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październik 2022 (ROK XI NR 2), 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.

Dożynki 2022 już za nami
11 września br. na placu przy świetlicy w Żerominie odbyły się Gminno – parafialne doŻynki, których Gospodarzem było sołectwo Żeromin

Pogoda tego 
dnia nie za-
p owiadała 
się dobrze, 

co przysporzyło 
organizatorom i 
wystawcom sporo 
pracy związanej z 
przystosowaniem 
całej infrastruk-
tury. Ostatecznie 
jednak w niedziel-
ne popołudnie nie 
padał deszcz i sce-
nariusz Dożynkowy 
mógł być w pełni re-
alizowany. 

Tegoroczne święto 
honorowym patrona-
tem objął Burmistrz 
Miasta Tuszyna – Pan 
Witold Małecki. Uro-
czystość tradycyjnie 
rozpoczął korowód do-
żynkowy, w którym 
brali udział przedstawi-
ciele sołectw, stowarzy-

szeń, organizacji i zaproszeni 
goście. Odbyła się uroczysta 
msza święta celebrowana 
przez Ks. Proboszcza Parafii 
p.w. Św. Witalisa w Tuszy-
nie - Marka Stępniaka, po 
której Starostowie Dożynek 
Pani Elżbieta Pigłowska i 
Pan Piotr Wojtak uroczyście 
wręczyli chleby Burmistrzo-
wi Miasta Tuszyna – Panu 
Witoldowi Małeckiemu oraz 
Proboszczowi Parafii – Mar-
kowi Stępniakowi, a Prezes 
Rejonowego Koła Pszcze-
larzy w Tuszynie Pan Jan 
Ramięga, w imieniu tuszyń-
skich pszczelarzy przekazał 
kosz dożynkowy. 

Następnie na scenę zapro-
szono gości wśród których 
byli m.in.: Minister Rozwoju 
i Technologii – Pan Walde-
mar Buda, Minister ds.  Sa-
morządu – Pan Włodzimierz 
Tomaszewski, Senator RP – 
Pan Krzysztof Kwiatkowski, 

Wicewojewoda Łódzki – Pan 
Piotr Cieplucha, Wicemar-
szałek Województwa Łódz-
kiego – Pan  Piotr Adamczyk, 
Zastępca Dyrektora Łódz-
kiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bra-
toszewicach – Pan Tadeusz 
Morawski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuszynie 
– Pan Andrzej Małecki oraz 
przedstawiciele delegacji na-
szych miast partnerskich na 
Ukrainie, reprezentowanych 
przez Pana Siergieja Szepet-
ko – Zastępcę Mera Buczy i 
Pana Iwana Kriczwołuszyja – 
Sekretarza Rady Miasta Tia-
czew. Podczas części oficjal-
nej tuszyńscy samorządowcy  
wręczyli na scenie wyróż-
nienie honorowe "GMINA 
TUSZYN DZIĘKUJE" Panu 
Grzegorzowi Szymańskiemu, 
tuszyńskiemu przedsiębior-
cy prowadzącemu działal-
ność gospodarczą pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Produk-

„
WAżNYM 
MOMENTEM BYłO 
TAKżE POdPISANIE 
UMOWY (...) NA 
SFINANSOWANIE 
PROJEKTU PN. 
WIERzBOWY RAJ – 
zAgOSPOdAROWA-
NIE TERENU 
WIEJSKIEgO 
W SOłECTWIE 
KRUSzóW 
(dOFINANSOWANIE 
NA KWOTę 
100 TYS. zł). 
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cyjno Handlowo-Usługowe 
"Silver-Glass" Grzegorz Szy-
mański, które przyznano za 
działalność charytatywną, 
wspieranie gminnych klu-
bów sportowych oraz sto-
warzyszeń z terenu Gminy 
Tuszyn. 

Ważnym momentem było 
także podpisanie umowy 
pomiędzy Samorządem 
Województwa Łódzkiego 
reprezentowanym przez 
Wicemarszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego – Pana  Piotra 
Adamczyka a  Gminą Tuszyn 
z udziałem Sołtysa Kruszo-
wa – Pani Izabeli Kudry na 
sfinansowanie projektu pn. 
Wierzbowy Raj – zagospoda-
rowanie terenu wiejskiego w 
Sołectwie Kruszów (dofinan-
sowanie na kwotę 100 tys. zł). 

Podczas Gminno – Parafial-
nych Dożynek w Żerominie  
wśród gości obecni byli także 
delegaci do Izby Rolniczej z 
terenu Gminy Tuszyn – Pan 
Zbigniew Smyczek i Pan 
Piotr Zarzycki, Radni Powia-
towi -  Pan Sylwester Golus i 
Pan Bogumił Skorupski,  Rad-
ni Rady Miejskiej w Tuszy-
nie, Członek Zarządu Powia-
tu Łódzkiego Wschodniego 
- Pani Marta Stasiak,  Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Tuszy-
na - Pani Maria Kopczewska, 
Skarbnik Gminy Tuszyn - 
Pani Małgorzata Ożarek, Se-
kretarz Gminy Tuszyn – Pani 
Beata Krawczyk, Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP a zarazem Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP 
RP druh Grzegorz Busiakie-
wicz, Dyrektor Samorzą-
dowej Przychodni Zdrowia 
w Tuszynie – Pani Żaneta 

Karczewska, Dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury w 
Tuszynie – Pani Agnieszka 
Pawlak, Prezes Stowarzysze-
nia Tuszyn Naszych Marzeń 
– Pani Ewa Kotecka, Prezes 
LGD BUD-UJ RAZEM - Pan 
Wojciech Olborski, Wójt 
Gminy Dłutów – Pani Gra-
żyna Maślanka – Olczyk, 
Burmistrz Rzgowa – Pan 
Mateusz Kamiński, Dyrektor 
Zalando w Głuchowie – Pan 
Sławomir Rogala oraz Pocz-
ty Sztandarowe ZMGZ, OSP, 
PSL i PZŁ. Wszyscy trady-
cyjnie, jak to na Dożynkach, 
składali gratulacje, życzenia 
i podziękowania Rolnikom za 
ich ciężką pracę. 

Po zakończeniu części ofi-

cjalnej na scenie gospodarze 
Gminy Tuszyn i zaproszeni 
goście otworzyli stoiska Kół 
Gospodyń Wiejskich z Dyle-
wa i Woli Kazubowej, Kru-
szowa, Garbowa, Jutroszewa, 
Szczukwina, Wodzina Pry-
watnego, Modlicy, Sołectwa 
Żeromin i Górek Dużych, Kół 
Łowieckich z terenu Gminy 
Tuszyn (Żubr, Orzeł i Tur), 
Koła Pszczelarzy z Tuszyna 
oraz Zakładu Aktywności 
Zawodowej „Ja-Ty-My” Tu-
szyn. Wszystkie stoiska,  jak 
zawsze były pięknie przy-
strojone i bogate w potrawy 
do degustacji. 

Bardzo ważnym punktem 
programu był Konkurs na 
Najpiękniejszy Wieniec/

Kosz Dożynkowy, dedyko-
wany Sołectwom i KGW z 
naszej gminy. Swoje prace 
przygotowały przedstawi-
cielki z: Dylewa, Garbowa, 
Górek Dużych, Górek Ma-
łych, Jutroszewa, Kruszo-
wa, Modlicy, Szczukwina, 
Tuszynka Majorackiego i 
Żeromina. Jury w składzie: 
Małgorzata Ożarek, Beata 
Krawczyk i Janusz Miara nie 
miało łatwego zadania, po-
nieważ wszystkie prace kon-
kursowe były wyjątkowej 
urody. Członkowie komisji 
sędziowskiej pod uwagę brali 
takie kryteria jak: natural-
ność i różnorodność mate-
riałów, pracochłonność oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. 
Przyznana przez jury punk-

tacja pozwoliła na wyłonie-
nie zwycięzców: I miejsce 
–  KGW Szczukwin (nagroda 
pieniężna w wysokości 500 
zł), II miejsce –  Sołectwo Że-
romin i Sołectwo Tuszynek 
Majoracki (nagroda pienięż-
na w wysokości po 400 zł), 
III miejsce – Sołectwo Górki 
Duże i KGW Modlica (nagro-
da pieniężna w wysokości po 
300 zł). Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali upomin-
ki w postaci koszy ze słody-
czami. Nagrody pieniężne 
zostały ufundowane przez 
Urząd Miasta w Tuszynie. 

Na uczestników tegoroczne-
go Święta Plonów czekało 
wiele atrakcji, m.in: degu-
stacja przysmaków kuchni 

polskiej przygotowana przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
terenu Gminy Tuszyn, Za-
kład Aktywności Zawodo-
wej w Tuszynie oraz potrawy 
kuchni myśliwskiej serwo-
wane przez Koła Łowieckie, 
degustacja miodów przy-
gotowana przez Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Tuszynie, 
stoisko przygotowane przez 
Samorządową Przychodnie 
Zdrowia w Tuszynie, gdzie 
można było zmierzyć sobie 
ciśnienie tętnicze krwi oraz 
poziom cukru we krwi. Na 
scenie odbywały się wy-
stępy artystyczne (koncert 
Orkiestry Dętej z Tuszyna, 
przyśpiewki KGW Kru-
szów, występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Wiśniowa Góra 
i zespołu „Wonderful Live”). 
Obecne były także stoiska 
z gastronomią i atrakcjami 
dla najmłodszych (bezpłatne 
dmuchańce, popcorn i wata 
cukrowa, tatuaże, warsztaty 
plastyczne oraz fotolustro). 
Można było oglądać wysta-
wę kurek ozdobnych. Odby-
ły się sprawnościowe kon-
kursy dożynkowe, którym 
towarzyszyła dobra zabawa 
i zacięta walka: obieranie 
ziemniaków na czas, zapla-
tanie wianka rozpoznawanie 
warzyw i owoców z zawiąza-
nymi oczami. 

Tegoroczne Dożynki już za 
nami. Za ich organizację i 
przebieg szczególne podzię-
kowania należą się ich Or-
ganizatorom: Sołectwu Żero-
min, Parafii pw. św. Witalisa 
w Tuszynie, pracownikom 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry im. Wł. St. Reymonta w 
Tuszynie oraz sponsorom, 
którzy wsparli tegoroczne 
święto plonów.

