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grudzień 2022 (ROK XI NR 3), 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.

Życzymy aby w Państwa domach nie zabrakło 
miłości, spokoju i prawdziwie rodzinnej  

atmosfery. Aby magia Świąt niosła ze sobą 
tylko pozytywne przeżycia i aby sprawiła,  

że spełnią się Państwa najszczersze marzenia. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem  
życzymy dużo optymizmu i wiary w lepsze  

jutro. Niech wszystkie dni w 2023 roku będą 
tak piękne i szczęśliwe, jak te Świąteczne. 

Wesołych Świąt  
i Szczęśliwego Nowego Roku życzą:

Witold Małecki 
– Burmistrz Miasta Tuszyna  

wraz z Pracownikami, 
Kierownikami i Dyrektorami 
jednostek organizacyjnych, 

Andrzej Małecki 
– Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Tuszynie wraz z Radnymi.

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH
 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

SKŁADAMY  
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA 

I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA 

I GMINY TUSZYN. 
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BUdOWA SIECI   
KANALIZACJI  SANITARNEJ
w  ul. Ściegiennego, Cmen-
tarnej, Góreckiej, Kocha, Po-
przecznej, Świętokrzyskiej 
w  Tuszynie. 5 października 
2022 r. ogłoszono  postępo-
wanie przetargowe na wy-
bór wykonawcy w  trybie 
podstawowym Prawo zamó-
wień publicznych. W  wy-
niku badania i  oceny trzech 
złożonych ofert, wybrano 
ofertę  Zakładu  Budowy 
i  Eksploatacji Urządzeń Wo-
dociągowo-Kanalizacyjnych 
Sp. z o.o. z miejscowości Mięt-
ne – za kwotę  6 457 500,00 
zł brutto. 18 listopada 2022 r. 
podpisano umowę na realiza-
cję opisanej inwestycji i prze-
kazano  plac budowy. Termin 
realizacji zadania wynosi 320 
dni od daty zawarcia umowy 
tj. do dnia 04.10.2023 r. 

BUdOWA WOdOCIĄGU  
W UL. WĄSKIEJ W TUSZYNIE
18 października br. ogło-
szono drugie postępowanie 
przetargowe (w  pierwszym 
nie wpłynęła żadna oferta) 
na wybór wykonawcy  wo-
dociągu, na które wpłynęła 
oferta od jednego wykonaw-
cy tj. Przedsiębiorstwa Insta-
lacji Sanitarnych INSBUD” 
Sp z o.o. z Tarnowa na kwotę 
297 168,00 zł brutto. Gmina 
Tuszyn podpisała umowę 
z  Wykonawcą na realizację 
w/w inwestycji.

BUdOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
W GMINIE TUSZYN
Zadanie nr 1 - Budowa oświe-
tlenia ulicznego w  Gminie 
Tuszyn -  ( część I  ) ul. Ko-
marowa w  Rydzynkach, ul. 
Nadrzeczna w  Bądzyniu, ul. 

Stanisławowska w Bądzyniu, 
ul. Wczasowa w Tuszynie, ul. 
Antonówka w  Tuszynie; Za-
danie nr 2 - Budowa oświetle-
nia ulicznego w  Gminie Tu-
szyn – (część I ) ul. Wodzińska 
w  Wodzinie Majorackim, ul. 
Szkolna i  Zielona w  Wodzi-
nie Prywatnym/Wodzinie 
Majorackim, ul. Ogrodzonka 
w  Tuszynie, ul.  Wschodnia, 
Kwiatowa w  Tuszynku Ma-
jorackim. W  dniu 19.08.2022 
r. ogłoszono postępowanie 
przetargowe na wybór wy-
konawcy w  trybie podsta-
wowym Pzp. z  możliwością 
składania ofert  na jedno  
lub obydwa  zadania. Wpły-
nęła jedna oferta od firmy 
EL-MOT Józef Znojek z  Tu-
szyna, na realizację każdego 
z  przedmiotowych  zadań  – 
za wynagrodzeniem w sumie 
za dwa zadania w  kwocie 1 
722 000 zł brutto. W  dniu 
07.10.2022 r. podpisano umo-
wy na poszczególne zadania 
z terminem realizacji do dnia 
13 grudnia 2022 r. Inwestycja 
realizowana jest przy udziale 
środków pozyskanych z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych; Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 na 

zadania inwestycyjne dla 
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Dla zapewnienia 
nadzoru inwestorskiego nad 
realizację oświetlenia w dniu 
07.10.2022 r. zawarto umo-
wy z  p.Grzegorzem Fałkiem 
właścicielem firmy  TUVEX 
z Tuszyna na pełnienie funk-
cji inspektora nadzoru  – za 
łączną kwotę 18 204,00 zł 
brutto.

                                                                                                    
WYKONANIE dOKUMENTACJI PRO-
JEKTOWYCH dLA POTRZEB BUdOWY 
dRÓG
W  listopadzie br. podpisano 
umowy z  firmą Usługi Pro-
jektowe RŁ Ewa Łatecka 
z  Łodzi na wykonanie doku-
mentacji projektowych dla 5 
lokalizacji. 1) ul. Polna w  Tu-
szynie - odcinek od skrzyżo-
wania ul. Polnej z ul. Pszenną 
w Tuszynie do pasa drogowe-
go autostrady A1 oraz od pasa 
drogowego autostrady A1 - 
ul. Pszenna do  skrzyżowania 
z  ul. Wielkopole w  Tuszynie, 
odcinek od skrzyżowania  do 
ul. Wielkopole nr 5 – za kwo-
tę 30 000,00 zł brutto;  2) ul. 
Polna w  Tuszynie odcinek 
od posesji nr 48 do skrzyżo-
wania ul. Polnej z  ul. Pszen-
ną w Tuszynie - za kwotę 34 
000,00 zł brutto. 3) ul. Glinia-
na w  Szczukwinie od skrzy-
żowania przy OSP Szczu-
kwin do granicy działki nr 
509 -  za kwotę 26 691,00,00 
zł brutto. 4) ul. Królewska 

w  Tuszynku Majorackim od 
ul. Garbowskiej  do pasa dro-
gowego drogi krajowej nr DK 
12/91  - za  kwotę 23 985,00 
zł brutto. 5) ul. Południowa 
w  Kruszowie od drogi kra-
jowej nr DK 12/91 do działki 
nr 315 – za kwotę  30 000,00 
zł brutto. Termin realizacji 
przedmiotowych opracowań 
– do dnia 25.12.2022 r.

WYMIANA OGROdZENIA ORAZ WY-
KONANIE NASAdZEń PRZY BUdYNKU 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W KRUSZO-
WIE, GM. TUSZYN. MOdERNIZACJA 
POdŁOGI ORAZ INSTALACJI CENTRAL-
NEGO OGRZEWANIA W POMIESZ-
CZENIACH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W SZCZUKWINIE, GM. TUSZYN
Gmina Tuszyn złożyła wnio-
sek o  przyznanie pomocy 
w  ramach poddziałania 19.2  
(Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020), 
który został wybrany przez 
Radę Stowarzyszenia LGD 
„BUD-UJ RAZEM” do finan-
sowania, a  następnie  zgodnie 
z procedurą programu, podda-
ny kontroli administracyjnej 
w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Łódzkiego. 
W  wyniku pozytywnej we-
ryfikacji wniosku, umowa 
na realizację przedmiotowej 
operacji zostanie podpisana 
do końca roku kalendarzowe-
go. Gmina Tuszyn, jako bene-
ficjent pomocy, po realizacji 
inwestycji, otrzyma refunda-
cję środków w  wysokości 57 
450,00 zł. Pierwotny koszt za-
dania objęty wnioskiem apli-
kacyjnym wynosi 104 499,63 
zł brutto. 

dOFINANSOWANIE W KWOCIE 3 628 
479,00 ZŁ. dLA GMINY TUSZYN
Środki przeznaczone zostaną 

na budowę stacji uzdatnia-
nia wody w Modlicy oraz na 
budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w  ulicy Owocowej 
w  Tuszynku Majorackim. 25 
listopada br. stosowną umo-
wę na przyznanie pomocy 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Łódzkiego dla Gminy 
Tuszyn podpisali: Pan Piotr 
Adamczyk – Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego 
i  Pan Andrzej Górczyński – 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz Pan 
Witold Malecki – Burmistrz 
Miasta Tuszyna. Realizacja 
projektu polegała będzie na 
budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej w  ulicy Owocowej 
w  Tuszynku Majorackim 
oraz budowie stacji uzdatnia-
nia wody wraz z przebudową 
ujęć w miejscowości Modlica. 
„Modlica to jedna z  najdłuż-
szych wsi w  Powiecie Łódz-
kim Wschodnim. Niegdyś 
było tu ujęcie wody, ale bu-
dowane w starej technologii. 
Ponieważ mieszkańcy Mo-
dlicy uważali swoją wodę za 
najlepszą w  gminie, warto 
wrócić do tych pokładów 
i zbudować na nowo tu stację 
uzdatniania wody” – uważa 
Burmistrz Miasta Tuszyna – 
Witold Małecki. Na realiza-
cję przedmiotowego zadania 
Gmina Tuszyn otrzyma po-
moc w  kwocie 3 628 479 co 
stanowi 100% poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych 
operacji dla danego etapu. 
Realizacja I  etapu zgodnie 
z  podpisaną umową przewi-
dziana jest na 2023 r., zaś etap 
II będzie realizowany do 30 
kwietnia 2025r. Środki po-
chodzą z  Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich 
w  ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014- 2020, typ operacji: 
„ Gospodarka wodno – ście-
kowa” w  ramach poddzia-
łania „ Wsparcie inwestycji 
związanych z  tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwe-
stycji w  energię odnawialną 
i  w  oszczędzanie energii”, tj. 
wspieranie lokalnego rozwo-
ju na obszarach wiejskich. 
Oficjalne przekazanie pod-
pisanej umowy odbyło się 
podczas Sesji Rady Miejskiej 
w Tuszynie.

POWIAT ŁÓdZKI WSCHOdNI ROZPO-
CZĄŁ W TYM ROKU INWESTYCJE NA 
TERENIE GMINY TUSZYN ZA BLISKO 
17 MLN ZŁ
polegające na modernizacji 
odcinków dróg powiatowych 
nr 2900E, 2902E i  2904E. 
W  ramach zadania jeszcze 
w 2022 r. wykonywane będą 
prace w  ul. Ks. Ściegienne-
go polegające na wycince 
drzew, robotach związa-
nych z  budową kanalizacji 
deszczowej i  odwodnieniem 
drogi. W  2023 r. kontynu-
owane będą prace w  ul. Ks. 
Ściegiennego związane z  bu-
dową kanalizacji deszczo-
wej i  odwodnieniem drogi, 
a  także budową ciągu pieszo 
– jezdnego, i wykonaniem na-
sadzeń zastępczych. Ponadto 
w ramach prowadzonego za-
dania inwestycyjnego 2023 
r. zostaną wykonane prace 
w  ul. Sadowej w  Woli Kazu-
bowej polegające na wyko-
naniu nawierzchni twardej, 
ul. Brzezińskiej i  ul. Kępica 
w Tuszynie i Modlicy polega-
jące na budowie chodników 
i  ścieżki rowerowej, w  ul. 
Żeromskiego w  Tuszynie po-
legające na budowie chodni-
ków i wykonaniu nakładki bi-
tumicznej. Planowany koszt 
wykonania całości zadania 
w latach 2021 – 2023 wynie-
sie 16 799 197,00 zł. Zadanie 
jest dofinansowane ze środ-
ków pochodzących z  Rządo-
wego Funduszu Polski Ład/
Program Inwestycji Strate-
gicznych w  wysokości 9 585 
936,60 zł, Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
w  wysokości: 346 346,00 zł 
oraz wsparcia finansowego 
w  wysokości 2 000 000,00 
zł z  budżetu Gminy Tuszyn. 
Pozostałe środki w  kwocie  

NASZE INWESTYCJE
INWESTUJĄC ROZWIJAMY GMINĘ I POPRAWIAMY WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 Przekazanie umowy podczas sesji  Sołectwo na Plus: altana w Dylewie

„
WSZYSTKIE INWE-
STYCJE REALIZUJEMY 
Z UdZIAŁEM ŚROd-
KÓW ZEWNĘTRZ-
NYCH

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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4 866 914,40 zł zostaną po-
kryte środkami pochodzący-
mi z  budżetu Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego.

