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czerwiec 2022 (ROK XI NR 1), 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   czerwcu br. ogło-
szono wyniki II 
edycji Rządowego 
Funduszu Polski 

Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych. Na podsta-
wie złożonych wniosków 
Gmina Tuszyn otrzymała 
w sumie kwotę 9 908 318,00 
zł. Na rozbudowę sieci dro-
gowej naszej gminie przy-
znano kwotę 3 767 320,00 
zł oraz na rozbudowę i prze-

budowę sieci drogowej wraz 
z  ciągiem pieszym i  rowero-
wym kwotę 6 140 998,00 zł. 
Uroczystość wręczenia cze-
ku na przyznaną dla Gminy 
Tuszyn kwotę odbyła się 10 
czerwca w  siedzibie woje-
wody łódzkiego. Burmistrz 
Miasta Tuszyna – Witold 
Małecki odebrał czek z  rąk 
Ministra Rozwoju i  Tech-
nologii – Waldemara Buda 
w  obecności Wiceprezesa 

Rady Ministrów, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego – Piotra Glińskiego, 
Ministra Spraw Zagranicz-
nych – Zbigniewa Raua, , 
Posła na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej – Włodzimie-
rza Tomaszewskiego, Woje-
wody Łódzkiego – Tobiasza 
Bocheńskiego oraz samo-
rządowców z   terenu po-
wiatów łódzkiego wschod-
niego i brzezińskiego. Dzięki 

otrzymanym środkom zre-
alizowane zostaną inwe-
stycje obejmujące budowę, 
rozbudowę lub przebudo-
wę dróg zlokalizowanych 
w Gminie Tuszyn: ul. Pszcze-
la w  Tuszynie, ul. Południo-
wa w  Kruszowie od drogi 
krajowej nr DK 12/91 do 
dz. nr 315, odcinek drogi od 
skrzyżowania z  ul. Glinianą 
( przy OSP w  Szczukwinie) 
do granicy działki będącej 

własnością Lasów Państwo-
wych w  Szczukwinie, ciąg 
rowerowy i  pieszy wzdłuż 
drogi gminnej w Głuchowie, 
ul. Piaskowa w  Szczukwi-
nie, odcinek drogi ul. Polnej 
i  ul. Pszennej w  Tuszynie, 
ul. Królewska w  Tuszynku 
Majorackim. Warto przypo-
mnieć, że w  I  edycji Rządo-
wego Funduszu Polski Ład 
– Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Gmina Tuszyn 

otrzymała środki, z  których 
realizowana będzie budowa 
kanalizacji w ulicach „królew-
skich” w Tuszynie Lesie i w ul. 
Młynkowej w Tuszynie. 

BLISKO 10 MLN DOFINANSOWANIA 
DLA GMINY TUSZYN
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NASZE INWESTYCJE
INWESTUJĄC ROZWIJAMY GMINĘ I POPRAWIAMY WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
W MODLICY
Zakończyła się rozbudowa 
drogi powiatowej w Modlicy, 
która znacząco poprawiła 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego na realizo-
wanym odcinku z  Modlicy 
w  Gminie Tuszyn do Pałcze-
wa w  Gminie Brójce. Koszt 
II etapu przebudowy drogi 
wyniósł łącznie 1 189 375,53 
zł brutto. Udział środków po-
chodzących z  dotacji Powia-
tu Łódzkiego Wschodniego 
w ww. kwocie to 720 000,00 
zł brutto. Inwestycja reali-
zowana była przez Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg 
i  Mostów ERBEDIM Sp z  o.o. 
z  Piotrkowa Trybunalskiego 
i  obejmowała przebudowę 
drogi powiatowej w  grani-
cach istniejącego pasa dro-
gowego, w  tym wykonanie 
jezdni o  nawierzchni bitu-
micznej, o  szerokości 5,50 m, 
długości 736,81 m, wykona-
nie obustronnych poboczy 
z  kruszywa łamanego stabi-
lizowanego mechanicznie 
o szerokości 0,75 m, regulację 
wysokościową w  granicach 
istniejącego pasa drogowego, 
wszystkich istniejących zjaz-
dów o  nawierzchni utwar-
dzonej i  nieutwardzonej 
(wraz z  przepustami) w  od-
niesieniu do nowej niwelety 
drogi, remont istniejących 
przepustów pod drogą oraz 
pod zjazdami, odmulenie ist-
niejących rowów oraz wy-
cinkę drzew kolidujących 
z inwestycją.

ROZBUDOWA UL. NIEDAS LEŚNY 
W TUSZYNIE
Rozbudowa miała na celu po-
prawę istniejącego systemu 
komunikacyjnego na terenie 
gminy Tuszyn i  obejmowała 
prace na odcinku publicznej 
drogi gminnej nr 106835E 
ul. Niedas Leśny o  długości 
508,81 m. Wcześniej droga 
na projektowanym odcinku 
miała nawierzchnię grunto-
wą, której stan był zły. Droga 
nie posiadała rowów a  pas 
drogowy porośnięty był licz-
nymi drzewami i  krzakami, 
które utrudniały przejazd. 
Rozbudowa polegała na  po-
łożeniu warstwy ścieralnej 
z  betonu asfaltowego o  gru-
bości 4 cm, warstwy wiążącej 
z  betonu asfaltowego o  gru-
bości 4 cm, wykonaniu pod-
budowy pomocniczej z tłucz-
nia kamiennego o grubości 20 

cm, warstwy mrozoochron-
nej z piasku o grubości 12 cm. 
W  projekcie przyjęto szero-
kość jezdni 5 m i pobocza 0,75 
m. W projekcie przewidziano 
także zjazdy o  nawierzchni 
z tłucznia o grubości 15 cm na 
10-centymetrowej podsypce 
z  piasku. Inwestycja reali-
zowana była przez Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg 
i  Mostów ERBEDIM Sp z  o.o. 
z  Piotrkowa Trybunalskiego, 
na podstawie umowy z Gmi-
ną Tuszyn na kwotę  623 
242,03 zł brutto, w  związku 
udzielonym dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNI-
ZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN, UL. 
SZPITALNA 3
W  styczniu br. Gmina Tu-
szyn zrealizowała inwesty-
cję polegającą na komplek-
sowej termomodernizacji 
budynku przy ul. Szpitalnej 
3 w  Tuszynku. Zadanie zo-
stało zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu z  Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa IV, Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 
IV.2, Termomodernizacja 
budynków, Poddziałanie 
IV.2.1 Termomodernizacja 
budynków – ZIT. Zakres prac 
obejmował m.in. ocieplenie 
ścian zewnętrznych metodą 
lekką mokrą z  użyciem sty-
ropianu, ocieplenie stropoda-
chu i  stropu poddasza wełną 
mineralną, wymianę starej 
stolarki okiennej i  drzwio-
wej, wymianę izolacji prze-

ciwwilgociowej, moderni-
zację kotłowni węglowej na 
olejową wraz z modernizacją 
wewnętrznej instalacji c.o. 
oraz wykonanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych. 
Wydatki ogółem wyniosły 
1.500.745,32 zł brutto w tym 
dofinansowanie w  kwocie 
942.306,85 zł brutto.

ZADANIA 
REALIZOWANE 
Z FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO

SOŁECTWO SYSKI
W  kwietniu br. zamonto-
wano na Kolonii Syseckiej 
nową wiatę przystankową 
dla dzieci dojeżdżających do 
szkoły. Wartość zamówienia 
wyniosła 6.790,00 zł brutto. 
Wykonawcą wiaty była Fir-
ma: Zakład Ślusarski Sławo-
mir Wasilewski ul. Niemce-
wicza 22, 95-060 Brzeziny.

SOŁECTWO DYLEW
W dniu 27 maja br. na działce 
gminnej przy ul. Włościań-
skiej w  Dylewie odbyła się 
impreza plenerowa z  okazji 
Dnia Dziecka. Ze środków 
funduszu sołeckiego zostały 
wynajęte urządzenia pneu-
matyczne z  przeznaczeniem 
do zabawy i  konkursów dla 
najmłodszych: zjeżdżalnia 
z  dwoma ślizgami, eurobun-
gee, suchy basen z  piłeczka-
mi. Atrakcją dla dzieci było 
również malowanie twarzy. 
Zorganizowano konkursy 
/ zabawy z  nagrodami dla 
dzieci i młodzieży z  sołectwa. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się rzucanie do celu, 
przeciąganie węża strażackie-
go oraz pieczenie kiełbasek na 
ognisku. Dzieci uczestniczące 
w konkursach otrzymały me-
dale. W imprezie uczestniczy-
li także strażacy OSP Tuszyn 
Las. Organizatorzy Pikniku 
kierują szczególne podzięko-
wania do wszystkich sponso-
rów za ufundowanie nagród 
dla najmłodszych i  pomoc 
w organizacji imprezy. 

SOŁECTWO RYDZYNKI
W dniu 12 czerwca br. na bo-
isku w  Rydzynkach odbyła 
się impreza plenerowa z oka-
zji Dnia Dziecka. Ze środków 
funduszu sołeckiego zostały 
zakupione nagrody, słodko-
ści oraz napoje dla uczest-
ników imprezy. Zorganizo-
wano zawody drużynowe 
i  indywidualne z  nagrodami 
dedykowane zarówno dla 
najmłodszych uczestników 
pikniku jak i  dla tych nieco 
starszych. Odbyły się m.in. 
konkursy skakania na pił-
kach, przejazd rowerem 
wyznaczonej trasy w  jak 
najdłuższym czasie, wyścigi 
w  workach czy kopanie pił-
ką do celu. Podczas pikniku, 
który spełnił swoją rolę in-

„
TERMOMODERNI-
ZACJA BUDYNKU 
POPRAWIA JEGO 
EFEKTYWNOŚĆ ENER-
GETYCZNĄ, WARUNKI 
UŻYTKOWANIA, 
KOMFORT CIEPLNY 
ORAZ ESTETYKĘ

 Droga w Modlicy  ul. Niedas Leśny

 Termomodernizacja budynku ul. Szpitalna 3

 Piknik w Dylewie

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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tegrując wszystkich uczest-
ników można było również 
pojeździć na quadzie i brycz-
ką oraz ochłodzić się przy 
wodnych atrakcjach.

