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ECHO GMINY TUSZYN
BIULETYN INFORMACYJNY
Czerwiec 2015

( ROK III Nr 3 )

Zbliża się koniec roku szkolnego 2014/2015,
był to rok ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Rozpoczynające się wakacje to czas zasłużonego wypoczynku, 
zebrania sił i energii na kolejny rok.

Drodzy uczniowie,
gratuluję zdobytej wiedzy i umiejętności.

Życzę spokojnych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
składam serdeczne podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie 

w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Życzę udanego wypoczynku.

BURMISTRZ MIASTA
TUSZYNA 

mgr inż. Witold Małecki

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
Uchwałą nr X/63/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28.05.2015 r. udzielono Burmistrzowi Miasta Tuszyna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Uchwałę w sprawie absolutorium podjęła rada absolutną większością głosów:
Za głosowało - 15
Przeciw głosowało - 0
Wstrzymujących się - 0

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN 
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

WYKONANIE DOCHODÓW 
w tym:

dochody bieżące 
dochody majątkowe 

40 182 115,35 zł

37 311 443,47 zł
2 870 671,88   zł

WYKONANIE WYDATKÓW 
w tym:

wydatki własne bieżące
wydatki inwestycyjne 

38 813 476,94 zł

35 214 110,95 zł
3 599 365,99 zł

30 MAJA – DZIEŃ DZIECKA W ŻEROMINIE
Wszystkim Dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i zabawę razem z nami. 

Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, z którego panie malowały twarze, przeprowadziły różne konkursy - zabawa 
była super. Nagrody i wszystkie atrakcje powodowały okrzyki radości, piski szczęścia u dzieci a co najważniejsze rodzice 
przy tym byli uśmiechnięci. Podczas trwania imprezy odbyło się wręczenie statuetek i nagród najmłodszym czytelnikom 

punktu bibliotecznego w Żerominie: Nadi Drabik, Maćkowi Leśniewskiemu, Zuzannie Wnorowskiej. Wręczone zostały pucha-
ry i medale z rozgrywek siatkówki plażowej, w której uczestniczyło dziesięć drużyn, gdzie I-miejsce zajęła Masakra Tychów, 

II- miejsce Kultywator Żeromin, III-miejsce Czerwoni Zofi ówka. 
Dla najmłodszych został upieczony ogromny tort i inne wypieki, kiełbaska z grilla, bigos, barszcz biały, 

a na pragnienie były przygotowane soki, herbata itp. 
Ten dzień był również wyjątkowy ze względu na odwiedziny naszego mistrza Michała Kopackiego, 

który z udziałem dzieci i młodzieży przeprowadził kilka konkurencji. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również 
wysięgnik, dzięki któremu można było obejrzeć z góry panoramę Żeromina. Przejażdżka wozem strażackim OSP 
Kruszów dawała taką radość, że kolejka trwała bez końca. Członkowie grupy motocyklowej Czerwona Bandera 

nie tylko zaskoczyli wszystkich swoimi maszynami, ale również przygotowali niespodziankę w postaci przejażdżki, 
jak również ogromną ilością maskotek, którymi obdarowali wszystkie dzieci. Całą imprezę prowadził i grał zespół Kamikadze. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom oraz członkom stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Żeromina, 
którzy brali udział w organizacji i prowadzeniu imprezy.

Renata Walas Sołtys Żeromina

LIST GRATULACYJNY

Szanowny Panie Włodzimierzu Bereziński
W imieniu Samorządu Gminy Tuszyn mamy zaszczyt złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania 

Pańskiej działalności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Przyznany Panu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest pięknym wyrazem oceny wybitnych zasług w działalności na 
rzecz rozwoju sadownictwa.
Firma „Produkty Naturalne s.c.” ma w Pana osobie dobrego szefa, menadżera, organizatora wielu przedsięwzięć również na 
szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka.
Pragniemy wyrazić szacunek dla ogromnego zaangażowania Pana w codzienną pracę, którą wielce doceniamy.
Korzystając z okazji życzymy Panu wielu dalszych sukcesów w działalności zawodowej, realizacji marzeń, powodzenia w życiu 
osobistym.
 Andrzej Małecki                                                Witold Małecki
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Burmistrz Miasta Tuszyna

Uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego przez Pana Witolda 
Małeckiego Burmistrza Miasta Tuszyna  Panu Włodzimierzowi 
Berezińskiemu podczas X sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

I NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE:
„MOI ŻYDOWSCY RODZICE, MOI POLSCY RODZICE”

 Z ogromną satysfakcją mamy przyjemność poinformować, że zespół uczniów z Gimnazjum nr 1 w Tuszynie zdobył 
I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice”, organizowanym przez Stowarzyszenie 
„Dzieci Holocaustu” w Polsce. W ramach pracy konkursowej uczniowie wykonali collage pt. „Rozdarta tożsamość”. Zespół 
sześciorga uczniów wraz z dwoma nauczycielami sprawującymi opiekę otrzymał zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród 
które odbyło się w dniach 02-03 czerwca 2015 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 

Halina Moskwin
Małgorzata Pietrasik

Uroczyste wręczenie upominków przez 
Pana Witolda Małeckiego Burmistrza 
Miasta Tuszyna  uczniom Gimnazjum 
nr 1 w Tuszynie ufundowanych przez 
Urząd Miasta w Tuszynie podczas
X Sesji Rady Miejskiej. 

VIII ŚWIĘTO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
23 kwietnia 2015 r. mieszkańcy powiatu wraz z samorządowcami regionu łódzkiego wzięli liczny udział w głównych 

obchodach VIII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w tym roku zorganizowane zostały wspólnie z gminą Brójce.
Tegoroczne główne obchody Święta Powiatu rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana w intencji mieszkańców powiatu 
i samorządowców w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach. Koncelebrze przewodniczył ksiądz 
Tadeusz Nosal – Dziekan Dekanatu Kurowickiego, a homilię wygłosił ksiądz Krzysztof Nowak – Dziekan Dekanatu 
Koluszkowskiego. Swoje poczty sztandarowe wystawiły zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.
Po mszy zgromadzeni goście udali się do siedziby OSP w Wardzynie, gdzie po pokazie zespołu mażoretek „Siete” z Bukowca 
i orkiestry dętej z Kurowic, rozpoczęła się Biesiada Powiatowa. Licznie przybyłych przedstawicieli samorządów wojewódzkich, 
na czele z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego Markiem Mazurem i Wicemarszałkiem Województwa 
Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem, powiatowych oraz gminnych powitali gospodarze: Starosta Łódzki Wschodni Andrzej 
Opala i Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak. Podczas biesiady wręczono nagrody zwycięzcom konkursów, które odbywały 
się w ramach obchodów święta, najzdolniejszym uczniom ze szkół prowadzonych przez powiat oraz najlepszym sportowcom 
z terenu powiatu. Wspólnie ze Starostą nagrody wręczała Ewa Gładysz, Wicestarosta Łódzki Wschodni.
Biesiada Powiatowa sprawdziła się jako nowa formuła głównych obchodów Święta Powiatu. W części artystycznej 
zaprezentowali się artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. 
Swoje talenty wokalne ujawnili także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, a tradycyjnymi 
piosenkami biesiadnymi i przyśpiewkami porwały publiczność panie z Zespołów Śpiewaczych „Bukowianki”, 
„Leśnianki” i „Stefanów”, które wspólnie przygotowały wyjątkowy występ. Podczas Biesiady nie zabrakło smakowitego 
jadła, które przygotowały członkinie kół gospodyń wiejskich z Andrespola, Czyżeminka, Gałkówka, Wardzyna, 
Wiączynia Dolnego oraz Żeromina. Doskonale bawili się także wyjątkowo licznie przybyli mieszkańcy powiatu.

Tak wspaniałe obchody mogły odbyć się dzięki wsparciu Partnerów:
• Ptak Fashion City
• Agat S.A.,
• Onninen Sp. z o.o.
• fi rmie Ovovita
• Bankowi Spółdzielczemu w Andrespolu
• piekarni Mich-Pol z Kurowic.
Zarząd Powiatu dziękuje za również współpracę fi rmie Granex 
z Brójec 
i Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Leczniczemu Sosnowa Aleja z Wardzyna 
za uatrakcyjnienie Biesiady Powiatowej.

http://www.lodzkiwschodni.pl
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„Klub Przyjaciół Żeromina” reprezentował gminę Tuszyn podczas obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Wardzynie. W Święcie Powiatu wzięli udział: Ewa Nowak, Ewa Wnorowska, Aleksandra Stajerowska, Eliza Kaya, Renata 
Walas, Tomasz Walas. Natomiast staropolskie smakołyki przygotowali: Marek Nowak, Elżbieta Dziambor, Alicja Możdzeń, 
Renata Jaros, Zofia Pysno, Janina Pietrzyk, Tomasz Walas, Renata Walas, Ewa Nowak, Ludwika Wnorowska, Wanda Majos, 
Zofia Machnicka, Krystyna Kulesza.