Dożynki 2022 już za nami
kontynuacja ze strony 1



3
strona

WiĘceJ inFormacJi na oFicJaLneJ stronie internetoWeJ 
UrZĘDU miasta W tUsZynie: WWW.TUSzYN.ORg.PL

echo gminy

Tuszyn
BIULETYN INFORMACYJNY

październik 2022 (ROK XI NR 2), ISSN 2300-6625BiULetyn inFormacyJny
PAźdzIERNIK 2022

(rok Xi nr 2) 

nasze inwesTycje
inwestując rozwijamy Gminę i poprawiamy warunki Życia mieszkańców

zAKOŃCzONO INWESTYCJę NA 
KASzTELAŃSKIEJ W TUSzYNKU 
MAJORACKIM
W sierpniu br. zakończono 
przebudowę ul. Kasztelań-
skiej w Tuszynku Majorac-
kim. Zadanie realizowane 
było na odcinki ok 305 m 
od istniejącej nawierzchni 
asfaltowej w ul. Kasztelań-
skiej. Dokumentacja projek-
towa zatwierdzona została 
decyzją Starosty Łódzkiego 
Wschodniego. Inwestycja 
polegała m.in: na wymianie 
nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię bitumiczną, 
wykonaniu chodników z 
betonowej kostki bruko-
wej, wymianie istniejących 
i wykonaniu brakujących 
zjazdów na posesje, wyko-
naniu odwodnienia drogi 
w postaci rowów przydroż-
nych oraz regulacji wyso-
kościowej armatury wodo-
ciągowej i gazowej. Roboty 
budowlane realizowało 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów “ERBEDIM” 
Sp. z o.o. 97-300 Piotrków 
Trybunalski, ul. Żelazna 3. ( 
Umowa nr 43/2022 zawar-
ta 09.02.2022 r.). Zadanie 
w całości sfinansowano z 
budżetu Gminy Tuszyn za 
kwotę 607 802,38 zł. (Wy-
nagrodzenie dla Firmy ER-
BEDIM – 600.299,38 zł oraz 
wynagrodzenie za nadzór 
inwestorski przez Drogowe 
Biuro Projektowe Krystian 
Kowalski ul. Szkolna 9/6 
28-500 Kazimierza Wielka 
– za kwotę 7 503,00 zł.)

POPRAWIAMY STAN ŚROdOWISKA 
POPRzEz BUdOWę SIECI KANALIzA-
CJI SANITARNEJ W TUSzYNIE
W dniu 25 sierpnia br, Gmina 
Tuszyn podpisała dwie umo-
wy z Przedsiębiorstwem In-
stalacji Sanitarnych INSBUD 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tarno-
wie, na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej.

Pierwsze z zadań – Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z odejściami do granic 
działek  realizowane bę-
dzie w ulicach: Młynkowa i 

Sportowa w Tuszynie. Dru-
gie zadanie – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z odejściami do granic dzia-
łek  realizowane będzie w 
ulicach: S. Batorego, Z. Sta-
rego, K. Wielkiego, Wł. Ło-
kietka, B. Chrobrego, Jana III 
Sobieskiego, G. Narutowicza, 
M. Karłowicza, I.J. Paderew-
skiego, P. Skargi, F. Chopina i 
Molenda w Tuszynie, Zada-
nia zostaną dofinansowane z 
Programu: Rządowy Fundusz 
Polski Ład  - w kwocie 10 450 
000,00  PLN. Całkowita war-
tość zadania pierwszego wy-
niesie – 6  479 587,41 zł., zaś 
całkowita  wartość zadania 
drugiego to kwota -  8  034 

915,35 zł. Zgodnie z umową 
prace mają być zakończone 
do września przyszłego roku.

BUdOWA OŚWIETLENIA ULICzNEgO 
W gMINIE TUSzYN – CzęŚĆ I
W dniu 19 sierpnia br. Gmi-
na Tuszyn ogłosiła drugie 
postępowanie na udzielenie 
zamówienia publicznego 
na budowę oświetlenia w 
Gminie Tuszyn. W ogłoszo-
nym postępowaniu ujęto 
wskazane zadania: Zadanie 
nr 1 – Budowa linii energe-
tycznej kablowej oświetlenia 
drogowego ulicy  Komarowej 
w Rydzynkach; Zadanie nr 
2 - Budowa oświetlenia dro-
gowego – linia kablowa sieci 

w ul. Nadrzecznej w miejsco-
wości Bądzyń; Zadanie nr 3 
– Budowa linii energetycznej 
napowietrznej oświetlenia 
ulicznego ulicy Stanisła-
wowskiej w Bądzyniu; Za-
danie nr 4 -  Przebudowa ul. 
Wczasowej w zakresie budo-
wy oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Tuszyn; Zada-
nie Nr 5 - Budowa oświetle-
nia ulicznego w miejscowo-
ści Tuszyn ul. Antonówka; 
Zadanie Nr 6 - Budowa linii 
kablowej elektroenergetycz-
nej ze słupami oświetlenia 
ulicy Wodzińskiej w Wo-
dzinie Majorackim; Zadanie 
nr 7 - Budowa oświetlenia 
ulicznego (linia napowietrz-
na) w miejscowości Wodzin 
Prywatny ul. Szkolna i Zie-
lona, Wodzin Prywatny i 
Wodzin Majoracki; Zadanie 
nr 8 - Budowa oświetlenia ul. 
Ogrodzonka od pasa drogo-
wego działki autostradowej 
nr 149/2, obr.13, m. Tuszyn 
do końca zabudowań (posesja 
nr 57); Zadanie nr 9 - Budo-
wa oświetlenia ul. Wschod-
niej, Kwiatowej, Owocowej, 
Królewskiej w miejscowości 
Tuszynek Majoracki. Zamó-
wienie zostało podzielone na 
poszczególne zadania. Obec-
nie trwa badanie ofert. 

REMONT OdCINKA UL. ALEKSANdRó-
WEK W gARBOWIE
W dniu 2 września br. Gmina 
Tuszyn ogłosiła postępowa-
nie na udzielenie zamówie-
nia publicznego na realizację 
remontu odcinka ulicy Alek-
sandrówek od posesji nr 60 
do posesji nr 34 w Garbowie.

Na ogłoszone postępowanie 
wpłynęła jedna oferta. Jej 
wartość wynosi 397  982,61 
zł. Na tę inwestycję Gmina 
Tuszyn pozyskała środki 
z budżetu Województwa 
Łódzkiego, pochodzące z ty-
tułu wyłączenia z produkcji 
gruntów rolnych w 2022 
roku w kwocie 112 230,00 zł. 
Obecnie trwa badanie oferty. 

PRzEBUdOWA I ROzBUdOWA 
STAdIONU MIEJSKIEgO W TUSzYNIE 

WRAz z BUdOWĄ BUdYNKU zAPLE-
CzA SzATNIOWO – SANITARNEgO 
W dniu 19 sierpnia br. Gmina 
Tuszyn po raz szósty ogłosiła 
postępowanie na udzielenie 
zamówienia publicznego na 
realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. Przebudowa i 
rozbudowa Stadionu Miej-
skiego w Tuszynie wraz z bu-
dową budynku szatniowo-
-sanitarnego. 

Na ogłoszone postępowanie 
wpłynęła tylko jedna oferta, 
której cena ofertowa brutto 
wynosiła 21  953  489,00 zł. 
Oferta przewyższa jednak 
środki jakie Gmina Tuszyn 
przeznaczyła na tę inwesty-
cję. Przetarg został unieważ-
niony. W najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony ponowny 
przetarg na ww inwestycję.

Zadania realizowane  
z Funduszu Sołeckiego: 
Fundusz sołecki 2022  

– III kwartał

SOłECTWO dYLEW
W sierpniu br. ukończono 
utwardzenie drogi na działce 
nr 209 w Dylewie. Ułożono 
66 ton kruszywa o frakcji 
0-31,5 mm. Wartość zamó-
wienia wyniosła 4.992,90 zł. 
Wykonawcą zadania było 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej sp. 
z o.o. ul. Starościańska 6, 95-
080 Tuszyn.

SOłECTWO JUTROSzEW
W ramach środków fundu-
szu sołeckiego wykonano do-
kumentację projektową dla 
budowy budynku gospodar-
czego o powierzchni do 35 m 
² na działce ewid. nr 77/2 w 
Jutroszewie. Wartość zamó-
wienia, którego wykonawcą 
był Wojciech Pałczyński ( ul. 
Smocza 19/21 m 30, 93-520 
Łódź ) wyniosła 1.200,00 zł 
brutto.

SOłECTWO SYSKI
W miesiącach letnich wyko-
nano częściowy remont sali 

OSP w Syskach, który polegał 
na usunięciu pęknięć sufitu i 
ściany oraz na odświeżeniu 
i umalowaniu sali. Wartość 
zadania wyniosła 8.722,69 zł 
brutto. Wykonawcą była fir-
ma „4-KATY Mariusz Zapała” 
ul. Starogardzka 50, 93-491 
Łódź.

Sołectwo na plus

w dniu 19.07.2022r. podpisa-
no umowy z Województwem 
Łódzkim, reprezentowanym 
przez Zarząd Wojewódz-
twa w zakresie pomocy fi-
nansowej w formie dotacji 
celowych w wysokości po 
12.000,00 zł brutto z przezna-
czeniem na realizację zadań 
własnych gminy. Sołectwo 
Dylew: „Zakup altany oraz 
wyposażenia wraz z grillem”; 
Sołectwo Kruszów: „Utwo-
rzenie siłowni zewnętrz-
nej w Kruszowie”, Sołectwo 
Wola Kazubowa: „Nasza 
Kuchnia”, Sołectwo Szczu-
kwin: „Przygotowanie kącika 
pamięci i tradycji sołectwa 
Szczukwin oraz Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczukwinie, a także zor-
ganizowanie imprezy inte-
gracyjnej dla mieszkańców 
Sołectwa i zaproszonych go-
ści w związku z obchodami 
100-lecia Ochotniczej Straży 
w Szczukwinie”. Realizacja 
zadań będzie trwała do koń-
ca listopada br.  