DOFINANSOWANIE 
ZADAŃ  

„SOŁECTWO  
NA PLUS”

Na podstawie złożonych 

wniosków Zarząd Woje-
wództwa Łódzkiego przy-
znał 4 sołectwom z  naszego 
terenu dotacje w  wysokości 
12.000 zł na każde sołectwo. 
Sołectwo Kruszów otrzyma-
ło dotację na zadanie wyko-
nania siłowni zewnętrznej, 
Sołectwo Dylew na zakup 
altany oraz wyposażenia 
z grillem, Sołectwo Wola Ka-
zubowa na zadanie „Nasza 
Kuchnia” a  Sołectwo Szczu-

kwin na przygotowanie ką-
cika pamięci i tradycji oraz na 
imprezę integracyjną z okazji 
100 – lecia OSP Szczukwin. 
                                                                                                                

DOFINANSOWANIE 
DLA  

GMINY  
TUSZYN

Na podstawie złożonych 
wniosków Zarząd Woje-

wództwa Łódzkiego przy-
znał Gminie Tuszyn kwotę 
112 230 zł z  tytułu wyłą-
czenia z produkcji gruntów 
rolnych, na zadania okre-
ślone w  ustawie o  ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych 
w  2022r. Przyznane środki 
przeznaczone zostaną na 
remont odcinka ul. Alek-
sandrówek od posesji nr 60 
do posesji nr 34 w  Garbo-
wie.
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„
W 2022R.
 OBCHODZIMY 
100-LECIE 
ELEKTRYFIKACJI 
TUSZYNA

LOKALNE PARTNERSTWO 
DO SPRAW WODY

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z EU-
ROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY 
WIEJSKIE

Gmina Tuszyn została li-
derem Projektu pn. „Lokal-
ne Partnerstwo do Spraw 
Wody 2022”, realizowanego 
przez Łódzki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w  Bra-
toszewicach. Projekt powo-
łano do podjęcia wspólnych 
działań w  zakresie szeroko 
pojętej gospodarki wodą na 
obszarze powiatu łódzkiego 
-wschodniego. W  projek-
cie biorą udział wszystkie 
gminy z  terenu powiatu 
łódzkiego -wschodniego, 
spółki wodne działające na 
terenie gminy Brójce i  gmi-

ny Rzgów oraz zarządzający 
wodą na danym obszarze 
powiatu. Projekt ma na celu 
zastosowanie innowacyj-
nego podejścia dla działań 
związanych z  łagodzeniem 
skutków suszy na obsza-
rach wiejskich wojewódz-
twa łódzkiego. Stosowne 
listy intencyjne podpisali: 
Starosta powiatu łódzkie-
go wschodniego, włodarze 
gmin z terenu powiatu, pre-
zesi spółek wodnych z  Bró-
jec i  Rzgowa oraz Dyrektor 
Zarządu Zlewni w  Piotrko-
wie Trybunalskim.

STOWARZYSZENIE KOCHAM TUSZYN PEŁNE HISTORII
JAK CO ROKU STOWARZYSZENIE KOCHAM TUSZYN ORGANIZUJE WIELE WYDARZEŃ, WYSTAW I KONKURSÓW

Relacje z nich można oglądać 
na portalu społecznościo-
wym FB Stowarzyszenia. 
Poszukiwania historycz-
ne trwają na dobre. Warto 
zatem podkreślić i  przypo-
mnieć, że w  2022r. obcho-
dzimy w  Tuszynie bardzo 
ważną rocznicę, którą jest 
100 - Lecie Elektryfikacji Tu-
szyna. Bez elektryfikacji nie 
możliwy byłby dalszy roz-
wój miasta. 

A oto kilka faktów z przeszło-
ści, na ten temat. Jak podaje 
Stowarzyszenie opierając 
się na „Monografii Tuszyna 
1416-1966” - E.Szeflińskiej  
,,Ogłoszono projekt na kon-
cesje zbudowania elektrowni 
w Tuszynie. Korzystną ofertę 
zgłosili małżonkowie Jakub 
i  Anna Szymczakowie.12 lu-
tego 1922 roku podjęto na 
zebraniu osady w  obecności 
Dukwicza, reprezentanta 
starostwa, uchwałę odnośnie 
podpisania koncesji na bu-
dowę elektrowni./przypisek 
autora: Księga uchwał zebrań 
gromadzkich osady Tuszyn 
gminy Górki starostwa łódz-
kiego w  l. 1921-1923./Wyko-
nawcami zostali J. i A. Szym-
czakowie oraz ich wspólnik 
Wł. Kłodziński. W  umowie 
o  budowę elektrowni Szym-
czakowie zastrzegli sobie wy-
łączne prawo własności oraz 
po upływie dwudziestu pię-
ciu lat prawo do jej sprzeda-
ży. Rada osadnicza zastrzegła 
sobie w  tym miejscu prawo 
do pierwszeństwa wykupu 
elektrowni. Szymczakowie 
zobowiązali się wpłacać do 
kasy osady 4% od dochodów 

brutto oraz zagwarantowali 
bezpłatne oświetlenie ulic 
i  placów. Elektrownię miano 
uruchomić pod warunkiem, 
że Tuszyn zainstaluje co naj-
mniej 550 punktów świetl-
nych. Ustalono też cennik 
za korzystanie z  oświetlenia 
w  stosunku miesięcznym. 
Cena od jednej 16 świecowej 
lampki wynosić miała 450 
marek. Tuszyn zobowiązał 
się dopilnować instalacji 
punktów świetlnych powie-
rzając wspomnianą akcję 
komisji elektryfikacyjnej: 

Józefowi Domowiczowi, Szai 
Przedborskiemu, Felikso-
wi Zdzienickiemu, Józefo-
wi Filipskiemu, Szmulowi 
Szternowi, Władysławowi 
Jarczyńskiemu, Szmulowi 
Jakubowiczowi, Wiktorowi 
Ende i  Mateuszowi Sowiń-
skiemu./przypisek autora: 
Księga uchwał zebrań gro-
madzkich osady Tuszyn gmi-
ny Górki starostwa łódzkiego 
w l. 1921-1923./Budowa elek-
trowni ruszyła z  miejsca, po 
kilku miesiącach przy ulicy 
Łódzkiej w  Tuszynie stał już 

gmach, czekano na instalacje 
przewodów elektrycznych 
w  domach. Komisja mia-
ła z  tym niemało kłopotu, 
wreszcie sprawę sfinalizo-
wano i zabłysło światło elek-
tryczne tylko w  godzinach 
wieczornych /od zmroku do 
godziny dwudziestej trze-
ciej/”. Z  okazji tak zacnej 
rocznicy Stowarzyszenie Ko-
cham Tuszyn  wydaje medal 
okolicznościowy, projektu 
Ryszarda Urbana. Już dziś 
możecie państwo zobaczyć 
jego awers i rewers.

 Piknik w Rydzynkach

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
https://presspekt.pl
https://WlasnaGazeta.pl
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Z TUSZYNA DO ŁĘCZYCKIEJ 
ZAGRODY CHŁOPSKIEJ 

W KWIATKÓWKU
25 MAJA B.R. W TUSZYNIE MIAŁO MIEJSCE NIEZWYKŁE WYDARZENIE

Pod czujnym okiem pra-
cowników Muzeum 
Archeologicznego i  Et-
nograficznego w  Łodzi 

rozpoczęto proces transloka-
cji ponad 100-letniego pieca 
garncarskiego (wagi całemu 
wydarzeniu dodawał fakt, że 

najprawdopodobniej są tylko 
2 takie piece w Polsce).

„Dzięki zaproszeniu Muzeum 
miałam ogromną przyjem-
ność uczestniczyć w  tym 
wydarzeniu – mówi Ewa 
Kotecka Prezes Stowarzysze-

nia Tuszyn Naszych Marzeń, 
a przy okazji poznałam histo-
rię tego miejsca, opowiadaną 
przez potomka właścicieli – 
Pana Krzysztofa Wojtasika. 
Jak się okazuje, już przed II 
WŚ w  Tuszynie zamieszkała 
(na Chojniaku) rodzina, która 

całe życie poświęciła się sztu-
ce garncarstwa. Piec ten w la-
tach 20-tych został zbudowa-
ny przez p. Ignacego Zawadę, 
garncarza z Koła, który osiadł 
z rodziną w Tuszynie. 

W  okresie II Wojny posesję 
przejęli Niemcy i  sprowadzili 
do Tuszyna mistrzów garn-
carstwa. Zaś po odzyskaniu 
posesji przez właścicieli jesz-
cze do lat 80 wypalano w tym 
piecu donice, maselnica i inne 
wyroby gliniane. Obecnie, po 
stu latach, piec kończy swój 
żywot w  Tuszynie, gdyż od 
40 lat jest już nieużywany. Na 
szczęście nie pozwolono, aby 
ten unikatowy zabytek został 
zburzony i wyrzucony”. 

Sam proces rozbiórki takiego 
pieca był dość skomplikowa-
ny i  trwał aż 4 dni pod czuj-
nym okiem konserwatora 
zabytków - p. Ewy Oziem-
skiej-Żmudy, Kierownika 

Działu Konserwacji i  Badań 
nad Zabytkami w  Muzeum 
oraz Piotra Czepasa kurato-
ra Zespołu Etnograficznego 
z Muzeum Archeologicznego 
i  Etnograficznego w  Łodzi, 
który miał nadzór meryto-
ryczny nad całym projek-

tem, a  prace rozbiórkowe 
wykonywała specjalistyczna 
firma, zaś kilkudniową doku-
mentację fotograficzną całe-
go przedsięwzięcia wykonała 
- Anna Smolińska, adiunkt 
w  Zespole Działów Etnogra-
ficznych Muzeum. Warto 
podkreślić, że było to możli-
we zarówno dzięki staraniom 
i  współpracy dyrektora Mu-
zeum - dr Dominika Płazy, 
który od początku wspierał 
cały projekt oraz potomkom 
właścicieli tj. Teresie Kotlic-
kiej i  Krzysztofowi Wojtasi-
kowi, którzy przekazali piec 
do Muzeum. Starania te nie 
poszły na marne, bowiem nie 
tylko udało się uratować ten 
cenny zabytek i dać mu nowe 
życie, ale także dzięki temu 
zachować żywą historię tego 
miejsca, o  czym będą mogły 
uczyć się kolejne pokolenia. 

 Stowarzyszenie „Tuszyn 
Naszych Marzeń”

„
PIEC BĘDZIE MOŻNA 
WKRÓTCE OGLĄDAĆ 
W SKANSENIE „ŁĘ-
CZYCKA ZAGRODA 
CHŁOPSKA” W KWIAT-
KÓWKU, GDZIE BĘDĄ 
ORGANIZOWANE 
M.IN. WARSZTATY 
GARNCARSKIE.