BUdOWA I WYPOSAŻENIE PLACU 
ZABAW NA OSIEdLU TUSZYN SZPITAL 
W TUSZYNIE
W  ramach realizacji inwe-
stycji przygotowano zlecenie 
dla firmy Usługi Geodezyjne 
Kartograficzne Aneta Wi-
śniewska, ul. Ks. Ściegienne-
go 26 w  Tuszynie na kwotę 
500 zł brutto na wykonanie 
geodezyjnego wyznaczenia 
lokalizacji placu zabaw, pod-
pisano umowę z wykonawcą 
„ZRĄBEX” Paweł Frydrych, 
na kwotę 5.600,00 zł brut-
to na wykonanie wycinki 
uschniętych drzew pod bu-
dowę placu zabaw, przygo-
towano i  wysłano zapytanie 
ofertowe do czterech firm, 
na które wpłynęła jedna 
oferta, złożona przez Zakład 
Stolarski Waldemar Nowak, 
Zębowo, ul. Lipowa nr 22,64-
310 Lwówek na kwotę 81 
489,96 zł brutto, z  terminem 
realizacji do dnia 16.12.2022 
r. Zawarto także umowę na 
sprawowanie funkcji inspek-
tora nadzoru inwestorskiego 
z firmą  „FORMA” Pracownia 
Projektowo- Inwestycyjna 
Tomasz Knap, ul. Szczaniec-
kiej 25/8, 93-342 Łódź, na 
kwotę 2.400,00 zł brutto.

dOTACJE Z URZĘdU MARSZAŁKOW-
SKIEGO WOJEWÓdZTWA ŁÓdZKIEGO / 
SOŁECTWO NA PLUS 
W  listopadzie zakończono 
realizację projektów „Sołec-
two na plus”, które realizo-
wane były w ramach umowy 
z  Województwem Łódzkim 
na udzielenie pomocy finan-
sowej w  formie dotacji celo-
wej w  wysokości po 12.000 
zł brutto dla czterech sołectw 
z  Gminy Tuszyn ( Kruszów, 
Dylew, Wola Kazubowa oraz 
Szczukwin) z   terminem re-
alizacji do dnia 30.11.2022 r. 
Sołectwo Kruszów – projekt 
pod nazwą - „Utworzenie 
siłowni zewnętrznej w  Kru-
szowie”. Dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców sołec-
twa Kruszów, a  także dzięki 
pozyskanej dotacji celowej 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego 
zamontowano  urządzenia 
siłowni zewnętrznej tj.: bie-
gacz, twister i orbitrek. Miesz-
kańcy sołectwa zaangażo-
wali się w  prace związane 
z przygotowaniem i  uporząd-

kowaniem terenu. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 
12.000,00 zł. (Dotacja w kwo-
cie: 12.000,00 zł). Sołectwo 
Wola Kazubowa – projekt 
pod nazwą: „Nasza Kuchnia”, 
w  ramach którego zakupio-
no szafki kuchenne stojące 
i wiszące oraz duży stół wraz 
z krzesłami, a także farby i ele-
menty montażowe. Dzięki za-
angażowaniu mieszkańców 
sołectwa Wola Kazubowa 
odświeżono pomieszczenie 
kuchenne, zamontowano 
szafki.  Całkowita wartość 
zadania to 13.000,00 zł. (Do-
tacja w  kwocie: 12.000,00 zł 
Środki gminne: 1.000,00 zł). 
Sołectwo Dylew - „Zakup al-
tany oraz wyposażenia wraz 
z  grillem”. Zlecono zamon-
towanie drewnianej altany 
ogrodowej. Zakupiono grill, 
stoły i ławki, kostkę brukową 
do utwardzenia terenu pod 
altanę. Mieszkańcy w ramach 
wkładu własnego przygoto-
wali teren pod budowę altan-
ki, ułożyli kostkę brukową, 
a także zadbali o zagospodaro-
wanie działki wokół altanki. 
Całkowita wartość zadania 

wyniosła 35.000,00 zł. (Do-
tacja w  kwocie: 12.000,00 zł. 
Środki gminne: 23.000,00 zł).

Sołectwo Szczukwin pro-
jekt pod nazwą: „Przygoto-
wanie kącika pamięci i  tra-
dycji” – zadanie także było 
współfinansowane z budżetu 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego. W  ramach projek-
tu zakupiono m.in.: projektor, 
gabloty, tablice ogłoszeniowe, 
tablice pamiątkowe, zlecono 
najem dmuchańców na wy-
darzenie kulturalne z  okazji 
100-lecia jednostki OSP Szczu-
kwin, które odbyło się dnia 
25.09.2022 r. na terenie jed-
nostki OSP. Mieszkańcy sołec-
twa Szczukwin zajęli się przy-
gotowaniem i oprawą imprezy 
kulturalnej, a  także przygoto-
waniem materiałów promo-
cyjnych tj. zaproszeń i broszur 
promocyjnych. Panie z KGW 
Szczukwin przygotowały po-
częstunek w  postaci potraw 
regionalnych. Całkowita 
wartość zadania to 20.056,00 
zł. W  tym dotacja w  kwocie 
12.000,00 zł i  środki z fundu-
szu sołeckiego 8.056,00 zł

INFRASTRUKTURA  
SOŁECTWO NA PLUS
Jeszcze podczas Dożynek 
we wrześniu br. podpisano 
umowę pomiędzy Samorzą-
dem Województwa Łódzkie-
go 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 – zagospo-
darowanie terenu wiejskiego 
w  Sołectwie Kruszów (do-
finansowanie Samorządu 
Województwa Łódzkiego na 
kwotę 100 tys. zł).W  ramach 
projektu w  dniu 08.11.2022 r. 
podpisano umowę z  Panem 
Michałem Jakubowskim 
„Wierzbowa Architektu-
ra” Plewice 98,  Brochów na 
kwotę 25.000 zł brutto na 
zagospodarowanie terenu 
działki w  Kruszowie poprzez 
wykonanie nasadzeń roślin-
ności wierzbowej ( altana ażu-
rowa, tunele, gniazdo igloo, 
pergola ) z  terminem wyko-
nania do dnia 28.12.2022 r. 
W dniu 08.11.2022 r. podpisa-
no umowę na kwotę 69.999,30 
zł. z wykonawcą Piotr Kuzon 
„FAST PALLET”, os.Marszałka 
Józefa Piłsudskiego nr 4 lok 
10 Busko-Zdrój na wyposaże-
nie placu zabaw w urządzenia 
zabawowe m.in. stożek duży, 
sześciokąt wielofunkcyjny, ła-
weczka równoważna, zestaw 
domków, z  terminem realiza-
cji do dnia 28.12.2022 r.

REMONT UL. ALEKSANdRÓWEK
W  październiku br. zakoń-
czył się remont ul. Aleksan-
drówek w  Garbowie. Prace 
prowadzone były na odcinku 
od posesji nr 60 do posesji 34 
( 0,323 km ). Na przedmioto-
wą inwestycję Gmina Tuszyn 
otrzymała dotację ze środ-
ków pochodzących z  budże-
tu Województwa Łódzkiego, 
z  tytułu wyłączenia z  pro-
dukcji gruntów rolnych na 
zadania określone w ustawie 
o  ochronie gruntów rolnych 
i leśnych w 2022 roku, w tym 
modernizacje dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. 
Kwota przyznanych środ-
ków z  budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego wyniosła 112 
230,00 zł. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów „ERBE-
DIM” Spółka z o.o.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
ODWIEDZIŁ MODLICĘ

W dniu 11.12.2022 w remizie 
OSP w  Modlicy odbyły się 
Mikołajki dla dzieci organizo-
wane przez Sołtysa, Radę So-
łecką, KGW w  Modlicy oraz 
OSP w Modlicy.

Wspólnymi siłami przygo-
towano radosne wydarzenie 
dla najmłodszych mieszkań-
ców wsi. Spotkanie rozpoczę-
ło się od wyświetlenia świą-
tecznej bajki. Dzieci mogły 
poczuć się jak w  kinie, gdyż 
dla każdego przygotowany 
został popcorn. Następnie 
zabawy z  chustą animacyj-
ną oraz pląsy w  rytm mu-
zyki poprowadziły dwie 
żywiołowe mieszkanki Mo-
dlicy na co dzień pracujące 

w  placówkach oświatowych 
w  Tuszynie. Koło Gospodyń 
Wiejskich dla młodszych 
i  starszych uczestników Mi-
kołajek przygotowało słodki 
poczęstunek. Uroku spotka-
niu dodawała pięknie przy-
brana choinka. W  końcu 
pojawił się wyczekiwany 
gość- Św. Mikołaj, który tra-
dycyjnie przybył na saniach, 
gdyż tego popołudnia całą 
Modlicę pokryła warstwa 
białego puchu. Każde dziecko 
otrzymało świąteczną paczkę 
i  miało zrobione zdjęcie z  Si-
wobrodym. Całemu wyda-
rzeniu towarzyszyły uśmie-
chy dzieciaków, można więc 
stwierdzić, że dorośli stanęli 
na wysokości zadania.
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ENERGETYCZNE OSZCZĘDZANIE 
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

TAŃSZY PRĄD Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

W  dniu 18 paździer-
nika br. roku we-
szła w  życie usta-
wa o  szczególnych 

rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w  2023 roku 
w związku z sytuacją na ryn-
ku energii elektrycznej.

Ustawa ta zamraża ceny 
energii elektrycznej dla go-
spodarstw domowych do 
określonego limitu. Podsta-
wowy limit wynosi 2000 
kWh rocznie, dla gospo-
darstw domowych z  osobą 
niepełnosprawną – 2600 
kWh. Największy limit pre-
ferencyjnego zużycia energii 
elektrycznej, tj. 3000 kWh 
dotyczy rolników i  rodzin 
z  Kartę Dużej Rodziny. Jed-
nak, aby skorzystać z  wyż-
szych progów zamrażających 
ceny prądu w  2023 roku, 
trzeba złożyć oświadczenie 
wraz z  ważnym dokumen-
tem, w  wyznaczonym ter-
minie. Posiadacz KDR, który 
jest rodzicem rodziny wielo-
dzietnej (odbiorca uprawnio-
ny) składa przedsiębiorstwu 
energetycznemu, wykonują-
cemu działalność gospodar-
czą w zakresie obrotu energią 
elektryczną lub przedsiębior-
stwu energetycznemu zaj-
mującemu się dystrybucją 
energii elektrycznej (pod-
mioty uprawnione) oświad-
czenie o spełnianiu przez tego 
odbiorcę warunków pozwa-
lających na uznanie go za od-
biorcę uprawnionego wraz 

z  podaniem numeru Karty 
Dużej Rodziny i załącza kopię 
tej Karty. Oświadczenie skła-
da się na piśmie, w postaci pa-
pierowej lub elektronicznej. 
W  przypadku oświadczenia 
w postaci papierowej opatru-
je się je podpisem własno-
ręcznym i  składa osobiście 
w  siedzibie przedsiębiorcy 
energetycznego albo listow-
nie. Oświadczenie złożone 
w formie elektronicznej opa-
truje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub pod-
pisem osobistym i  składa za 
pomocą środków komuni-

kacji elektronicznej (ePUAP, 
adres e-mail wskazany przez 
dostawcę energii). W  przy-
padku odbiorcy uprawnio-
nego posiadającego KDR 
w  dniu wejścia w  życie ww. 
ustawy, oświadczenie, zgod-
nie z  zapisem w  ustawie art. 
9 ust. 13, należy złożyć nie-
zwłocznie, jednak nie później 

niż do dnia 30 czerwca 2023 
roku. Niezłożenie oświad-
czenia do końca czerwca 
2023 r. wyklucza możliwość 
skorzystania z  zamrożenia 
cen prądu. Rodzic, który nie 
złożył oświadczenia w  ter-
minie lub nabył uprawnie-
nia do KDR w  trakcie 2023 
r., może złożyć oświadczenie, 
jednak limit zużycia energii 
stosuje się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy w 2023 r., 
rozpoczynając od miesiąca, 
w  którym złożono oświad-
czenie. Oznacza to, że z  każ-
dym miesiącem limit będzie 
zmniejszał się o  250 kWh. 
Ważne w  tym kontekście 
jest więc dochowanie ter-
minu złożenia dokumen-
tów o  spełnieniu wa-
runków w ciągu 30 dni 
od otrzymania KDR. 
Jak to będzie wygląda-
ło w  praktyce? Rodzic, 
który otrzyma Kartę 
Dużej Rodziny w  stycz-
niu 2023 roku i  w  tym 
samym miesiącu złoży 
oświadczenie, będzie mógł 
wykorzystywać pełny limit 
3000 kWh. Rodzic, który 
otrzyma KDR w  lutym 2023 
roku i  w  tym samym miesią-
cu złoży oświadczenie, bę-
dzie miał limit mniejszy o 250 
kWh. Po nabyciu uprawnień 
w lutym 2023 roku, ale złoże-
niu oświadczenia po terminie 
30 dni, rodzic ten będzie miał 
limit mniejszy już o 500 kWh.