Infrastruktura sołecka  
na plus: 

w dniu 11.09.2022 r. podpisa-
no umowę z Województwem 
Łódzkim, reprezentowanym 
przez Zarząd Województwa 
w zakresie pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej 
w wysokości 100.000,00 zł 
brutto z przeznaczeniem na 
realizację zadań własnych 
gminy dla projektu: „Wierz-
bowy Raj – Zagospodaro-
wanie terenu wiejskiego w 
sołectwie Kruszów. Realiza-
cja zadania będzie trwała do 
dnia 31.12.2022 r.
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możliwe poDwyżki  
za wywóz oDpaDów

moŻliwe podwyŻki opłat za odbiór i zaGospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie tuszyn

Tematyka odpadów 
i cen za ich odbiór i za-
gospodarowanie od 
mieszkańców to bar-

dzo wrażliwy temat, który 
w  ostatnich latach przybiera 
na sile. Pracownicy Urzędu 
Miasta w  Tuszynie na bieżą-
co analizują ilość odpadów 
wytwarzanych przez 
mieszkańców miasta 
i gminy Tuszyn. 

Z  przykrością należy 
stwierdzić, iż w roku bie-
żącym sukcesywnie po-
garsza się segregacja od-
padów oraz zwiększa się ich 

ilość. W  praktyce taki stan 
rzeczy może jedynie prze-
łożyć się na podwyżki opłat 
za ich odbiór i  zagospodaro-
wanie. Jak informowaliśmy 
wielokrotnie tylko ograni-
czenie ilości i  dobra segrega-
cja odpadów może uchronić 
mieszkańców przed znacz-
nymi podwyżkami. 

Dla porównania w  okre-
sie od stycznia do czerw-

ca 2021r. mieszkańcy 
miasta i  gminy Tuszyn 
wytworzyli 1535 ton 
wszystkich odpadów, 
w tym 456 ton odpadów 

zmieszanych, których odbiór 
kosztuje najwięcej. W  analo-
gicznym okresie roku 2022 
(styczeń – czerwiec), wy-
tworzono 1693 tony wszyst-
kich odpadów, w tym aż 667 
ton odpadów zmieszanych. 
Z  analizy wynika jasno, że 
w znaczącym stopniu pogor-
szyła się segregacja odpadów. 

W  myśl obowiązujących 
przepisów płacimy za każ-
dą oddaną tonę odpadów 
z  podziałem na frakcje. Pa-
miętajmy przy tym, że od-
pady niesegregowane są 
najdroższe, a co za tym idzie 

przysłowiowe „frycowe” 
płacimy za złą segregację. 
W  praktyce, ta sama ilość 
odpadów ale lepiej posegre-
gowanych uchroniłaby nas 
przed ewentualną podwyż-
ką opłat za ich odbiór i zago-
spodarowanie. Jeśli zatem 
obecna sytuacja nie ule-
gnie zmianie, można wów-
czas będzie powiedzieć, że 
mieszkańcy miasta i  gminy 
Tuszyn sami przyczynią się 
do tego, iż  już w przyszłym 
roku solidarnie, wszyscy za-
płacą więcej za odbiór i  za-
gospodarowanie odpadów 
komunalnych.

„
EWENTUALNĄ 
POdWYżKĄ zOSTANĄ 
OBJęCI TAKżE 
MIESzKAŃCY 
PROWAdzĄCY 
PRAWIdłOWĄ 
SEgREgACJę 
OdPAdóW

silna reprezenTacja Tuszyna w organach  
sTowarzyszenia „lgD BuD-uj razem”

lokalna Grupa działania bud-uj razem informuje

W dniach 21 czerwca oraz 12 
lipca b.r. odbyły się zebrania 
sprawozdawczo – wyborcze 
Stowarzyszenia „LGD BUD-
-UJ Razem”.

W trakcie zebrań dotychcza-
sowe władze przedstawiły 
sprawozdania merytorycz-
ne i finansowe, uzyskując 
jednomyślnie absolutorium. 
Następnie dokonano wybo-
ru nowych władz Stowa-
rzyszenia (Zarządu i  Ko-
misji Rewizyjnej). Warto 

podkreślić, że Tuszyn ma 
w obecnej kadencji bardzo 
mocną reprezentację. Na 
członków Zarządu wybra-
ny został Burmistrz Miasta 
Tuszyna – Pan Witold Ma-
łecki oraz Pani Ewa Kotecka 
(która jednocześnie została 
powołana na V-ce Prezesa 
Stowarzyszenia), zaś do Ko-
misji Rewizyjnej powołana 
została V-ce Burmistrz Tu-
szyna Pani Maria Kopczew-
ska oraz Pan Patryk Bar-
dziński i Pan Michał Bojdo, 

z kolei w Radzie opiniującej 
wnioski zasiada Pan Kamil 
Kołodziejczyk.

Mieszkańcy Tuszyna współ-
tworzą nową lokalną strate-
gię rozwoju dla obszaru Sto-
warzyszenia „LGD BUD-UJ 
Razem” - w MCK w Tuszynie 
dnia 9 sierpnia b.r. odbyło się 
spotkanie informacyjno – do-
radcze Stowarzyszenia „LGD 
BUD-UJ Razem” z mieszkań-
cami Tuszyna. Celem spotka-
nia było zebranie propozycji 

mieszkańców w kontekście 
uwzględniania ich potrzeb 
w przygotowywanej przez 
Stowarzyszenie LGD "BUD-
-UJ Razem” Lokalnej Strategii 
Rozwoju w ramach PROW 

na lata 2023-2027, uwzględ-
niającej obszar działalności 
Stowarzyszenia. Spotkanie 
realizowane było w ramach 
działania 19. Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER dla pod-
działania 19.1 Wsparcie przy-
gotowawcze objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ewa Kotecka
V- ce Prezes Stowarzyszenia 

„LGD BUD-UJ Razem”

„
TUSzYN MA 
W OBECNEJ 
KAdENCJI BARdzO 
MOCNĄ 
REPREzENTACJę

sTowarzyszenie kocham Tuszyn zawsze peŁne hisTorii

Jak już pisaliśmy w czerw-
cowym wydaniu Biulety-
nu Echo Gminy Tuszyn, w 
2022r. obchodzimy w Tu-
szynie bardzo ważną rocz-
nicę, którą jest 100 - Lecie 
Elektryfikacji.

Do bogatych zbiorów pa-
miątek i wydawnictw, które 
są już dziś w posiadaniu Sto-
warzyszenia „Kocham Tu-
szyn” dołączyły kolejne. Są 
nimi: zdjęcie przedstawia-
jące maszynę parową, któ-

ra produkowała tuszyński 
prąd w latach dwudziestych 
poprzedniego wieku wraz 
z jej twórcami ( prezentuje-
my poniżej) oraz wydanie 
Monografii Tuszyna od 1416 
do 1966r. Edwardy Mirosła-
wy Szeflińskiej – Szymanek, 
które Stowarzyszenie wyda-
ło nakładem 500 szt. za zgo-
dą rodziny. 

Przypomnijmy, że wszystkie 
relacje z działań i wydarzeń 
Stowarzyszenia można oglą-

dać na portalu społeczno-
ściowym FB. 

Aktualnie w Samorządowej 
Przychodni Zdrowia w Tu-

szynie można oglądać wy-
stawę rzeźb Janusza Lejma-
na – mieszkańca Rydzynek 
w Gminie Tuszyn, na którą 
serdecznie zapraszamy!
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wrzeŚniowa moBilizacja z BezpŁaTnym 
projekTem „amBasaDorki sukcesu 

zawoDowego”
weź udział w szkoleniach i staŻach zawodowych w ramach  projektu! nabór trwa! 

Wakacje skończone 
na dobre. I choć 
wielu próbuje 
zrobić sobie jesz-

cze „dogrywkę”, organizując 
weekendowe wypady tu i 
ówdzie, to jednak w końcu 
czas wejść w powakacyjną 
rzeczywistość. Wrzesień jest 
miesiącem, w którym zaczy-
na się szkoła, wszyscy mamy 
więc wdrukowane przekona-
nie, że w tym miesiącu zaczy-
namy coś uporządkowanego, 
nowego,  na wyższym pozio-
mie. Warto to przekonanie 
wykorzystać dla swojego roz-
woju, również zawodowego.

Wrzesień stanowi bardzo 
dobry miesiąc na szkolenia, 
bowiem wypoczęci i peł-
ni zapału mamy energię do 
wejścia na wyższy poziom, 
a szkolenie pełni rolę moty-
watora. A zatem do dzieła… 
i nie martwmy się działa-
niem, tylko bezczynnością! 
Na początek propozycja 

Łódzkiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, która zaprasza 
do udziału w bezpłatnym 
projekcie „Ambasadorki 
sukcesu zawodowego”. Pro-
jekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 
8 – VIII Zatrudnienie, Dzia-
łanie 02 – VIII.2 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
po 29 roku życia, Poddzia-
łanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
po 29 roku życia. Szczegóło-
we informacje i dokumenty 
rekrutacyjne do projektu na 
stronie https://www.izba.
lodz.pl/ambasadorki-sukce-
su-zawodowego. 

dLA KOgO PROJEKT?
Uczestniczkami projektu 
mogą być osoby zamieszku-
jące na terenie województwa 

łódzkiego, w powiatach brze-
zińskim, łódzkim-wschod-
nim, pabianickim, toma-
szowskim, zgierskim w 
rozumieniu przepisów Ko-
deksu Cywilnego. Grupa do-
celowa to 50 kobiet w wieku 
30 lat i więcej, pozostających 
bez pracy (bezrobotnych i 
biernych zawodowo), które 
znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. o niskich kwalifi-
kacjach, osoby z niepełno-
sprawnością, osoby 50+. 

OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest 
podniesienie zdolności do za-
trudnienia wśród kobiet, do 
których projekt jest skiero-
wany poprzez realizację pro-
gramu aktywizacji zawodo-
wej, obejmującego wsparcie 
doradcy zawodowego przy 
identyfikacji potrzeb uczest-
niczek projektu, poradnictwo 
zawodowe, szkolenia, po-
średnictwo pracy oraz 3-mie-

sięczny staż zawodowy. Czas 
trwania projektu: Projekt 
realizowany będzie w termi-
nie 01.07.2022 - 30.04.2023. 
Korzyści: Wszystkie uczest-
niczki otrzymają stypen-
dium szkoleniowe za udział 
w szkoleniu oraz stypendium 
stażowe wypłacane za każdy 
miesiąc stażu. Dodatkowo 
realizator zapewnia zwrot 
kosztów dojazdu oraz wyży-
wienie. Zachęcamy serdecz-
nie do kontaktu z koordyna-
torem projektu i do udziału 
w szkoleniach. I „nawet jeśli 
cel będzie trudny i odległy 
w czasie, to potem będzie też 
ogromna satysfakcja (Kinga 
Baranowska, himalaistka, 
zdobywczyni dziewięciu 
ośmiotysięczników). Bowiem 
końcowy sukces wynagra-
dza trudności, a „człowiek 
ma w życiu albo wymówki, 
albo wyniki” (Jack Canfield i 
Mark Victor Hansen). Trzy-
mamy kciuki za te ostatnie! 

MOPS Tuszyn

rekreacja na caŁego

Jeden z czterech cykli pik-
niku sportowo-rekreacyjne-
go, współfinansowanego ze 
środków budżetu Samorzą-
du Województwa Łódzkie-
go, zorganizowany został w 
dniu 4 września br. na obiek-
cie Stadionu Miejskiego Tu-
szynie.

Uroczyste otwarcie pikniku 
odbyło się w obecności za-
stępcy dyrektora Departa-

mentu Sportu i Edukacji w 
Urzędzie Marszałkowskim 
w Łodzi – Sławomira Pię-
takiewicza oraz dyrektora 
Miejskiego Centrum Sportu 
i Wypoczynku w Tuszynie 
– Arkadiusza Purymskiego. 
Wśród zaproszonych gości 
pojawili się polscy olimpij-
czycy: Zdzisław Hoffman – 
lekkoatleta trójskoczek, złoty 
medalista w mistrzostwach 
świata w Helsinkach w 

1983r. oraz Artur Kozłowski 
- lekkoatleta z Sieradza, spe-
cjalista od biegów na długich 
dystansach, siedmiokrotny 
mistrz Polski. Organizatorzy 
wydarzenia przeprowadzili 
szereg konkurencji sporto-
wo – rekreacyjnych: wspólny 
bieg przełajowy na dystan-
sie 5 km, marsz nordic wal-
king, bieg z przeszkodami 
dla wszystkich pokoleń pn. 
„Dzika Rodzinka". Zapewnio-

no także atrakcje w postaci 
znanych i lubianych przez 
najmłodszych dmuchańców. 
Oprócz uczestnictwa w za-
wodach sportowych można 
było wziąć udział w warsz-
tatach z olimpijczykiem Ar-
turem Kozłowskim czy kon-
kursach wiedzy o sporcie. 
Przez cały czas pikniku dzia-
łała strefa animacji dla dzieci, 
w tym balonowe zoo i malo-
wanie twarzy. Na wszystkich 

uczestników zawodów oprócz 
przygotowanych konkurencji 
i rodzinnych zabaw czekał 
także poczęstunek. Na zakoń-
czenie pikniku nastąpiła uro-
czysta dekoracja wszystkich 
uczestników biegu przełajo-
wego oraz marszu z kijkami, a 
dla zwycięzców ufundowane 
zostały puchary. Najmłodsi 
uczestnicy otrzymali nagro-
dy pocieszenia. Udział w pik-
niku był bezpłatny. 

„
WŚRód zAPROSzO-
NYCh gOŚCI  
POJAWILI SIę POLSCY  
OLIMPIJCzYCY
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W 2022 roku brać stra-
żacka Gminy Tuszyn 
obchodziła dwa 
wspaniałe Jubileusze. 

28 sierpnia 2022r. odbył się  
Jubileusz 100 rocznicy po-
wołania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Kazubo-
wej. Na placu przy OSP o 
godz.13.00 zebrali się straża-
cy i zaproszeni goście. Wśród 
nich byli m.in. Wicemarsza-
łek Województwa Łódzkiego 
– Piotr Adamczyk, Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Roman 
Figiel, członek Zarządu Woje-
wódzkiego a zarazem Prezes 

Zarządu ZOSP RP powiatu 
łódzkiego wschodniego Da-
riusz Krzewiński, Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP a zarazem Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP 
druh Grzegorz Busiakiewicz, 
Zastępca Łódzkiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Paweł Malinowski, 
Radni Powiatowi Sylwester 
Golus i Bogumił Skorupski, 
Komendant Powiatowy PSP 
łódzkiego wschodniego bryg. 
Krzysztof Supera, oficer ope-
racyjny KP PSP bryg. Cezary 
Wochna, członkowie Zarzą-
du Powiatu ZOSP RP z Gminy 

Tuszyn, członkowie Zarządu 
Miejsko- Gminnego ZOSP RP 
w Tuszynie, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuszynie 
Pan Andrzej Małecki wraz z 
Radnymi, Burmistrz Miasta 
Tuszyna Pan Witold Małec-
ki oraz Zastępca Burmistrza 
Miasta Tuszyna Pani Maria 
Kopczewska. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą, którą 
celebrował Ks. Proboszcz Pa-
rafii p.w. Św. Witalisa w Tu-
szynie – Marek Stępniak. 

Po mszy Dyrektor MCK w Tu-
szynie Pani Agnieszka Paw-
lak oraz Prezes OSP Wola 
Kazubowa – druh Zbigniew 

Kuna przywitali oficjalnie 
zaproszonych gości, straża-
ków i mieszkańców sołec-
twa. Sołtys Woli Kazubowej 
Pani Ewa Pacholska- Cieślak 
przedstawiła rys historyczny 
OSP Wola Kazubowa. Wrę-
czono również medale i od-
znaczenia za wysługę lat dla 
34 strażaków ochotników z 
jednostki OSP Wola Kazu-
bowa, którzy poprzez swoje 
zaangażowanie działają na 
rzecz lokalnej społeczności 
z terenu Gminy Tuszyn. Z 
okazji okrągłego jubileuszu  
jednostka w Woli Kazubowej 
otrzymała piękny prezent 
w postaci nowego lekkiego 

samochodu ratowniczo – ga-
śniczego. Na jego zakup już 1 
kwietnia br. Burmistrz Mia-
sta Tuszyna – Witold Ma-
łecki oraz Prezes OSP Wola 
Kazubowa – druh Zbigniew 
Kuna uroczyście odebrali z 
rąk Zastępcy Komendanta 
Głównego PSP nadbrygadie-
ra Krzysztofa Hejduka pro-
mesę na kwotę 167.000 zł. 
Środki pochodziły z budżetu 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Dodatkowo Gmina Tuszyn 
udzieliła jednostce OSP Wola 
Kazubowa dotacji celowej w 
wysokości 153.000,00 zł na 
realizację powyższego zaku-

pu, natomiast 9.950,00 zł to 
kwota wkładu własnego jed-
nostki OSP Wola Kazubowa. 
Całość zadania, tj. zakup lek-
kiego samochodu specjalnego 
pożarniczego marki Renault 
Master wyniosła 329.950,00 
zł. 

W trakcie uroczystości Ks. 
Proboszcz Marek Stępniak 
poświęcił nowy samochód 
oraz tablicę pamiątkową na 
budynku Straży w Woli Ka-
zubowej. Obecna była także 
Tuszyńska Orkiestra Dęta, 
która uświetniła zarówno 
mszę świętą jak również 
uroczystą defiladę obecnych 
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na uroczystości jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Życzeniom i gratu-
lacjom nie było końca. Na 
zakończenie odbył się poczę-
stunek dla zaproszonych go-
ści. 

25 września 2022r. o godz 
14.00, odbył się  Jubileusz 
100 rocznicy powołania 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczukwinie.
Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą świętą, którą celebro-
wali ks Adam Stańdo kape-
lan ZOSP RP Województwa 
Łódzkiego oraz proboszcz 
parafii św. Witalisa w Tu-

szynie ks. kanonik Marek 
Stępniak. Po Mszy św.  Pre-
zes OSP w Szczukwinie 
druh Janusz Pielużek oraz 
Naczelnik OSP Szczukwin 
druh Mariusz Florczyk wraz 
z druhną Dorota Pielużek i 
druhną Aleksandrą Kiljan 
przywitali oficjalnie zapro-
szonych gości, wśród których 
obecni byli m.in. Wicepre-
zes Zarządu ZOSP RP Wo-
jewództwa Łódzkiego druh 
Roman Figiel, Prezes Zarzą-
du ZOSP RP Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego druh 
Dariusz Krzewiński, Wice-
prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP Powia-

tu Łódzkiego Wschodniego 
druh Grzegorz Busiakiewicz, 
Zastępca Łódzkiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Paweł Malinowski, 
Komendant Powiatowy PSP 
Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego brygadier Krzysztof 
Supera,  Radni Powiatowi 
Sylwester Golus i Bogumił 
Skorupski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuszynie 
Pan Andrzej Małecki wraz z 
Radnymi, Burmistrz Miasta 
Tuszyna Pan Witold Małec-
ki oraz Zastępca Burmistrza 
Miasta Tuszyna Pani Maria 
Kopczewska – Członek Za-
rządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, Dyrektor MCK 
w Tuszynie Pani Agnieszka 
Pawlak. Przedstawiono rys 
historyczny oraz wręczono 
medale i odznaczenia za wy-
sługę lat dla strażaków ochot-
ników z jednostki OSP Szczu-
kwin, którzy poprzez swoje 
zaangażowanie działają na 
rzecz lokalnej społeczności 
z terenu Gminy Tuszyn. Od-
znaczono sztandar jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szczukwinie złotym zna-
kiem ZOSP RP. W uroczy-
stości wzięły udział poczty 
sztandarowe z jednostek 
OSP z terenu Gminy Tuszyn 

, a także z innych zaprzyjaź-
nionych jednostek. Podczas 
jubileuszu zaprezentowano i 
poświecono ciężki samochód 
specjalny pożarniczy marki 
MAN, który jednostka OSP 
Szczukwin,  przy wsparciu 
Gminy Tuszyn otrzymała z 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej po-
wiatu łódzkiego wschodnie-
go z siedzibą w Koluszkach. 
Jest to samochód ze zbiorni-
kiem wodnym o pojemności 
5000 litrów oraz zbiornikiem 
na środek pianotwórczy o 
pojemności 500l. Odsłonięto 
i poświęcono także tablicę 
pamiątkową usytuowaną na 

budynku Straży w Szczukwi-
nie. Uroczystość swoją grą 
uświetniła tuszyńska Orkie-
stra Dęta, a na gości i miesz-
kańców czekały atrakcje w 
postaci pikniku strażackiego 
z poczęstunkiem przygoto-
wanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Szczukwina 
oraz zabawy i konkursy dla 
dzieci. Najmłodsi mogli rów-
nież skorzystać ze zjeżdżalni 
oraz zdobywać nagrody w 
konkursach strażackich. Tra-
dycyjnie życzeniom i gratula-
cjom nie było końca, a na za-
kończenie uroczystości odbył 
się poczęstunek dla zaproszo-
nych gości.
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siaTkarki na poDium 

juBileusz TuszyŃskiej ŚwiĄTyni
18 września 2022r. odbył się jubileusz 140 lecia poświęcenia tuszyńskiej świątyni.

