się na śniegu. Nawet niewiel-
kie jego opady powodują, że 
górka przy boisku szkolnym 
robi się biała i  rozpoczyna się 
zimowe szaleństwo.

Mamy nadzieję, że nie tylko 
Górki pozostaną na święta 
w  pięknej, śnieżnobiałej, zi-
mowej szacie, która ukryje 
nieco problemy szarej, co-
vidowej rzeczywistości. Bo 
przecież „Święta – to magicz-
ny czas...”

ZOSTAŃ SUPER ZAKRĘTAKIEM
NAKRĘCAMY NA POMAGANIE I RECYKLING

W  dniu 9 grudnia 
2021r z  inicjatywy 
Rady Rodziców, 
a  w  szczególności 

p. Anny Rubach oraz przy 
wsparciu Burmistrza Mia-
sta Tuszyna i  Referatu Dróg 
i  Zieleni, przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej Nr1 
w  Tuszynie ustawiono wiel-
kie czerwone serce.

Metalowe pojemniki na pla-
stikowe nakrętki podbiły 
miasta w  całej Polsce. W  po-
maganie i  recykling wkręca 
się coraz więcej ludzi. Tym 
bardziej jesteśmy szczęśliwi, 
że mieszkańcy naszej gminy 
również mogą  przyłączyć się 
do tak zacnej akcji. Ponieważ 

jest to doskonały sposób na 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej uczniów oraz 
sposób na wspieranie osób 
potrzebujących. Dlatego i MY 
CHCEMY POMÓC!

Każdy kilogram nakrętek, 
pomaga nieuleczalnie cho-
rym dzieciom z  Łódzkiego 
Hospicjum dla Dzieci – Łup-
kowa. Razem możemy wes-
przeć realizację marzeń 
podopiecznych z  Hospicjum. 
Dlatego dołącz do nas, wrzuć 
zakrętkę i  zostań super za-
krętakiem!                               
Joanna Owczarek – Szymajda 
- Dyrektor SP Nr1 w Tuszynie
Emilia Kobylarczyk – opiekun 

Samorządu Uczniowskiego

„
JEST TO DOSKONAŁY 
SPOSÓB NA
PODNOSZENIE
ŚWIADOMOŚCI
EKOLOGICZNEJ 
UCZNIÓW ORAZ
SPOSÓB NA 
WSPIERANIE OSÓB 
POTRZEBUJĄCYCH

„
ZAMIAST
PRZELEWANIA
WOSKU DZIECI
ROZDMUCHIWAŁY 
KLEKSY TUSZU 
I PRÓBOWAŁY 
ODGADNĄĆ, CO 
PRZEDSTAWIAJĄ

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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CO SŁYCHAĆ W SAMORZĄDOWEJ 
PRZYCHODNI ZDROWIA 

W TUSZYNIE

Szanowni Pacjenci, mija 
kolejny rok i  nasuwają 
się przemyślenia na te-
mat czasu, który szybko 

nam upłynął. W związku z pa-
nującą pandemią covid-19 jest 
to okres wytężonej pracy dla 
placówek medycznych, zmian 
organizacyjnych, które trzeba 
zaakceptować, odejść i  powi-
tań nowych dobrych zdarzeń 
i ludzi.

Realizowana przez nas japoń-
ska Koncepcja KAIZEN jest 
metodą ciągłego doskonalenia, 
usprawniania pracy. Może 
odnosić się nie tylko do orga-
nizacji, ale do nieprzerwanego 
dążenia do doskonałości rów-
nież pozazawodowo. Wierzę, 
że każdy z nas będzie poszuki-
wał dla siebie najlepszej drogi 
rozwoju, zaspokojenia potrzeb 
zarówno materialnych jak 
i  duchowych; Z  działań na te-
renie Przychodni największe 
zmiany dotyczyły Poradni 
Okulistycznej.  Został zakupio-
ny aparat OCT z  angiografią, 
dzięki niemu, mamy jeden z le-
piej wyposażonych gabinetów 
na terenie naszego wojewódz-
twa. Do Pracowni RTG zaku-
piliśmy detektor mający na 
celu ucyfrowienie i  poprawę 
jakości wykonywanych zdjęć 
rentgenowskich. Poradnia Gi-
nekologiczno- Położnicza na 
wniosek Pań Położnych otrzy-
mała nowy detektor tętna pło-
du i fantom do badania zmian 
patologicznych w  piersiach. 
Realizowany jest „Program 
w  zakresie edukacji i  depresji 
okołoporodowej” w  ramach 
współpracy z  Centrum Me-
dycznym „Żelazna” sp z  o.o. 
w  Warszawie w  ramach pro-
jektu UE.; Remonty, remon-
ty… częściowa zmiana ogro-
dzenia, remont parkingów 
dla pracowników i  chodnika 
łączącego z  budynkiem, a  we-
wnątrz założenie wykładzin 
antypoślizgowych na klatce 
schodowej, wymiana drzwi 
i malowanie korytarza.