Karta Dużej Rodziny jest 
przyznawana niezależnie od 

dochodu w  rodzinie. Prawo 
do posiadania Karty Dużej 
Rodziny przysługuje wszyst-
kim rodzicom oraz małżon-
kom rodziców, którzy mieli 
na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci. Przez 
rodzica rozumie się także ro-
dzica zastępczego lub osobę 
prowadzącą rodzinny dom 
dziecka. Prawo do Karty 
Dużej Rodzi-
ny mają 
także 

dzie-
c i : 
w  wieku do 
18. roku życia, w  wie-
ku do 25. roku życia – w przy-
padku dzieci uczących się 
w  szkole lub w  szkole wyż-
szej, bez ograniczeń wieko-
wych w  przypadku dzieci 
legitymujących się orzecze-

niem o  umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności, ale tylko w przy-
padku, gdy w  chwili składa-
nia wniosku w  rodzinie jest 
co najmniej troje dzieci speł-
niających powyższe warun-
ki. Jak złożyć wniosek o Kar-
tę Dużej Rodziny? Ubiegając 
się o  Kartę Dużej Rodziny 
warto wnioskować od razu 

o  obie jej formy 
– trady-

c y j n ą 
( t j . 

p l a -
stikową) 

i  elektronicz-
ną (aplikacja mobilna 

mObywatel). Można to zro-
bić na dwa sposoby: Za po-
średnictwem Portalu Infor-
macyjno-Usługowego Emp@
tia (emaptia.mpips.gov.pl), 
o  ile Wnioskodawca posiada 

bezpieczny podpis elektro-
niczny weryfikowany kwali-
fikowanym certyfikatem lub 
podpis elektroniczny złożo-
ny z wykorzystaniem Profilu 
zaufanego ePUAP lub w gmi-
nie odpowiadającej miejscu 
zamieszkania członka lub 
członków rodziny – w  Gmi-
nie Tuszyn – do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
im. Mariusza Chołuja w  Tu-
szynie, ul. 3 Maja 49, 95-080 
Tuszyn, pok. 1. Uwaga! Jeśli 
któryś z  członków rodziny 
mieszka w  innym mieście / 
w  innej gminie, wniosek na-
leży złożyć dodatkowo tam, 

wymieniając wszystkich 
członków rodziny, ale 

zaznaczając „nie wno-
szę o  przyznanie Karty 
Dużej Rodziny”. Chcąc 
w pełni korzystać z Kar-
ty Dużej Rodziny, war-
to zapoznać się z  całą 
listą partnerów, którą 

można znaleźć na por-
talu Emp@tia. Tam też 

znajduje się wyszukiwar-
ka partnerów Karty Dużej 

Rodziny (mapa i  wykaz). 
Zachęcamy również do zapo-
znania się z informacjami Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej w  sprawie Karty 
Dużej rodziny, zamieszczo-
nymi na stronie: https://
www.gov.pl/web/rodzina/
karta-duzej-rodziny-ogol-
ne oraz w  zakładce „Pytania 
i  odpowiedzi”: https://www.
gov.pl/web/rodzina/pytania-
-i-odpowiedzi-kdr.

MOPS Tuszyn

„
POSIAdASZ KARTĘ 
dUŻEJ ROdZINY? 
MOŻESZ ZWIĘKSZYĆ 
LIMIT ZUŻYCIA ENER-
GII ELEKTRYCZNEJ 
dO 3 MWH W 2023 R.

KONTROLE PRAWIDŁOWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Państwo, uprzej-
mie informujemy miesz-
kańców Miasta i  Gminy Tu-
szyn, iż od października br. 
przeprowadzane są kontrole 
prawidłowości segregacji od-
padów komunalnych.

Urząd Miasta w  Tuszynie 
tym samym chce uniknąć 
naliczania opłaty podwyż-
szonej mieszkańcom, którzy 
nieprawidłowo segregują 
odpady. Przypomnijmy, że 

zgodnie z  Ustawą o  utrzy-
maniu czystości i  porządku 
w gminach, opłata ta w Gmi-
nie Tuszyn wynosi cztero-
krotność stawki podstawo-
wej miesięcznie, od każdej 
zgłoszonej osoby. W  sytuacji 
gdy podczas kontroli stwier-
dzone zostaną nieprawidło-
wości, odpady zostają po-
zostawione do ponownego 
posegregowania. 1 stycznia 
2020 r. w  praktyce zaczęły 
obowiązywać zapisy znowe-

lizowanej 6 września 2019 r. 
ustawy o  utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, 
która nałożyła na wszystkich 
mieszkańców obowiązek se-
lektywnej zbiórki (segregacji) 
odpadów. Warto także pa-
miętać, że od kilku już lat za 
odpady komunalne wszyscy 
płacimy solidarnie taką samą 
stawkę, której wysokość jest 
uzależniona od ilości odda-
nych odpadów i prawidłowo-
ści ich segregacji. 

„
Od KILKU JUŻ LAT ZA 
OdPAdY KOMUNAL-
NE WSZYSCY PŁACI-
MY SOLIdARNIE TAKĄ 
SAMĄ STAWKĘ

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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PRAWIDŁOWE OZNACZENIE POSESJI  
MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!

Drodzy Czytelnicy, przypo-
minamy, że brak oznakowa-
nia domu/posesji numerem 
porządkowym jest niezgod-
ny z  obowiązującymi prze-
pisami, a  przede wszystkim 
może być ogromnym utrud-
nieniem np. dla służb ratun-
kowych.

Gdy posesja nie ma numeru 
porządkowego, czas dojazdu 
pogotowia, policji czy straży 
pożarnej znacznie się wy-
dłuża. Pamiętajmy! W  rato-
waniu życia liczy się każda 
minuta. Nie pozwólmy, aby 
służby ratownicze traciły 
cenny czas na poszukiwa-
nie adresów. Warto także 
przypomnieć, że obowiązek 

umieszczania tablic regulu-
je prawo. Ustawa z  dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i  kartograficzne (Dz.U. 
Z  2021r.1990 t.j.) w  art.47b 

mówi, że właściciele nieru-
chomości zabudowanych 
lub inne podmioty uwidocz-
nione w  ewidencji gruntów 
i  budynków, które takimi 

nieruchomościami władają, 
mają obowiązek umieszcze-
nia w  widocznym miejscu 
na ścianie frontowej bu-
dynku tabliczki z  numerem 
porządkowym w  terminie 
30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o  ustaleniu 
tego numeru. Na tabliczce, 
oprócz numeru porządko-
wego zamieszcza się rów-
nież nazwę ulicy lub placu, 
a  w  miejscowościach bez 
ulic lub placów albo po-
siadających ulice lub place 
bez nazw – również nazwę 
miejscowości. Ponadto, jeśli 
budynek nie znajduje się 
bezpośredni przy drodze, 
a  jest w  głębi ogrodzonej 
nieruchomości, wówczas 

tabliczkę z  numerem po-
rządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu od 
strony ulicy lub wjazdu.

Tabliczka z  numerem po-
rządkowym powinna być 
oświetlona. Kary za brak 
oznaczeń na budynku prze-
widuje Kodeks wykroczeń. 
Jeżeli nie dopełnimy obo-
wiązku oznaczenia budynku 
numerem porządkowym lub 
jeśli tabliczka z numerem bę-
dzie nieczytelna, grozić może 
za to kara grzywny do 250 zł. 
Prosimy zatem wszystkich 
właścicieli nieruchomości 
o  uzupełnienie lub odnowie-
nie istniejących tabliczek ad-
resowych.

„
TABLICZKA  
Z NUMEREM  
PORZĄdKOWYM 
POWINNA BYĆ 
OŚWIETLONA. KARY 
ZA BRAK OZNACZEń 
NA BUdYNKU  
PRZEWIdUJE KOdEKS 
WYKROCZEń

PODWYŻKI CEN BILETÓW W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

Wraz ze wzrostem infla-
cji oraz znacznym wzro-
stem kosztów związanych 
z utrzymaniem obiektów 
sportowych podyktowa-
ny jest wzrost cen biletów 
za korzystanie z obiektów 
krytej pływalni oraz hali 
sportowej należących do za-
sobów Miejskiego Centrum 
Sportu i Wypoczynku w 
Tuszynie. 

Wszystko co wpływa na 
wzrost cen biletów, który 
zaplanowany jest z począt-
kiem nowego roku, zwią-

zane jest z podwyżką ener-
gii  elektrycznej, podwyżką 
kosztów gazu zmiennego, 
za pomocą którego ogrze-
wane są obiekty sportowe 
oraz wzrostem kosztów za-
trudnienia  pracowników. 
Ponadto od nowego roku 
więcej trzeba będzie zapła-
cić nawet za obowiązko-
we  badania wody baseno-
wej, środki do  uzdatniania 
wody  czy środki do czysz-
czenia i dezynfekcji po-
mieszczeń. Drożeją też 
licencje, systemy kompute-
rowe oraz utrzymanie elek-

tronicznego systemu obsłu-
gi klienta. Przyjęte przez 
Radę Miejską w Tuszynie 
podwyżki cen biletów na 
obiekcie krytej pływalni 
oscylują na poziomie 10 %, 
natomiast w przypadku hali 
sportowej na poziomie 20%. 

Na dobrą sprawę zaplano-
wane podwyżki cen biletów 
i tak nie są adekwatne w po-
równaniu do podwyżek za 
rachunki, które otrzymują 
obiekty sportowe generu-
jące jedno z największych 
zużyć mediów. Nadmienić 

należy, że ostatnia podwyż-
ka cen energii elektrycznej, 
która dotyczyła obiektów 
sportowych, wynosiła 78 %. 
Z wyliczeń wynika, że przy-
szłoroczne koszty utrzy-
mania miejskich obiektów 
sportowych wzrosną o 800 
tys. złotych w porównaniu 
do kończącego się roku. 

Aktualny cennik i więcej 
informacji znajdą Państwo 
na oficjalnej stronie interne-
towej Miejskiego Centrum 
Sportu i Wypoczynku w Tu-
szynie: www oceanik.pl

NOWE STAWKI 
CZYNSZÓW W ZGM

Informacja dotycząca sta-
wek czynszu za lokale stano-
wiące mieszkaniowy zasób 
gminy Tuszyn. 
Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Tuszynie ogłasza 
zgodnie z Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta Tuszyna z dnia 
13.10.2022 r. w sprawie usta-
lenia czynszu za lokale stano-
wiące mieszkaniowy zasób 
Gminy Tuszyn, że od dnia 01 
lutego 2023r. wysokość stawki 
bazowej za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu wchodzą-
cego w skład ZGM wyniesie 

3,43 zł miesięcznie; wysokość 
stawki czynszu najmu socjal-
nego za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali wyniesie 
1,71 zł miesięcznie;  wysokość 
stawki czynszu najmu za 1 
m2 powierzchni użytkowej w 
lokalach mieszkalnych o po-
wierzchni użytkowej przekra-
czającej 80 m2 pozostaje bez 
zmian. W związku z powyż-
szym do każdego lokalu zosta-
ło wysłane wypowiedzenie 
dotychczasowych stawek oraz 
powiadomienia o wysokości 
czynszu za najmowany lokal.

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej w Tuszynie przypo-
mina o poprawnym segrego-
waniu odpadów.

Do pojemników żółtych – 
METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE – należy wrzu-
cać odkręcane i zgniecione 
plastikowe butelki, nakrętki, 
plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych, 
opakowania wielomateriało-
we ( np. kartony po mleku i 
sokach), opakowania po środ-
kach czystości, kosmetykach, 
plastikowe torby, worki, re-

klamówki, inne folie, alumi-
niowe puszki po napojach, 
sokach i karmach dla zwie-
rząt, puszki po konserwach, 
folię aluminiową, kapsle, 
zakrętki od słoików. Do po-
jemników niebieskich – PA-
PIER - należy wrzucać opa-
kowania z papieru, kartonu, 
tekturę ( także falistą), gazety, 
czasopisma, papier szkol-
ny i biurowy, zadrukowane 
kartki, zeszyty i książki, pa-
pier pakowy, torby i worki 
papierowe. Do pojemników 
zielonych – SZKŁO – należy 
wrzucać: butelki i słoiki po 

napojach i żywności ( w tym 
butelki po napojach alko-
holowych i sokach), szklane 
opakowania po kosmetykach 
( jeżeli nie są wykonane z 
trwale połączonych kilku 
surowców). Do pojemników 
brązowych – ODPADY BIO-
DEGRADOWLANE – należy 
wrzucać odpadki warzywne 
i owocowe (w tym obierki), 
gałęzie drzew i krzewów, 
skoszoną  trawę, liście, kwia-
ty, trociny, korę drzew i nie-
zaimpregnowane drewno. 
Do pojemników czarnych – 
ODPADY ZMIESZANE – na-

leży wrzucać resztki mięsne 
oraz kości, zużyte materiały 
higieniczne, pieluchy jedno-
razowe, mokry lub zabrudzo-
ny papier, tekstylia, żwirek z 
kuwet dla zwierząt, potłuczo-
ne szyby i lustra. Pamiętajmy, 
że segregacja to oddzielenie 
surowców wtórnych od od-
padów, których nie można 
ponownie wykorzystać. Pro-
ces ten to przede wszystkim 
ograniczenie pozyskiwania 
surowców z natury, co chroni 
naszą planetę przed dalszą de-
gradacją. Kierownik ZGM w 
Tuszynie- Agnieszka Cygan.

ZGM PRZYPOMINA O PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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DWÓJKA MA 75 LAT I NOWEGO PATRONA!
WYJĄTKOWY DZIEŃ, NA KTÓRY DŁUGO CZEKALIŚMY...

Szkoła Podstawowa nr 
2 w  Tuszynie, przez jej 
sympatyków nazywa-
na czule „Dwójką”, 2 

grudnia 2022 roku obchodziła 
podwójne święto – jubileusz 
75-lecia istnienia oraz zmianę 
patrona ze Stefanii Sempo-
łowskiej na Władysława Sta-
nisława Reymonta.