Podczas uroczystej mszy 
celebrowanej przez Arcybi-
skupa Seniora Archidiecezji 
Łódzkiej Władysława Ziół-
ka i tuszyńskich kapłanów: 
Ks. Kamila Leśniewskiego 
i Ks. Marcina Kacprzaka, 
samorządowcy z Tuszyna 
wręczyli z tej okazji na ręce 
Proboszcza Parafii Św. Wita-
lisa Męczennika w Tuszynie 
Ks. Marka Stępniaka list gra-
tulacyjny: 

„Czcigodny Księże Probosz-
czu, dzisiejszy dzień zapisze 
się złotymi zgłoskami w histo-
rii naszej tuszyńskiej Parafii. 
Mija właśnie 140 lat kiedy 
to w dniu 19 września 1882r. 
Biskup Kujawsko – Kaliski - 
Wincenty Chościak – Popiel 
poświęcił tuszyńską świąty-
nie pw. Św. Witalisa. Rado-
wali się wówczas nasi dusz-
pasterze i  parafianie, którzy 
mimo bardzo trudnych cza-
sów zawsze byli i są tu obec-

ni do dziś. Przez wszystkie 
lata zaborów, wojen, czasów 
bardzo biednych czy tych, 
których charakteryzowa-
ły zawirowania gospodar-
czo - polityczne niezmiennie 
trwali przy swojej świątyni, 
razem z niezapomnianymi 
duszpasterzami. W tym miej-
scu pragniemy serdecznie po-
dziękować wszystkim kapła-
nom pełniącym dawniej i dziś 
posługę w tuszyńskiej Parafii. 
Na ręce Księdza Proboszcza 
składamy szczególne podzię-
kowania za kapłańską po-
sługę, przepełnioną nie tylko 

żarem Ducha Świętego 
ale także wielką pasją 

historyka. Właśnie 
dzięki działaniom 
Księdza Proboszcza 

pozostawimy po-
tomnym wielkie 

dzieła w postaci pu-

blikacji i odnowionych zabyt-
ków w naszej świątyni i na 
terenie całej Gminy Tuszyn. 
Niech zdobyte przez Księdza 
doświadczenie przyczyni 
się do umacniania w wierze 
wszystkich członków naszej 
wspólnoty parafialnej i chro-
ni przed zagrożeniami, jakie 
dla Kościoła Katolickiego nie-
sie współczesny świat. Bardzo 
ważnym faktem, wartym 
podkreślenia w tym miejscu 
i dniu jest także prawdziwa, 
bezinteresowna przyjaźń i 
współpraca pomiędzy naszą 
parafią, duszpasterzami a 
tuszyńskim samorządem i 
organizacjami z naszego tere-
nu. Wszystko to buduje naszą 
tożsamość, tworzy kulturę, 
umacnia naszą wiarę i bar-
dzo dobrze rokuje na przy-
szłość. W imieniu Samorządu 
Miasta i Gminy 

Tuszyn, Radnych Rady Miej-
skiej w Tuszynie, Sołtysów, 
Pracowników Urzędu Miasta 
w Tuszynie, zakładów i jed-
nostek zarządzanych przez 
Gminę Tuszyn, a w szczegól-
ności w imieniu tuszyńskich 
parafian, z okazji Jubileuszu 
140 lecia poświęcenia Ko-
ścioła pw. Św. Witalisa w Tu-
szynie, składamy serdeczne 
podziękowania, gratulacje 
i życzenia zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, satysfakcji 
z pełnionej duszpasterskiej 
służby. Aby posługa w na-
szej tuszyńskiej parafii była 
źródłem najlepszych wspo-
mnień i radości - Samorząd 
Tuszyna.” Więcej o prze-
pięknej uroczystości można 
przeczytać na stronie Archi-
diecezji Łódzkiej (artykuł „ Z 
wdzięczności dla Boga i ludzi”, 
https://www.archidiecezja.
lodz.pl/aktualnosci/2022/09/
tuszyn-z-wdziecznosci-dla-
-boga-i-ludzi)

zmiana na sTanowisku 
DyrekTora 

powiaTowego urzĘDu 
pracy ŁóDŹ - wschóD 

W dniu 30 czerwca b.r. odby-
ło się posiedzenie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy, w której 
uczestniczyli przedstawiciele 
z terenu Tuszyna Ewa Kotec-
ka i Włodzimierz Bereziński. 
Podczas posiedzenia Rady 
nastąpiło symboliczne poże-
gnanie dotychczasowego Dy-
rektora PUP Łódź - Wschód 

- Pana Krzysztofa Błaszczy-
ka, który pełnił tę funkcję 
przez ostatnich 20 lat. Jedno-
cześnie w posiedzeniu Rady 
uczestniczyła nowa Dyrek-
tor Urzędu Pracy - Pani Mo-
nika Skrzypczyk.

Ewa Kotecka
- członek Powiatowej Rady 

Rynku Pracy

umks „tuszyn” prowadzi całoroczny nabór dla osób praGnących Grać w piłkę siatkową 

Przed zbliżającym się 
sezonem siatkarskim 
zawodniczki z Tuszyna 
brały udział w dwóch 

turniejach kontrolnych. 
Pierwszy z nich odbył się w 
podwarszawskim Nadarzy-
nie, gdzie rywalizowało 9 ze-
społów z całej Polski. 

Organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania. Po zacię-
tej walce siatkarki z Tuszyna 
spisały się na medal wygry-
wając turniej, a najlepszą 
zawodniczką zespołu zosta-
ła Jagoda Durdyn. Kolejny 
Turniej Małych Gigantów 
w Wieluniu przyniósł rów-
nież wiele emocji. Zawody 
te mają charakter cykliczny. 
Tym, razem nasz zespół zajął 
w nich II miejsce. Wszystkie 

zespoły grały na wyrów-
nanym poziomie a o zwy-
cięstwie zdecydowały tzw. 
małe punkty. 

Najlepszą atakującą turnieju 
wybrano naszą Oliwie Jani-
szewską, a najlepszą zawod-
niczką w drużynie Karinę 
Grzegory.

Skład UMKS Tuszyn: Kosia-
da, Kurpesa, Wójcik, Drza-
zga, Durdyn, Janiszewska, 
Znojek, Grzegory, Świderek, 
Połetek., Sobieraj, Grzędow-
ska, Florczyk. Nasze zajęcia 
odbywają się w poniedziałki, 
środy i piątki w Tuszynie Le-
sie od 16:00 lub w Tuszynie 
na dużej hali od 15:45.

Kontakt tel. 884-314-676. 

TUSzYŃSKIE SzERSzENIE PROMUJĄ 
MISTRzOSTWA ŚWIATA KOBIET 2022
Zawodniczki oraz zawodnicy 
tuszyńskiego UMKS na za-
proszenie zespołu ekstraklasy 
Grot Budowlani Łódź wzięli 
udział we wspólnym trenin-
gu promując zbliżające się MŚ 
2022 Kobiet.Trening odbył 
się w Łódzkiej Arenie Sportu, 
gdzie będą trwały również 
mistrzostwa. Mamy nadzieję, 
że wśród tuszynianek w przy-
szłości będziemy mogli oglądać 
reprezentantki  naszego kraju i 
parkietów ekstraklasy. Niespo-
dzianką również dla młodych 
adeptów siatkówki były bilety 
które otrzymali na Mistrzo-
stwa oraz fakt, iż zostali wy-
brani jako obsługa i pomoc na 
płycie boiska podczas całych 
mistrzostw. Gratulujemy!
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BuDujemy kompeTencje przyszŁoŚci w szkole 
poDsTawowej im. królowej jaDwigi  

w woDzinie prywaTnym
kreatywne myślenie oraz obsłuGa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, Gospodarczym i społecznym

Wzrost innowacyjności oraz 
rozwój technologiczny spo-
wodował, że umiejętności 
matematyczne, w zakresie 
nauk przyrodniczych, tech-
nologii i inżynierii są dziś 
ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej; Rozwijamy prak-
tyczne i techniczne umie-
jętności uczniów: Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Wodzi-

nie Prywatnym pracują już 
z pomocami pozyskanymi 
w ramach ogólnopolskiego 
programu Laboratoria Przy-
szłości.

Dzięki uzyskanemu wspar-
ciu finansowemu od państwa 
w wysokości 30000 zł zaję-
cia mogą być prowadzone w 
sposób inny niż dotychczas, 
angażujący uczniów oraz 

sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zain-
teresowań; Nowe pomoce 
dydaktyczne: Wyposażenie 
szkoły wzbogaciło się m.in. 
o drukarkę 3D, okulary VR, 
stację lutowniczą, dwa robo-
ty Robobloq Qoopers, aparat 
fotograficzny, mikrofon na-
kamerowy, system transmisji 
dźwięku, zestaw oświetlenia, 
Gimbal, statyw, zestawy do 

programowania mikrokon-
trolerów i nauki elektroniki.
Program MEiN  to kolejny 
krok w stronę wzmocnienia 
i uatrakcyjnienia dotychcza-
sowego procesu zdobywa-
nia wiedzy i praktycznych 
umiejętności w tych  obsza-
rach  przez uczniów.  Cieszy-
my się, że możemy być jego 
częścią! 