Renata Walas
Sołtys Żeromina

PROJEKT Z FUNDUSZY SZWAJCARSKICH W SAMORZĄDOWEJ
PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

Poradnia położniczo-ginekologiczna rozpoczyna realizację programu w zakresie wdrożenia zasad prawidłowego żywienia 
wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenia wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia w projekcie 
realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przewidzianego na lata 2011-2016.
Dla kobiet w ciąży prowadzona będzie edukacja z zakresu zasad prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Przyszłe 
mamy otrzymają materiały edukacyjne (ulotki, Kalendarz Żywienia i Aktywności Fizycznej Młodej Mamy itp.).
Pierwsza porada musi się odbyć nie później niż w 20 tygodniu ciąży.

Zapraszamy przyszłe mamy do uczestnictwa w programie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie internetowej:

http://www.zachowajrownowage.pl/    
Kontakt:

SPZ w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26
Poradnia położniczo-ginekologiczna, położna Elżbieta Świtała

Tel.: 42 614 30 98
Żaneta Karczewska 

Kierownik SPZ w Tuszynie

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
1.  W dniu 12.03.2015 r. podpisano umowę z firmą EKO-KOMPLEKS ze Rzgowa na „Wykonanie projektu przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45 w Tuszynie ”.
Termin wykonania – 31.07.2015 r.
Koszt wykonania opracowania – 4 428,00 zł

2.  W dniu 12.03.2015 r. podpisano umowę z firmą MAJOR s.c. z Łodzi na wykonanie opracowania „ŁOM – Budowa infrastruktury 
transportu publicznego ( Łódź-Rzgów-Tuszyn ) - koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km. W Głuchowie wraz ze 
skrzyżowaniem w ruchu okrężnym”
Termin wykonania: do 15.05.2015 r.
Koszt wykonania:29 520,00 zł

3.  W dniu 27.03.2015 r. podpisano umowę z firmą Projektową Pracownia Drogowa PRO-DRO Jadwiga Zieleniewska z Łodzi na 
„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie”.
Termin wykonania 31.08.2015 r.
Koszt wykonania opracowania: 9 840,00 zł
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

4.  W dniu 30.03.2015 r podpisano umowę z firmą  „VENTILA PROJEKT” Marcin Wielgosz z Łodzi ” na  „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach.
Termin wykonania opracowania: 31.07.2015 roku.
 Koszt wykonania opracowania: 16 900,00 zł

5.  W dniu 01.04.2015r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna na „Budowę 
oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim”.
Termin wykonania: 30.05.2015 r.
Koszt budowy: 19 957,72 zł

6.   W dniu 21.04.2015r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna na „Budowę 
oświetlenia ulicznego w części ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim”.
Termin wykonania: 20.06.2015 r.
Koszt budowy: zadanie nr 1 – 25 196,64 zł finansowane z budżetu gminy zadanie nr 2 – 16 516,16 zł zadanie realizowane 
w ramach Funduszu Podpisano również umowę z firmą „TUVEX” Grzegorz Fałek z Tuszyna na sprawowanie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę  1 476,00 zł.

7.   W dniu 21.04.2015r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna na „Rozbudowę 
oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu”.
Termin wykonania: 05.06.2015 r.
Koszt budowy: 6 748,47 zł
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

8.  W dniu 07.05.2015 r podpisano umowę z firmą  „VENTILA PROJEKT” Marcin Wielgosz z Łodzi ” na  „Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w części ul. Wąskiej  w Tuszynie”.
Termin wykonania opracowania: 06.11.2015 roku.
Koszt wykonania opracowania: 12 700,00 zł

9.  W dniu 14.05.2015 roku podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka z Łodzi na wykonanie dokumentacji 
kosztorysowo-projektowej  na wykonanie nawierzchni asfaltowej w części ul. Sierosławskiej w Mąkoszynie – za kwotę 
10.947,00 zł z terminem realizacji do dnia 13.11.2015 roku. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

10.  Dokonano zakupu tłucznia do równania nawierzchni ul. Stara Wieś w Żerominie za kwotę 1.389,29 zł w ramach środków 
funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin.

Krystyna Jarzbowska-Maciaszek 
Inspektor Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE
Obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest, w tym wyroby usunięte z infrastruktury budowlanej, podlegają inwentaryzacji poprzez 
sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),
mieszkańcy nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązani są przekazać informacje 
dotyczące ilości posiadanych wyrobów oraz ocenę pilności jego usunięcia do Urzędu Miasta w Tuszynie w formie 
pisemnej na odpowiednim druku, który można pobrać ze strony internetowej www.tuszyn.info.pl w zakładce Referaty 
w Urzędzie/ Referat Dróg i Zieleni/Azbest lub w pokoju nr 1 Urzędu Miasta w Tuszynie.

Marcin Skrzypczyk
Kierownik Referatu Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie

DAWID PIECH – FINALISTA KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH
W roku szkolnym 2014/2015 uczeń klasy 3a Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie, Dawid Piech, odniósł kilka 

znaczących sukcesów w konkursach matematycznych. Należą do nich:
-  uzyskanie tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki, którego organizatorem jest Łódzki 

Kurator Oświaty.
-  wyróżnienie w konkursie „Matematyka - moja pasja” organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Łódzkiego wraz z PLOUŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

-  wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Dawid w swojej kategorii wiekowej zajął 14 miejsce 
w województwie, jest to jego drugie wyróżnienie w „Kangurze Matematycznym”, odkąd został uczniem gimnazjum.

Konkursy te należą do najtrudniejszych konkursów matematycznych. Składają się z trzech etapów (z wyjątkiem „Kangura”, 
który ma formę testu), podczas których uczniowie muszą się zmierzyć z zadaniami zarówno zamkniętymi, jak i otwartymi, oraz 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami znacząco wykraczającymi poza program nauczania matematyki w gimnazjum. Uczeń 
z Modlicy zawdzięcza tak duże sukcesy nie tylko swojemu talentowi, ale i ciężkiej pracy na zajęciach koła matematycznego.
Indywidualne sukcesy uczniów są powodem dumy każdej szkoły, jednak warto podkreślić, że Gimnazjum nr 1 w Tuszynie może 
się poszczycić ponadprzeciętną efektywnością nauczania matematyki nie tylko w skali gminy, ale także w porównaniu ze średnią 
krajową (więcej informacji na stronie ewd.edu.pl).
Dawidowi życzę kolejnych sukcesów na następnych etapach edukacji, a Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, kolejnych tak zdolnych 
i pracowitych uczniów.

Dumny nauczyciel Dawida 
Aleksandra Włodarska 

Z-ca dyrektora Gimnazjum nr 1 
 w Tuszynie

DNI TUSZYNA 2015
Urząd Miasta w Tuszynie i Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie serdecznie zapraszają na tegoroczne Dni Tuszyna 2015,  

które odbędą się 20 i 21 czerwca na Stadionie Miejskim w Tuszynie. Wystąpią m.im. zespół Stachursky, Toolmaker,  
Vena, Masters z Tuszyna, Kapela z Wiśniowej Góry, Bischop Tears oraz zespół Tacy Sami. Oprócz atrakcji  

na scenie będzie mnóstwo atrakcji na murawie stadionu dla dzieci m.in. animacje, konkursy z nagrodami, gry,  
malowanie twarzy, szczudlarze oraz wesołe miasteczko.  Imprezy towarzyszące to: zawody „Strong Men”,  

Turniej Piłki Nożnej i Siatkówki Plażowej oraz zawody wędkarskie. Odbędą się również pokazy  
m.in. pierwszej pomocy. Serdecznie zapraszamy!