Dbając o  Państwa bezpie-
czeństwo epidemiologiczne 
i  naszych pracowników, za-
kupiono oczyszczacze powie-
trza do gabinetów lekarskich 
i  szorowarkę do podłóg, po-
mieszczenia są ozonowane 
sukcesywnie i  poddawane 
ciągłej dezynfekcji; Przedsta-
wimy Państwu statystykę 
naszych działań. Dla ponad 9 

tysięcy pacjentów zadeklaro-
wanych do naszej Przychodni 
mamy zebranych ponad 25 
tys. deklaracji dla lekarza, pie-
lęgniarki, położnej i medycyny 
szkolnej.

Zrealizowaliśmy ponad 65 
tysięcy porad lekarskich w ra-
mach umów z  NFZ (styczeń-
-listopad), wykonaliśmy 1051 
badań USG, ok. 2 700 RTG 
i  przyjęto na badania diagno-
styczne materiał od ok. 10 tys. 
pacjentów w  ramach działal-

ności Laboratorium; Samorzą-
dowa Przychodnia Zdrowia 
w  Tuszynie została wybrana 
przez Wojewodę Łódzkie-
go jako MASOWY PUNKT 
SZCZEPIEŃ PRZECIWKO 
COVID-19. Udało nam się 
zrealizować ponad 7 tysięcy 
szczepień dla osób chętnych. 
Przeprowadzamy również 
szczepienia p/grypie. Wyko-
nujemy testy antygenowe dla 
pacjentów, zgłaszających się 
do lekarzy. W  2021 r. podpi-
saliśmy dodatkowe umowy 

z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia na realizację Progra-
mu PROFILAKTYKA 40+ - to 
pakiet bezpłatnych badań 
diagnostycznych oraz Progra-
mu Fizjoterapia po przebyciu 
COVID -19 dla pacjentów po 
przebytym potwierdzonym 
testem zachorowaniem na 
covid-19 do 12 msc. po prze-
chorowaniu; Zakończył się 
audyt finansowy, o który wy-
stąpiła nasza Przychodnia. 
Kontrola dotyczyła sprawoz-
dań finansowych oraz analizy 
sytuacji finansowej SPZ w Tu-
szynie w  latach 2020 i  I  pół-
roczu 2021 r. Urząd Miasta 
w  Tuszynie oraz Radni Rady 
Miasta w  Tuszynie, otrzyma-
li Sprawozdanie końcowe 
z  przeprowadzonego audytu 
finansowego w  SPZ w  Tuszy-
nie. Miło nam poinformować, 
że zgodnie z  opinią Audytora 
„badany obszar został oce-
niony pozytywnie”. Audytor 
wewnętrzny wydał cztery 
propozycje usprawniające 
funkcjonowanie jednostki, 
które zostały zrealizowane lub 
zostaną wdrożone w  okresie 
wprowadzania zmian. „W wy-
niku powtórnego wyliczenia 
wskaźników przez audytora 
wewnętrznego ustalono, że 
audytowana jednostka rzetel-
nie zaprezentowała wskaźniki 
w  raporcie o  sytuacji ekono-
miczno- finansowej przychod-
ni za 2020 rok. Przedmiotowe 
wskaźniki, wyliczone na pod-
stawie wiarygodnych spra-
wozdań pokazują, że Samorzą-
dowa Przychodnia Zdrowia 
w Tuszynie znajduje się w bar-
dzo dobrej sytuacji finanso-
wej.” Zrealizowaliśmy wszyst-
kie zaplanowane przez nas 
działania, część była modyfi-
kowana w  trakcie roku. Cały 
czas poprawiamy organizację 
pracy, pomimo wielu nowych 
zadań, które się pojawiają. 
Identyfikujemy niedociągnię-
cia i staramy się je eliminować. 
Planujemy poszerzenie zakre-
su realizowanych świadczeń 
i  poprawienie dostępności do 
nich. Dzięki zaangażowaniu 
i  wysiłkowi wszystkich pra-
cowników, jesteśmy w  stanie 
realizować nasze założenia. 

 Dyrektor SPZ w Tuszynie
Żaneta Karczewska

Śnieżek sobie pada,
Mróz kwiaty na szybach maluje,
może słodki przepis
wam zaproponuję.

Świąteczny makowiec,
taki z bakaliami.
A czy go zrobicie,
decydujcie sami.

Suchy mak parzymy,
całą noc moczymy.
A z samego rana,
pięknie go zmielimy.

Włóż w maszynkę drobne sito,
zmiel ten mak trzy razy.
Dopieść masę tę makową,
ciasto się wydarzy!

Dodaj miodu — jego słodycz
to symbol miłości.
Miód to zdrowie,
razem z makiem dadzą nam mądrości!

Dodaj masła, wbij jajeczka
trochę cukru, zapach migdałowy.
Potem połącz to starannie
i maczek gotowy!

Zróbcie ciasto, ot drożdżowe,
a jak nie umiecie — przepis w internecie.

Z ciasta placek rozwałkować,
grubo makiem posmarować,
w rulon zwinąć je starannie
i do pieca, już w brytfannie.

Jeśli nie masz czasu,
chcesz mieć problem z głowy — przejdź
się do cukierni, kup sobie gotowy!

Zosia Jagodzińska

WIGILIJNY 
PRZYSMAK
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