Marta Goszczyńska

kuchenne rewolucje 
w Dwójce

Chociaż słynna restaurator-
ka z telewizji nie odwiedziła 
naszego Tuszyna to Szkoła 
Podstawowa nr 2 nowy rok 
szkolny rozpoczęła właśnie 
rewolucją w kuchni. Kwota 
ponad 60 000 złotych z Wie-
loletniego Programu Rządo-
wego „Posiłek w szkole i w 
domu" oraz ponad 20 000 zł 
otrzymanych od Gminy zo-
stała przeznaczona  na kom-
pleksowe unowocześnienie 
całej kuchni. 

Zakupione zostały urządze-
nia najnowszej generacji, 
m.in. piec konwekcyjny, 
elektryczny kocioł warzel-
ny, zmywarko-wyparzarka 

oraz patelnia elektryczna. 
Modernizacja w ramach po-
zyskanych środków finanso-
wych objęła także instalację 
elektryczną i hydrauliczną. 
Wszystkie te zmiany zapew-
nią wzrost wydajności przy 
jednoczesnym obniżeniu 
kosztów pracy kuchni. Profe-
sjonalne akcesoria kuchenne 
z pewnością podniosą też ja-
kość serwowanych posiłków. 
Te zaś oceniać na co dzień 
będzie ponad 400 uczniów. 
Jesteśmy jednakże pewni, 
że i prowadzącej „Kuchenne 
rewolucje” szkolne obiady w 
Dwójce również by smako-
wały.

29 akcja sprzĄTania ŚwiaTa

16 września 2022r. ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Tuszynie tradycyj-
nie wraz z wychowawca-
mi wzięli udział w kolejnej 
„proekologicznej lekcji” - 29 
edycji Sprzątania Świata.

Hasło tegorocznej kampanii 
„Wszystkie śmieci nasze są” 
zachęca wszystkich do czyn-
nego udziału w sprzątaniu 
naszej Matki Ziemi promując 
przesłanie i   działanie by nie 
śmiecić i segregować odpady. 
„ Posprzątajmy Polskę, wszę-
dzie, wzdłuż i wszerz, z tych 
wczorajszych śmieci, z tych 
jutrzejszych też… A na ko-
niec czułe słowa padną w tej 
piosence, posprzątajmy sobie 
w głowach, by nie śmiecić 

więcej!” Wojciech Młynar-
ski, hymn Sprzątanie Świata 
- Polska. 

SALA TERAPII INTEgRACJI SENSO-
RYCzNEJ W SP NR 1 W TUSzYNIE
Od stycznia 2022 roku  dzięki 
staraniom pani dyrektor Jo-
anny Owczarek - Szymajdy 
mamy w SP Nr 1 w Tuszynie 
salę integracji sensorycznej, 
zwaną potocznie salą SI. Znaj-
duje się ona na I piętrze na-
szej szkoły i korzystają z niej 
uczniowie klas I - VIII, przede 
wszystkim z opiniami i orze-
czeniami poradni specjali-
stycznych. Wyposażenie sali 
sfinansowano ze środków bu-
dżetowych szkoły. Celem inte-
gracji sensorycznej  jest przy-
wrócenie prawidłowej pracy 

zmysłów w celu płynnego co-
dziennego funkcjonowania. 
Integracja sensoryczna  po-
zwala odczuwać, porządko-
wać, składać w spójną całość 
i rozumieć w relacji do siebie 
bodźce  wzrokowe, słuchowe, 
dotykowe, pochodzące z ru-
chu,  a także bodźce węchowe 
i smakowe, które dochodzą do 
mózgu za pomocą narządów 
zmysłów. Dzięki temu możli-
we jest właściwe zachowanie, 
adekwatne do danej sytuacji 
życiowej. Dziecko dzięki in-
tegracji sensorycznej jest w 
stanie poruszać się w skoor-
dynowany sposób, planować 
swój ruch i działanie, rozwijać 
koncentrację uwagi i nawią-
zywać prawidłowe relacje 
społeczne.

„
CELEM INTEgRACJI 
SENSORYCzNEJ JEST 
PRzYWRóCENIE  
PRAWIdłOWEJ  
PRACY zMYSłóW 
W CELU PłYNNEgO 
COdzIENNEgO  
FUNKCJONOWANIA
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„maŁy reymonT” zaprasza 
Dzieci na zajĘcia

zapisy pod numerem 42 
614 25 89. Przesłucha-
nia zgłoszonych kan-
dydatów odbędą się 

14.10.2022 (piątek) w MCK 
Tuszyn ul. Noworzgowska 
20A, godz. 17.00. 

Poszukujemy dzieci, które 
posiadają słuch muzyczny, 
poczucie rytmu, zamiłowa-
nie do śpiewu i tańca, odwa-
gę sceniczną oraz umiejęt-
ność pracy w grupie. Bardzo 
ważna będzie również dys-
pozycyjność, obowiązkowość 
i chęć kultywowania tradycji 
regionalnych. 

Pragniemy stworzyć zespół, 
który swymi występami bę-
dzie uświetniał miejskie im-
prezy. Stanie się wizytówką 
Tuszyna w ramach współpra-
cy Gmin Reymontowskich a 
w przyszłości będzie reprezen-
tował nas na scenach całego 
kraju i nie tylko. Inspiracją dla 
nas jest twórczość naszego no-

blisty Władysława Stanisława 
Reymonta, który spędził dzie-
ciństwo w Tuszynie. Obrzędy 
i tradycje ludowe zawarte w 
powieści „Chłopi“ oraz folklor 
fabrykanckiej Łodzi przedsta-
wiony w „Ziemi obiecanej“. 
Tak rozległa tematyka daje 
ogromne pole do działania dla 
młodych artystów. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom Rady Miejskiej w 
Tuszynie oraz Burmistrza 
Miasta Tuszyna, mamy na-
dzieję przyczynić się do pro-
pagowania naszej tradycji i 
kultury aby muzyką, śpie-
wem i tańcem promować 
Gminę Tuszyn. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Bardzo li-
czymy na współpracę rodzi-
ców. Pomysłodawcami oraz 
koordynatorami projektu 
są dr Urszula Gąsiorowska 
- instruktor tańca, Bogdan 
Lesiak - instruktor muzyki. 
Serdecznie zapraszamy na 
zajęcia.

miejskie centrum kultury im. wł. st. reymonta w tuszynie oGłasza nabór do noweGo projektu. zapraszamy 
dzieci w wieku 9 -12 lat z terenu miasta i Gminy tuszyn

wakacje  
z mck Tuszyn

Podczas tegorocznych waka-
cji staraliśmy się przygoto-
wać ciekawą ofertę zagospo-
darowania czasu wolnego 
dla mieszkańców naszej gmi-
ny, zarówno dzieci i mło-
dzieży, jak i osób dorosłych. 
Tradycyjnie odbyły się dwa 
turnusy „ Warsztatów Let-
nich z MCK” dla dzieci w 
wieku 7-12 lat. 

Dla uczestników Warszta-
tów nasi instruktorzy przy-
gotowali różnego typu za-
jęcia: muzyczne i wokalne, 
taneczne, ruchowe, ekspe-
rymenty naukowe, zabawy 
integracyjne, plastyczne i 
sensoryczne. W programie 
znalazły się również wyjaz-
dy – podczas turnusu lipco-
wego wybraliśmy się do To-
maszowa Mazowieckiego, by 
w aktywny sposób spędzić 
czas w „ Parku Linowym nad 
Pilicą”, natomiast w sierpniu 
odwiedziliśmy pabianickie 
kino Helios oraz zwiedzili-
śmy dwór Kapituły Krakow-
skiej w Pabianicach podczas 
warsztatów muzealnych. 

Ponadto nie mogło zabrak-
nąć wspólnych spacerów, 
kina domowego, gry w„ Koło 
Fortuny”, zabaw na świeżym 
powietrzu oraz pobytu na 
tuszyńskiej pływalni, a tak-
że zajęć z pierwszej pomocy 
przedmedycznej przygoto-
wanych przez OSP Tuszyn i 
Komisariat Policji w Tuszy-
nie. W lipcu w MCK zorga-
nizowaliśmy kilka wydarzeń 
dla miłośników kinematogra-
fii. Dwukrotnie zaprosiliśmy 

dzieci i młodzież na wyjaz-
dowy seans w kinie Helios w 
Pabianicach, sprzyjały temu 
bilety oraz oferta gastrono-
miczna kina w preferencyj-
nych cenach. W ostatnią so-
botę lipca w naszym ośrodku 
w ramach projektu „Włącz 
dostęp – Filmowe Lato w  wo-
jewództwie łódzkim” odbył 
się szereg wydarzeń związa-
nych z kinem i filmem. 

Organizator wydarzenia – 
Festiwal Kamera Akcja na 
początek zaprosił najmłod-
szych do udziału w zajęciach 
technicznych zero waste, 
podczas których dzieci two-
rzyły zabawki optyczne. Na-
stępnie w sali widowiskowej, 
przekształconej na ten dzień 
w kinową odbyły się pokazy 
: czeskiej produkcji animowa-
nej „ Nawet myszy idą do nie-
ba”, filmu krótkometrażowe-
go „ Na jagody”  oraz nowego, 
polskiego obrazu „ Sonata”. 

Na  zakończenie przyjęliśmy 
w MCK wyjątkowego gościa 
– aktorkę Barbarę Wypych 
(„ Powidoki”, „ Znaki”, „ Ta-
jemnica Zawodowa”), która 
opowiadała o swojej pracy 
i kulisach sławy. Kolejnym 
wakacyjnym wydarzeniem 
był Piknik Rodzinny zorgani-
zowany przez Centralny Port 
Komunikacyjny, na placu 
przy MCK. 

Przygotowano wiele atrakcji 
– występów artystycznych, 
konkursów, spotkań z pra-
cownikami lotniska. 

naroDowe czyTanie w Tuszynie

Narodowe Czytanie to spo-
łeczna kampania promująca 
czytelnictwo i przypomina-
jąca dzieła polskiej literatu-
ry, organizowana  pod patro-
natem Pary Prezydenckiej 
od 2012 r.