Wioletta Kosiada
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
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KOMUNIKAT ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, działając na podstawie § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko 
wściekliźnie (Dz.U. 2013, poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 30 kwietnia 
i 3 maja 2015 r.  została przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 
Szczepienie objęło cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i zbiorników wodnych.
Szczepienia były wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki. Szczepionka jest zatopiona we wnętrzu 
przynęty – mieszanki pokarmowej w kształcie ściętego stożka koloru zielono-brunatnego o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm 
o zapachu rybnym. Na terenie województwa łódzkiego wyłożonych zostało 20 dawek szczepionki na 1 km2.
Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu jej wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka 
nie może być konsumowana przez ludzi.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy 
ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.
Przypominam o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie oraz w miarę możliwości szczepienia również kotów.
W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć przebywanie w kompleksach 
leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.
Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami 
telefonów: 42 6351400, 42 6351401, 42 635 14 09 oraz w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Roman Owecki
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ
26 kwietnia 2015 r. odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na 

Jasną Górę. Wzięło w niej udział ok. 100 tys. przedstawicieli Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do Częstochowy zjechało także ok. 150 orkiestr 
dętych i zespołów artystycznych, tysiące pocztów sztandarowych z całej Polski. 
W pielgrzymce uczestniczyli też przedstawiciele z jednostek OSP gm. Tuszyn – 
OSP Tuszyn-Las i OSP Wola Kazubowa. Było to niezapomniane przeżycie.
Święto strażaków rozpoczęło się o godz. 10.15 koncertem orkiestr i zespołów artystycznych 
OSP. W jego programie znalazły się m.in. pieśni „Czarna Madonna” i „Barka”.
Wielkie wrażenie robiło wysłuchanie w ich wykonaniu „Mazurka Dąbrowskiego” – 
hymnu Polskiego oraz „Rycerzy Floriana” – hymnu OSP.
Następnie odbyła się zbiórka kompanii honorowych i pocztowych sztandarowych 
PSP i OSP na placu Wł. Biegańskiego.
O godz. 12.00 została odprawiona msza św., którą celebrował ksiądz arcybiskup 
metropolita gdański Leszek Sławoj Głódź. Wzywał do troski o rozwój duchowy 
i religijny naszej Ojczyzny, apelował również do władz państwa o większą dbałość 
o potrzeby strażaków. Po homilii nastąpiło ślubowanie strażackie, któremu 
przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki – krajowy kapelan strażaków.
Wśród znakomitych gości obok ołtarza zasiedli m.in. Bronisław Komorowski – 
Prezydent RP, Teresa Piotrowska – Minister Spraw Wewnętrznych, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny 
PSP, dh Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RP, komendanci wojewódzcy PSP.
Pierwsza pielgrzymka strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 r., kolejne miały miejsce w latach 1991, 1992 oraz 1999. 
Od 2005 r. jasnogórskie pielgrzymki odbywają się co 5 lat i są wspomnieniem św. Floriana, patrona strażaków. W jednym 
miejscu spotykają się osoby zaangażowane w ochronę przeciwpożarową w całym kraju. Jest to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w służbie pożarniczej.

dh Anna Orłowska
Prezes OSP Tuszyn-Las

POLSKO-NIEMIECKI WOLONTARIAT W TANDEMIE
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH oferują staże 

wolontariackie dla młodzieży w wieku od 18 do 30 lat z Polski i Niemiec. Dwunastomiesięczny wolontariat odbywa się w kraju 
sąsiada.
Wolontariat w tandemie
Wolontariusze pracują w pełnym wymiarze czasu (35 godzin tygodniowo) w instytucjach z obszaru kultury i działań społecznych 
(przedszkola, szkoły, ośrodki animacji społeczno-kulturalnej, domy opieki, angażując się w ich działania bieżące.
Cechą szczególną tego wolontariatu jest zasada tandemu. Młodzi ludzie z Niemiec jadą do Polski, a Polacy do Niemiec 
na samodzielne staże. W ten sposób poznają język i kulturę kraju sąsiada.
Wolontariusze biorą udział w cyklicznych seminariach, organizowanych w dwunarodowej grupie, które służą budowaniu relacji 
między nimi i przygotowaniu do realizacji własnych projektów na rzecz środowisk, w których przebywają.
Informacje organizacyjne
Młodzież nie ponosi żadnych kosztów. Uczestnicy są ubezpieczeni i otrzymują na czas wolontariatu kieszonkowe jako ekwiwalent 
na nocleg i wyżywienie.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.partner.tratwa.org/ lub http://ogloszenia.ngo.pl/x/1626868

Źródło: http://www.pnwm.org/

PRZERWA TECHNICZNA NA KRYTEJ PŁYWALNI „OCEANIK”

W dniach 8-28 czerwca br. kryta pływalnia będzie nieczynna z powodu corocznej 
przerwy technicznej polegającej na całościowej wymianie wody (660 m

3
) w nieckach 

basenowych wraz z jej ponownym technologicznym uzdatnieniem i podgrzaniem. 
Podczas trwającej przerwy planowane są gwarancyjne prace polegające na naprawie 
przelewu niecki brodzika dla dzieci, remoncie wieży zjeżdżalni, renowacji barierek na 
schodach wejściowych i podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz wymianie dwóch 
rozszczelnionych zespoleń okiennych.

Dodatkowo podczas przerwy planowana jest renowacja fug na plaży hali basenowej oraz pod natryskami przy wejściu do 
saun. Jednocześnie, jak co roku, wykonywany będzie przegląd i naprawa wszystkich urządzeń technicznych, a w szczególności 
stacji uzdatniania wody. Planowany jest również coroczny przegląd serwisowy zjeżdżalni rurowej wraz z uzupełnieniem 
spoiwa łączącego poszczególne elementy zjeżdżalni. Ponowne uruchomienie pływalni zaplanowane jest na 29 czerwca br. 
Przypominamy również, że w okresie wakacji, jak co roku, kryta pływalnia otwarta będzie w tygodniu od godziny 10.00.

Arkadiusz Purymski 
DYREKTOR Miejskie Centrum 

Sportu i Wypoczynku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZYNIE
Kolejne zniżki w Karcie Dużej Rodziny!!! 

Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków 
rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów 
stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków 
narodowych – takie przywileje wprowadza obowiązująca ustawa o Karcie Dużej 
Rodziny.
 
Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę 
Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% 
ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów 
jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że 
np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć 
w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach 
prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, 
kina Helios, stacje paliw LOTOS, supermarkety Alma, sieć sklepów Carrefour oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy 
i Kopalnia Soli w Wieliczce.

Kartę Dużej Rodziny ma już blisko milion Polaków! Mogą korzystać ze zniżek u 550 partnerów programu w ponad 
5000 placówek w całym kraju. To bardzo realna pomoc w ich codziennym życiu – powiedział Władysław Kosiniak-
Kamysz, minister pracy i polityki społecznej podczas uroczystego podpisania kolejnych umów partnerskich. 
Spotkanie odbyło się 15 kwietnia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kolejne ulgi na usługi bankowe 
i ubezpieczeniowe, na zakup materiałów budowlanych oraz podręczników szkolnych – to tylko niektóre nowe zniżki  
w programie Karta Dużej Rodziny. Do programu dołączyli tacy partnerzy, jak: 
Bank BZ WBK – oferujący zniżki w opłatach za kartę kredytową, prowizję za udzielenie kredytu hipotecznego i limitu kredytowego 
oraz bezpłatne prowadzenie konta;
AVIVA – oferuje zniżkę 20% przy zakupie ubezpieczenia zdrowotnego, a także bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci. Ulgi 
obowiązywać będą od 1 lipca br.;
PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – oferuje od 5 do 20% zniżki na noclegi, wyżywienie oraz wypożyczenie 
sprzętu w placówkach, które przystąpiły do programu;
Uzdrowisko Busko-Zdrój – oferuje 20% zniżki na pobyt leczniczy i dodatkowe zabiegi;
Muzeum Narodowe w Warszawie – oferuje 50% zniżki na bilet dla dorosłej osoby na wystawy oraz bilet za 1 zł dla dzieci 
i młodzieży do 18. roku życia;
Praktiker – oferuje 10% rabatu na towary znajdujące się w ofercie sklepu;
EBS, właściciel sieci pralni 5aSec – oferuje rabat 20% na wszystkie usługi oraz rabat 40% na wszystkie usługi przy jednorazowym 
oddaniu do czyszczenia 3 sztuk odzieży;
Wydawnictwo Nowa Era – oferuje rabat 15% na zakup podręczników w księgarni internetowej sklep.nowaera.pl;
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – oferuje zniżki na wstęp na wystawy, zajęcia edukacyjne oraz zakupy w sklepie 
muzealnym. Dzieci do 7. roku życia są zwolnione z opłat wstępu do pałacu oraz parku;
Orbis – oferuje 20% zniżki na pobyt w hotelach oraz śniadania gratis dla dzieci i młodzieży do lat 16 w wybranych placówkach. 
Ulgi obowiązywać będą od 1 czerwca br.;
Comfortbe-Softbe – oferuje 10% zniżki na cały asortyment w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym. Pełna lista 
aktualnych zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym rodzinnym domom 
dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie 
i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci w Polsce.  
W samej gminie Tuszyn od początku roku wydano już ponad 117 Kart Dużych Rodzin, a kolejne rodziny składają wnioski. Od 
samego początku funkcjonowania rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w samej gminie Tuszyn tym programem jest 
objęte już prawie 70 rodzin. 
Zachęcamy kolejne rodziny spełniające wymagania do otrzymania kart o zgłaszanie się do siedziby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuszynie po wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, dostępne w pokoju 207.