Urodziny szkoły przesunę-
ły się aż o dwa lata z powodu  
pandemii, która uniemożliwi-
ła zorganizowanie tego wyda-
rzenia.  W  końcu jednak cała 
społeczność szkolna - ucznio-
wie, absolwenci, nauczyciele 
i pracownicy, rodzice i opieku-
nowie oraz wszyscy przyjacie-
le doczekali się tej wyjątkowej 
uroczystości. Organizatorzy 
wystosowali ponad 200 za-
proszeń imiennych dla gości 
oraz postanowili w  ten szcze-
gólny dzień jeszcze szerzej 
niż zwykle otworzyć drzwi 
placówki i połączyć spotkanie 
z  trzecim już zjazdem absol-
wentów. W  kulminacyjnym 
momencie obchodów w  sali 
gimanstycznej świętowało 

ponad 500 osób. Obchody 
swą obecnością uświetnili 
m. in. Ksiądz Dziekan Kano-
nik Krzysztof Florczak, Pan 
Wicewojewda Łódzki Piotr 
Cieplucha, Pan Radny Po-
wiatowy Bogumił Skorupski, 
Pan Wójt Gminy Czarnocin 
Roman Miksa, Pan Burmistrz 
Miasta Tuszyna Witold Ma-
łecki, Pan Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Tuszynie 
Andrzej Małecki wraz z  Rad-
nymi Rady Miejskiej w  Tu-
szynie, reprezentujący Łódz-
kiego Kuratora Oświaty Pan 
Starszy Wizytator Jarosław 
Owsiański. Swoją obecnością 
zaszczycili szkołę byli dyrek-
torzy „Dwójki” lub ich po-
tomkowie, dyrektorzy szkół 
i  przedszkoli z  Gminy Tuszyn 
i  Gminy Rzgów, dyrektorzy 
poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, dyrektorzy i  kie-
rownicy jednostek budżeto-
wych z terenu Gminy Tuszyn, 
przedstawiciele związków 
zawodowych, policji, straży 
pożarnej, stowarzyszeń, fun-
dacji, kół emerytów i  renci-
stów, klubów sportowych. 

Zaproszenie przyjął także Pan 
Profesor Bogusław Śliwerski, 
Państwo Bożena i Władysław 
Okasowie, Dzienny Dom Se-
nior-Wigor oraz Zakład Ak-
tywności Zawodowej i  Hotel 

Grzegorzewski, a także Zespół 
Pieśni i Tańca Rzgowianie. Nie 
zabrakło byłych i  obecnych 
nauczycieli, pracowników, 
absolwentów oraz najważ-
niejszych gości czyli uczniów. 
Tego dnia każdy był w “Dwój-
ce” mile widziany.

75 LAT HISTORII
Pod koniec II wojny świato-
wej Pan Stanisław Szymanek 
podjął się trudnego zada-
nia otwarcia kolejnej szkoły 
w  Tuszynie. W  lutym 1945 
roku powołano Szkołę Po-
wszechną nr 2  z tymczasową 
siedzibą w  Szkole Podstawo-
wej nr 1. Kierownikiem pla-
cówki została Pani Antonina 
Szymanek. 1 kwietnia 1946 
roku Szkołę Podstawową nr 2 
przeniesiono do powojenne-
go Domu Rodzin Policyjnych 
w Poddębinie. Na stanowisko 
kierownika powołano Pana 
Szymanka.  

W budynku placówki mieści-
ła się również Wieczorowa 
Szkoła Podstawowa i Wieczo-
rowe Liceum Ogólnokształ-

cącego dla Dorosłych. Z  roku 
na rok przybywało uczniów, 
którzy chcieli uczęszczać 
do "Dwójki". Kierownik pla-
cówki podjął więc starania 
o  budowę nowego obiektu. 
W ramach ogólnopolskiej ak-
cji ,,Tysiąc szkół na Tysiąclecie 
Państwa Polskiego” w  dniu 
1 lutego 1964 roku otwarto 
nową placówkę przy ulicy 
Poniatowskiego w  Tuszynie 
Lesie. Nadano jej imię Stefanii 
Sempołowskiej. Od września 
1964 roku nowym kierowni-
kiem szkoły został Pan Zbi-
gniew Szefliński. Wydzielono 
wówczas Szkołę Podstawo-
wą nr 3 z  siedzibą w  starym 
budynku w  Poddębinie. No-
wej placówce oddano część 
sprzętu i  pomocy szkolnych.  
Szkoła Podstawowa nr 2 roz-
wijała się w  szybkim tem-
pie… W  1969 roku funkcję 
kierownika szkoły objął Pan 
Stanisław Foryś, nauczyciel 
matematyki. Nowy kierow-
nik kontynuował tradycje 
swoich poprzedników. 

Powstały organizacje szkolne: 
chór, drużyna harcerska ,,We-
sołe Promyki” i  spółdzielnia 
uczniowska. Młodzież coraz 
częściej wyjeżdżała na wy-
cieczki i  obozy. Brała udział 
w  akcjach charytatywnych. 
W  1979 roku w  tych murach 
uczyło się 400 uczniów pod 
okiem 18 Nauczycieli.

Ówczesna społeczność szkol-
na podejmowała się różnych 
wyzwań – m. in. wystosowała 
odezwę do władz, aby została 
ufundowana tablica pamiąt-
kowa ku czci znakomitego pi-
sarza Władysława Stanisława 
Reymonta. W 1989 roku z oka-

zji 25-lecia istnienia placówki 
został jej przekazany sztan-
dar, który od tego momentu 
zawsze towarzyszył uczniom 
w  najważniejszych momen-
tach. Szkoła jako pierwsza 
w  gminie mogła poszczycić 
się pracownią komputero-
wą. I  tak mijały kolejne lata... 
W  2002 roku dyrektorem 
,,Dwójki” została Pani Urszu-
la Pszonicka. Szkolne życie 
toczyło się  swoim torem… Po 
raz pierwszy szóstoklasiści pi-
sali swój najważniejszy w ży-
ciu sprawdzian.

Uczniowie brali udział w kon-
kursach  przedmiotowych 
i  zawodach sportowych od-
nosząc sukcesy na szczeblu 
ogólnopolskim. Do szkoły 
zakupiono również pierwsze 
tablice interaktywne. W  pla-
cówce działała gazetka szkol-
na ,,Dwojaki”, teatr ,,Bez kur-
tyny”, W 2009 roku nastąpiło  
uroczyste otwarcie  nowej 
sali gimnastycznej i  bibliote-
ki. W  2012 roku dyrektorem 
placówki została Pani Barba-
ra Krawczyk-Podlecka, absol-
wentka i  nauczycielka szko-
ły. Ostatnie lata obfitowały 
w  ważne i  znaczące wyda-
rzenia, między innymi  szkol-
no-dzielnicowe spotkania 
wigilijne i  święto 90 – lecia 
powstania ,,Tuszyna – Lasu 
Miasta – Ogrodu”. Do użytku 
oddano plac zabaw, ekopra-
cownię oraz ogród dydak-
tyczny i  siłownię plenerową. 
Szkoła posiada w pełni wypo-
sażoną salę do terapii SI. Od 
2 lat funkcjonują w placówce 
klasy integracyjne.

Aktualnie rozpoczęto re-
alizację projektu „Dostępna 

„
POd KONIEC 
II WOJNY ŚWIATOWEJ 
PAN STANISŁAW 
SZYMANEK POdJĄŁ 
SIĘ TRUdNEGO 
ZAdANIA OTWARCIA 
KOLEJNEJ SZKOŁY W 
TUSZYNIE. 
W LUTYM 1945 ROKU 
POWOŁANO SZKOŁĘ 
POWSZECHNĄ NR 2 
 Z TYMCZASOWĄ 
SIEdZIBĄ W SZKOLE 
POdSTAWOWEJ NR 1

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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DWÓJKA MA 75 LAT I NOWEGO PATRONA!
WYJĄTKOWY DZIEŃ, NA KTÓRY DŁUGO CZEKALIŚMY...

Szkoła”, którego głównym 
celem jest przystosowanie 
obiektu do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Tuszynie  
zapewnia wysoki poziom na-
uczania, ale przede wszyst-
kim jest to placówka przyja-
zna uczniom, zapewniająca 
bezpieczeństwo i  właściwą 
atmosferę. ,,Dwójka” spełnia 
marzenia już od 75 lat…

NOWY PATRON
W dniu 25 sierpnia 2020 roku 
Rada Pedagogiczna podję-
ła decyzję o  wnioskowaniu 
o  zmianę imienia Szkole 
Podstawowej nr 2 w  Tuszy-
nie. Jednogłośnie przyjęto 
Uchwałę Rady Pedagogicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 
w  Tuszynie nr 25/2019/2020 
z  dnia 25 sierpnia 2020 
w  sprawie zaopiniowania 
zmiany imienia szkoły. Do-
tychczasową patronkę Ste-
fanię Sempołowską posta-
nowiono zastąpić nowym 
patronem Władysławem Sta-
nisławem Reymontem. 

Główne powody wskazania 
takiego kandydata były na-
stępujące: 1. Związki Włady-
sława Stanisława Reymonta  
z  Tuszynem; 2. Usytuowanie 
szkoły w  bliskim sąsiedztwie 
izby pamięci, w której zapew-
ne pamiątki związane z  po-
stacią Noblisty znajdą swoje 
poczesne miejsce; 3. Dodat-
kowo społeczność szkolna 
chciała w  ten symboliczny 
sposób ocalić od zapomnienia 
spuściznę nieistniejącego już 
Gimnazjum nr 2 w  Tuszynie, 
którego patronem był pisarz; 
4. Dotychczasowa patronka 
szkoły to osoba nieznana już 

dziś szerszemu gronu, zwłasz-
cza dzieciom i młodzieży. 

We wrześniu 2020 roku po-
mysł ten skonsultowano 
z  Radą Rodziców, która wy-
raziła swoją akceptację oraz 
z  Samorządem Uczniowskim, 
który po konsultacjach z  całą 
społecznością uczniowską 
również zaakceptował Wła-
dysława Stanisława Reymon-
ta jako kandydata na nowego 
patrona. Dyrektor szkoły zło-
żyła więc wniosek do Rady 
Miejskiej w  Tuszynie, a  Pań-
stwo Radni podjęli stosowną 
uchwałę w  sprawie zmiany 
imienia szkoły.Przygotowa-
nia do zmiany patrona trwa-
ły w  „Dwójce” od kilkunastu 
miesięcy. Działo się wiele, aby 
Reymont stał się dla uczniów 
postacią żywą, ciekawą, barw-
ną. Przeprowadzono lekcje 
języka polskiego, historii i wy-
chowawcze, podczas których 
prezentowano dzieciom ży-
ciorys pisarza i  jego osiągnię-
cia. Mural z  jego podobizną 
ozdobił zewnętrzną ścianę bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Tuszynie.  Uczniowie 
uczestniczyli w  grze miejskiej 
„Na tropie Reymonta”, przy-
gotowywali plakaty, portrety 
i  karykatury. Słowa Reymon-
ta „Żyć to działać” znalazły 
się w  refrenie hymnu szkoły 
i stały się jej mottem. Ten cytat 
umieszczony został również 
na nowym sztandarze szkoły, 
który ufundowała Rada Ro-
dziców oraz pensjonariusze 
Dziennego Domu Senior-Wi-
gor. Jego uroczyste poświęce-
nie odbyło się w  czasie mszy 
świętej w  kościele parafial-
nym, a przekazanie - w trakcie 
jubileuszu.

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
Do postaci autora „Chłopów” 
nawiązywał także spek-
takl zaprezentowany przez 
uczniów w  czasie uroczy-
stych obchodów jubileuszu. 
Swoim tanecznym pokazem 
uświetnił go również Zespół 
Pieśni i  Tańca “Rzgowianie”, 
który oberkiem i  mazurem 
zachwycił publiczność. Nie 
mniejszy aplauz wzbudził 
wśród gości również pokaz 
mody, który przypomniał, jak 
na przestrzeni ostatnich 75 lat 
prezentowali się na ulicach 
Tuszyna uczniowie, rodzice 
i nauczyciele. 

Kadra pedagogiczna i  niepe-
dagogiczna SP2 na zakończe-
nie części artystycznej za-
śpiewała wspólnie piosenkę 
“Tyle było dni” z  repertuaru 
Marka Grechuty. Zwieńcze-
niem jubileuszowych uroczy-
stości był przepyszny tort dla 
wszystkich uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Tuszy-
nie oraz gości. Ci ostatni mieli 
okazję zwiedzić szkołę, zoba-
czyć m. in. nowoczesną salę 
do terapii SI czy gabinet bio-
feedbacku, obejrzeć prezen-
tację multimedialna dotyczą-
cą historii placówki, przejrzeć 
szkolne kroniki, podziwiać 
makiety szkoły, wykonane 
przez uczniów…Był także 
czas na wspólne rozmowy 
i  wspomnienia. I  podzięko-
wania dla wszystkich, którzy 
przez te 75 lat starali się, aby 
tuszyńska „Dwójka” – Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Włady-
sława Stanisława Reymonta 
była najfajniejszą szkołą na 
świecie… SP nr 2 w Tuszynie, 
im. Wł.St.Reymonta w  Tu-
szynie.

JESIENNO-ZIMOWE 
ATRAKCJE DLA DZIECI  

W MCK
JESIENIĄ BR. W MCK NA NAJMŁODSZYCH CZEKAŁO WIELE ATRAKCJI

Bal Halloweenowy został 
zorganizowany w  sali zabaw 
Figloraj w  dniu 31.10.2022r. 
Dzieci, które w nim uczestni-
czyły przebrały się w  piękne 
kostiumy nawiązujące do 
tradycji Halloween. Wszyscy 
obecni na balu brali czynny 
udział w  zabawie tanecznej 
oraz różnych konkursach - 
na przykład rywalizacji na 
najoryginalniej przystrojoną 
„Dynię Halloweenową. Zaba-
wa ta cieszyła się ogromnym 
powodzeniem, do Figloraju 
dotarło 15 dyń, spośród któ-
rych jury wybrało te najład-
niej ozdobione. 