WIOSENNE „PRZEBUDZENIE MOCY”  W GÓRKACH

BAL KWITNĄCYCH KASZTANÓW  
10 maja w  naszym przed-
szkolu odbył się długo ocze-
kiwany Bal Kwitnących 
Kasztanów. Starszaki przy-
gotowały niespodziankę dla 
uczniów kl. I-III w  postaci 
przedstawienia „Gaik, maik”. 
Zimą przedszkolaki przypo-
mniały tradycję kolędników, 
a  teraz wiosenny zwyczaj 
„chodzenia z  gaikiem”. Dzie-
ci aktywnie uczestniczyły 
w  dekorowaniu sali, a  rodzi-
ce przygotowali wspaniałe 
stroje i  owocowe przysmaki. 
Uwagę przykuwał również 
zielony gaik z  kolorowymi 
wstążkami. Kolejną niespo-
dzianką był występ kole-
żanek z  Białorusi i  Ukrainy. 
Jedna z  nich nauczyła się 
roli w  języku polskim, a dru-
ga powiedziała wierszyk po 
ukraińsku. Po występach 
wszyscy świetnie bawili się 
przy muzyce i  bańkach my-
dlanych.

POWRÓT DO NATURY
Na początku maja powstał na 
terenie naszej szkoły WISZĄ-
CY OGRÓDEK WARZYWNY 
przedszkolaków. Dzieci wraz 
z  p. woźną siały i  sadziły ce-
bulki, rzodkiewkę, sałatę, 

pomidorki koktajlowe. Pod-
czas codziennych spacerów 
maluchy z  wielkim zaintere-
sowaniem obserwują wzrost 
roślinek i  samodzielnie pod-
lewają ogródek. Do najmłod-
szych dołączyli uczniowie z kl. 
III, którzy pod kierunkiem 
wychowawczyni założyli tuż 
obok warzywniaka KWIET-
NĄ ŁĄCZKĘ DLA PSZCZÓŁ. 
Dzieci wspólnie zasiały trawę 
z  kwiatami miododajnymi, 
wymieszały nasiona z  zie-
mią i  podlały poletko. Starsi 
uczniowie, nie chcąc być gor-
si, zapoczątkowali mini upra-
wę popularnych ziół. Wszy-
scy byli dumni z  wykonanej 
pracy i  z  faktu, że pomagają 
przyrodzie. Teraz będziemy 
pielęgnować ogródek, małą 
łączkę i zielnik, aby cieszyć się 
owocami naszej pracy.

LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ 
- ECO FASHION    
Miłą niespodzianką i ogrom-

nym wyróżnieniem dla 
szkoły w  Górkach było za-
proszenie nas przez Miej-
skie Centrum Kultury w Tu-
szynie do wzięcia udziału 
w  ekologiczno-artystycz-
nym projekcie dla dzieci 
z  województwa  łódzkiego. 
W  ramach tego przedsię-
wzięcia odwiedziliśmy Cen-
tralne Muzeum Włókien-
nictwa  w Łodzi, w Łódzkim 
Domu Kultury braliśmy 
udział w  warsztatach pro-
jektowania ubioru, odwie-
dziliśmy łódzki Księży Młyn 
- Akademickie Centrum 
Designu oraz pracownię 
JUPIENTER, gdzie uczest-
niczyliśmy w  warsztatach 
związanych z „Modą w stylu 
zero waste”. Zwieńczeniem 
projektu będzie wyjątko-
wy pokaz mody ekologicz-
nej przygotowany przez 
uczniów klas V-VIII z wyko-
rzystaniem materiałów po-
chodzących z recyklingu. 

SEZON WYCIECZKOWY W PEŁNI                                                                                                             
Nie samymi Górkami jed-
nak człowiek żyje. W  krót-
kim okresie od zniesienia 
obostrzeń pandemicznych 
udało nam się zorganizować 
kilka wyjazdów – tych bliż-
szych, ale i  tych dalszych. 
Przedszkolaki wybrały się do 
stolicy naszej gminy oraz do 
„artystycznej wieży” w  Tu-
szynku.

Z kolei nieco starsi uczniowie 
odwiedzili tę dużą stolicę, czy-
li Warszawę, a  później gród 
Kraka, sąsiednią Wieliczkę 
i  Olsztyn na Szlaku Orlich 
Gniazd. Natomiast ósmokla-
siści i uczniowie kl. VI poczuli 
pociąg do pociągów i postano-
wili pojechać do Torunia tym 
właśnie środkiem transportu.     
To nowe doświadczenie god-
ne polecenia! 

POCIĄG DO LITERATURY
W  SPGD od lat popularyzu-

jemy czytelnictwo i  literatu-
rę dla dzieci i  młodzieży. Po 
dłuższej przerwie wrócili-
śmy do praktykowanej tra-
dycji organizowania spotkań 
autorskich. W  maju gościli-
śmy pisarza Marcina Bryk-
czyńskiego, autora wierszy 
i  opowiadań nie tylko dla 
dzieci, a  także twórcę sloga-
nów do reklam telewizyj-
nych. Najmłodsi uczniowie 
mogli także zaprezentować 
swój talent w  Wiosennym 
Konkursie Recytatorskim, 
którego przewodnim tema-
tem była mama.

Przed nami jeszcze Piknik 
Rodzinny – z  występami, 
zabawami sportowymi 
i  smacznym poczęstunkiem. 
A  później już wymarzone 
wakacje! Oczywiście PEŁNE 
MOCY!

Szkoła Podstawowa 
w Górkach Dużych

„
WSZYSCY Z OGROM-
NĄ ULGĄ PRZYJĘLI-
ŚMY WIADOMOŚĆ 
O ZAKOŃCZENIU PAN-
DEMII. A ŻE KAŻDY 
KONIEC JEST POCZĄT-
KIEM CZEGOŚ NOWE-
GO, TOTEŻ ZACZĘŁO 
SIĘ! I TO Z NIEZŁYM 
PRZYTUPEM

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 
W WODZINIE PRYWATNYM Z KOLEJNYMI SUKCESAMI

„Uczniowie naszej szkoły 
bardzo chętnie biorą udział 
w  różnego rodzaju konkur-
sach o zasięgu gminnym, re-
gionalnym a  nawet ogólno-
polskim, zdobywając często 
czołowe nagrody...” 

Nasza Szkoła znalazła się 
w  gronie laureatów IV edy-
cji ogólnopolskiego projektu 
edukacyjnego „Podaj dobro 
dalej” pod hasłem „Człowie-
kiem być”. Przez cały czas 
trwania edycji, grupa pro-
jektowa „Iskierki” z  klasy VI 
w  składzie: Emilka, Julka, 
Wiktoria, Nikola i  Kinga, 
pod opieką pani Małgorzaty 
Tomaszewskiej,  realizowała 
akcje pomocowe i  charyta-
tywne, stawiając sobie za 
wzór działań postać śp. He-
leny Kmieć- wolontariuszki 
zamordowanej w  Boliwii. 
Dziewczynki wykazały się 
niezwykłą kreatywnością 
w  realizowaniu akcji chary-
tatywnych, czego efektem 
było uzyskanie  tytułu laure-
ata projektu  i zaproszenie na 
galę finałową organizowaną 
przez  Fundację im.  Heleny 
Kmieć. Gala finałowa, na 
której spotkało się 10 najlep-
szych szkół z całej Polski,  od-
była się w dniach 24-25 maja 
w  krakowskich Łagiewni-
kach z noclegiem w Misjonar-
skim Ośrodku Formacyjnym 
Vincentinum w  Krzeszowi-
cach. Tam przeprowadzona 
była  msza święta w  intencji 
wszystkich laureatów oraz 
warsztaty integracyjne z  or-
ganizatorami projektu; Mał-
gorzata Tomaszewska

CZYTAM SOBIE – CZYTAM TOBIE. 
DZIECI TWORZĄ AUDIOOBOOKI
W dniach od 03.03.2022 r. do 
25.03.2022 r. w naszej Szkole 
trwał gminny konkurs  CZY-
TAM SOBIE – CZYTAM TO-
BIE. DZIECI TWORZĄ AU-
DIOOBOOKI,  którego swym 
patronatem objęli: Bur-
mistrz Miasta Tuszyna, Cen-
trum Rozwoju Edukacji 
Województwa Łódzkiego 
w  Piotrkowie Trybunalskim, 
Biblioteka Pedagogiczna 
w  Piotrkowie Trybunalskim. 
Konkurs odbył się w ramach 
organizowanej od wielu lat 
akcji SIĘGAJMY PO KSIĄŻ-
KI, a  jego głównym celem, 
oprócz promocji czytelnic-
twa, było uczczenie roku 
2022 jako Roku Romanty-
zmu Polskiego ustanowio-
nego przez Sejm RP. Na kon-

kurs (w  dwóch kategoriach 
wiekowych) nadesłanych 
zostało 28 prac. Wyniki 
przedstawiają się następują-
co: KATEGORIA I  (klasy 4-6) 
I miejsce –   Cyprian Dąbrow-
ski  - SP w Wodzinie Prywat-
nym, II miejsce  –   Marianna 
Fałek – SP nr 2 w  Tuszynie, 
Pozostałe miejsca i  wyróż-
nienia zajęli uczniowie SP 
w  Wodzinie Prywatnym: III 
miejsce  –   Maja Miarka Wy-
różnienie: Maja Niwińska. 
KATEGORIA II (klasy 7-8) 
I  miejsce –    Maria Wojtyla, II 
miejsce –    Jakub Kowalski, 
III miejsce –   Jagoda Kmiecik. 
Wyróżnienia: 1.  Katarzyna 
Kopańska , 2.  Krzysztof Pyć, 
3.  Roksana Nastarowicz. 
Serdecznie gratulujemy lau-
reatom! Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział, 
a  także nauczycielom przy-
gotowującym uczniów do 
konkursu. Organizatorem 

konkursu była Pani Marta 
Goszczyńska.

MISTRZ RECYKLINGU I PRZYJACIELE
Zwycięstwo Szkoły Podsta-
wowej im. Królowej Jadwi-
gi w  Wodzinie Prywatnym  
w  VIII edycji Ogólnopolskie-
go konkursu ekologicznego 
pt. Mistrz Recyklingu i Przy-
jaciele. W  konkursie wzięły 
udział uczniowie klasy IV 
pod opieką pani Małgorzaty 
Tomaszewskiej i  pani Ewy 
Błaszczyk, którzy mieli do 
wykonania dwa zadania eko-
logiczne na temat  oszczędno-
ści surowców i  materiałów 
oraz ich powtórne wykorzy-
stanie. Pierwszym zadaniem 
było nakręcenie filmu do me-
diów społecznościowych na 
temat znaczenia recyklingu 
zużytego sprzętu AGD-RTV. 
Drugim zadaniem było wy-
konanie projektu gry plan-
szowej na temat selektyw-

nej zbiórki oraz recyklingu 
odpadów opakowaniowych. 
Uczniowie musieli też wziąć 
udział  w  V wirtualnej Li-
dze Recyklingu – rozgryw-
ce internetowej na punkty 
w  dwóch aplikacjach eduka-
cyjnych: „Liga Elektrorecy-
klingu” i  „Przyjaciele Recy-
klingu”. Efektem pracy całego 
zespołu było nagroda główna 
dla szkoły za  I miejsce zespo-
łowe w  Lidze Elektrorecy-
klingu i I miejsce indywidual-
ne dla ucznia Łukasza Kafara.