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) PODPROGRAM 2015

http://czestochowskie24.pl



REKLAMA 005300621
Stowarzyszenie „Twój Dom” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie zamierza przystąpić 
do realizacji na terenie gminy Tuszyn Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 (PO PŻ) – 
Podprogram 2015, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 
Stowarzyszenie „Twój Dom” nawiązało współpracę z Bankiem Żywności w Łodzi i będzie realizować Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) na terenie gminy Tuszyn w 2015 roku. Stowarzyszenie „Twój Dom” będzie 
współpracować z MOPS-em w Tuszynie, by jak najlepiej rozeznać się w potrzebach mieszkańców gminny i dotrzeć wszędzie 
tam gdzie jest potrzebna pomoc.
Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl w zakładce pomoc społeczna/programy/Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a o dalszych postępach Programu będziemy na bieżąco informować 
na Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Tuszyn oraz w siedzibie Ośrodka przy ulicy Żeromskiego 24/26.

Milena Maślanka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 
W WODZINIE PRYWATNYM

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie 
Prywatnym  zajęła I miejsce w Polsce  w Ogólnopolskim  
Konkursie  na najciekawszy teatrzyk ekologiczny pod 
tytułem „Jedząc karpie – chronisz przyrodę”. Konkurs  
finansowany był  przez Unię Europejską ze środków 
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego Polegał 
na przeczytaniu książki pt .”Z górki na pazurki” i napisaniu 
własnego scenariusza, a następnie  przygotowaniu 
przedstawienia  w formie teatralnej. Scenariusz do 
teatrzyku napisała pani  M. Tomaszewska, zaś w rolę 
młodych aktorów wcielili się jej wychowankowie – uczniowie 
klasy IV, którzy fantastycznie odegrali swoje role.

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

PRELEKCJA O „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH” W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE

Na zaproszenie prof. Piotra Ossowskiego przybył do naszego 
liceum p. Artur Ossowski, pracownik IPN w Łodzi. Opowiedział 
naszym uczniom o żołnierzach wyklętych, o ich tragicznych 
losach. Przybliżył sylwetki Danuty Sędzikówny ps. Inka, 
Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc, gen. Augusta Emila 
Fieldorfa ps. Nil. Mówił o ich motywacji – miłości do ojczyzny, za 
którą przyszło im zapłacić śmiercią z rąk komunistycznej władzy. 

Nie omieszkał wspomnieć o trudach przy szukaniu mogił pomordowanych. Mimo że udało się wydobyć zwłoki ponad 200 osób 
na warszawskiej łączce, czyli kwaterze Ł na Powązkach, zidentyfikowano raptem 40. Jednak nie tylko ustalenie tożsamości 
stanowi problem dla badaczy, ale również finanse. Młodzież z powagą wysłuchała tej lekcji.

Monika Wójcik
Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie

„RAZEM BEZPIECZNIEJ”
1 czerwca 2015 z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w szkołach w całym kraju została zorganizowana akcja w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej” 
została zorganizowana akcja oparta na rozpowszechnianiu idei na życie wolne od przemocy i nienawiści.

O godzinie 14.00 uczniowie naszej szkoły w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki wzięli udział w sześćdziesięciosekundowym 
Zrywie Wolnego Serca polegającego na zatrzymaniu się na minutę, położeniu dłoni na sercu i symbolicznym wybijaniu jego rytmu.

Odezwę Społeczności PaT przeczytała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie- mgr M.Bendor, która brzmiała następująco:

„Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm- to „Zryw Wolnych 
Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie 
fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią 
działać wspólnie, by uchronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. To tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć 
będzie tak bardzo dużo”.

Zróbmy wszystko, by osoby w naszym otoczeniu poczuły się ważne, potrzebne, nie zostawiajmy ich w potrzebie, nie udawajmy, 
że nie słyszymy ich wołania o pomoc, rozmowę, bo dzięki niej może uratujemy kogoś przed próbą przemocy wobec słabszego, 
chęcią pozyskania alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Wystarczy tylko 60 sekund wiary w człowieka…

Katarzyna Gabrych-Zawisza 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie

KONKURS PLASTYCZNY – NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA
W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Doroszkowie został 

rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny pt.:,, 
Najładniejsza kartka wielkanocna”. Jury oceniające prace 
brało pod uwagę walory artystyczne, samodzielność, pomysł, 
a co ważne- nawiązanie do tradycji.

Z około tysiąca prac nadesłanych z całej Polski wyłoniono 
laureatów w kategoriach wiekowych i na tej podstawie 
przyznano wyróżnienia dla szkół i uczniów. Dzieci z naszej 
szkoły do konkursu przygotowała P. Monika Oleksiewicz. 
Na sukces nie przyszło długo czekać, bo w kategorii szkoła 
podstawowa klasy I-III znaczące II miejsce zajęła Aleksandra 
Tyszko z klasy IIc. Dla pozostałych uczestników konkursu 
organizatorka- P. Oleksiewicz przygotowała odrębne nagrody 
za poświęcony czas w przygotowanie pięknych, oryginalnych 
prac budzących podziw.

Katarzyna Gabrych-Zawisza 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TUSZYNIE 

W ramach Akademii Bilardowej powstała  
nowa sekcja zajęć  w MOK w Tuszynie.  

Spotkania odbywają się w każdy roboczy  
czwartek o godz. 17.00  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie. 

Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy dzieci i młodzież.

Agnieszka Pawlak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie

DEBATA W TUSZYŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W kwietniu w Liceum Ogólnokształcącym w Tuszynie odbyła się otwarta debata społeczna na temat odnawialnych źródeł 
energii. W debacie udział wzięli: Ksiądz Proboszcz – Henryk Leśniewski, Pani Wicestarosta – Ewa Gładysz, Pan Burmistrz – 
Witold Małecki, Pan Włodzimierz Bereziński, Pani Doktorantka UŁ – Małgorzata Tomczyńska oraz społeczność szkolna i lokalna. 
Zaproszeni goście omówili aspekty produkcji energii, rozbudzili naszą świadomość na temat tak zwanych OZE (odnawialnych 
źródeł energii), czyli np. turbin wiatrowych, geotermii, kolektorów słonecznych i innych źródeł odnawialnych. Podczas debaty 
młodzież naszej szkoły wyraziła swoją opinię na temat różnych aspektów produkcji energii oraz możliwości ich wykorzystania 
w naszym regionie.

  
Po debacie rozstrzygnięto ogłoszone konkursy przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II:  
- konkurs fotograficzny pt. „Energia przyrody” – dla uczniów gimnazjów i liceum, 
- konkurs pt. „Energia – człowiek – środowisko” – test wiedzy dla uczniów kl. I, II, III LO 
Nagrodzono najlepszych, wśród których znalazła się również uczennica Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, ciekawymi ekologicznymi 
nagrodami (latarki LED, kalkulatory wodne, latarki solarne i inne gadżety ekologiczne). Serdecznie gratulujemy!

Monika Wójcik
Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie 

im. Jana Pawła II

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET I MĘŻCZYZN

W dniu 8 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Na scenie wystąpił Łódzki 
Teatr Piosenki, który wykonał koncert poświęcony twórczości Marii Koterbskiej, pierwszej polskiej wokalistki śpiewającej 
swingujące piosenki w języku ojczystym. Różnorodne utwory z repertuaru piosenkarki wykonali w niedzielne popołudnie: Michał 
Wieczorek (prowadzenie i śpiew), Katarzyna Konieczna (śpiew), Paulina Makulska (śpiew), Monika Kamieńska (śpiew), Tomasz 
Stachurski (perkusja), Michał Makulski (pianino) oraz Adam Przybylski (bas). Zgromadzona publiczność owacjami na stojąco 
nagrodziła występujących artystów, którzy chętnie razem z publicznością wykonali kilka bisów, na które złożyły się największe 
przeboje piosenkarki, m.in.: „Karuzela” i „Parasolki”.