Pod koniec listopada w  sali 
widowiskowej MCK odbył się 
Bal Andrzejkowy. Uczestni-
czące w  nim dzieci przebrały 
się w  stroje balowe, specjal-
nie przygotowane na tę oko-
liczność. Kolorowe światła 
i  radosna muzyka szybko za-
chęciły maluchy do wspólnej 
zabawy. Liczne konkursy, 
animacje oraz słodki poczę-
stunek dostarczyły wszyst-
kim niezwykłych przeżyć 
i  emocji. W  sobotę 3 grudnia 
w  MCK zorganizowaliśmy 
kolejną edycję „Rodzinnych 
Warsztatów Świątecznych”. 
Wzięły w  nich udział dzieci 
wraz z  rodzicami i  dziadkami. 
Warsztaty miały na celu przy-
gotowanie przez uczestników 
świątecznych ozdób choinko-
wych. Mali i  duzi artyści wy-

konali brokatowe kule, wła-
snoręcznie ozdobili bombki, 
namalowali pejzaż zimowy, 
a  z  modeliny ulepili choinki. 
Warsztaty odbyły się w  miłej 
i  rodzinnej atmosferze. Ser-
decznie dziękujemy za udział, 
kreatywną zabawę i cudowne 
ozdoby! W  naszym kalenda-
rzu imprez nie mogło zabrak-
nąć obchodów związanych 
z  ulubieńcem wszystkich 
dzieci. Świętowanie Miko-
łajek rozpoczęliśmy z  same-
go rana w  dniu 6. grudnia 
- przedstawieniem w  wy-
konaniu aktorów z  Agencji 
Artystycznej PRYM – ART. 
Występowali w  naszej sali 
widowiskowej przed ucznia-
mi i nauczycielami ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Tuszy-
nie. Wesołą opowieścią o Mi-
kołaju, jego pomocnikach 
i pracowni zabawiali szkolną 
publiczność. Po przedstawie-

niu każda z klas miała okazję 
wykonać wspólne, pamiąt-
kowe zdjęcie z  Mikołajem. 
Dzień później, 7.12 w  godzi-
nach popołudniowych gości-
liśmy krakowski Teatr Ma-
ska, który dla najmłodszych 
widzów z miasta i gminy Tu-
szyn wystawił sztukę pod ty-
tułem ” Za pasem Święta, ktoś 
majstruje przy prezentach”. 
Tego dnia aktorem mógł zostać 
każdy, ponieważ występujący 
do aktywności na scenie za-
chęcali zgromadzone dzieci. 
Dla uczestników Mikołajek nie 
zabrakło oczywiście słodkości, 
uśmiechów oraz życzeń, by 
Mikołaj przyniósł wiele pięk-
nych, świątecznych podar-
ków. Dziękujemy za obecność 
dzieciom i  rodzicom oraz ser-
decznie zapraszamy  na kolej-
ne wydarzenia organizowane 
w  MCK. Więcej informacji na 
www.mcktuszyn.pl

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Realizując program Biblio-
teki Narodowej ”Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0” na lata 2021-2025, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tuszynie zakupiła 142 vol. 
nowości wydawniczych za 
kwotę 5500 zł.

Zakup dofinansowano ze 
środków Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Naro-
dowego. Wyboru nowości 
książkowych dokonano po 
analizie potrzeb czytelników 
oraz prześledzeniu rynku wy-
dawniczego. Wśród nowych 
pozycji znalazły się między 

innymi pozycje autorstwa 
R.Mroza, M.Paszyńskiej, J.Jax, 
N.Roberts ,J.Quinn. Są wśród 
nich również kontynuacje 
wydanych wcześniej publika-
cji. Godziny otwarcia Bibliote-
ki: poniedziałek 10.00-18.00, 

wtorek 8.00-16.00, środa 
10.00-16.00, czwartek 10.00-
18.00, piątek 8.00-16.00. Filia 
MBP Tuszyn Las: poniedziałek 
10.30-17.30, środa 10.30-17.30, 
piątek 11.00 – 17.30. Serdecz-
nie zapraszamy. 

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII W SP NR 2

TRADYCYJNIE I PO NOWEMU  
W SZKOLE W GÓRKACH DUŻYCH 

W  Szkole Podstawowej 
w  Górkach Dużych kul-
tywujemy wypracowane 
przez lata tradycje. Należy 
do nich m.in. uroczyste ślu-
bowanie uczniów kl. I. 

Tegoroczni pierwszoklasiści 
wzorem poprzednich rocz-
ników świetnie przeszli nie-
łatwy sprawdzian gotowości 
do pasowania na uczniów. 
Swoim pięknym występem 
artystycznym udowodnili, 
że mogą oficjalnie dołączyć 
do naszej szkolnej braci. Nie-
co podobną próbę przeszli 
w  tym roku uczniowie roz-
poczynający II etap eduka-
cyjny. Po raz pierwszy w  hi-
storii szkoły czwartoklasiści 
musieli udowodnić, że mogą 
zostać przyjęci w  poczet 
„starszych uczniów”. Uroczy-
stość „z  przymrużeniem oka” 
została przygotowana przez 
kl. III pod kierunkiem wy-
chowawczyni. Nasze „słod-
kie kociaki” musiały sprostać 
wielu zadaniom. Wspaniale 
dali sobie radę z  próbami, 
którym zostali poddani. Mu-
sieli np. odpowiedzieć na 
pytania związane z  życiem 
szkoły, wypić sok z  cytryny, 
zjeść ptysie bez użycia rąk, 
zatańczyć, zaprezentować 
swoje kocie stroje i  opowie-
dzieć o  sobie kilka słów oraz 
nadmuchać balony. Na ko-
niec „Kociaki-czwartaki” 
złożyły uroczystą przysięgę. 
Na pamiątkę otrzęsin każdy 
czwartoklasista otrzymał 
„Złoty bon” uprawniający do 
jednorazowego zgłoszenia 
nieprzygotowania na wy-

branej lekcji.  Nie obyło się 
również bez wspaniałych 
słodkości przygotowanych 
przez rodziców. Być może 
otrzęsiny czwartoklasistów 
powoli staną się tradycją, 
tak jak zwyczaj wprowadzo-
ny w  ubiegłym roku przez 
przedszkolaki. Postanowiły 
one pamiętać o  urodzinach 
swojego oddziału, któremu 
rok temu nadano nazwę 
„Kasztanki”. Uroczystość 
jak zwykle była niezwykle 
barwna, radosna… i  oczy-
wiście smaczna. Wszystkie 
dzieci były odświętnie ubra-
ne i przygotowały wspaniałe 

prezenty. Ale w  Górkach nie 
tylko się bawimy. Obcho-
dzimy też oficjalne uroczy-
stości. W  tym roku program 
przygotowany przez naszych 
uczniów z  okazji 104 rocz-
nicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę został też 
zaprezentowany podczas 
gminno-parafialnych obcho-
dów tego święta. Wszyscy 
stanęli na wysokości zada-
nia i  godnie reprezentowali 
naszą szkołę. Promujemy na-
szą szkołę również poprzez 
udział w  różnych konkur-
sach, np. w  Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim „Nie-
podległa słowem malowana” 
(III miejsce w  kat. kl. IV-VI) 
czy Plejadzie (dwie statuetki 
dla naszych uczniów i  kolej-
na dla absolwentów, którzy 
są już uczniami innych szkół, 
poza Tuszynem, ale udział 
w  Plejadzie i  zdobywanie 
wyróżnień weszło im już 
w krew – bo to „nasza krew!”). 
O  naszej szkole usłyszano 
też na gali finałowej projek-
tu „Lokomotywą po wiedzę 
– Eco Fashion” w  Łódzkim 
Domu Kultury, podczas któ-
rej trzy nasze uczennice ode-

brały nagrody za najlepszy 
strój ekologiczny. Działania 
projektowe realizowane były 
od kwietnia, a  brało w  nich 
udział 640 uczestników z  32 
miejscowości. Tym bardziej 
cieszy wyróżnienie naszych 
młodych „projektantek”. Być 
może kiedyś jeszcze o  nich 
usłyszymy. Wielki świat 
wkracza do Górek, czemuż 
by Górki nie mogły wkroczyć 
do wielkiego świata? Powoli 
rozkręcamy w  naszej szkole 
przygodę z  nowoczesnością. 
Lekcje stają się o  wiele cie-
kawsze dzięki atrakcyjnym 
pomocom dydaktycznym po-
zyskanym w ramach progra-
mu „Laboratoria Przyszłości”. 
Za chwilę ruszamy z  kolej-
nymi nowościami otrzyma-
nymi w  ramach „Aktywnej 
Tablicy”. Wróćmy jednak do 
tradycji. Przed nami najcu-
downiejsze chyba święta – 
Boże Narodzenie. Czuć je już 
wyraźnie w naszej szkole, a to 
za sprawą Świętego Mikołaja, 
który odwiedził nas w  dniu 
swoich imienin, czyli 6 grud-
nia i  zmotywował wszyst-
kich do aktywniejszego za-
dbania o  świąteczny wystrój 
i odpowiedni klimat. W całej 
szkole pojawiły się bożo-
narodzeniowe dekoracje, 
w  niektórych klasach pięk-
nie pachnie pierniczkami 
pieczonymi przez dzieci pod 
czujnym okiem wychowaw-
czyń. Więcej ozdób i  słodko-
ści świątecznych już wkrótce 
– planujemy bowiem Szkol-
ny Kiermasz Świąteczny or-
ganizowany we współpracy 
z Radą Rodziców. 

Tuszyńska „Dwójka” w  li-
stopadzie stała się gospo-
darzem wyjątkowego 
projektu „Innowacyjna hi-
storia – nowe technologie 
w  służbie edukacji”, któ-
remu patronuje Minister-
stwo Edukacji Narodowej. 
Z  inicjatywy nauczycielek 
historii – pani Katarzyny 
Miksy i pani Ilony Wichliń-
skiej – w  sali gimnastycz-
nej przy Poniatowskiego 
uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w  dwóch pro-
jekcjach filmowych: „Kart-
ka z  Powstania” oraz „Wik-
toria 1920”.

Oba seanse zostały zapre-
zentowane w  technologii 
wirtualnej rzeczywistości. 
Młodzież z  Tuszyna oraz 
goście ze szkoły w Szynczy-
cach mieli okazję wysłuchać 
prelekcji wprowadzającej 
w  rzeczywistość czasów 
przedstawionych w  fil-
mach, do której następnie 
w  wygodnych, obrotowych 
fotelach zostali przeniesie-
ni przy pomocy gogli VR. 
Nauczyciele z  kolei wzięli 
udział w spotkaniu z eksper-
tami, którzy zaprezentowa-
li sposoby wykorzystania 
technologii VR na lekcjach. 

Odbyło się także szkolenie 
z  obsługi urządzeń dostęp-
nych w placówce dzięki pro-
gramowi Laboratoria Przy-
szłości.

Dzięki zaangażowaniu i  po-
mysłowości dwóch cudow-
nych nauczycielek oraz 
wsparciu innowatorskich 
inicjatyw ze strony Dyrek-
cji „Dwójki” młodzi ludzie 
nie tylko poszerzyli wiedzę 
historyczną, ale także pod-
nieśli własne kompetencje 
technologiczne, zwiększając 
tym samym swoje szanse na 
przyszłym rynku pracy.

FINAŁ PROJEKTU „ ECO 
FASHION – LOKOMOTYWĄ 

PO WIEDZĘ”

30 listopada w Łódzkim 
Domu Kultury odbyło się 
podsumowanie projektu 
edukacyjno-artystyczne-
go „Eco Fashion”, w którym 
udział wzięły 32 placówki 
kultury z województwa 
łódzkiego, w tym Miejskie 
Centrum Kultury w Tuszy-
nie.

MCK reprezentowali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Górkach Dużych, którzy 
dzięki zaangażowaniu w 
inicjatywę uczestniczyli w 
warsztatach z projektowa-
nia ubioru w Akademickim 
Centrum Designu w Łodzi 
oraz Łódzkim Domu Kultury, 
a także odwiedzili Centralne 
Muzeum Włókiennictwa, a 
podczas spotkania z przed-
stawicielką Ośrodka Dzia-
łań Ekologicznych „Źródła” 
pogłębiali wiedzę z zakresu 
zrównoważonego gospoda-
rowania zasobami środowi-

ska. Działania projektowe 
miały miejsce od kwietnia do 
listopada bieżącego roku, a 
sercem projektu było przygo-
towanie i zaprezentowanie 
pokazu mody ekologicznej. 
Odbył się w naszym ośrodku 
kultury w czerwcu, a dzieci 
wystąpiły w samodzielnie za-
projektowanych kostiumach 
wykonanych z materiałów i 
surowców wtórnych, inspi-
rowanych światem zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. 
Podczas gali finałowej zosta-
ły nagrodzone  najciekawszy 
pokaz mody oraz trzy naj-
lepsze kostiumy wybrane z 
każdego pokazu. Nagrody za 
najpiękniejsze kostiumy ze 
Szkoły w Górkach otrzymały 
Nikola Jacoń, Paulina Pokora 
oraz Michalina Fałek, a każdy 
z uczestników pokazu otrzy-
mał ekologiczną, płócienną 
torbę oraz zestaw gadżetów. 
Gratulujemy wszystkim mło-
dym projektantom!

„
BO SZKOŁA  
W GÓRKACH  
TO TRAdYCJA  
I NOWOCZESNOŚĆ!