UCZYMY SIĘ J. ANGIELSKIEGO
W roku szkolnym 2021/2022 
w  naszej szkole został zreali-
zowany ogólnopolski pro-
jekt z  języka angielskiego 
„English Special Days”. Pro-
jekt miał na celu budzenie 
zainteresowania dzieci ję-
zykiem angielskim poprzez 
wprowadzanie na zajęciach 
języka angielskiego scenariu-

szy zajęć „dni nietypowych”. 
Przeprowadzono 8 zajęć „dni 
nietypowych” w  przedszkol-
nej grupie O  oraz w  klasach 
1-3. Zdjęcia z zajęć umieszcza-
no na stronie Facebook szko-
ły oraz na stronie projektu. 
Szkoła Podstawowa w  Wo-
dzinie Prywatnym zajęła 
również 3 miejsce w  ogólno-
polskim konkursie „Christ-
mas songs” zrealizowanym 
w  ramach projektu „English 
Special Days” - https://www.
youtube.com/watch?v=G-
ZWoUrBrzpo (załączniki ESD 
1, 2 i 3); 10 uczniów z klasy 8 
Szkoły Podstawowej w  Wo-
dzinie Prywatnym w  roku 
szkolnym 2021/2022 wzięło 
udział w międzynarodowym 
projekcie eTwinning "Langu-
ages are visions of life".  Ten 
projekt wywarł ogromny 
wpływ na rozwój zawodowy 
nauczycieli oraz na rozwój 
uczniów. Był to drugi projekt 

eTwinning w  naszej szko-
le. Współpraca nauczycieli 
między partnerskimi szko-
łami, zastosowanie nowych 
strategii metodologicznych 
oraz narzędzi TIK miały 
bardzo pozytywny wpływ 
rozwój placówki. W  czerw-
cu 2022 złożono wniosek 
o przyznanie odznaki jakości 
do Krajowego Biura eTwin-
ning. https://www.youtube.
com/watch?v=ckixeeSm6Cs, 
h t t p s : // w w w .y o u t u b e .
com/watch?v=g_DBEzswJ-
sI;   W  środę 9 marca 2022 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Królowej Jadwi-
gi w  Wodzinie Prywatnym 
obchodzili Dzień Bezpiecz-
nego Internetu. Tego dnia 
odbył się apel, uczniowie 
klas 4-8 wykonywali plaka-
ty w programie Paint i GIMP 
o  bezpieczeństwie w  sieci, 
prezentacje multimedialne, 
tworzyli awatary z  zasada-
mi bezpiecznego surfowania 
oraz chmury wyrazowe na 
ten temat. Najmłodsze dzieci 
grały w  gry planszowe. Wy-
brane zdjęcia prac uczniów 
dostępne są na stronie na-
szej szkoły:  http://spwo-
dzinprywatny.pl/wiadomo-
sci/1/wiadomosc/487486/
dzien_bezpiecznego_inter-
netu. Działania związane 
z  bezpieczeństwem w  sieci 
podjęte zostały już wcześniej. 
Uczniowie wszystkich klas 
wzięli udział w  lekcjach on-
line organizowanych przez 
SaferInternet. Były to:
Dla klas  I  – III oraz IV – VI 
spektakl online pt. "Dzieci 
Sieci - Plik i  Folder na tropie 
internetowych kłopotów" 
– 01.10.2021 Dla klas 1-3 – 
„Poznaj bezpieczny Inter-
net” – 28.02.2022. Dla klas 
4-6 – „Sieciakowe zasady 
ekranowe” – 02.03.2022. Dla 
klas 7-8 – „Ciało nie określa” – 
03.03.2022

Małgorzata Tomaszewska

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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MCK INFORMUJE I ZAPRASZA
PÓŁROCZE PEŁNE KULTURY!
Miejskie Centrum Kultury 
w  Tuszynie zorganizowało 
w minionym półroczu szereg 
wydarzeń kulturalnych i roz-
rywkowych dedykowanych 
najmłodszym, młodzieży 
oraz dorosłym mieszkańcom 
naszej gminy.

MUZYCZNA UCZTA
W  nowym  roku kilkukrot-
nie zapraszaliśmy na organi-
zowane przez nas koncerty. 
Pierwszy z  nich w  Kościele 
św. Witalisa zagrała Orkie-
stra Dęta, w  niedzielę 23. 
stycznia wykonując kolędy 
i  pastorałki podczas mszy 
świętej. W  kolejnym tygo-
dniu 30.stycznia w  sali wi-
dowiskowej MCK zorganizo-
waliśmy jubileuszowy XXX 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, pod-
czas którego prowadzone 
były licytacje, a  na scenie 
zaprezentowały się zespoły 
MCK: Bane oraz The Loner 
Blues Cover Band oraz mło-
dzież uczęszczająca na zaję-
cia muzyczne. Dwukrotnie 
gościliśmy na naszej scenie 
artystów z  Teatru Muzycz-
nego z  Łodzi (Agnieszkę Ga-
brysiak, Magdalenę Brze-
zińską, Lesława Białeckiego 
oraz Maksymiliana Pelczar-
skiego), którzy wystąpili 
z okazji Dnia Kobiet 6. marca 
(koncert „ Ach Kobiety!) oraz 
podczas wiosennego recita-
lu 24. kwietnia z  wiązanką 
utworów z  lat 20. i  30. XX 
wieku zatytułowaną „ Pół 
żartem, pół retro”. 3 czerwca 
w  piątkowe popołudnie na 
placu przy zorganizowali-
śmy II Piknik COOLturalny 
– czyli wydarzenie podsu-
mowujące wszystkie nasze 
działania kulturalne w  roku 
szkolnym 2021/2022. Pogo-
da dopisała i  na scenie swój 
popis dały zespoły taneczne ( 
młodzieżowe First Step Star-
szy i  Młodszy oraz dorosłe 
uczestniczki zajęć Fit Dan-
ce), zespół BANE z MCK oraz 
młodzież uczęszczająca na 
zajęcia muzyczne w  naszym 
ośrodku. Ponadto zobaczy-
liśmy  grupę wokalno-te-
atralną „Szczygiełki” z  MCK, 
pokaz karate w  wykonaniu 
UKS Szkoła Karate Trady-
cyjnego z  Piotrkowa oraz 
koncert zespołu THE PART. 
Wśród atrakcji towarzyszą-
cych występom znalazły 
się dmuchańce, wata cukro-
wa, lody i  popcorn, zawody 
sportowe i  strażackie, tatu-

aże i malowanie twarzy oraz 
animacje plastyczne.

 
JUBILEUSZ ORKIESTRY DĘTEJ 
W TUSZYNIE
Niewątpliwie bardzo waż-
nym wydarzeniem muzycz-
nym tego półrocza był Jubi-
leusz Tuszyńskiej Orkiestry 
Dętej, która została reaktywo-
wana w roku 1996, kiedy to po 
kilku latach przerwy zagrała 
ponownie. Stało się tak dzięki 
staraniom tuszyńskich samo-
rządowców i  Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Tu-
szynie. W  sobotę 4.06.2022 
o godz. 17.00 Orkiestra zagrała 
na scenie MCK rozpoczynając 
swój jubileuszowy występ 
utworem „ Zacznij od Bacha” 
z  repertuaru Z. Wodeckiego. 
W  programie nie zabrakło 
utworów z  repertuaru roz-
rywkowego jak i  typowych 
dla orkiestr dętych marszy. 
Na uroczysty koncert przy-
byli przedstawiciele tuszyń-
skich władz samorządowych,  
rodziny muzyków z orkiestry, 
przyjaciele orkiestry, miesz-
kańcy oraz gość honorowy 
prof. Jan Krysiński z małżon-
ką – wnuczek Stefana Krysiń-
skiego, tuszyńskiego organi-
sty, który na początku XX w. 
założył pierwszą w  Tuszynie 
Strażacką Orkiestrę Dętą.  Nie 
zabrakło słów życzeń, gra-
tulacji i  podziękowań, które 
płynęły z  ust przybyłych na 
koncert gości. Dla muzyków 
tuszyńskiej orkiestry dętej 
szczególnie miłe były słowa, 
mówiące o tym, iż trudno so-
bie dziś wyobrazić uroczysto-
ści gminne czy religijne bez 
„naszej orkiestry” .

NASZE WYSTAWY
Klub Fotograficzny BLENDA 
Tuszyn przygotował dwie 
wystawy fotografii. Pierw-
sza z  nich, zatytułowana „ 
Chaos” miała swoją premierę 
w  styczniu i  ukazywała au-
torskie postrzeganie świata. 
Druga z  ekspozycji ‘”Wojna 
ma twarz kobiety” powsta-
ła jako hołd ofiarom wojny 
na Ukrainie oraz osobom 
pomagającym uchodźcom 
wojennym  w Polsce.  Werni-
saż wystawy odbył się 17.05 
w  obecności zaproszonych 
gości na czele z  dziennika-
rzem Sergejem Kulidą oraz 
Marią Jatsenko – uczenni-
cą Akademii Muzycznej ze 
Lwowa przebywającej obec-
nie w Pabianicach, która wy-
konała dla zgromadzonych 
wzruszające pieśni. W  mi-

nionym półroczu w Miejskim 
Centrum Kultury można 
było również podziwiać rę-
kodzieło wykonane przez ro-
dowitą mieszkankę Tuszyna 
panią Janinę Kotlicką. Piękne 
serwetki wykonane na szy-
dełku wyeksponowane zo-„

NASZA DZIAŁALNOŚĆ 
UKIERUNKOWANA 
JEST RÓWNIEŻ NA 
DZIAŁANIA 
ARTYSTYCZNE, 
ROZWIJANIE 
KREATYWNOŚCI 
ORAZ TALENTÓW 
PLASTYCZNYCH 
WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY. 
STARAMY SIĘ 
UPOWSZECHNIAĆ 
SZTUKĘ NIE TYLKO 
W MURACH MCK, 
ALE RÓWNIEŻ 
WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z INNYMI 
INSTYTUCJAMI 
Z NASZEJ GMINY

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

stały w  Bibliotece w  dniach 
4.04 – 6.05.2022r. 

MCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W czasie ferii zimowych tra-
dycyjnie zorganizowaliśmy 
kilka wydarzeń dla dzieci 
i młodzieży. Pierwszym z nich 
(12.02.2022) był Bal Karna-
wałowy, w  którym uczest-
niczyły dzieci wraz z  rodzi-
cami. Nie zabrakło wspólnej 
zabawy, tańca, poczęstunku 
i upominków, a wszyscy byli 
przepięknie przebrani. Kil-
ka dni później (22.02.2022) 
ponownie zaprosiliśmy naj-
młodszych, tym razem na 
przedstawienie zatytuło-
wane „ Lodowa Kraina”. Na 
scenie gościliśmy artystów 
z  krakowskiego Studia Krak-
-Art., a  sala widowiskowa 
wypełniła się po brzegi. Dzie-
ci starsze (7-12 lat) miały oka-
zję wziąć udział w  Warszta-
tach Zimowych z MCK, które 
odbywały się codziennie 
w dniach 14-18.02.2022. Każ-
dego dnia na uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji, 
a  były to: zajęcia plastyczne, 
muzyczne, taneczne i  kuli-
narne, eksperymenty na-
ukowe, dyskoteka, pokaz ta-
lentów czy wyjście na basen. 
Dzieci miały zapewnione 
również wyżywienie. Kolej-
ne Warsztaty zaplanowane 
są na lato (terminy 4-8.07 
oraz 22-26.08.2022), a  lista 
osób chętnych zapełnia się 
bardzo szybko! Bardzo ważną 
inicjatywą do której powróci-
liśmy po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią 
był PROMYCZEK – IX Prze-

gląd Dorobku Kulturalnego 
Przedszkoli Miasta i  Gminy 
Tuszyn (20.05.2022). Na na-
szej scenie wystąpiły przed-
szkolaki z  dwóch placówek: 
Przedszkole Miejskie nr 3 
oraz Przedszkole Miejskie 
nr 2, wykonując piosenki 
i  recytując wiersze, których 
motywem przewodnim była 
„ Moja Rodzina”. Wszystkie 
występy były niezwykle sta-
rannie przygotowane i wzru-
szające, każde z  dzieci otrzy-
mało wyjątkowy upominek 
(ledowy balon) , a dodatkowo 
Przedszkola nagrodę pienięż-
ną. 

NASZ PATRON
W  maju i  czerwcu uczcili-
śmy pamięć naszego patro-
na Władysława Stanisława 
Reymonta – składając kwiaty 
pod tuszyńskim obeliskiem 
upamiętniającym pisarza 
w  rocznicę jego urodzin 
(7.05), a  kolejnym ważnym 
wydarzeniem były Dzień 
Reymonta (11.06). Impreza 
ta zorganizowana została 
tradycyjnie na ulicy Piotr-
kowskiej w Łodzi przy kufer-
ku Reymonta przez aktora 
Marcela Szytenhelma. MCK 
reprezentowali młodzi mu-
zycy – Norbert Jach i  Kry-
stian Bubas przygotowani 
przez instruktora Bogdana 
Lesiaka. Wykonali wiązankę 
melodii ludowych, a  następ-
nie wraz ze wszystkimi udali 
się w  barwnym korowodzie 
na Dworzec Fabryczny, skąd 
odjechał pociąg do Lipiec 
Reymontowskich, tam kon-
tynuowano obchody. 

ARTYSTYCZNIE Z MCK
Nasza działalność ukierunko-
wana jest również na działa-
nia artystyczne, rozwijanie 
kreatywności oraz talentów 
plastycznych wśród dzieci 
i młodzieży. Staramy się upo-
wszechniać sztukę nie tylko 
w murach MCK, ale również 
współpracować z  innymi 
instytucjami z  naszej gmi-
ny. Wiedzą o tym doskonale 
uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w  Górkach Dużych, 
którzy są uczestnikami pro-
jektu „ Echo Fashion – Loko-
motywą po wiedzę, projekt 
ekologiczno-artystyczny 
dla dzieci z  województwa 
łódzkiego”. Organizatorem 
projektu jest Łódzki Dom 
Kultury wraz z  Partnerami: 
Politechniką Łódzką oraz 
Akademią Sztuk Pięknych 
w Łodzi.  Nadrzędnym celem  
„Eco Fashion” jest przygo-
towanie pokazu mody eko-
logicznej, podczas którego 
zaprezentowane zostaną 
ubrania wykonane przez 
młodzież z  materiałów po-
chodzących z  recyclingu. 
Z  projektowaniem mody 
ekologicznej dzieci miały 
okazję zapoznać się kilku-
krotnie podczas warsztatów 
organizowanych w  Łodzi: 
w  Łódzkim Domu Kultu-
ry, Akademickim Centrum 
Designu oraz pracowni rę-
kodzieła JUPIENTER na 
Księżym Młynie. Finałowy 
pokaz zaplanowany jest na 
23.06 (czwartek) z  MCK – 
serdecznie zapraszamy! We 
własnym zakresie również 
organizujemy różnego typu 
Warsztaty, tradycją stały 
się już warsztaty świąteczne 
dla rodziców wraz z  dzieć-
mi, ostatnie z  nich odbyły 
się 9.04, rodziny wykonały 
skalniaczek i  grotę wielka-
nocną. Kolejne warsztaty 
dedykowane były młodzie-
ży szkolnej z  Górek Dużych, 
a ich tematem była „ magicz-
na kula”. W  wachlarz na-
szych działań artystycznych 
wpisują się również konkur-
sy plastyczne. W  tym roku 
zorganizowaliśmy konkurs 
pod nazwą „ Pani Wiosna” 
dla uczniów szkół podsta-
wowych. Fundatorem na-
gród było pabianickie kino 
Helios. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim uczestnikom 
oraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w naszych kolejnych 
przedsięwzięciach! 

MCK 
w Tuszynie

DLACZEGO 
PROFILAKTYKA

JEST
NAJWAŻNIEJSZA?

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE ODPOWIADA

Ponieważ zmniejsza 
szanse zachorowa-
nia! Przeciwdziała po-
wstaniu choroby i  jej 

nadmiernemu rozwojowi do 
stadium, w którym może być 
już nieuleczalna. Dotyczy to 
zwłaszcza chorób układu krą-
żenia, płuc, chorób nowotwo-
rowych. Wielu z  nich można 
świadomie zapobiegać!

ZAPRASZAMY NA ŚRODY  
Z PROFILAKTYKĄ

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA:
na pacjentów, którzy kończą 
w  tym roku 35, 40, 45, 50, 
55 lat oczekuje w  godzinach 
8-10 p. Monika Niemirska-
-Kornatko - pielęgniarka; 

PROFILAKTYKA GRUŹLICY:
dla wszystkich pacjentów, 
którzy mięli kontakt z osoba-
mi z  rozpoznaną już gruźlicą 
lub osób obciążonych dłu-
gotrwałą chorobą oczekuje 
w godzinach 10-12 mgr Mar-
ta Pokora;

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY  
CYTOLOGIA:
na pacjentki  w  wieku 25-59 

lat oczekuje w  godzinach 12-
14 p. Barbara Szafnicka- Ro-
gusz - położna,  specjalistka 
pielęgniarstwa położniczo-
-ginekologicznego; 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID -19:
na wszystkich pacjentów, 
którzy nie wykonali jeszcze 
szczepienia, oczekuje w  go-
dzinach 14-18 mgr Mirela Pi-
skorek- pielęgniarka ;

PROGRAM W ZAKRESIE EDUKACJI 
I PROFILAKTYKI DEPRESJI POPORO-
DOWEJ
realizowany z  Centrum Me-
dycznym „ Żelazna” sp. z o.o.: 
na pacjentki do 12 miesię-
cy po urodzeniu dziecka 
oczekuje p. Marta Kałucka 
– położna, specjalistka pielę-
gniarstwa położniczo -gine-
kologicznego podczas wizyt 
patronażowych w  gabinecie 
POZ; 

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY 
– program realizowany z Na-
rodowym Instytutem Geria-
trii, Reumatologii i  Rehabili-
tacji: na pacjentki w  wieku 
50- 70 lat oczekuje w  godzi-
nach 11-18. mgr Agnieszka 
Sokół-Stanisławska.

DBAMY KOMPLEKSOWO 
O ZDROWIE

Zapewniamy dostęp do peł-
nego zakresu świadczeń me-
dycznych w jednej lokalizacji: 

PODSTAWOWA 
OPIEKA ZDROWOTNA:
dla pacjentów zadeklarowa-
nych do naszej Przychodni 
dodatkowo świadczymy bez-
płatne konsultacje lekarza: 
pulmonologa, kardiologa, 
diabetologa; 

AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ  
SPECJALISTYCZNĄ  
W RAMACH NFZ:
okulista, ginekolog, chirurg, 
geriatra. Świadczymy rów-
nież komercyjnie opiekę spe-
cjalistyczną: ortopeda, neu-
rolog. W  naszej Przychodni 
działa Gabinet Fizjoterapii 
realizujący zabiegi fizjotera-
peutyczne i  dodatkowo kon-
sultacje lekarza rehabilitacji. 
Działają również pracownie 
EKG, holtera, spirometrii, 
RTG, USG, punktu pobrań 
oraz nowa pracownia fizjote-
rapii. Zapraszamy do Samo-
rządowej Przychodni Zdro-
wia w Tuszynie.

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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SP2 W TUSZYNIE
LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY W SP 2
Nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w  Tuszynie 
postawili przed uczniami 
naszej gminy czytelnicze wy-
zwanie, któremu patronował 
Burmistrz Miasta Tuszyna. 
Najmłodsi mieli za zadanie 
zaprojektować okładkę wy-
branej - ulubionej lektury. 
Wszystkie prace zaskoczyły 
kreatywnością i  oryginalno-
ścią. Widać, że największą 
sympatią wśród młodych 
czytelników cieszą się takie 
tytuły jak: Karolcia, Detek-
tyw Pozytywka, O psie, który 
jeździł koleją oraz Pięciop-
siaczki.  

Starsi uczniowie zaś naj-
pierw zmierzyli się z  testem 
dotyczącym wiedzy z  zakre-
su lektur obowiązkowych, 
a następnie najlepsi ze szkół:: 
SP2, SP1 oraz z  Wodzina 
Prywatnego wzięli udział 

w  wielkim finale, który od-
był się 7 czerwca w siedzibie 
Dwójki. Na finalistów czeka-
ły trzy konkurencje: lektu-
rowe trimino, rozpoznanie 
utworu na podstawie wylo-
sowanych rekwizytów oraz 
pytania z zakresu treści. Jury 
było pod olbrzymim wraże-

niem wiedzy, którą wykazali 
się wszyscy finaliści. Najbar-
dziej jednak cieszy to, że mło-
dzież z naszej gminy napraw-
dę lubi czytać!