Beata Redzynia 
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

GIMNAZJUM NR 2 W TUSZYNIE – KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Pożarniczej za nami. Oprócz porównania wiedzy z innymi, można było zapoznać się 
 ze sprzętem strażackim.

I edycja Powiatowego Konkursu Edukacji dla Bezpieczeństwa – „Pierwsza pomoc” odbyła się w Wiśniowej Górze.
Naszą szkołę reprezentowali: 
 Alicja Bińkowska, 
 Kornelia Damięcka, 
 Adam Maślankiewicz, 
Piotr Pawlak.

Konkurs składał się z trzech części: 
- sprawdzianu wiedzy teoretycznej, 
- praktycznej, 
- i sportowej. 
Wywalczyliśmy czwarte miejsce,  
a podium przegraliśmy „małymi punktami”.

http://pamiec.pl
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Jacek Grąbkowski 
Nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Tuszynie

„NIECH SIĘ ŚWIĘCI. OBCHODY ŚWIĄT I ROCZNIC W POLSCE LUDOWEJ”
W ramach współpracy z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, z inicjatywy p. B. Kiragi, do naszej szkoły zawitała 

wystawa „Niech się święci. Obchody świąt i rocznic w Polsce Ludowej”. Jako pierwsza placówka na terenie gminy Tuszyn Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie gościła tak duży pokaz. Uroczystego otwarcia dokonała p. dyrektor  M. 
Bendor, a jako pierwsi wystawę zobaczyli rodzice przyszłych pierwszaków, którzy z zainteresowaniem oglądali „Czar dawnych 
świąt”. Równie zaciekawieni byli uczniowie naszej szkoły. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia i zapoznania się z obchodami: 
1 Maja, 22 Lipca, Dnia Włókniarza, Dnia Górnika i innymi zapomnianymi świętami.

Katarzyna Gabrych-Zawisza 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie

NOCNA ZMIANA BLUESA I WYSTAWA PRAC MALARSKICH

Wystawa pleneru malarskiego pt. „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej Natura-Eco-Art” już po raz siódmy zawitała do Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Tuszynie. Pomysłodawcą całego „zamieszania” jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie 
Łódzkim – Andrzej Cieślik. W tym roku całe przedsięwzięcie miało charakter ekologiczny, ponieważ zostało wsparte środkami 
finansowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jak co roku plener i wystawa zostały 
objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. VII edycja została podzielona na dwie części: 
pierwszą – plener stacjonarny, w którym wzięło udział 30 osób (w tym z gminy Tuszyn: Katarzyna Miksa i Roksana Bykowska) 
oraz drugą – plener otwarty, w którym wzięło udział 47 artystów tworzących w miejscu zamieszkania (w tym z gminy Tuszyn: 
Miłosz Zasada i Sławomir Strobin). Głównym zadaniem artystów było uwiecznienie zabytków architektury świeckiej i sakralnej 
oraz zabytków przyrody i pejzaży z powiatu pabianickiego. Razem powstało 77 obrazów ukazujących piękno natury oraz motywy 
ilustrujące działanie człowieka na rzecz ochrony przyrody. W MOK w Tuszynie 29 marca odbył się uroczysty wernisaż prac połączony 
z koncertem zespołu „Nocna Zmiana Bluesa”, który – jak przystało na legendę muzyki bluesowej –  zagrał niezapomniany koncert.

Agnieszka Pawlak 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie

POKAZ OWADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 
W WODZINIE PRYWATNYM
W kwietniu 2015 r. odbyła się w naszej szkole ciekawa lekcja przyrody „na żywo”, 

prowadzona przez panią entomolog dr Katarzynę Gryglicką z agencji „KLAPS ART”  
z Krakowa. Lekcja dotyczyła najliczniejszej grupy zwierząt, czyli owadów.
Podczas prelekcji zostały zaprezentowane różne okazy owadów żyjące w Polsce 
i na świecie, w tym motyle (dzienne i nocne), ćmy, chrząszcze. Wielką atrakcją były 
żywe osobniki, tj. świerszcze, szarańcze, karaczany, larwy drewnojada i drapieżne 
modliszki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tej lekcji. 
Ciekawostki  o owadach  pozwoliły rozwinąć zainteresowania przyrodnicze naszych 
uczniów.

Marzena Kozłowska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Królowej Jadwigi 
w Wodzinie Prywatnym

CZYTAMY DZIECIOM
Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie od 
kilku lat współpracuje z miejscowymi 
przedszkolami, m.in.: z Miejskim Przedszkolem 
nr 1 w Tuszynie oraz Niepublicznym 
Przedszkolem Językowo-Sportowym Winners. 
Współpraca polega na wzajemnych 
odwiedzinach połączonych z głośnym 
czytaniem książek. Książki dobieramy do wieku 
dzieci, ponieważ odwiedzają nas wszystkie 
grupy przedszkolne. Tradycyjnie czekamy 
na przedszkolaków w każdą środę. Niektóre 
z dzieci znają bibliotekę z wcześniejszych 
odwiedzin z rodzicami lub starszym 
rodzeństwem, ale dla zdecydowanej większości 
to pierwsza wizyta w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tuszynie. W czasie tych spotkań 

dzieci dowiadują się o sposobie wypożyczania książek, o pracy bibliotekarza, jak zachować się w bibliotece, co trzeba zrobić, 
żeby zostać czytelnikiem. Głównym punktem każdego spotkania jest czytanie dzieciom książek przez bibliotekarki. Czytane są 
książki wybrane przez dzieci oraz te nawiązujące do aktualnych świąt, pór roku i wydarzeń z życia codziennego. Maluchy, 
wybierając książki zwracają uwagę na nowości z kolorowymi ilustracjami oraz te ze znanymi postaciami z bajek emitowanych 
przez telewizję. 
Na podstawie wysłuchanych bajek i opowiadań dzieci wykonują rysunki, które wraz ze zdjęciami robionymi na każdym spotkaniu 
zdobią wnętrze biblioteki. Ostatnim punktem każdej wizyty, na który wszystkie dzieci czekają z niecierpliwością, jest możliwość 
samodzielnego wyszukiwania książek i obejrzenia ich z kolegami. Łatwo wtedy poznać gusty czytelnicze najmłodszych.  Panie 
nauczycielki część wybranych przez dzieci książek wypożyczają, aby im czytać w przedszkolu. Cieszymy się, że warunki lokalowe 
pozwalają nam gościć najmłodszych mieszkańców Tuszyna. Spotkania te umożliwiają dzieciom bezpośredni kontakt z książką, 
rozbudzają zainteresowania czytelnicze, wyobraźnię i inspirują do działalności plastycznej. Po skończonych spotkaniach dzieci 
obiecują, że przyjdą ponownie z rodzicami, aby zapisać się do biblioteki i wypożyczać książki. Wiele z nich dotrzymuje obietnicy 
i są już czytelnikami naszej Biblioteki. Miłym akcentem współpracy jest to, że przedszkolaki pamiętają o nas i z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku przychodzą do Biblioteki z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi kartami świątecznymi.

Alicja Kulesza
Kierownik Biblioteki Miejskiej w Tuszynie

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

„Dziś ekologia modne słowo, 
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 
Jej strażnikami się ogłaszamy, 
od dziś przyrodzie pomagamy.”

W kwietniu 2015 roku w naszej szkole odbył 
się apel z okazji Dnia Ziemi, obchodzonego 
od 1970 roku zeszłego stulecia. Organizatorką 
uroczystości byli p. A. Kubicka-Stasinowska 
i członkowie Koła Przyrodniczego. Hasłem 
wiodącym był cytat: „Ziemia nie należy 
do człowieka, to człowiek należy do 
Ziemi”. Uczniowie z klasy VI c przedstawili 
w prezentacji multimedialnej, jak może 
się zakończyć nieroztropne postępowanie 
człowieka wobec Ziemi. 
W inscenizacji uczniowie obrazowo ukazali, 
przez ile długich lat rozkładają się śmieci, które wyrzucamy bez zastanowienia. Dla przykładu szkło nie rozkłada się, a wyrzucone 
do pojemnika butelka czy słoik stają się surowcem wtórnym. Metal rozkłada się w środowisku najszybciej – puszki po jedzeniu 
rozkładają się już po 10 latach, choć nieco gorzej jest z puszkami po napojach, gdyż te rozłożą się dopiero po upływie  
ok. 1000 lat.
Apel uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierownictwem p. J. Owczarek-Szymajdy i uczniów z Koła Muzycznego.