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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BYĆ JAK IGNACY
ZOSTAŃ AMBASADOREM NAUKI

W  bieżącym roku 
szkolnym Szkoła 
Podstawowa im. 
Królowej Jadwi-

gi w  Wodzinie Prywatnym 
przystąpiła do VII edycji pro-
gramu edukacyjnego „Być jak 
Ignacy. Zostań ambasadorem 
nauki”, którego organizato-
rem jest Fundacja PGNiG im. 
Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest po-
pularyzacja polskiej nauki 
oraz pielęgnowanie pamięci 
o  wybitnych polskich na-
ukowcach i  wynalazcach. 
W  Szkole Podstawowej 
w  Wodzinie Prywatnym do 
programu przystąpili ucznio-
wie klas 7. i  8. Zagadnienia 
są realizowane na zajęciach 

koła naukowego, które od-
bywają się raz na dwa mie-
siące w  formie nocowania 
w szkole. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 29-30 październi-
ka pod hasłem „Noc czarów”. 
Uczniowie realizowali zagad-

nienia dotyczące cząstek ele-
mentarnych i chemii w życiu 
codziennym oraz tematykę 
związaną z  wodą i  wypor-
nością. Młodzież zapoznała 
się z pierwiastkami i budową 
atomu, poznała życie i  doko-

nania Marii Curie - Skłodow-
skiej. Dużą ciekawość wzbu-
dziły eksperymenty „wulkan 
energii” oraz rozpoznawanie 
kwasów i  zasad... Również 
zgłębianie tematyki wody 
było dla uczniów atrakcyj-

ne. Konstruowali papierowe 
łódki, wodoodporny i  nieto-
nący pojemnik na zapałki, 
kuchenny pojemnik na sypką 
żywność oraz kubek z butelki 
plastikowej. Uczyli się także 
wiązać podstawowe węzły 
żeglarskie. Drugie nocowanie 
(3-4 grudnia) odbyło się w mi-
kołajkowym klimacie , nie 
tylko ze względu na czas, ale 
i  temat - astronomia i  układ 
słoneczny. Uczniowie zdobyli 
wiedzę o Mikołaju Koperniku 
i  jego teorii, wykonali plakat 
oraz makietę ukazujące układ 
słoneczny, stworzyli własne 
gwiazdozbiory, przeprowa-
dzili doświadczenie obrazu-
jące zachód słońca i  zmianę 
barw, a  na koniec obserwo-
wali jądro kometarne - do-

świadczenie wykonane przez 
nauczyciela. W  kolejnym 
bloku tematycznym młodzież 
wcieliła się w  łamaczy szy-
frów. W  stworzonym escape 
roomie poszukiwali zagadek 
i  je rozwiązywali, by zdobyć 
klucz do wyjścia z sali. Pozna-
li dzięki temu znane szyfry, 
dowiedzieli się kim byli de-
szyfranci enigmy i zdobyli od-
znaczenie - ekspert szyfrów. 
Ostatnim etapem zajęć było 
zapoznanie z  zasadami bez-
pieczeństwa w sieci oraz two-
rzenia bezpiecznych haseł. 
Przed młodymi naukowcami 
jeszcze dwa spotkania i  zada-
nie konkursowe. Program 
oprócz świetnej zabawy daje 
możliwość zdobycia cennych 
nagród.

PROJEKT ERASMUS + W JEDYNCE

Nauczyciele z  Chorwacji 
i  Polski zorganizowali po 
raz pierwszy w  swojej hi-
storii Szkoły Podstawowej 
Nr1 w  Tuszynie mobilność 
uczniów z  Chorwacji w  ra-
mach projektu Erasmus+ 
mającego na celu rozwijanie 
u  uczniów kompetencji biz-
nesowych.

Od 7 do 11 listopada br. Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej z wyspy Hvar w Chorwa-
cji – Nada Jelicič wraz z grupą 
siedmiorga uczennic oraz na-
uczycielką j. angielskiego – p. 
Helgą Buratovič realizowali 
zadania projektowe. Program 
działań zaczęliśmy od wizyty 
w kolebce łódzkiego biznesu, 
czyli w  Pałacu Poznańskiego 
w Łodzi. Zapoznaliśmy się ze 
wszystkimi etapami rozwoju 
firmy oraz aspektami kultu-
rowo-politycznymi, mający-
mi bezpośredni wpływ na 
stworzenie perfekcyjnego 
przedsiębiorstwa w XIX wie-

ku. W  ramach wielu wizyt, 
atrakcji, niespodziewanych 
spotkań i współzawodnictwa 
na polu sportowym, Chorwa-
ci udali się do Centrum EC1 
aby podziwiać astronautów 
przygotowujących się do lo-
tów kosmicznych. Wiedza 
z zakresu fizyki, chemii i bio-
logii człowieka zaciekawiła 
naszych czcigodnych gości. 
Łódzkie zoo i  jego nowe ob-
licze, również zdołało przy-
ciągnąć uwagę młodzieży. 9 
listopada rozpoczęliśmy bu-
dowanie kompetencji języko-
wych i  społecznych z  udzia-
łem licznej grupy uczniów 
Szkoły Podstawowej nr1 
w Tuszynie. Uczniowie z Pol-
ski i  Chorwacji przedstawi-
li podstawowe informacje 
o  swoich krajach, omówiono 
życie Bill’a  Gate’sa jako czło-
wieka mogącego być przy-
kładem przedsiębiorczości. 
Praca w  parach otwartych 
zaowocowała wzajemnym 
poznaniem się, umożliwiając 

wypróbowanie gry planszo-
wej Heroes Across The Bor-
ders i  wspólne poznawanie 
wartości takich jak miłość, 
dobro oraz tolerancja. Wszy-
scy uczestnicy warsztatów 
wzięli udział w spotkaniu on-
line z Amerykaninem, Panem 
Davidem Feldman’em, aby 
poznać aspekty projektu „The 
Daffodil Project.” Prezydent 
tej organizacji, Pani Andrea 
Videlefsky, przesłała specjal-
ny film skierowany do chor-
wackiej i  polskiej młodzieży 
podkreślając wagę między-
narodowej współpracy we 
wszelakich przedsięwzię-
ciach. Wyjątkowy klimat 
wyspy Hvar pozwala posa-
dzić tam „żonkile bawełnia-
ne”, które sprawdziły się na 
Florydzie.Po południu, tego 
samego dnia udaliśmy się 
na spotkanie z  Panem Bur-
mistrzem Miasta Tuszyna 
– p. Witoldem Małeckim. 
Podczas ciekawej rozmowy 
dowiedzieliśmy się o  różni-

cach w  finansowaniu szkół 
w  Polsce i  Chorwacji. Pan 
Burmistrz zasugerował Pani 
dyrektor, aby pomogła stwo-
rzyć inicjatywę doprowa-
dzenia do powstania part-
nerstwa pomiędzy Hvarem 
i  Tuszynem. Następnego 
dnia odwiedziliśmy War-
szawę, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Stare 
Miasto, Żydowski Instytut 
Historyczny i  restaurację 
Magdy Gessler. - „POLKA”. 
Chorwaci zachwycili się 
stolicą Polski. 11 listopada 
braliśmy udział w  uroczy-
stości z  okazji odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
oraz we Mszy Świętej w  tu-
szyńskim kościele. Odwie-
dziliśmy cmentarz żydowski 
w Tuszynie, spacerowaliśmy 
po rezerwacie MOLENDA 
zachwycając się różnorod-
nością drzew i krzewów nie-
występujących na wyspie 
Hvar. Pani Helga Buratović 
również opisała nasze działa-
nia. Wiecej informacji i zdjeć 
z  wizyty znajdą Państwo na 
stronie www.tuszyn.org.pl 
. Jako szkolny koordynator 
projektu ze strony polskiej, 
dziękuję chorwackim go-
ściom za odwiedzenie nasze-
go pięknego kraju i  miasta 
Tuszyna. Szkolny koordyna-
tor projektu Erasmus+ Robert 
Kobylarczyk.

WYSTAWA STARYCH 
TUSZYŃSKICH 

DOKUMENTÓW

Stowarzyszenie Kocham Tu-
szyn zorganizowało kolejną 
już wystawę w Samorządo-
wej Przychodni Zdrowia w 
Tuszynie.

Miłośnicy historii tym ra-
zem prezentują publikacje 

książkowe Stowarzyszenia, 
medale wydane przez Sto-
warzyszenie oraz stare doku-
menty związane z Tuszynem, 
z których najstarszy pocho-
dzi sprzed 150 lat (połowa 
XIX wieku). Serdecznie za-
praszamy do oglądania!

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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UROCZYSTOŚĆ NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM 
W TUSZYNIE

Gmina Wyznaniowa Ży-
dowska z Łodzi wspólnie 
ze Szkołą Podstawową Nr1 
w Tuszynie zorganizowała 
uroczystość upamiętnienia 
osób pochowanych na tutej-
szym, rok temu oznaczonym 
cmentarzu żydowskim.

W oficjalnej ceremonii 
wziął udział Rabin Łodzi – 
Dawid Szychowski. Rabin 
odmówił modlitwę. Po raz 
kolejny usłyszeliśmy na-
zwiska Żydów z Tuszyna 
pobrzmiewające wyraźnie i 
dobitnie na tym cmentarzu 
– symbolu wiecznej pamięci. 
Przewodniczący Gminy Ży-
dowskiej z Łodzi zwracając 
się do uczniów, nauczycie-
li i mieszkańców Tuszyna 
podziękował p.Robertowi 
Kobylarczykowi za corocz-
ne  organizowanie upamięt-
nienia osób pochowanych 
na cmentarzu żydowskim 

w Tuszynie, podkreślając 
znaczenie społeczności Ży-
dów Tuszyna w historii i ich 
wpływ na właściwe relacje 
międzyludzkie we współ-
czesnym świecie. Pani Ellen 
Mains, potomkini Żydów z 
Tuszyna opisała swoją ro-
dzinę, która zamieszkiwała 
nasze miasto przez kilkaset 
lat  i wspomniała o tym , że 
każdego lata jej wujek, Gold-
blum pozwalał całej rodzinie 
żydowskiej użytkować dom 
w Tuszynie-Lesie w okresie 

wakacyjnym. Przyjeżdża-
li więc do Tuszyna łódzcy 
Żydzi, wzbogacając swoją 
obecnością różnorodność 
kulturową miasteczka. W 
uroczystości wzięli również 
udział władze Gminy Tuszyn 
oraz p. Grażyna Gałkiewicz. 
Uczniowie SP Nr1 i Nr2 wraz 
ze swoimi nauczycielami, 
oraz mieszkańcy Tuszyna 
również pamiętali, aby swoją 
obecnością uczcić tą świętą 
ziemię; Prosto z cmentarza, 
goście udali się do SP Nr1 w 

Tuszynie gdzie uczniowie 
klas 8 przedstawili historię 
Żydów Tuszyna. Pani Ellen 
Mains zaprezentowała swo-
ją książkę „Budda w getcie. 
Duchowa wędrówka w głąb 
Holokaustu.” http://www.
attyka.net.pl/pl/p/Budda-w-
getcie.-Duchowa-wedrowka-
w-glab-Holokaustu/124.  
Rabin, Dawid Szychowski 
niezwykle ciekawie opisy-
wał znaczenie „pamięci” w 
kulturze żydowskiej, podkre-
ślając, że bez pamięci nie da 

się funkcjonować, powstaje 
zupełna pustka, próżnia. Na 
koniec przypomnieliśmy na-
zwiska uczniów żydowskich 
SP Nr1 w Tuszynie, którzy 
wspólnie z ich polskimi ró-
wieśnikami realizowali pro-
jekt polsko-amerykański pt. 
„Nieskończenie Niepodległa” 
w 1926 roku. Przewodni-
czący Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej, Pan Józef We-
ininger, poprosił o zbieranie 
informacji o ludności Żydow-
skiej Tuszyna, co pozwoli 
jeszcze dokładniej poznać 
historię naszego miasta, jak 
również podjąć dalsze in-
nowacyjne działania, które 
utrwalą pamięć o Żydach i 
ich życiu w Polsce przed 1939 
rokiem. Dziękuję uczniom i 
nauczycielom SP Nr1 i SP Nr2 
za tak ważny wkład we wła-
ściwy przebieg uroczystości.

Robert Kobylarczyk

TRENING - CZYLI MOWA O PANI TWARDOWSKIEJ
PODSUMOWANIE ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TUSZYNIE

Na zakończenie roku 2022, 
który przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej był ogłoszo-
ny Rokiem Romantyzmu 
Polskiego, szkolny teatr An-
tyrama pod opieką p. Haliny 
Moskwin przygotował spek-
takl pt. „Trening – czyli rzecz 
o Pani Twardowskiej Adama 
Mickiewicza”.

1 grudnia społeczność tu-
szyńskiej Jedynki miała 

okazję obejrzeć efekt wielo-
tygodniowych przygotowań. 
Aktorzy (wszyscy uczniowie 
klasy 4b) spisali się na medal, 
co potwierdziła publiczność, 
która z zaciekawieniem obej-
rzała przedstawienie, a  na 
koniec nagrodziła małych 
artystów gromkimi brawa-
mi. Uwagę przykuwała nie 
tylko gra aktorska i  dowcip-
ny scenariusz, ale też oprawa 
muzyczna oraz plastyczna 

spektaklu – zwłaszcza profe-
sjonalne kostiumy, specjalnie 
uszyte na tę okoliczność. Było 
to możliwe dzięki nagrodzie 
pieniężnej (5000 zł), wyko-
rzystywanej  sukcesywnie 
na działalność teatru, którą 
to teatr Antyrama otrzymał 
jeszcze w  2019 roku za zaję-
cie I miejsca w ogólnopolskim 
konkursie. Wszyscy z  nie-
cierpliwością czekają na ko-
lejne spektakle.