W tym roku odbyła się 11 
odsłona akcji. Rok 2022 jest 
ogłoszony Rokiem Romanty-
zmu Polskiego i czytaliśmy 
zbiór poezji Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza. In-
auguracja Narodowego Czy-
tania odbyła się 3 września 
w Ogrodzie Saskim, a w na-
szym mieście 7 września na 
Placu Reymonta. O godzinie 
11.00 dyrektor MCK przywi-
tała przybyłych uczestników 
akcji. Utwory A. Mickiewicza 
czytali: p. Piotr Cieplucha - 
wicewojewoda łódzki, p. To-
biasz Puchalski-kierownik 
referatu promocji powiatu, 

p. Beata Krawczyk-Sekretarz 
Miasta Tuszyna, dyrektorzy 
szkół wraz z nauczycielami 
i uczniami z Gminy Tuszyn, 
Jak co roku udział wzięli 
również przedstawiciele Ko-
misariatu Policji w Tuszynie, 
Samorządowej Przychodni 
Zdrowia, Dziennego Domu 
Senior Wigor, Zakładu Ak-
tywności Zawodowej. Wy-

brany utwór przeczytał rów-
nież p. Tomasz, tata chorej 
na SMA Zosi, który idzie z 
Zakopanego na Hel zbierając 
pieniądze na leczenie córki. 
Mieszkańcy Tuszyna mogli 
wesprzeć zbiórkę na ten cel. 
Na przygotowanych sztalu-
gach uczniowie rysowali ilu-
stracje do czytanych utwo-
rów ,a na przyniesionych 

przez uczestników egzempla-
rzach poezji została umiesz-
czona pamiątkowa pieczęć z 
11 edycji Narodowego Czyta-
nia. Na zakończenie dyrektor 
MCK podziękowała wszyst-
kim uczestnikom i zaprosiła 
na kolejną edycję, na której 
będziemy czytać „Nad Nie-
mnem” E. Orzeszkowej.

warsztaty letnie z mck

narodowe czytanie to społeczna kampania promująca czytelnictwo i przypominająca dzieła polskiej  
literatury, orGanizowana  pod patronatem pary prezydenckiej od 2012 r.
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„
CELEM RAJdU BYłO 
PRzECIWdzIAłANIE 
STEREOTYPOWEMU 
POSTRzEgANIU 
OSóB z NIEPEłNO-
SPRAWNOŚCIAMI

wielki FinaŁ projekTu eco Fashion!

 Pod koniec czerwca w MCK 
odbyło się wyjątkowe wy-
darzenie – po raz pierwszy 
w naszej sali widowiskowej 
zorganizowaliśmy…pokaz 
mody! 

Była to prezentacja mody 
ekologicznej, wykonanej w 
całości z materiałów pocho-
dzących z recyklingu, a ko-
lekcja została zainspirowana 
światem dzikich zwierząt 
(gatunków zagrożonych wy-
ginięciem). Na wybiegu za-

prezentowali się uczniowie  
ze Szkoły Podstawowej w 
Górkach Dużych, którymi  
opiekowała się pani Anetta 
Oleksiewicz.

Sam pokaz był finałem 
projektu ekologiczno-ar-
tystycznego „Eco Fashion 
– Lokomotywą po wiedzę”, 
organizowanego przez 
Łódzki Dom Kultury, dofi-
nansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Łodzi. 

Beneficjentami projektu były 
32 instytucje kultury z terenu 
województwa łódzkiego, w 
tym nasze Centrum Kultury 
w Tuszynie. Pokazowe, eko-
logiczne kreacje uczniowie 
stworzyli w oparciu o wiedzę 
zdobytą podczas warsztatów, 
które odbyły się w maju i 
kwietniu w Centralnym Mu-
zeum Włókiennictwa, Aka-
demickim Centrum  Design, 
Łódzkim Domu Kultury oraz 

SP w Górkach Dużych. 

Gratulujemy wszystkim 
zdolnym artystom, Dyrekcji, 
nauczycielom oraz rodzicom 
uczniów z Górek dziękujemy 
za pomoc i obecność podczas 
pokazu. Wszystko co dobre 
, szybko się kończy – po wa-
kacjach pozostały piękne 
wspomnienia, a my zaczęli-
śmy przygotowania do zajęć i 
imprez w nowym roku szkol-
nym, na które serdecznie za-
praszamy!

akTywni seniorzy w pogoDnej 
jesieni życia

Już po raz piąty Seniorzy 
z Dziennego Domu „Se-
nior – Wigor" w Tuszynie 
uczestniczyli w V Spotkaniu 
Seniorów w Warszawie or-
ganizowanym przez Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Wydarzenie odbyło się 28 
września 2022 z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Osób 
Starszych oraz siódmej rocz-
nicy działalności Dziennych 
Domów „Senior – Wigor", 
„Senior +" i Klubów „Senior 
+". Atrakcją spotkania były 
występy uczestników Dzien-
nych Domów oraz gościnne 
występy wokalne a także 
specjalne stoiska wysta-
wiennicze, na których były 

zaprezentowane prace arty-
styczne, plastyczne uczest-
ników Dziennych Domów 
„Senior – Wigor" i „Senior +". 
Przypominamy, że tuszyński 
Dzienny Dom „Senior – Wi-
gor" działa od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-
16.00 w którym przebywa 21 
osób (na 21 miejsc). Seniorzy 
mają zapewnioną opiekę, 
jeden ciepły posiłek – obiad, 
fizjoterapię, kinezyterapię, 
usługę pielęgniarską. Pen-
sjonariusze uczestniczą w 
warsztatach śpiewu, warsz-
tatach plastycznych, warsz-
tatach terapii zajęciowej, tre-
ningu pamięci.
Karolina Lasoń 

Kierownik Dziennego Domu 
"Senior-Wigor" w Tuszynie

jesienne raDy zosi

Czas na grzyby

Dla Pana,
Grzyby to do siebie mają,
że na Ciebie nie czekają.

Jak jest wysyp, śpiesz do lasu
i nie żałuj swego czasu.

Zbieraj tylko te znajome,
możesz spytać swoją żonę,

co to wszystko lepiej wie
i na grzybach też zna się.

Dla Pani,
Zabierz z sobą męża swego,
zabierz z sobą coś dla niego,

napój z miodem i cytrynką,
taką męską witaminką.

Będzie kosze nosił dzielnie,
będzie z tobą chodził wiernie

i humory twoje zniesie,
nie zostawi Cię gdzieś w lesie.

Grzyby obierz, płucz dokładnie,
każdy śmietek niech odpadnie.
Potem gotuj w wodzie z solą,
choć niektórzy suszyć wolą.

Te na zupkę, te z jajami,
jak to zrobić, wiecie sami.
Ja mam tylko do dodania
- udanego grzybobrania.

Zosia Jagodzińska

inicjaTywa  
mieszkaŃców  

ryDzynek:  
kĄcik czyTelniczy

Z ciekawą inicjatywą wy-
szli mieszkańcy Rydzynek, 
którzy postanowili zorgani-
zować kącik czytelniczy w 
swoim namiocie na boisku 
przy ul. Wspólnej. Po książkę 
i z książką zapraszają wszyst-
kich czytelników, którzy na 
miejscu obsługują się sami. 
Życzymy udanej lektury!

rajD rowerowy

Ponad pięćdziesiąt osób 
wzięło udział w  I  Inte-
gracyjnym Rajdzie Ro-
werowym zorganizo-

wanym przez Pracowników 
Zakładu Aktywności Zawo-
dowej „Ja – Ty – My” oraz 
Fundację „Atelier of Skills”, 
który odbył się w  sobotę 24 
września w Gminie Tuszyn. 

Celem rajdu było przeciw-
działanie stereotypowemu 
postrzeganiu osób z  niepeł-
nosprawnościami i  poka-
zanie ich osoby aktywne, 
podejmujące wyzwania 
i  wychodzące z  inicjatywą. 

Inicjatorami przedsięwzięcia 
byli sami niepełnosprawni 
pracownicy ZAZ, dla których 
jazda na rowerze to hobby 
i czas spędzania czasu wolne-
go, a do wspólnej aktywności 
zaproszeni był mieszkańcy 
gminy Tuszyn i okolic. 

Uczestnicy Rajdu pokonali 
około 20-kilometrową trasę. 
Wyruszyli spod Zakładu Ak-
tywności Zawodowej miesz-
czącego się przy ul. 3 Maja 
49, następnie przejechali 
przez Zofiówkę, Dylew, 
Wolę Kazubową, gdzie dzię-
ki gościnności OSP mieli po-

stój. Po krótkim odpoczyn-
ku skierowali się w  stronę 
Górek Małych, Tuszynka 
Majorackiego i  wrócili do 
Zakładu, gdzie czekała na 
nic pożywna zupa, smażona 
kiełbaska oraz pyszne cia-
sto. Nad bezpieczeństwem 
rowerzystów czuwali tu-
szyńscy policjanci oraz ra-
townik medyczny. Każdy 
uczestnik otrzymał pakiet 
startowy, w  skład którego 
wchodził plecak, świateł-
ko rowerowe, napój i  baton. 
Najmłodsi uczestnicy wzięli 
udział w  quizie, w  którym 
wygrali nagrody.

i inteGracyjny rajd rowerowy przeszedł do historii
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jesienne inFekcje
WPRoWadzając PRozdRoWotny styl życia Wiele zyskujesz!

Szanowni Państwo, 
zbliża się okres jesien-
no-zimowych infekcji 
i częstszych wizyt u 

lekarzy w przychodni. Chce-
my zwrócić uwagę na kilka 
spraw organizacyjnych, uła-
twiających Państwu komu-
nikację z nami.

KONTAKT  
z PRzYChOdNIĄ
W okresie infekcji zachęca-
my do kontaktu telefonicz-
nego, jeżeli nie ma potrzeby 
bezpośrednich wizyt. Naj-
lepiej dzwonić w godzinach 
11.00-14.30, na styku zmian 
pracy. Wtedy liczba pra-
cowników jest największa 
i możemy obsługiwać Pań-
stwa bezpośrednio i telefo-
nicznie. Numery telefonów: 
42-6143134;42-6142096;42-
6143097 wewnętrzne: 113 
lub 114.

REJESTRACJA  

I zAPISY NA ŚWIAdCzENIA
To jest zakres sprawiający 
największe problemy. Dlate-
go na podstawie obowiązu-
jących przepisów w naszej 
przychodni opracowana jest 
procedura Kryteria Przyjęć 
Pacjentów. Ułatwi to pra-
cownikom niewątpliwie 
ustalenie, do której grupy 
pacjent jest kwalifikowany, 
a pacjentom rozwieje wątpli-
wości.