Katarzyna Gabrych-Zawisza
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie

VIII MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE KLAS III-VI
Dnia 14.04.2015 roku w Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie odbyły się VIII Międzyszkolne Zawody Pływackie klas III-VI, 

zorganizowane przez nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie p. Anetę Małgorzaciak .
W zawodach wzięły udział cztery szkoły: SP z Górek Dużych, SP ze Rzgowa, SP nr 2 z Tuszyna, SP nr 1 z Tuszyna.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie zdobyli 9 złotych medali, 10 medali srebrnych, 2 brązowe i wywalczyli puchar 
za zajęcie II miejsca w sztafecie międzyszkolnej 8 x 25 m stylem dowolnym.
Złotymi medalistami są:
Aleksandra Kotlicka, III c, grzbiet 25 m,
Mateusz Rzadkowski, III c, kraul 25 m,
Bartłomiej Sochacki,  III b, grzbiet 25 m,
Monika Lolo, IV b, grzbiet 25 m,
Norbert Justyna, IV c, grzbiet 25 m,
Inga Fister, V b, grzbiet 50 m,
Zofia Zach, V b, żabka 50 m,
Jan Skrobek, V b, żabka 50 m,
Jakub Jabłonowski, VI a, grzbiet 50 m.
Srebrnymi medalistami są:
Paulina Fister,  III c, kraul 25 m,
Natalia Ender, IV c, kraul 25 m,
Mateusz Zieliński, IV b, kraul 25 m,
Mikołaj Woźny, IV b, żabka 25 m,
Wiktoria Moskwa, V b, kraul 50 m,
Norbert Wachowicz, V b, kraul 50 m,
Tomasz Wypchło, V b, grzbiet 50 m,
Wiktoria Kurzawa, VI b, kraul 50 m,
Paweł Kosowski, VI a, kraul 50 m,
Stanisław Kowalski, VI a, żabka 50 m.
Brązowymi medalistami są:
Maria Kowalska, IV a, żabka 25 m,
Nikola Defińska, VI c, grzbiet 50 m.
Skład sztafety: Paulina Fister, Mateusz Rzadkowski, Natalia Ender, Mateusz Zieliński, Inga Fister, Norbert Wachowicz, 
Wiktoria Kurzawa, Paweł Kosowski.
Wszystkim medalistom i uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Małgorzaciak
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie

www.national-geographic.pl
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LICEALIADA 2014/2015
W 1 Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce 
siatkowej chłopców i dziewcząt. Naszymi przeciwnikami 
byli zawodnicy z 1 LO z Koluszek oraz z ZSP nr 2 i ZSP nr 
1 z Koluszek. Świetnie spisała się nasza drużyna chłopców 
w składzie: Patryk Kaczmarek, Mateusz Krześlak, Adam 
Ozimek, Patryk Chodakowski, Błażej Chycki, Damian 
Chycki, Patryk Ryl, zdobywając pierwsze miejsce. Tym 
samym chłopcy zapewnili sobie awans na zawody 
regionalne, które odbyły się 26.03.2015 r. W składzie 
LO dziewcząt znalazły się: Monika Lesiak, Anna 
Melson, Aleksandra Trojak, Ewelina Świątek, Agnieszka 
Rybczyńska, Sylwia Wojna, Marta Pokora, a pracę nad 
treningami nadzorował prof. Grzegorz Płachta. Dzięki 
dobrej strategii i pracy zespołowej dziewczęta również 
zdobyły pierwsze miejsce, pokonując wszystkie drużyny 
z Koluszek.

Monika Wójcik
Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE
PIELGRZYMKA TRZECIOKLASISTÓW DO CZĘSTOCHOWY

Tradycją jest pielgrzymowanie uczniów klasy III liceum, którzy wraz z wychowawczynią 
i księdzem udali się do Tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. W tym roku pielgrzymka 
odbyła się w dniu 13 kwietnia. Celem naszego pielgrzymowania jest prośba do Jezusa 
i Jego Matki o światło Ducha Świętego przed ważnymi wyborami: dalszej drogi życiowej, 
szkoły, wytrwania w wierze i o błogosławieństwo Boże na czas matury. Uczestniczyliśmy 
we mszy świętej w kaplicy Matki Bożej w intencji o światło Ducha Świętego na czas 
czekających egzaminów oraz o odpowiedzialne wybory przyszłej drogi życiowej.  Słowo 
Boże wygłosił ks. Adam Kubik, który wskazał na dar sakramentu chrztu świętego, a także 
na działanie łaski Bożej w naszym życiu. Przypomniał o cudach, jakie zostały dokonane 
za wstawiennictwem Matki Bożej, czego dowodem są pozostawione na ścianach wota 

wdzięczności pielgrzymów. Uświadomił nam, że nic bez przyczyny nie dokonuje się w naszym życiu, ale jest to działanie 
opatrzności Bożej. Na koniec homilii życzył nam zdania matury oraz dostania się na wymarzone studia. Ostatnim punktem 
programu była wspólna Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich; ciągle aktualne zaproszenie Pana Jezusa do tego, aby 
pójść za Nim wraz ze swoim krzyżem.

Monika Wójcik 
Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Tuszyni

KABARET POD WYRWIGROSZEM
W kwietniu do Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie na zaproszenie Pani 

Dyrektor zawitał krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem. To jeden 
z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. Powstał w 1994 roku i do dziś 
jest w czołówce najbardziej cenionych grup. Kabaret tworzą: Beata Rybarska, 
Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski, Łukasz Rybarski. W procesie twórczym 
uczestniczy także Tomasz Olbratowski, dziennikarz-satyryk z radia RMF FM. 
W najnowszym, tegorocznym programie Kabaretu pod Wyrwigroszem – „Variaté” 
znalazły się najnowsze skecze, monologi i piosenki.  Błyskawiczne tempo 

programu, szereg inteligentnych skojarzeń i mnóstwo dowcipnych aktualności stanowią o jego powodzeniu na estradach całego 
kraju.

Agnieszka Pawlak 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tusznie

DZIEJE GÓREK MAŁYCH I GÓREK DUŻYCH
Wieś Górki Małe położona jest po stronie południowej Tuszyna, w otoczeniu przepięknych pagórków i wzniesień. 

W miejscowości tej pozostały przepiękne zabudowania dawnego folwarku i dworku. Rosną tam kilkusetletnie drzewa: dęby – 
800- i 500-letnie, lipy – 500-letnie, jawory i inne drzewa, z których 14 stanowi pomniki przyrody.

Dwór jest wprawdzie budowlą współczesną, lecz stoi na planie dawnego dworu, swymi gabarytami i architekturą nawiązuje 
do pierwowzoru. Jest to parterowy budynek z drewna, otynkowany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, z trójosiowym, 
zabudowanym gankiem.

W średniowieczu Górki Małe i Górki Duże należały do możnowładcy, który siedzibę swą miał w Górkach Małych. Znajduje 
się tu pozostałość średniowiecznego grodziska, dowodem tego jest charakterystyczny nasyp, nie wiemy jednak, do kogo 
należał.  Jest to niewielkie wzgórze porośnięte chaszczami, które otacza rów będący pozostałością dawnej fosy. Pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1511 r., kiedy to miejscowość trafiła w ręce wojewody poznańskiego Łukasza Górki. W późniejszym 
okresie właścicielami byli: Jakub Dylewski, Joachim Górecki, Jan Zelgowski. Dworek w Górkach Dużych+ został zbudowany 
przez Hipolita Skalskiego, którego żona Karolina Węglańska była kolejnym właścicielem. Górki Małe w 1827 r. zamieszkiwało 
147 mieszkańców w 15 domach, folwark składał się z 5 murowanych budynków i 11 drewnianych oraz 579 mórg ziemi. W okresie 
międzywojennym w wyniku kryzysu w rolnictwie majątek dworku został rozparcelowany. W roku 1945 folwark przeszedł na 
własność państwa, umiejscowiono w nim szkołę podstawową. Podczas wakacji dworek służył jako ośrodek kolonijny dla dzieci 
pracowników Polskiego Monopolu Spirytusowego. W 1954 r. dobra przejęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
i odsprzedała ją Gromadzkiej Radzie Narodowej. Szkoła została przeniesiona, a w jej miejscu urządzono świetlicę i siedzibę 
Koła Gospodyń Wiejskich. Po 1973 r. cały teren wraz z zabudowaniami otrzymał Grzegorz Baran. Dwór przez wiele lat popadał 
w ruinę. W 1981 r. łódzki architekt wykupił dwór wraz z parkiem. Nowy właściciel rozebrał budynek do fundamentów, na których 
zbudował nowy dworek stylizowany na wzór zabytkowego dworu. Niestety nie dokończył on budowy, zrobił to kolejny właściciel.
Do dziś zachowały się dawne zabudowania folwarczne: ceglano-kamienne budynki gospodarcze i spichlerz.