WESOŁYCH 
ŚWIĄT 

ŻYCZĄ KGW 
Z GMINY 
TUSZYN. 

SMACZNEGO

AKTYWNI 
SENIORZY

Pod koniec października 
2022 w  Dziennym Domu 
"Senior-Wigor" w  Tuszynie 
odbył się Festiwal Talentów 
2022 Edycja 4.

W  tym roku panował lu-
dowy klimat od dekoracji, 
występu witającego gości 
po dobór wierszy. Patronat 
wydarzenia objął Burmistrz 
Miasta Tuszyna.Doboru li-
teratury ludowej dokonała 
nasza wolontariuszka polo-
nistka Pani Maria Przybyłek. 
Seniorów przygotowała do 
występu pracownicy domu. 
Każdy Senior otrzymał prze-
piękną Statuetkę. Na pamiąt-
kę spotkania każdy z  gości 
otrzymał ręcznie uszyte ser-
duszko również w  klimacie 
ludowym. Było pięknie, ro-
dzinnie i nastrojowo – można 
było zauważyć, że od czasu do 
czasu goście przecierali łezki 
wzruszenia. Do zobaczenia 
za rok!

DAR ZE SZCZUKWINA  
DOTARŁ DO TIACZEWA

Przypomnijmy, że w  dniu 19 
października 2022 r. w  Szczu-
kwinie podpisana została 
umowa pomiędzy Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Szczukwinie, 
reprezentowaną przez Prezesa 
OSP – druha Janusza Pieluż-
ka i  Skarbnika OSP – druhnę 
Aleksandrę Kiljan a  Radą 
Miejską w Tiaczewie na Ukra-
inie reprezentowaną przez 

Burmistrza Miasta – Pana Iwa-
na Iwanowicza Kowacza.

Umowa dotyczyła nieodpłat-
nego przekazania, jako pomoc 
humanitarną specjalistyczne-
go samochodu do ochrony 
przeciwpożarowej, marki 
STAR 244L z  OSP Szczukwin 
do naszego miasta partner-
skiego Tiaczew na Ukrainie. 

Następnie delegacja druhów 
strażaków ze Szczukwina 
oraz Burmistrz Miasta Tuszy-
na pomogli przetransporto-
wać podarowany samochód 
do granicy ukraińskiej, gdzie 
został odebrany przez dele-
gację z  Tiaczewa. Fizyczne 
przekazanie auta odbyło się 
na granicy słowacko – ukra-
ińskiej w Użgorodzie.

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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„KASZTANOWY ZAWRÓT GŁOWY”  
W SP NR1 W TUSZYNIE

6 października br. Samorząd 
Uczniowski SP Nr 1 w Tuszy-
nie w  ramach akcji chary-
tatywnej rozpoczął zbiórkę 
kasztanów dla małej Zosi 
Szcześniewskiej chorej na 
SMA. W  przedsięwzięcie za-
angażowała się cała społecz-
ność szkolna.

Były to nawet pojedyncze 
kasztany znalezione przez 
uczniów w drodze do szkoły, 
gdyż jak powiedział jeden 

z uczniów kl. 2b: „Każdy kasz-
tan jest na wagę złota”. Tak 
się złożyło, że w trakcie trwa-
nia akcji Przedszkole Nr1 
w  Tuszynie przekazało nam 
mnóstwo nakrętek, za które 
jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni. Wówczas narodził się 
pomysł, aby tym razem prze-
znaczyć je wraz z nakrętkami 
zebranymi w  naszej szkole 
na ten szlachetny cel. Tak też 
uczyniono. Co prawda sezon 
na kasztany już się zakoń-

czył, lecz nadal można wrzu-
cać do naszego serca nakrętki 
oraz przekazywać pieniądze, 
które uczniowie z  Samorzą-
du Uczniowskiego zbierają 
do specjalnie przygotowanej 
na ten cel puszki. 6 grud-
nia przekazaliśmy pierwszą 
puszkę z  zawartością – 532, 
12zł. Jest to kolejny dowód 
na to, że nie jest nam obo-
jętny los innych. Za pomoc 
i  otwarte serca serdecznie 
dziękujemy!

MUZYCZNE ŚWIĘTO - PLEJADA 2022
25 listopada, późne piątko-
we popołudnie. W  sali wi-
dowiskowej MCK krząta się 
sprawnie działająca ekipa. 
Trwają gorączkowe przy-
gotowania. Scena pełna in-
strumentów, ostatnie próby 
dźwięku. Anielskie włosy 
skrzą się w  światłach re-
flektorów, a  jurorzy kończą 
składanie podpisów pod dy-
plomami.

Chodź sala zapełnia się 
z  wolna , to jednak daje się 
wyczuć rosnące napięcie. 
Już za chwilę rozpocznie się 
wielkie, coroczne święto mu-
zyki - XXII Spotkanie Dzie-
ci i  Młodzieży Muzykującej 
Miasta i Gminy Tuszyn, PLE-
JADA 2022. Chwilę po 16.00 

krótkie powitanie i rozpoczy-
na się trzygodzinny maraton 
muzyczny. Soliści, duety oraz 
zespół rockowy prezentują 
się w  bardzo zróżnicowa-
nym repertuarze. Od klasy-
ki przez popularne przeboje 
do ostrego heavy metalu. 
Piosenki z wielką pasją śpie-
wane są do podkładów mu-
zycznych oraz z  akom-

paniamentem żywych 
instrumentów. Wszystkie 
wykonania przy ogromnym 
aplauzie publiczności, oce-
nia jury w  składzie: Beata 
Krawczyk (Sekretarz Miasta 
Tuszyna) i  Andrzej Michaś 
(Prezes Orkiestry Dętej w Tu-
szynie). Impreza nie ma cha-
rakteru konkursu, a  jurorzy 
mają za zadanie wychwycić 

ponadprzeciętne wykonania 
i  nagrodzić je równorzędny-
mi wyróżnieniami. Na scenie 
wystąpiło 37 wykonawców 
reprezentujących szkoły 
podstawowe i  ponadpodsta-
wowe Gminy Tuszyn oraz 
MCK w  Tuszynie. Prezenta-
cje zakończył zespół BANE, 
który w  czasie przerwy na 
obrady jury, wykonał rocko-

wy koncert. Wszyscy nie-
cierpliwie oczekujący na wer-
dykt wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe znaczki i  dyplo-
my oraz słodki poczęstunek. 
I  nareszcie są! Jurorzy witani 
gromkimi brawami wchodzą 
na scenę. Na początek trady-
cyjne podziękowania dla in-
struktorów za przygotowanie 
artystów i  wreszcie posypały 
się wyróżnienia, które otrzy-
mali Hubert Biskup, Amelia 
Strumiłło, Kornelia Kotlicka, 
Julia Rauh, Krystian Bubas 
i  Norbert Jach, Bartosz Knul, 
Aleksandra Goszczyńska, 
Aleksandra Gruszczyńska, 
Emilia Osmulska i  Jagoda 
Kmiecik. Wszystkim wrę-
czono pamiątkowe statuetki. 
Specjalną nagrodę jury przy-

znało zespołowi BANE za 
wykonanie utworu własnej 
kompozycji. Panowie zda-
niem jurorów reprezentowali 
poziom, który nie mógł być 
oceniany razem z innymi wy-
konawcami. Na zakończenie 
wspólnie odśpiewane „We are 
the champions“, zdjęcia i  gra-
tulacje. Były jak zawsze łzy 
szczęścia i rozczarowania. Ale 
pamiętajmy, że to nie nagrody 
są najważniejsze, a możliwość 
obcowania z  publicznością 
i  przeżywania cudownych 
chwil na scenie. Emocje po-
woli opadły, sala widowisko-
wa MCK opustoszała. PLEJA-
DA 2022 przeszła do historii. 
Do zobaczenia i usłyszenia za 
rok po raz dwudziesty trzeci ! 
Bogdan Lesiak

NIEPODLEGŁA SŁOWEM MALOWANA
Nawiązując do tradycji lat po-
przednich w  drugiej połowie 
listopada w  MCK odbył się 
Gminny Konkurs Recytator-
ski, w tym roku pod hasłem „ 
Niepodległa Słowem Malowa-
na”. Mottem przewodnim wy-
darzenia były słowa utworu 
Wisławy Szymborskiej „ Ga-
węda o miłości ziemi ojczystej”.

W  konkursie wzięło udział 46 
uczestników – uczniów ze szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych miasta i  Gminy Tu-
szyn, którzy recytowali wier-
sze o  tematyce patriotycznej, 
a  wśród autorów najczęściej 
pojawiali się  Krzysztof Kamil 
Baczyński, Tadeusz Kubiak, 
Antoni Słonimski i  Julian Tu-
wim. Jury w składzie p. Agata 

Kłos (ZAZ Tuszyn, Fundacja 
Atelier off Skills) oraz p. Edy-
ta Skorupska (MCK) nie miało 
łatwego zadania, ponieważ 
poziom recytacji był bardzo 
wysoki, a  recytujący rywali-
zowali w czterech kategoriach 
wiekowych. Uwzględniając 
kryteria takie jak między 
innymi: dobór repertuaru, 
kultura słowa i  interpretacja 
utworu, przyznano następują-
ce miejsca: w kategorii klas I-II 
szkoły podstawowej – 1. miej-
sce Adam Świech (SP Wodzin 
Prywatny), II miejsce Kalina 
Nowak (SP nr 2), III miejsce 
Szymon Goszczyński (SP Wo-
dzin Prywatny); w  kategorii 
klas IV-VI - I  miejsce Gabrie-
la Komorowska (SP Wodzin 
Prywatny), II miejsce Cyprian 

Dąbrowski (SP Wodzin Pry-
watny), III miejsce Krzysztof 
Komnatko (SP Górki) ; w kate-
gorii klas VII – VIII – I miejsce 
Aleksandra Goszczyńska (SP 
Wodzin Prywatny), II miejsce 
Katarzyna Nabojkin (SP nr 2), 
III miejsce Zuzanna Lasoń (SP 
nr 1) ; w  kategorii szkół po-
nadpodstawowych – I  miej-
sce - nie przyznano, II miejsce 
– Nadia Dołęga, III miejsce 
Zuzanna Stanaszek. Laureaci 
otrzymali nagrody książko-
we. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu oraz nauczycielom i ro-
dzicom, którzy przygotowali 
ich do występu, już teraz ser-
decznie zapraszamy na kolej-
ną edycję w  przyszłym roku. 
MCK w Tuszynie.

TUSZYŃSKIE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
w Tuszynie odbyły się w wy-
jątkowych okolicznościach.

11 listopada o  godz.10.00 na 
Placu Reymonta zebrały 
się władze samorządowe, 
poczty sztandarowe szkół, 
organizacji i  Ochotniczych 
Straży Pożarnych, goście 
m.in. z  chorwackiej wyspy 
Hvar odwiedzający Tuszyn 
w ramach programu Erasmus, 
Ułani  ze Stowarzyszenia 
Ułanów  im.  Oddziału  Wy-
dzielonego Wojska Polskiego 
mjr. Hubala oraz mieszkańcy 
Tuszyna. Wszystkich zebra-
nych przywitała Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury 
w  Tuszynie – Pani Agnieszka 
Pawlak. Oficjalne uroczysto-
ści rozpoczął dowódca, druh. 
Grzegorz Płonek, który złożył 
meldunek o  gotowości od-

działów Burmistrzowi Miasta 
Tuszyna – Panu Witoldowi 
Małeckiemu. Następnie od-
było się inauguracyjne pod-
niesienie flagi państwowej na 
maszt postawiony na Placu 
Reymonta w ramach projektu 
„Pod Biało-czerwoną”, sfinan-
sowany w całości ze środków 
rządowych. Orkiestra Dęta 
z  Tuszyna zagrała Mazurka 
Dąbrowskiego. Po tej części 
głos zabrał Wicewojewoda 
Łódzki Pan Piotr Cieplucha 
i  Burmistrz Miasta Tuszy-
na, którzy następnie razem 
z  Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w  Tuszynie Panem 
Andrzejem Małeckim złożyli 
symboliczne kwiaty pod po-
mnikiem Wł. St. Reymonta. 
Kolejne kwiaty wraz z listem 
gratulacyjnym z okazji Świę-
ta Niepodległości przekazał 
Prezes Rady Ministrów – 
Pan Mateusz Morawiecki. 

Na koniec tej części wszyscy 
uczestnicy uformowali szyk 
i razem z Orkiestrą Dętą prze-
maszerowali do kościoła pw. 
św. Witalisa, gdzie odbyła się 
uroczysta msza św. za Ojczy-
znę celebrowana przez Ks. 
Proboszcza Marka Stępnia-
ka, przy gościnnym udzia-
le Ks. Proboszcza Tadeusza 
Słobodzińskiego. W  części 
artystycznej przepiękny pro-
gram przedstawiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w  Gór-
kach Dużych oraz utwory 
z  epoki wykonała Orkiestra 
Dęta z Tuszyna. Na zakończe-
nie, tradycyjnie wykonano 
wspólne, pamiątkowe zdjęcie 
z  flagą Polski. Warto także 
dodać, że życzenia i gratulacje 
z  okazji Odzyskania Niepod-
ległości nadesłano do Gminy 
Tuszyn z naszych miast part-
nerskich na Ukrainie – Buczy 
i Tiaczewa.

http://WWW.TUSZYN.ORG.PL/
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DZIEJE SIĘ W PRZYCHODNI
DZIEJE SIĘ W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

Przyszedł czas na pod-
sumowanie naszych 
działań rozwojowych 
w 2022 roku.