UCZNIOWIE MAJĄ GŁOS!
Samorząd Uczniowski Szko-
ły Podstawowej nr 2 w  Tu-

szynie przejął inicjatywę 
związaną z  obchodami Dnia 
Dziecka i  postanowił świę-
tować przez cały tydzień! 
Był on pełen niespodzianek 
i  niesamowitych pomysłów. 
W  poniedziałek na koryta-
rzach można było oglądać 
rewię kreacji w  stylu lat 

80tych. We wtorek z  kolei 
uczniowie przynieśli za-
miast tradycyjnego obuwia 
na zmianę domowe kapcie 
– ich różnorodność napraw-
dę była zdumiewająca! Śro-
da została ogłoszona Dniem 
Nakrycia Głowy – i  tu także 
panowała całkowita orygi-

nalność - oprócz kapeluszy, 
czarodziejskich czapek i  pe-
ruk można było na uczniow-
skich głowach zobaczyć na 
przykład...garnek. Najwięk-
szą kreatywnością trzeba 
się było jednak wykazać 
w  czwartek, który oficjalnie 
ustanowiono Dniem Total-
nego Bezguścia. W  ostatni 
dzień tygodnia natomiast  
uczniowie Dwójki mogli 
wstać do szkoły troszkę póź-
niej niż zwykle, bo omijało 
ich poranne ubieranie się 
– tego dnia królowały bo-
wiem piżamy. Takie oddolne 
pomysły uczniów w  Dwój-
ce są zawsze na pierwszym 
miejscu. Nie bez powodu ta 
placówka w  ubiegłym roku 
szkolnym została wyróż-
niona zaszczytnym tytułem 
„Szkoły Demokracji”, który 
nadawany jest przez Cen-
trum Edukacji Obywatel-
skiej. 

JEDYNKA WŚRÓD 
LAUREATÓW

UCZEŃ ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE LAUREATEM KONKURSU NA NAJLEPSZY 
FILM PROMUJĄCY SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Wojewoda łódzki Tobiasz 
Bocheński  ogłosił  laureatów 
konkursu na najlepszy film 
promujący szczepienia prze-
ciw COVID-19 i SP Nr1 w Tu-
szynie znalazła się w tym za-
cnym gronie.

„Dostaliśmy około 70 zgło-
szeń, z  czego wybraliśmy 14 
najlepszych szkół do których 
trafi profesjonalny sprzęt 
sportowy. Poziom był nie-
zwykle wysoki. Gratuluję 
wszystkim uczestnikom za-
angażowania i  profesjonali-
zmu” - podkreślił wojewoda. 

W  konkursie mogły wziąć 
udział uczniowie szkół pod-
stawowych i  ponadpodsta-
wowych z  województwa 
łódzkiego. Celem inicjaty-
wy  była  promocja szczepień 
przeciw COVID-19, zwięk-
szenie wiedzy i  świadomości 
społeczeństwa, szczególnie 
młodych osób, na temat ko-
rzyści wynikających z  za-
szczepienia się przeciw CO-
VID-19.

Znakomity film nagrany 
przez Marcela Smakowskie-
go zrobił bardzo duże wraże-

nie na komisji konkursowej. 
Film został nagrany w lutym 
2022 roku przy współpracy 
z Samorządową Przychodnią 
Zdrowia w  Tuszynie. Twór-
cza i  innowacyjna postawa 
Marcela, wspomagana przez 
jego nauczyciela - pana Ro-
berta Kobylarczyka, zaowo-
cowała sukcesem. Szkoła 
otrzymała nagrody o  warto-
ści około 5000 złotych. Na-
grody przekazała Dyrektor 
Wydziału Zdrowia Łódzkie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
- pani Jolanta Kowalik-Gę-
siak. Wśród najcenniejszych 
nagród znalazły się: orbitrek, 
wioślarz, rower, piłki i  maty 
do ćwiczeń oraz wiele in-
nych prezentów dla na-
szych uczniów. „Obserwu-
jąc działania i  aktywność 
Marcela muszę dodać, że za-
wsze warto być twórczym, 
otwartym na nowe wy-
zwania oraz niekonwencjo-
nalnym w  podejmowaniu 
szybkich decyzji. Dziękuję 
Marcelowi Smakowskiemu 
za piękną pracę dla dobra 
całej społeczności szkolnej - 
Robert Kobylarczyk”.

EKO PATROLE W GMINIE TUSZYN 
– RAZEM POSPRZĄTAMY ŚWIAT

Od kwietnia w  naszej gmi-
nie działają Eko Patrole, czyli 
grupy koleżeńskie zbierające 
śmieci z miejsc publicznych. 

Patrole powstały w  ramach 
projektu „Razem posprzą-
tamy świat” realizowanego 
przez Fundację „Atelier of 
Skills” z dotacji programu Ak-
tywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein 
i  Norwegię w  ramach Fun-
duszy EOG. W naszej gminie 
działa aż 10 Eko Patroli, które 
zrzeszają 39 osób - głównie 
dzieci w  wieku 11-13 lat ze 
Szkoły Podstawowej numer 
1 w  Tuszynie, ale jest także 

jeden zespół rodzinny. Na 
początku projektu każdy 
uczestnik Eko Patrolu otrzy-
mał pakiet startowy składa-
jący się z: plecaka, chwytaka 
na śmieci, bidonu oraz wor-
ków na śmieci. Teraz członko-
wie dostają drobne upomin-
ki w  dniu swoich urodzin. 
Fundacja prowadzi ranking 
Patroli, a  te najbardziej ak-
tywne na koniec projektu 
otrzymają nagrody. W  maju 
uczestnicy kilku Eko Patroli 
wzięli udział w  warsztatach 
ekologicznych, podczas któ-
rych utrwalali wiedzę na te-
mat segregacji odpadów i re-
cyklingu oraz uczyli się jak 
ograniczać produkcję śmieci 

w swoim życiu. Wzięli także 
udział w  wyjeździe do za-
grody edukacyjnej Siedlisko 
Besiekiery, gdzie dowiedzieli 
się wiele o  cyklu życia kury 
i  poznali ciekawostki na te-
mat tych ptaków. Młodzież 
samodzielnie wykonała kur-
czaczki ze słomy. W  następ-
nych miesiącach odbędą się 
kolejne wyjazdy i  warsztaty 
stacjonarne dla członków 
Eko Patroli oraz wszystkich 
chętnych mieszkańców 
gminy. Informacje na temat 
działań podejmowanych 
w  ramach projektu publiko-
wane są na Facebooku na 
profilu „Razem posprzątamy 
świat”.

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP NR 1 W TUSZYNIE
NASZE DZIAŁANIA I NIE TYLKO...

Mijający rok szkolny 
2021/2022 był dla Samorzą-
du Uczniowskiego SP Nr1 
w  Tuszynie niezwykle pra-
cowity.

Już 25 września po raz 
pierwszy wsparliśmy pierw-
szą z czterech edycji Honoro-
wego Krwiodawstwa, które 
były zaplanowane na bieżą-
cy rok szkolny. Oddawanie 
krwi odbywało się mobilnie 
w  ambulansie z  Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w  Łodzi. 
Życie krwiodawców jest 
przykładem bezinteresow-
nego poświęcenia się dla 
drugiego człowieka, ponie-
waż oprócz krwi darczyńcy 
przekazali także w  sumie 
240 czekolad w  ramach ak-
cji skierowanych do pod-
opiecznych z  Domu Dziecka 
Nr9 w Łodzi, za co Samorząd 
Uczniowski dziękował wła-
snoręcznie wykonanymi 

kartkami i  częstował domo-
wymi wypiekami. Zorgani-
zowaliśmy w  naszej szkole 
wiele akcji, szczególnie o cha-
rakterze charytatywnym. 
Przyłączyliśmy się do akcji 
zbiórki nakrętek powstałej 
z  inicjatywy kl 7b na rzecz 
małej Zosi chorej na SMA. 
W  ramach akcji „SZKOŁO 
POMÓŻ I  TY” pomogliśmy 
zebrać i  przekazać fundusze 
(1020zł) dla 10-letniego Kac-
pra, dotkniętego dziecięcym 
porażeniem mózgowym na 
zakupienie sprzętu, który 
pomoże chłopcu w  komu-
nikacji oraz nauce pisania 
i  czytania. Podczas „GÓRY 
GROSZA” zgromadziliśmy, 
a  następnie przelaliśmy na 
konto Towarzystwa Nasz 
Dom 829 60 gr.

Od 9 grudnia wspieramy 
nieustannie akcję ”ZOSTAŃ 
SUPER ZAKRĘTAKIEM”, 
której zadaniem jest pomóc 

nieuleczalnie chorym dzie-
ciom z Łódzkiego Hospicjum 
dla Dzieci – Łupkowa. Do 
tej pory udało się zebrać do 
wielkiego metalowego ser-
ca aż 200kg nakrętek, które 
dzięki inicjatywie Rady Ro-
dziców oraz przy wsparciu 
Burmistrza Miasta Tuszy-
na i  Referatu Dróg i  Zieleni 
stanęło przed budynkiem 
naszej szkoły. Zorganizo-
waliśmy zbiórkę artykułów 
szkolnych dla dzieci z  Ukra-
iny. Niezbędne przybory 
przekazywane były regular-
nie nowym uczniom naszej 
szkoły.

Wspólnie ze Szkolnym Ko-
łem Caritas przeprowadzi-
liśmy akcję „POMOC DLA 
UKRAINY”, podczas której 
przyjmowaliśmy pomoc 
rzeczową dla ofiar wojny. 
Zapoczątkowaliśmy rów-
nież akcję ekologiczno – do-
broczynną „ZBIERAM TO 

W  SZKOLE”, której celem 
jest rozwijanie świadomo-
ści ekologicznej  uczniów,  
gromadzenie pieniędzy 
na pomoc podopiecznym 
z  Domu Dziecka w  Boliwii 
oraz pomoc w  realizacji bu-
dowy studni głębinowych  
w  pustynnym Czadzie 
i  w  Tanzanii, gdzie pracują 
misjonarze z  Polski. Do in-
nych zadań zrealizowanych 
przez Samorząd Uczniow-
ski należało między inny-
mi przeprowadzenie AKCJI 
MIKOŁAJKOWEJ. 6 grudnia 
w  naszej szkole zapanował 
szczególnie świąteczny kli-
mat. W  tym dniu nie mo-
gło zabraknąć Św. Miko-
łaja, który o  godzinie 9:00 
rozpoczął wędrówkę po 
wszystkich klasach, rozdając 
pyszne słodkości uczniom, 
nauczycielom i  pracowni-
kom szkoły. W  II semestrze 
zainicjowaliśmy i  przepro-
wadziliśmy także „DZIEŃ 

BEZ PLECAKA”. Wówczas 
uczniowie klas 4-8 mogli 
się ponieść fantazji.  Swoje 
podręczniki oraz zeszyty 
przynieśli w  transporterach 
dla zwierząt, sklepowych 
koszykach, podróżnych wa-
lizkach, w chlebaku, a nawet 
w taczce. „MAJOWE DNI NA 
WESOŁO”  wywołały nieje-
den uśmiech na naszych 
twarzach. Pojawił się DZIEŃ 
PIŻAMY, DZIEŃ CZAPKI  
Z  DASZKIEM, DZIEŃ BEZ-
GUŚCIA, DZIEŃ POSTACI 
BAJKOWYCH, DZIEŃ PRZE-
SZŁOŚCI MODY oraz DZIEŃ 
GWIAZD. Była to doskonała 
okazja do zabawy, a  także 
czas, w  którym uczniowie 
mogli spędzić dzień w nieco-
dziennej i przemiłej atmosfe-
rze.