O grodzisku w Górkach Dużych nadal krążą opowieści po okolicznych wsiach i miejscowościach. Kazimierz Maciej Bartoszczyk 
napisał nawet legendę o tym miejscu.

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA W WODZINKU
Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łódzkiego-wschodniego w sobotę 

23 maja 2015 roku obchodzili swoje święto - Powiatowy Dzień Strażaka 2015. Uroczystości odbywały się w Wodzinku, gm. 
Tuszyn i połączone były z jubileuszem 90 –lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzinku. Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka, swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście z Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, 
Powiatowych i Gminnych Związku OSP RP, władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego. Na uroczystość 
przybyły delegacje 38 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łódzkiego –wschodniego, a także powiatu 
piotrkowskiego, które wystawiły poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą celebrowaną przez 
Kapelana Wojewódzkiego Strażaków księdza Henryka Betleja oraz Kapelana Powiatowego księdza Adama Stańdo. Po mszy 
świętej uczestnikom obchodów wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Podczas 
uroczystości strażacy odznaczeni zostali Odznakami „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku, 
medalami honorowymi im. Bolesława Chomicza, medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznakami „Wzorowy Strażak” 
„Wysługa lat” oraz „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. 

Mateusz Wymysłowski 
Podinspektor ds. obrony cywilnej ppoż.

„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO…”

Z piosenką na ustach uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tuszynie świętowali obchody świąt majowych (Święta Pracy, Święta 
Flagi Państwowej, Święta Konstytucji 3 Maja). Te święta mają dla nas szczególne znaczenie, bo podkreślają nasz patriotyzm 
i poczucie tożsamości narodowej.

Uroczystości miały charakter projektu, 
dzięki czemu do udziału w nich udało się zaangażować 
wszystkich uczniów naszej szkoły. Zespoły klasowe 
rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Należało 
m.in. ucharakteryzować popiersie jednego z twórców 
Konstytucji, zaprezentować jego biografię oraz zaśpiewać 
piosenkę. Prace wykonane podczas projektów podziwiać 
można na wystawie w naszym gimnazjum. Na zakończenie 
z ogromną flagą udaliśmy się na uroczysty pochód ulicami 
Tuszyna-Lasu, aby przypomnieć mieszkańcom naszego 
miasta o tradycji świąt majowych.

Katarzyna Wodzińska

ŚWIĘTO ZOFIÓWKI 2015
Jak co roku w maju, z okazji imienin Zofii, odbyła się impreza we wsi, której nazwa pochodzi od tego właśnie imienia – 

Święto Zofiówki. Głównym organizatorem pikniku była nowo wybrana Sołtys Zofiówki Izabela Janowska-Olasik wraz z Radą 
Sołecką. Stało przed nimi ryzykowne i bardzo trudne zadanie, jakim było zapewnienie atrakcji i sfinansowanie  imprezy. 
W tym roku bowiem sołectwo nie miało możliwości skorzystania z pieniędzy pochodzących z Funduszu Sołeckiego, jak to 
było w latach ubiegłych. Do pomocy w organizacji włączyło się Sołectwo Rydzynki oraz Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. 
    Festyn rozpoczął się 16 maja 2015 roku o godzinie 15 na placu przy sklepie pana Stanisława Sujeckiego. Tuż przed 
oficjalnym otwarciem zaczęły się rozgrywki w siatkówce, w których uczestniczyły drużyny z Rydzynek, Bądzynia, Tuszyna-
Lasu, Gospodarza, Żeromina i oczywiście Zofiówki, która po wspaniałej grze zasłużenie triumfowała. Równolegle odbywał 
się konkurs kulinarny na najlepsze ciasto z owocami, w którym spośród 17 wypieków trzyosobowe jury wyłoniło zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zdobyła pani Marta Król. Jeszcze przed zakończeniem konkursu kulinarnego rozpoczął się wielobój 
dla młodzieży, w którym uczestnicy robili brzuszki, skakali w workach i na skakance oraz przekładali żelki chińskimi 
pałeczkami. Niepokonany w tych zmaganiach okazał się Filip Bednarski z Rydzyn. Następnie przyszła kolej na konkurencje 
dla osób w wieku „50 plus”: zespołowe podawanie piłki, rywalizacja dla par i labirynt. Najwięcej widzów zgromadził ostatni 
wielobój, w którym mężczyźni zmagali się w biciem piany z białek, wbijaniem gwoździ, piciem wody na czas, rzutem kulą 
do celu, zjadaniem parówki podczas jazdy rowerem oraz rozciąganiem sprężyn.  W tej konkurencji bezapelacyjnie wygrał 
pan Artur z Rydzynek. Najmłodszym uczestnikom pikniku rozrywkę zapewnił MOK. Panie z tuszyńskiego domu kultury 
prowadziły konkursy i malowały buźki dzieciaczkom.  Na koniec części oficjalnej odbył się bieg w kaskach i przeciąganie liny. 
    Nie zabrakło też licznych atrakcji, takich jak: pokaz motocykli, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy czy wróżenie 
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z kart anielskich. Największą furorę zrobił jednak pokaz historycznych pojazdów wojskowych, który odbył się dzięki 
uprzejmości mieszkańca Zofiówki, pana Zbigniewa.  Dodatkową nagrodą dla wygranych była również, możliwość 
przejażdżki tymi właśnie pojazdami. Najmłodszym niewątpliwą frajdę sprawiła darmowa pizza, popcorn i soczki 
rozdawane podczas imprezy. W czasie trwania pikniku można było też wykonać darmowe badanie piersi w Mammobusie. 
    Pogoda była jak na zamówienie, toteż w Święcie Zofiówki oprócz gości specjalnych: Burmistrza Tuszyna – Witolda Małeckiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej – Andrzeja Małeckiego oraz Radnego Tomasza Sobolewskiego, uczestniczyły setki osób, 
nie tylko mieszkańcy i działkowicze z okolicznych wsi, ale również goście z całej gminy i nie tylko. Z całą pewnością można 
pokusić się o stwierdzenie, iż była to impreza, która zgromadziła największą liczbę osób w dotychczasowej historii Zofiówki. 
Organizatorzy imprezy pragną bardzo gorąco podziękować sponsorom,  panu Stanisławowi Sujeckiemu za 
możliwość skorzystania z placu i prądu w czasie trwania imprezy, Urzędowi Miasta w Tuszynie za udostępnienie 
sceny i kontenera i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za wypożyczenie namiotów i sprzętu nagłaśniającego. 
Bardzo serdecznie dziękujemy również osobom, które włożyły mnóstwo pracy, czasu i zaangażowania w przygotowanie tej 
imprezy. Bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady. Dziękujemy !!!!!!!
    Święto Zofiówki 2015 (zainicjowane  4-lata temu piknikiem koszyczkowym przez Tomka Sobolewskiego i Ewę Cichoń) 
z powodzeniem można uznać za udane i chyba można spodziewać się, że z roku na rok będzie się ono rozwijało i odbywało 
z coraz większym rozmachem.

Izabela Janowska-Olasik
Sołtys Zofiówki

GIMNAZJALIŚCI Z „DWÓJKI” W STOLICY
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Tuszynie w dniach 6-7 maja 2015 r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd 

częściowo sfinansowany został ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach realizacji programu „Moc 
jest w wodzie”. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Starówki. Zabytkowe kamienice, kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Syrenka 
warszawska cieszyły oko mimo deszczowej pogody. Przemoknięci do suchej nitki, ale uśmiechnięci i ciekawi dalszych atrakcji 
udaliśmy się następnie na Stadion Narodowy. Obiekt naprawdę robi wrażenie i niejeden gimnazjalista zapewne zamarzył, by 
zagrać kiedyś na tej murawie. Tego dnia czekał na nas jeszcze jeden, najważniejszy punkt programu – Centrum Nauki Kopernik. 
Zwiedzając to interaktywne centrum, bawiliśmy się świetnie, ale jednocześnie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na 
temat otaczającego nas świata. Mieliśmy okazję sprawdzić, jak działają urządzenia, o których opowiada nam nauczyciel fizyki, 
obserwować zjawiska chemiczne i atmosferyczne. Jednym słowem, zgłębiać tajemnice nauki i dobrze się przy tym bawić.

Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od spaceru po warszawskim ZOO. Można tam zobaczyć naprawdę 
ciekawe gatunki zwierząt, których nie ma w naszym łódzkim ogrodzie zoologicznym. Następnie udaliśmy się do Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Tam ze wzruszeniem słuchaliśmy opowieści przewodnika o wydarzeniach z 1944 r. Dzięki wizycie 
w tym szczególnym miejscu dzień po dniu mogliśmy prześledzić przebieg powstania. Niesamowite wrażenie zrobiło na nas 
„bijące serce powstańców”.
Podczas naszej dwudniowej wycieczki mieliśmy także okazję przespacerować się alejami Starego Cmentarza 
Powązkowskiego. Przystanęliśmy na chwilę przy grobach Czesława Niemena. Krzysztofa Kieślowskiego, Wioletty Villas oraz 
na dłużej w Alei Zasłużonych przy grobie patrona naszej szkoły – Władysława Stanisława Reymonta.

Kończąc wycieczkę, z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki spoglądaliśmy jeszcze raz na miasto, które 
gościło nas – gimnazjalistów z Tuszyna – przez dwa niezapomniane dni.

Karolina Kitta i Katarzyna Wodzińska

PRZEDSZKOLAKI W LICEUM
Chemia od zawsze uważana jest za najtrudniejszy szkolny przedmiot. Ma to pewnie związek z tym, że zalicza 

się do przedmiotów ścisłych i trzeba mieć naprawdę tęgą głowę, żeby połapać się we wszystkich tych doświadczeniach, 
obliczeniach, związkach itp. Faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że jest to dyscyplina obecna w naszym życiu codziennym, 
a wiedza z jej zakresu wzajemnie się przenika i wykorzystana jest w wielu branżach. Poznawanie i uczenie się powinno odbywać 
się w sposób ciekawy, prosty i efektywny. Nie ma efektywnego nauczania chemii bez obserwacji i doświadczeń wykonywanych 
przez nauczyciela i uczniów. Samodzielna obserwacja ucznia jest podstawą do przeżywania, wnioskowania, analizowania 
i uogólniania zjawisk.

W piątek, 15 maja, naszą szkołę odwiedzili uczniowie 
Przedszkola nr 1 w Tuszynie. W ramach lekcji otwartej 
z chemii pani Ewa Maciejek wraz z uczniami klasy drugiej 
postanowiła pokazać ciekawą stronę chemii, prezentując 
proste, a zarazem bardzo pomysłowe doświadczenia. 
Przeprowadzona lekcja miała na celu zapoznanie zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorosłych z prostymi, efektownymi 
eksperymentami, które można wykonać przy użyciu 
dostępnych substancji.

Monika Wójcik
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie

PODWYŻKA CZYNSZU W TUSZYNIE OD 1 SIERPNIA 2015 R.
Czynsze w Tuszynie wzrosną od 1 sierpnia 2015 r. Dotyczy to mieszkań komunalnych, podobna podwyżka jest zaplanowana 

w roku następnym.
Podwyżka ta wynika z uchwalonego z 2013 roku „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Tuszyn na lata 2013-2017”.
Podwyżka czynszu wyniesie 10 gr za 1 m2., a zatem stawka bazowa będzie wynosiła 2 zł 8 gr za 1 m2.
Najwięcej zapłacą najemcy lokali mających zimną wodę, kanalizację, łazienkę z toaletą i centralne ogrzewanie – 3 zł 85 gr za 
1 m2. Jeżeli jest instalacja gazowa w mieszkaniu, opłata wyniesie 4 zł 37 gr za 1 m2.
W mieszkaniach komunalnych socjalnych czynsz za 1 m2 wyniesie 1 zł 15 gr.

Teresa Rygielska
Kierownik ZGM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WODZINIE PRYWATNYM 
W DNIACH 4-8.05.2015 ROKU ZORGANIZOWANO TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

POD HASŁEM „Z PASJĄ PO ZDROWIE...”
 Koordynatorkami organizacji tego przedsięwzięcia były panie: 

M. Tomaszewska i E. Błaszczyk.

Celem organizacji Tygodnia Zdrowia było:  
•  zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami 

dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania oraz 
korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej

•  propagowanie wiedzy o zdrowiu poprzez aktywny udział w konkursach 
(sportowy, plastyczny, teatralny, konkurs wiedzy)

•  uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń współczesnego świata 
(uzależnienia, anoreksja, bulimia) 

• ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują uczniowie
• przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia
•  poszerzanie wiadomości z dziedziny kultury fizycznej, zdrowia i pierwszej 

pomocy. 
Scenariusz „ Tygodnia Zdrowia” przedstawiał się następująco: 
Poniedziałek: „Pomagaj każdemu – to dobra rada, odmawiać nie wypada”  
- Przygotowanie scenki tematycznej dotyczącej pomocy koleżeńskiej.  
-  Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym pt: „Promocja 

zdrowia”.
-  „Walczę z nałogiem – nałóg moim wrogiem” – wykonanie plakatu 

klasowego. 

Wtorek: „Biegam, skaczę, ćwiczę – będę sprawny całe życie” 
- Konkurs wiedzy o zdrowiu i sporcie. 
- Klasowe konkursy sportowe.  
 
Środa: „Zdrowie ponad wszystko” 
- Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego i okolicznych miejscowości dla kl. III-VI. 
- Wykład dotyczący przeciwdziałania i walki z otyłością.
- Przeprowadzenie zajęć w kl. I-III szkoły podstawowej pt: „Anoreksja i bulimia” 
-  „Jabłko dla każdego dziecka w przedszkolu i w klasach I-III (akcja polegająca na zjedzeniu zdrowego jabłka jako drugiego 

śniadania). 
  
Czwartek: „Zdrowo jem, więcej wiem”

- Przeprowadzenie zajęć propagujących zdrowy styl życia w klasach I-III gimnazjum. 
- Konkurs na rzeźbę owocowo-warzywną, wystawka rzeźb.
- Konkurs na hasło o tematyce zdrowia.

Piątek: „Żyjmy z pasją” 
- „Z pasją po zdrowie” przygotowanie wiersza do godziny pod tytułem „Z pasją po zdrowie”
- Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów kl. IV pt.„Maja nauczy nas, jak o swoje zdrowie dbać”.
 - Podsumowanie wszystkich konkursów przeprowadzonych w ramach Tygodnia Zdrowia

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym

NIE WSZYSCY LOKATORZY SĄ SUMIENNI

Zaległości czynszowe stanowią szczególnie dotkliwy problem. Dla lokatora oznaczają konsekwencje wynikające z naruszenia 
przepisów prawa, dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oznaczają brak środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów 
oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych, a ponadto konieczność egzekwowania swoich należności.
W przypadku stwierdzenia zaległości w opłatach za używanie mieszkania Zakład zmuszony jest kierować do lokatora wezwanie 
do zapłaty, na które należy bezwzględnie zareagować poprzez uregulowanie zaległości w wyznaczonym terminie. Jeśli 
z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, należy bezzwłocznie porozumieć się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 
w Tuszynie, bowiem możliwe jest zawarcie ugody umożliwiającej spłatę zaległości w ratach, odroczenie terminu płatności, 
a nawet odpracowanie długu. Pamiętać należy o dotrzymaniu danego słowa.
Brak reakcji na wezwanie do zapłaty powoduje wypowiedzenie umowy najmu i podjęcie czynności mających na celu 
egzekwowanie zaległych należności. Sprawa kierowana jest do sądu – wynikiem jest nakaz zapłaty oraz wyrok orzekający 
eksmisję, a następnie egzekucja komornicza. To oznacza zwiększenie długu o bardzo wysokie koszty postępowania sądowego 
i komorniczego .Ostatnim etapem windykacji jest eksmisja z lokalu.
Inaczej wygląda sytuacja właścicieli mieszkań będących we wspólnocie mieszkaniowej. W przypadku długotrwałego zalegania 
z opłatami wspólnota może żądać przed sądem sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Obecnie mamy dwa przypadki, gdzie 
wspólnoty będą żądać przed sądem sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Należy dodać, że były właściciel lokalu nie ma prawa 
do lokalu socjalnego. 

Teresa Rygielska
Kierownik ZGM