Rozszerzyliśmy działalność 
medyczną w  zakresie Pod-
stawowej Opieki Zdrowot-
nej, podjęliśmy się trudne-
go zadania, wprowadzając 
nowy model opieki koor-
dynowanej tj. zarządzanie 
chorobą przewlekłą. Pacjent 
ma opracowany INDYWI-
DUALNY PLAN OPIEKI 
MEDYCZNEJ w  ramach, 
którego są ustalane terminy  
kontrolnych wizyt  lekar-
skich w  POZ lub specjali-
stycznych np. diabetologa, 
pulmonologa, badania dia-
gnostyczne z  rozszerzonego 
panelu budżetu powierzone-
go naszej placówce. Ponadto 
pacjent jest pod opieką pie-
lęgniarską, co dwa miesiące 
odbywać się będzie wizyta 
kontrolna, podczas której 
będą wykonane podstawo-
we badania typu pomiar 
ciśnienia, glikemii, antropo-
metryczne, powtórzenie le-
ków. W przypadku niepoko-
jących wskaźników, pacjent 
jest kierowany do lekarza. 

NASZE REMONTY
już wkrótce uruchomie-
nie Poradni Ortopedycznej 

w  nowym gabinecie 108 – 
I piętro i Poradni Laryngolo-
gicznej 204 – II piętro.

Częste AWARIE WINDY 
zmotywowały nas do wy-
miany dźwigu osobowego. 
Przepraszamy za czasowe 
niedogodności. Dotacje na 
ten cel w wysokości 200 tys. 
otrzymaliśmy z Urzędu Mia-
sta w Tuszynie;

Zapraszamy do uczestnic-
twa w  Programie PO MOC 
W  REHABILITACJI. Pro-
gram będzie realizowany 
do 30 czerwca 2023 roku; 
Drodzy Pacjenci w tym okre-
sie okołoświątecznym  nie 
zapominajcie o  swoim zdro-
wiu. Nikt lepiej nie zadba 
o  Ciebie, niż Ty sam. Jeżeli 
potrzebujesz wsparcia – po-
proś o  nie rodzinę, znajo-
mych, instytucje społeczne. 
W  przypadku problemów 
ze zdrowiem w czasie Świąt, 
zgłoś się do Podmiotu reali-
zującego świąteczną opiekę 
zdrowotną, dla naszego rejo-
nu najbliższy jest Szpital Za-
konu Bonifratrów św. Jana 
Bożego w Łodzi, ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 61, telefon 
426875054.

NOWY ROK – NOWE POSTANOWIENIA
Najczęściej jest to okres no-

worocznych postanowień, 
które każdy z nas planuje do 
realizacji. Może warto przy-
pomnieć kilka czynników, 
które wpływają na nasze 
zdrowie. Właściwe się od-
żywiaj i  utrzymuj prawidło-
wą masę ciała. Co to znaczy 
„jedz zdrowo”? Prawidłowy 
sposób odżywiania to taki, 
w  którym znajduje się od-
powiednia ilość właściwie 
zbilansowanych produktów 
dostarczających wszystkich 
niezbędnych składników 
odżywczych i  mikroele-
mentów, których organizm 
potrzebuje do prawidłowe-
go funkcjonowania. Co to 
oznacza w  praktyce? Jedz 
głównie produkty pocho-
dzenia roślinnego – warzy-
wa i  owoce co najmniej kil-
ka razy dziennie produkty 
jak najmniej przetworzo-
ne bogate w  białko rośliny 
strączkowe takie jak fasola, 
groch, ciecierzyca, socze-
wica. Wybieraj pieczywo 
i  makarony pełnoziarniste. 
Pamiętaj, że orzechy i nasio-
na, np. słonecznika czy dyni, 
są doskonałym uzupełnie-
niem właściwie skompono-
wanej diety i  jednocześnie 
dostarczają tzw. Dobrych 
tłuszczów i  wielu mikroele-
mentów. Unikaj słodzonych 
napojów, produktów wyso-

koprzetworzonych, tj. goto-
wych zup i  sosów, produk-
tów w proszku, potraw typu 
fast food, ograniczaj wyso-
kokaloryczne przekąski peł-
ne cukru lub soli. Jeśli jesz 
mięso, wybieraj chude oraz 
jak najmniej przetworzone. 
Nie zapominaj o  jedzeniu 
ryb. Czytaj skład produktów, 
które kupujesz; unikaj tych 
które zawierają dużo kon-
serwantów (oznaczonych 
najczęściej literą E), polep-
szaczy smaku, sztucznych 
barwników i  aromatów. Im 
więcej tych składników na 
liście, tym większe prawdo-
podobieństwo, że jest to pro-
dukt wysokoprzetworzony. 
Jeśli cukier lub sól wystę-
pują na jednej z  pierwszych 
pozycji na liście składników, 
oznacza to że ich zawartość 
w  produkcie jest wysoka. 
Warto ograniczać spożycie 
takich produktów. Bądź ak-
tywny fizycznie w  codzien-
nym życiu. Ogranicz czas 
spędzany na siedząco. Ak-
tywność fizyczna zapobiega 
nadmiernej masie ciała, tym 
samym obniżając ryzyko 
chorób związanych z  nad-
wagą lub otyłością, takich 
jak cukrzyca typu 2 i  choro-
by kardiologiczne. Korzyści 
dla zdrowia są największe, 
gdy stosujemy różnorodne 

formy treningu. Przyjęło się 
wyróżniać poniższe dwa ro-
dzaje aktywności fizycznej 
i  warto w  planie ćwiczeń 
uwzględnić każdy z  nich: 
aktywność fizyczna o  śred-
niej intensywności – jest to 
każdy typ ćwiczeń, który 
powoduje, że tętno i  oddech 
przyspiesza. Może to być ta-
niec, szybki marsz, pływa-
nie w  wolnym tempie oraz 
trening siłowy: aktywność 
fizyczna o  dużej intensyw-
ności – jest to typ aktywno-
ści, przy której temperatura 
ciała podnosi się, tętno przy-
spiesza, a  ćwiczący zaczyna 
się pocić. Może to być aero-
bik, gra w  tenisa, bieg lub 
intensywny trening na si-
łowni. Gdy zdecydujemy się 
na aktywne formy wypo-
czynku, najlepiej jest zacząć 
od mniej wymagających 
ćwiczeń i  stopniowo, powo-
li zwiększać ich intensyw-
ność, starając się z  czasem 
dodawać coraz trudniejsze. 
Minimum aktywności fi-
zycznej to 30 minut każdego 
dnia, którą można podzielić 
na trzy sesje po 10 minut 
lub dwie sesje po 15 minut. 
Optymalnie powinniśmy 
poświęcać każdego dnia 60 
minut na ruch o średniej lub 
30 minut o  wysokiej inten-
sywności.

Dodatkowo warto pamię-
tać, że im mniej czasu spę-
dzamy w  pozycji siedzą-
cej, tym lepiej dla naszego 
zdrowia. Dlatego, jeśli na 
przykład spędzamy dużo 
czasu przed komputerem, 
warto jest wstać i  poruszać 
się przynajmniej przez kil-
ka minut raz na godzinę. 
WAŻNE. Rzuć palenie – pa-
lisz nie pal. Stwórz w  domu 
środowisko wolne od dymu 
tytoniowego. Wdychanie 
dymu tytoniowego, który 
jest mieszaniną kilku tysię-
cy toksycznych substancji, 
powoduje wiele śmiertel-
nych chorób. Powoduje też 
wcześniejszą śmierć. U  osób 
palących dodatkowe naraże-
nie na dym tytoniowy tzw. 
z drugiej ręki jeszcze bardziej 
zwiększa ryzyko zacho-
rowania na raka. Według 
badań ponad 14 milionów 
Polaków jest narażonych na 
bierne wdychanie dymu ty-
toniowego w domu.

Źródło: 12 sposobów na 
zdrowie. Europejski kodeks 
walki z rakiem. Opr. Żaneta 

Karczewska.
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RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Słowem wstępu, należy 
mniej wtajemniczonym Czy-
telnikom przybliżyć dzia-
łalność radnych w  ramach 
niniejszej komisji. 

Podczas swoich obrad ko-
misja (a  w  jej skład wchodzą 
wszyscy radni Rady Miejskiej 
w  Tuszynie) zajmuje się bar-
dzo szerokim spektrum spraw 
mieszkańców naszej Gminy, 
począwszy od śmieci wyma-
gających uprzątnięcia po dys-
ponowanie mieniem i środka-
mi finansowymi milionowej 
wartości. Komisja w  ramach 
swoich kompetencji opiniuje 
wnioski składane zarówno 
przez mieszkańców jak i przez 
Urząd Miasta, a także przez sa-
mych radnych, decyduje o roz-
dziale środków finansowych 
z  budżetu Gminy, opiniuje 

również większość projek-
tów, podejmowanych później 
na sesjach Rady Miejskiej, 
uchwał. Ponieważ w skład ko-
misji wchodzą wszyscy radni, 
opinie wypracowane podczas 
posiedzeń są bezsprzecznie 
głosem Rady. Jest to opinia 
wypadkowa, kolegialna, opar-
ta na głosowaniu i wynikająca 
ze zwykłej większości głosów 
za lub przeciw. Najwięcej opi-
nii jest wydawanych w  spra-
wach związanych z budżetem, 
który po uchwaleniu musi być 
wielokrotnie modyfikowany 
w  zależności od zmieniającej 
się na bieżąco rzeczywistości 
oraz związanych z, bardzo 
ogólnie ujmując, planowaniem 
przestrzennym. 

Właśnie te dwa zagadnie-
nia są najważniejsze w  dłu-

gofalowym planowaniu 
rozwoju Gminy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
lokowania nowych podmio-
tów gospodarczych na prze-
kształcanych terenach oraz 
korzyściach finansowych 
i  społecznych z  nich płyną-
cych. Wracając do posiedzeń 
komisji, najistotniejszymi 
sprawami, którymi zajmowa-
liśmy się w  ostatnich trzech 
miesiącach były kolejno: 
współfinansowanie z  powia-
tem budowy ścieżek rowero-
wych wzdłuż odcinków dróg 
powiatowych, ul. Brzeziń-
skiej, Żeromskiego i Ściegien-
nego, zawarcie porozumienia 
z gminą Czarnocin w sprawie 
wzajemnego świadczenia 
usług dostaw wody na wy-
branych terenach obu gmin, 
rozwiązanie Straży Miejskiej, 

określenie wysokości dodat-
ku funkcyjnego dla mentora 
(dział oświaty), przyjęcie do 
zasobów gminnych od GDD-
KiA niektórych dróg serwi-
sowych wzdłuż autostrady, 
omówienie prawidłowości 
segregowania odpadów ko-
munalnych, czego powodem 
był wzrost w ostatnim czasie 
ilości odpadów zmieszanych, 
a co za tym idzie, wzrost kosz-
tów ich zagospodarowania, 
porozumienie z  Miastem 
Pabianice w  zakresie orga-
nizacji nauki religii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 
oraz Zielonoświątkowego, 
wyrażenie zgody na pod-
wyższenie stawek za ścieki 
dowożone do oczyszczalni 
ścieków, przyjęcie sposobu 
obniżenia kosztów oświetle-
nia ulicznego, przedłużenie 

umowy na pobór opłat tar-
gowych na targowiskach, 
przystąpienia do zmiany 
Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego 
(MPZP) działek w  Woli Ka-
zubowej, Szczukwinie, zmia-
ny MPZP terenów w  Modli-
cy, Garbowie i  Głuchowie, 
przyjęciem trybu prac nad 
kolejnym budżetem, zmiany 
(w tym czasie trzykrotne) bu-
dżetu i  spowodowane nimi 
zmiany w  Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy 
Tuszyn, zmiany w  cenniku 
pływalni, określenie stawek 
podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków 
transportowych oraz wiele 
innych, nie wymienionych 
powyżej spraw, może trochę 
mniej istotnych, ale dotyczą-
cych sołectw, dzielnic czy 

pojedynczych mieszkańców. 
Jak widać, bardzo szeroki za-
kres spraw, z racji szczupłości 
miejsca naszkicowany bar-
dzo pobieżnie, a  wchodząc 
w  szczegóły, które zawsze 
wymagają wyjaśnienia za-
nim zostaną zaopiniowane, 
zajmujący mnóstwo czasu 
i  papieru w  protokołach, jed-
nak dla osób chcących zainte-
resować się pracami komisji, 
na pewno do wglądu i  doin-
formowania się. Najbliższe 
posiedzenia komisji to przede 
wszystkim dyskusje nad pro-
jektem uchwały budżetowej 
na 2023 rok, wypracowa-
nie porozumienia co do jego 
kształtu i  zaopiniowanie dla 
potrzeb sesji Rady Miejskiej. 
Z  uszanowaniem - Tomasz 
Sobolewski, przewodniczący 
Komisji.
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