Pamiętamy o  naszych dro-
gich nauczycielach i  innych 
pracownikach oświaty. 
Dziękując za ich trudy nieła-

twej pracy oraz za rolę, jaką 
spełnili w  życiu uczniów 
przygotowaliśmy i wręczyli-
śmy własnoręcznie zrobione 
kartki z  życzeniami z  okazji 
Dnia Nauczyciela, Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz Świąt 
Wielkanocnych; Być człon-
kiem pocztu sztandarowego 
to zaszczytne wyróżnie-
nie. Dlatego godnie repre-
zentujemy naszą szkołę na 
wszystkich uroczystościach 
szkolnych i  pozaszkolnych. 
DZIĘKUJEMY! Dyrekcji, ca-
łemu gronu pedagogicznemu 
wraz z  pozostałymi pracow-
nikami Szkoły Podstawowej 
Nr1 w  Tuszynie, rodzicom, 
uczniom oraz wszystkim, 
którzy otworzyli serca i  ra-
zem z nami z poświęceniem, 
a także pełnym zaangażowa-
niem włączyli się do przygo-
towania i  przeprowadzenia 
naszych przedsięwzięć. Emi-
lia Kobylarczyk – opiekun 
Samorządu Uczniowskiego.

„
PODCZAS UROCZY-
STOŚCI, W SZCZE-
GÓLNY SPOSÓB 
WYRÓŻNIENI ZOSTALI 
PRZEDSTAWICIELE 
GMINY TUSZYN

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

W  dniu 11 czerwca 
2022 r. na boisku 
szkolnym i  w  sie-
dzibie OSP Lipiny 

odbyły się uroczystości Po-
wiatowego Dnia Strażaka 
oraz 80-lecia jednostki OSP 
Lipiny, w  których uczestni-
czyły prawie wszystkie jed-
nostki OSP z  terenu powiatu 
łódzkiego wschodniego. 

Wśród nich były także jed-
nostki z  naszej gminy: OSP 
Tuszyn, OSP Tuszyn Las, 

OSP Modlica, OSP Syski, OSP 
Szczukwin, OSP Wodzinek, 
OSP Wola Kazubowa. W uro-
czystościach delegację z  Tu-
szyna reprezentowali przed-
stawiciele Zarządu Miejsko 
– Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP  
w  Tuszynie. W  obchodach 
uczestniczył również Bur-
mistrz Miasta Tuszyna – Wi-
told Małecki. 

Podczas uroczystości, 
w  szczególny sposób wyróż-

nieni zostali przedstawiciele 
Gminy Tuszyn. „Honoro-
wą Odznakę Zasłużony Dla 
Ochrony Przeciwpożarowej 
Województwa Łódzkiego” 
otrzymali: Burmistrz Mia-
sta Tuszyna Witold Małecki, 
dh Zdzisław Białowąs oraz 
dh Kazimierz Sęk. Ponadto, 
„Złoty Medal Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymała dh 
Magdalena Wymysłowska, 
„Srebrny Medal Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” otrzymał 
dh Radosław Sieroń, nato-

miast dh Rafał Ślązak otrzy-
mał „Odznakę  Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi II 
stopnia”.

Warto również przypomnieć, 
iż zgodnie z  nową ustawa 
o  ochotniczych strażach po-
żarnych z  dnia 17 grudnia 
2021 roku, już 68 strażaków 
ochotników z Gminy Tuszyn 
otrzymało pozytywną opinię 
Burmistrza Miasta Tuszyna 
Witolda Małeckiego do zło-
żonych wniosków o przyzna-

nie świadczeń ratowniczych 
z tytułu wysługi lat w Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
W  związku z  tym, przypo-
minamy zasłużonym, speł-
niającym wymogi określone 
w  ustawie strażakom z  tere-
nu Gminy Tuszyn o  możli-
wości złożenia powyższych 
wniosków. Na wszystkie 
pytania odpowiedź uzyskać 
można w  Urzędzie Miasta 
w  Tuszynie, ul. Piotrkowska 
2/4, budynek A, I  piętro, po-
kój nr 13. 

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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ZWYCIĘZCY ZAZ – U

11 czerwca 2022 
pracownicy Za-
kładu Aktyw-
ności Zawodo-

wej „Ja – Ty – My” w Tuszynie 
wzięli udział w  II Biegu osób 
niepełnosprawnych pn.: „Na 
skrzydłach zazu” w  Przyje-
zierzu. 

Już po 7 rano uczestnicy spo-
tkali się, aby wyruszyć w dro-
gę do miejscowości Przyjezie-
rze. Po 3 godzinach dotarli do 
tej uroczej osady położonej 
nad Jeziorem Ostrowskim. 
Pierwsze kroki skierowali do 
biura zawodów, gdzie każ-
dy odebrał pakiet startowy, 
w którym znajdowały się: ko-
szulka i  numer startowy. Od 
samego początku imprezie 
towarzyszyła dobra atmos-
fera. 

Po krótkiej rozgrzewce roz-

począł się bieg na 1 km. 
Wzięło w  nim udział 7 nie-
pełnosprawnych pracowni-
ków tuszyńskiego ZAZ, a na 
trasie towarzyszyli im fizjo-
terapeutka, instruktor ku-

charz, oraz kierownik ZAZ. 
W  biegu nie prowadzona 
była klasyfikacja medalowa. 
Liczyła się dobra zabawa 
i  pokonywanie własnych 
barier. Wszyscy nasi „zazo-

wicze” bardzo szczęśliwi do-
tarli do mety. 

Apetyt jednak rośnie w mia-
rę jedzenia dlatego, część ze-
społu postanowiła wystarto-

wać ponownie - tym razem 
w biegu na 4 km. Uczestnicy 
wykazali się ogromną moty-
wacją wewnętrzną i  samo-
zaparciem. Radość z  pokona-
nia całej trasy i  otrzymania 

drugiego medalu była nie 
do opisania. „Zaz Przyjezie-
rze” przygotował imprezę na 
bardzo wysokim poziomie. 
Zawodnicy i  kibice mieli za-
pewniony poczęstunek- kieł-
baski z  grilla, słodkie bułki, 
grochówkę oraz wodę bez 
ograniczeń. Wśród uczestni-
ków losowane były nagro-
dy- jedna z  nich trafiła do 
naszego Zakładu. Po biegu 
pracownicy ZAZ w Tuszynie 
mieli okazję zobaczyć salę 
restauracyjno- konferencyj-
ną tamtejszego ZAZ-u  oraz 
przespacerować się brzegiem 
jeziora Ostrowskiego. Do Tu-
szyna wszyscy wracali zmę-
czeni, ale zadowoleni i  z  ba-
gażem pięknych wspomnień. 
Nasi podopieczni uprawiając 
sport otwierają się na nowe 
możliwości i udowadniają, że 
nie boją się rywalizować z in-
nymi. ZAZ – filia Tuszyn.

NASI PODOPIECZNI UPRAWIAJĄC SPORT OTWIERAJĄ SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI I UDOWADNIAJĄ SOBIE, ŻE NIE BOJĄ SIĘ RYWALIZOWAĆ Z INNYMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

668 - 385 - 395

jagielloniatuszyn.pl

KOGO SZUKAMY?

- Chłopców urodzonych
w latach 2005 - 2016

- Dziewczynek urodzonych 
w latach 2011 - 2016

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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ZAPROSZENIE DO ŚWIATA 
MARZEŃ, CELÓW  

I PRAGNIEŃ

Każdy z  nas ma marze-
nia. Każdy inne, wła-
sne. Stanowią część 
naszego życia i  nikt 

nam ich nie zabierze. Sami  
je tworzymy i  sami możemy 
wpływać na ich kształt.

Posiadanie marzeń jest po-
trzebne, nawet jeśli wiele 
z  nich nie zawsze się spełni. 
Są odzwierciedleniem na-
szych pragnień, pokazują, 
czego w  życiu oczekujemy 
i  czego nam najbardziej bra-
kuje. Skupianie się na swoich 
marzeniach jest przyjemne, 
pozwala oderwać się od rze-
czywistości, relaksuje, po-
prawia nam samopoczucie. 
Oddawanie się marzeniom 
może być zatem doskonałym 
lekiem na chandrę, ale i  na 
nieśmiałość. W  marzeniach 
bowiem możemy być kim-
kolwiek chcemy, odbywać 
podróże do najdalszych za-
kątków świata, robić wspa-
niałe rzeczy. Takie plany 
mobilizują do podejmowania 
działań zmierzających w kie-
runku ich spełnienia. Są siłą 
napędową do zmian, dają ra-
dość a niejednokrotnie nada-
ją naszemu życiu sens. Warto 
więc walczyć o  spełnienie 
marzeń, gdyż - jak powiedział 
Walt Disney – „ jeśli potrafisz 
o  czymś marzyć, to potrafisz 
także tego dokonać”. Wystar-
czy tylko poczynić pierwsze 
kroki, aby przybliżyć się do 
celu. Takie wyzwanie podję-
ły uczestniczki warsztatów, 
które pod profesjonalnym 
przewodnictwem odbyły 
się w  dniu 26.02.2022 roku 
w   Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej im. Mariusza 
Chołuja w  Tuszynie.  Inicja-
torką, gościem specjalnym 
i  współprowadzącą warszta-

tów była pochodząca z Łodzi 
tegoroczna finalistka kon-
kursu Miss Polonia - Natalia 
Kiszko. Aktualna studentka 
kierunku Zarządzania na 
Politechnice Łódzkiej zorga-
nizowała i  przeprowadziła 
we współpracy z tuszyńskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej autorską akcję „Mama nie 
jesteś sama” w  ramach dru-
giej edycji projektu charyta-
tywnego „Korona z  głowy”. 