KRYTERIA PRzYJęĆ PACJENTóW:
STAN NAGŁY - pacjent przy-
jęty do 15 minut od przy-
bycia (objawy zagrażające 
życiu), PILNY - pacjent przy-
jęty w ciągu 24 h od zgłosze-
nia z nasilonymi objawami, 
PLANOWANY -  przyjęcie 
do 7 dni (wizyta zaplano-
wana zgodnie z planem 
leczenia, ocena wyników 
badań, wizyta kontrolna, 
inne objawy o łagodnym 
nasileniu). Powyższe zasa-

dy ustalono na podstawie 
ROZPORZĄDZENIA MINI-
STRA ZDROWIA z dnia 26 
września 2005 r. w sprawie 
kryteriów medycznych, ja-
kimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umiesz-
czając świadczeniobiorców 
na listach oczekujących 
na udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej oraz SYS-
TEMU AKREDYTACJI W 
PODSTAWOWEJ OPIECE 
ZDROWOTNEJ CMJ w Kra-
kowie Numer procedury: OJ 
10 – wyd.II.  W przypadkach 
wątpliwych decyzję o formie 
udzielenia świadczenia każ-
dorazowo podejmuje lekarz 
POZ i kwalifikuje pacjenta do 
właściwej kategorii.

zAMAWIANIE RECEPT
Prosimy o zwrócenie uwagi, 
czy kontaktując się z przy-
chodnią składacie Państwo 
zamówienie na wszystkie 
potrzebne leki. Dosyć często 

zdarza się, że pacjenci dzwo-
nią codziennie zamawiając 
kolejne recepty na kolejne 
leki. Informujemy, że czas 
realizacji recept może wy-
nosić do 3 dni roboczych. 
Oczywiście w miarę moż-
liwości recepty będą reali-
zowane niezwłocznie, ale 
mogą zdarzyć się takie sytu-

acje (np. choroby personelu 
medycznego), że okres ocze-
kiwania będzie wydłużony. 
Proszę zwracać uwagę, że 
mogą to być recepty dłu-
goterminowe wystawiane 
na większą liczbę opako-
wań (przez lekarzy na 360 
dni,  przez pielęgniarki na 
180 dni). Przypominamy, że 

kontynuację recepty można 
realizować tylko w aptece, 
w której rozpoczęło się jej 
realizację. Nie ma koniecz-
ności kupowania wszyst-
kich opakowań. Można 
zakup kontynuować w 
terminie późniejszym. Za-
potrzebowanie można skła-
dać: pisemnie w Rejestracji 
na druku zapotrzebowania, 
telefonicznie (podając imię i 
nazwisko oraz  numer pesel. 
Kody recept będą wysyłane 
na numer telefonu podany 
w przychodni) oraz mailo-
wo: recepty@spztuszyn.pl 

Zachęcamy Państwa do 
wypełniania ankiet w Sa-
morządowej Przychodni 
Zdrowia w Tuszynie oraz na 
stronie internetowej www.
spztuszyn.pl. Analizujemy 
Państwa uwagi czy sugestie 
i staramy się wprowadzać 
zmiany poprawiające opiekę 
nad Państwem.

Dane TeleaDresowe
uRząd Miasta W tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 tuszyn
 sekretariat tel/fax: 42 614 30 69 w 38,
 42 614 33 25
 www.tuszyn.org.pl
 www.tuszyn.info.pl
 tuszyn@tuszyn.info.pl
 platforma ePUaP ( /Ugtuszyn/skrytka )

TELEFONY BEzPOŚREdNIE  
dO REFERATóW:
Urząd stanu cywilnego
 42 614 34 26 w. 23
ewidencja Ludności
 42 232 13 81 w. 35
referat Podatków i egzekucji
 42 232 13 80 w. 25, 26, 27, 40, 32 
referat techniczno - inwestycyjny
 42 232 13 82 w. 42, 43
referat Finansowo - Budżetowy
 42 232 13 80 w. 45, 46, 66, 44
referat Dróg i Zieleni
 42 232 13 83 w. 51, 52
referat ogólno - organizacyjny
 42 614 34 47 w. 21, 31
straż miejska w godz. 6.00 – 22.00
 42 614 32 36, 603 183 400

CENTRUM OBSłUgI  
AdMINISTRACYJNO - FINANSOWEJ 
SzKół I PRzEdSzKOLI W  TUSzYNIE
 ul. Piotrkowska 13  , 95-080 tuszyn
 42 614  34  51

 coafsip@coafsip.pl
 www.coafsip.pl

zesPół  
PRzedszkolny  
W tuszynie
 ul. tysiąclecia 4, 95-080 tuszyn
 42 614 30 11
 pm1tuszyn1@wp.pl
 www.pm1tuszyn.szkolnastrona.pl
W skład zesPołu 
Wchodzą: 
 PRzEdSzKOLE MIEJSKIE 
NR 1 W TUSzYNIE
 ul. tysiąclecia 4, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 30 11
 PRzEdSzKOLE MIEJSKIE 
NR 3 W TUSzYNIE
 ul. Żeromskiego 31, 95-080 tuszyn
 tel. 42 617 76 73
 www.pm3tuszyn.szkolnastrona.pl
 OddzIAł PRzEdSzKOLNY 
W TUSzYNKU
 ul. szpitalna 3, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 23 65
 OddzIAł PRzEdSzKOLNY 
W gARBOWIE
 ul. kruszowska 13, 95-080 tuszyn

PRzEdSzKOLE MIEJSKIE NR 2  
W TUSzYNIE „POd SOSNAMI” 
 ul. sienkiewicza 8, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 35 73

 pm2tuszyn@wp.pl
 www.pm2tuszyn.szkolnastrona.pl

SzKOłA POdSTAWOWA NR 1 IM. WłA-
dYSłAWA JAgIEłłY W TUSzYNIE
 ul. Piotrkowska 15, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 30 02
 jedynka.sp1tuszyn@gmail.com
 www.sp1tuszyn.pl

SzKOłA POdSTAWOWA NR 2 IM. STE-
FANII SEMPOłOWSKIEJ W TUSzYNIE
 ul. Poniatowskiego 11, 95-080 tuszyn
 tel/fax. 42 614 39 86, 881 775 218
 sekretariat@sp2tuszyn.pl
 dyrektor@sp2tuszyn.pl
 www.sp2tuszyn.superszkolna.pl

SzKOłA POdSTAWOWA  
IM. KRóLOWEJ JAdWIgI  
W WOdzINIE PRYWATNYM 
 ul. szkolna 1, Wodzin Prywatny, 
95-080 tuszyn
 tel: 42 614 32 19
 spwodzinprywatny@op.pl
 dyrektor@spwodzinprywatny.pl
 sekretariat@spwodzinprywatny.pl
 www.spwodzinprywatny.supersz-
kolna.pl

SzKOłA POdSTAWOWA  
IM. FRANCISzKA  
KUJAWIŃSKIEgO 

 W góRKACh dUżYCh
 ul. Jutroszewska 17, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 32 64
 szkola.gorki@wp.pl
 sekretariat@szkolagorki.pl
 www.szkolagorki.pl

LICEUM OgóLNOKSzTAłCĄCE 
IM. JANA PAWłA II W TUSzYNIE 
 ul. Żeromskiego 31, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 31 67
 lotuszyn3@wp.pl
 www.lotuszyn.pl

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU 
I WYPOCzYNKU 
 ul. noworzgowska 20, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 44 62
 oceanik@oceanik.pl
 www.oceanik.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
IM. Wł. ST. REYMONTA W TUSzYNIE
 ul. noworzgowska 20a, 95-080 
tuszyn
 tel. 42 614 25 89, fax. 42 642 85 73
 sekretariat@moktuszyn.pl
 www.moktuszyn.pl 

FILIA MIEJSKIEgO CENTRUM  
KULTURY W TUSzYNIE LESIE
 ul. Prusa 7, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 27 10 

 dzIENNY dOM  
SENIOR -WIgOR W TUSzYNIE
 ul. 3-go maja 49, 95-080 tuszyn
 tel/fax. 42 211 09 10, 518 109 660
 info@senior-wigor-tuszyn.pl
 www.senior-wigor-tuszyn.pl

MIEJSKI OŚROdEK POMOCY  
SPOłECzNEJ W TUSzYNIE
 ul. 3 maja 49, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 34 92
 mopstuszyn@naszops.pl,
 www.tuszyn.naszops.pl

zAKłAd WOdOCIĄgóW 
I KANALIzACJI W TUSzYNIE
 ul. Brzezińska 86a, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 30 18, 791 123 994
 790 451 670 ( sms, mms)
 telefon alarmowy czynny 24 godz.  
na dobę: 609-816-126
 tel. dyżurów czynny od piątku godz. 
13:30 do pon. godz 7:00: 603-853-929

 zwik@zwiktuszyn.pl
 www.zwiktuszyn.pl

zAKłAd gOSPOdARKI  
MIESzKANIOWEJ  
W TUSzYNIE
 ul. Parkowa 4, 95-080 tuszyn
 tel. 42 614 31 97, 576 202 208
 zgmtuszyn@o2.pl
 www.zgmtuszyn.naszzgm.pl

  SAMORzĄdOWA  
PRzYChOdNIA zdROWIA  
W TUSzYNIE
 ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 
tuszyn
 tel. 42 614 30 97
 42 614 31 34
 42 212 80 92
 42 614 20 96
 42 212 80 72
 42 614 34 00
 rejestracja dla dorosłych:  
wewn. 113 i 114
 rejestracja dla dzieci: wewn. 4
 Fizjoterapia: wewn. 3
 ginekologia: wewn. 118
 stomatologia: wewn. 202
 Punkt pobrań: wewn. 108
 administracja: wewn. 220
 administracja@spztuszyn.pl
 www.spztuszyn.pl
Ważne:  
Zapotrzebowania na leki i środki zaopa-
trzenia można składać na adres mailowy:
 recepty@spztuszyn.pl,

MIEJSKIE PRzEdSIęBIORSTWO  
gOSPOdARKI KOMUNALNEJ  
SP. z O. O.
 ul. starościańska 6 lok. 4, tuszynek 
majoracki, 95-080 tuszyn
 tel. 513 811 004
 mpgk.tuszyn@tuszyn.info.pl