Grupę docelową spotkania 
stanowiły mamy w  trudnej 
sytuacji rodzinnej z  terenu 
Tuszyna i  okolic. Z  kolei za-
łożeniem przedsięwzięcia 
było stworzenie możliwości 
do ich rozwoju osobistego, 
do refleksji na temat swo-
jego życia, swoich prioryte-
tów i  wartości, zmian, pla-
nowania nowego, a  przede 
wszystkim zamieniania 
marzeń w  cele w  atmosferze 
relaksu, rozluźnienia i dobrej 
zabawy. Widząc entuzjazm 
uczestniczek podczas pracy 
warsztatowej i  słysząc gło-
śne okrzyki radości ich dzieci 
w  czasie gier i  zabaw, które 
prowadzone były  równocze-
śnie w  sąsiednich pomiesz-
czeniach, trudno było oprzeć 
się przekonaniu o  trafności 
inicjatywy i  korzyściach dla 
jej uczestników. Panie, które 

odpowiedziały na zaprosze-
nie zaangażowanej w  niesie-
nie pomocy innym łodzianki, 
poznały skuteczne narzędzie 
do wizualizacji marzeń i pra-
gnień, jakim jest Mapa Ma-
rzeń. Poszukując inspiracji 
w  kolorowych czasopismach 
dla odzwierciedlania pra-
gnień swoich serc, miały 
niecodzienną okazję, aby 
uwolnić wyobraźnię i  zostać 
kreatorkami własnego życia 
poprzez własnoręczne stwo-
rzenie osobistego obrazu 
marzeń. Ten niezwykły czas 
indywidualnej aktywności 
i  wzmożonej kreatywności 
przy filiżance herbaty lub 
kawy, słodkim poczęstun-
ku i  miłej dla ucha muzyce 
zaowocował konkretnymi, 
namacalnymi, osobistymi 
mapami marzeń. Po zakoń-
czonych warsztatach każda 
z  pań zabrała swoje dzieło do 
domu, aby spoglądając na nie 
przez kolejne dni i  miesiące 
świadomie przybliżać się do 
realizacji zawartych w  nim 
wskazówek i  tym samych do 
osiągnięcia wytyczonych ce-
lów. Uczestniczkom i  organi-
zatorom warsztatów a  także 
wszystkim Czytelnikom Echa 
życzymy dużo pozytywnej 
energii, odwagi i siły, aby podą-
żać za wewnętrznym głosem 
oraz SPEŁNIENIA MARZEŃ! 
Warto je mieć i  fajnie je mieć, 
bo mają niesamowitą moc i nie 
ma takiego wieku, w  którym 
człowiek traci prawo do ma-
rzeń – „Nikt nie jest za stary 
na marzenia. Tak jak marzenia 
nigdy się nie starzeją” (Lucy 
Maud Montgomery). Czyńmy 
więc z nich motywację do dzia-
łania, cel w życiu, a nie złudny 
świat, w  który uciekamy, gdy 
mamy gorszy dzień. 

MOPS Tuszyn

SENIOR 
WIGOR 

INFORMUJE

Dzienny Dom "Senior - Wi-
gor" w Tuszynie nie zwalnia 
tempa. Działamy od ponie-
działku do piątku w  godzi-
nach 8.00-16.00. 

Oferujemy takie usługi jak: 
opieka seniora, transport, 
rehabilitacja, dyżur pielę-
gniarki, zajęcia dotyczące 
zagadnień prawnych, tre-
ning pamięci, warsztaty 
śpiewu i  plastyczne. W  na-
szym domu organizujemy 
urodziny i imieniny naszych 
pensjonariuszy, święta oko-
licznościowe - Dzień Mamy, 
Dzień Dziecka, Dzień Babci 
i  Dziadka i  wiele wiele in-
nych. W  pierwszych dniach 
czerwca nasi Seniorzy go-
ścili młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w  Tuszynie. 
Wraz z  nauczycielką Panią 
Iloną Wichlińską współtwo-
rzyli lekcję historii. Była to 
wspaniała współpraca i two-
rzenie kontaktu między-
pokoleniowego;  Miło nam 
poinformować, że po raz ko-
lejny Gmina Tuszyn - Dzien-
ny Dom "Senior -Wigor" 
w  Tuszynie wzięła udział 
w konkursie Ofert w ramach 
programu wieloletniego "Se-
nior +" na lata 2021-2025 
i  otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 77 760 zł na za-
pewnienie funkcjonowania 
placówki Dziennego Domu 
"Senior +”

ROZWÓJ 
JAGIELLONII 

TUSZYN

W  kwietniu nasza Jagiello-
nia wykonała kolejny milo-
wy krok w procesie rozwoju 
klubu. Podpisaliśmy umowę 
partnerską z  występującym 
w  Ekstraklasie Widzewem 
Łódź.

Na jej podstawie nasi najzdol-
niejsi zawodnicy będą mieli 
możliwość odbycia testów 
i  dołączenia do Akademii 
Widzewa Łódź, która jest za-
pleczem pierwszej drużyny 
występującej na najwyższym 
poziomie rozgrywkowym 
w  Polsce. Mamy nadzieję, że 
w  najbliższej przyszłości naj-
zdolniejsi zawodnicy z Tuszy-
na będą biegać po ekstrakla-
sowych boiskach w  barwach 
łódzkiego Widzewa! Dodatko-
wo ogłosiliśmy kolejny nabór 
uzupełniający do wszystkich 
grup młodzieżowych w  na-
szym klubie. Poszukujemy 

dzieci uzdolnionych rucho-
wo, które chciałby rozpocząć 
swoją przygodę z piłką nożną. 
Prowadzimy nabory w nastę-
pujących kategoriach wieko-
wych (roczniki) 2009/2010, 
2011/2012, 2013/2014, 
2015/2016. W  ramach zajęć 
prowadzonych przez na-
szych trenerów oferujemy 
wspaniałą atmosferę, o  którą 
zadbają trenerzy z uprawnie-
niami UEFA, zajęcia zgodę 
z  standardami PZPN, udział 
w  rozgrywkach ligowych 
i  ogólnopolskich turniejach, 
zajęcia motoryczne i  ogólno-
rozwojowe, wspaniałą zaba-
wę, nowe przyjaźnie i  nieza-
pomniane przeżycia.

Wszelkich informacji udzieli 
trener koordynator Jagiello-
nii – p.Radomir Znojek, pod 
numerem telefonu: 668-385-
396.

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU 
I WYPOCZYNKU INFORMUJE

W WAKACJE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ UCZĄCĄ SIĘ W WIEKU OD 7 DO 16 LAT NA PŁYWALNIĘ 
OCEANIK – OBOWIĄZUJĄ PROMOCYJNE CENY BILETÓW

ORLIKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W TUSZYNIE
Miejskie Centrum Sportu 
i  Wypoczynku w  Tuszynie 
z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowało w  sobotę 28 maja 
2022r. na obiekcie „Moje bo-
isko Orlik 2012” w Tuszynie 
przy ul. Noworzgowskiej 30 
„Orlikowy turniej piłki noż-
nej” pod patronatem Staro-
sty Łódzkiego Wschodniego. 
Celem organizatorów turnie-
ju pod nazwą „Impreza spor-
towo-rekreacyjna dla miesz-
kańców Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego” była popu-
laryzacja kultury fizycznej, 
aktywnego wypoczynku 

oraz integracja środowiska 
lokalnego poprzez sport i re-
kreację wśród mieszkańców 
Powiatu łódzkiego wschod-
niego oraz chętnych miesz-
kańców z  innych powiatów. 
Ponadto celem imprezy było 
zapewnienie warunków do 
zwiększania aktywności 
społecznej mieszkańców 
oraz stworzenie warunków 
do powstania inicjatyw 
i  podejmowania działań na 
rzecz społeczności lokal-
nych. 

Zorganizowany turniej 
piłkarski rozegrany został 
w  kategorii wiekowej „Żak”, 

do udziału w  którym zgło-
siły się drużyny gości ze 
Rzgowa, Brójec, Koluszek 
i  Ksawerowa oraz drużyna 
gospodarzy z  Tuszyna. Tur-
niej rozegrany został zgod-
nie z  przepisami Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sys-
temie „Każdy z Każdym”. 

Dla zwycięzców ufundowa-
ne zostały puchary i medale, 
natomiast każdy z  uczestni-
ków imprezy otrzymał upo-
minki rzeczowe oraz słodką 
przekąskę. 

Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy.

„
JEŚLI POTRAFISZ O 
CZYMŚ MARZYĆ, TO 
POTRAFISZ TAKŻE 
TEGO DOKONAĆ

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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ROZPOCZĘŁA SIĘ OKRUTNA WOJNA

Tego dnia wszyscy byli-
śmy wstrząśnięci i  nie 
dowierzaliśmy temu co 
się stało.

W  niedzielę 27 lutego 
w  Urzędzie Miasta w  Tu-
szynie zebrał się sztab ludzi 
dobrej woli, którzy zaczęli 

planować jak pomóc Ukra-
inie, przybywającym do 
Polski i  do Tuszyna uchodź-
com a  w  szczególności na-
szym miastom partnerskim: 
Buczy i  Tiaczewowi. Na 
apel odpowiedziały osoby 
prywatne, firmy, instytu-
cje, stowarzyszenia, grupy 

nieformalne z  terenu całej 
Gminy Tuszyn jak również 
za pośrednictwem przyjaciół 
z  Tuszyna dary dostarczano 
z  całej Polski a  nawet z  za-
granicy. Z  uwagi na ogrom 
przedsięwzięcia nie sposób 
wymienić tu wszystkich 
ludzi i  wszystkie działania, 

które podjęto od 24 lutego 
br. do dziś. Jak do tej pory 
mieszkańcy Tuszyna przy-
jęli pod swój dach ponad 
500 uchodźców z  Ukrainy, 
wspólnie zebraliśmy kilka-
dziesiąt ton pomocy huma-
nitarnej, którą przekazano 
przybywającym do Polski 

uchodźcom, a  na Ukrainę 
wysłaliśmy 3 tiry z  pomo-
cą humanitarną ( 8 marca 
do Tiaczewa, 11 kwietnia 
i 13 maja do Buczy). Podczas 
całej akcji pomagali i  poma-
gają wszyscy ludzie dobrej 
woli, którym z  tego miejsca 
składamy serdeczne podzię-

kowania. Warto wierzyć, że 
koszmar wojny skończy się 
jak najszybciej.

Fot.: Archiwum:  
Blenda Tuszyn,  S.Kulida,  

A.Nestierenko  
(Bucza, Irpień,  
Borodzianka)

 Dary z Tuszyna w Halmeu na granicy Rumuńsko - Ukraińskiej  Dary zbierane w SP nr 2 w Tuszynie  Transport humanitarny na Ukrainę
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