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DNI TUSZYNA 2014 PODZIĘKOWANIA

W dniu  6  czerwca  święto  miasta  Tuszyna
odbyło się na terenie ośrodka rekreacyjno-
gastronomicznego  Młynek,  który  został
oficjalnie otwarty po gruntowym remoncie.
Impreza plenerowa rozpoczęła się o godz.
15.00,  a  poprowadził  ją  Dariusz  Wojtysiak
(Radio  Strefa  FM),  na  scenie  wystąpili:
HEADBOAT,  TUSZ...ORKIESTRA,  DROGA NA
OSROŁĘKĘ,  FAYERWERK,  grupy  taneczne
z MOK,  a  inne  atrakcje,  które  odbyły
się w tym  dniu  to  pokaz  sztucznych  ogni
i dyskoteka na wyspie. 

Kolejnego  dnia  na  Młynku  zaprezentowali
się  następujący  wykonawcy:  THE  STRESS,
GRZMIĄCA  PÓŁLITRÓWA,  NORBI,  EXPERT,
konferansjerkę  poprowadził  Paweł
Małolepszy.         

punkt  sprzedaży  książki  „Tuszyn  trzy  kolory”,  punkt
medyczny SPZ w Tuszynie. Dla dzieci zorganizowano namiot
animacji, gdzie odbywał się konkurs ekologiczny, malowanie
twarzy,  puszczanie  wielkich  baniek  mydlanych  i  wiele
innych zabaw i konkurencji dla najmłodszych. 

Zbliża się koniec roku

szkolnego 2013/2014,

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

Niedzielne obchody odbyły się na Stadionie
Miejskim w Tuszynie Lesie, od godz. 14.00
zaprezentowały się zespoły taneczne z MOK
w  Tuszynie  i  filii  MOK  w  Tuszynie  Lesie
oraz gościnnie z domu kultury w Brójcach.
Wystąpili też: VENA, FILIP PŁACHTA, MAJS,
TOOLMAKER,  BISHOP  TEARS,  a  gwiazdą
wieczoru  był  zespół  PECTUS.  W  ramach
dodatkowych  atrakcji  odbyły  się  pokazy:
„CAPOEIRA  ŁÓDZ”,  joga,  Organizacji
Rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego „Be3-Be
free”,

Do  imprez  towarzyszących  należy  zaliczyć:  Turniej  Piłki
Nożnej  „Urząd  Miasta  Tuszyna”  kontra  „Duchowni
i ministranci z parafii pw. św.  Witalisa w Tuszynie”,Turniej
Piłki  Plażowej,  Zawody  Wędkarskie  o  Puchar  Burmistrza
Tuszyna.
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Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Górkach Dużych
W Szkole Podstawowej im. F. Kujawińskiego
w  Górkach  Dużych   realizowany  jest
program  edukacji  ekologicznej  „Woda
w naszym  życiu”  –  dofinansowany
ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
w Łodzi.

Cele  programu  to  przede  wszystkim
uświadomienie uczniom i całej społeczności
lokalnej  podstawowej  roli  wody
w przyrodzie  i  życiu  człowieka
oraz zwrócenie  uwagi  na  konieczność
racjonalnego  wykorzystania   jej  zasobów.
Podczas  zajęć  uczniowie  poznają  także
funkcjonowanie  prawnych  form  ochrony
przyrody  (w  tym  ekosystemów  wodnych)
takich  jak  parki  narodowe,  krajobrazowe,
rezerwaty  oraz  bioróżnorodność  tych
obszarów.

Program  ma  charakter  między
przedmiotowy  i  jest   wdrażany
przez nauczycieli  różnych  przedmiotów
na różnych  etapach  edukacyjnych  z  tym,
że dobór, zakres treści i sposób ich realizacji
uzależnione  są  od  wieku  i  możliwości
uczniów.  

Dzieci  przedszkolne  m.in.  oglądają  filmy
animowane  z  cyklu  „Kropelka  –  przygody
z wodą”,  rozmawiają  na  temat  znaczenia
i oszczędzania  wody,  biorą  udział
w wycieczkach  nad  staw  i  zajęciach
plastycznych.  Przewidziany  jest  dla  nich
konkurs „Jestem przyjacielem kropelki”.
Dla  uczniów  kl.  I  –  III   przeprowadzono
projekcje  wybranych  filmów  edukacyjnych
o wodzie,  np.  „Przygody  Elki  Kropelki”,
pogadanki w ramach edukacji przyrodniczo-
społecznej,  gry  planszowe  i  krzyżówki
o wodzie,   wycieczki  nad  staw,  zajęcia
plastyczne,  rebusy  i  konkurs  plastyczny
„Woda i ja”.
Na  realizację  programu  w  klasach  IV-VI
przeznaczane są godziny z nadwyżki ponad
ramowy  plan  nauczania  dla  realizacji
podstawy  programowej  z  poszczególnych
przedmiotów  w  danej  klasie.
Część zagadnień jest omawiana na lekcjach
przyrody  w  formie  rozszerzenia  treści
wynikających      z  podstawy  programowej.
Ponadto  prowadzone  są  zajęcia
warsztatowe w czasie wycieczek szkolnych,
zajęć pozalekcyjnych  i świetlicowych. 

Instytucje i organizacje współpracujące:
 Urząd Miasta w Tuszynie, ZWiK, 

w Tuszynie,
 Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych 

Parków Krajobrazowych,
 Rada Rodziców.

W  ramach  realizacji  programu  zakupiono
zbiornik na deszczówkę, w którym gromadzi
się wodę  z opadów, aby potem wykorzystać
ją  do  podlewania  trawnika.  Podczas  zajęć
warsztatowych            w terenie uczniowie
badają  właściwości  wody,  poznają  i  uczą
się rozpoznawać  organizmy  występujące
w środowiskach  związanych  z  wodą.
Uczą się szacunku dla przyrody i rozumienia
jej  praw.  Na  zajęciach  plastycznych
wykonują  prace  i  kompozycje  nawiązujące
do  tematu  przewodniego  programu.
Starsi uczniowie  tworzą  także  prezentacje
komputerowe  w  Power  Point,
które pokazują młodszym dzieciom.

 Najwięcej  wrażeń  i  radości  dostarczają
wycieczki  edukacyjne  odbywające
się w ramach programu. 

Najmłodsi  uczestnicy  programu  poznawali
różne  możliwości  wykorzystania  wód
ogrzanych  ciepłem  ziemi.  19  maja  byli
na wycieczce  w  Uniejowie,  gdzie  m.in.
zwiedzili  „Geotermię  Uniejów  –  miejsce
poboru  wód  głębinowych  –  oraz  zażywali
kąpieli  i  innych  szaleństw  w  basenach
z ciepłą wodą.
21  maja  uczniowie  kl.  IV-VI  szukali  źródeł
Wolbórki  w  Rezerwacie  „Wolbórka”,
zapoznali  się  z  tajnikami  działania
oczyszczalni ścieków  i dowiedzieli się, skąd
się  bierze  woda  w  kranie  -   zobaczyli,
jak działają  studnie  głębinowe  czerpiące
wodę  dla  wodociągów  (wielkie  dzięki
dla ZWiK w Tuszynie).
Kolejna  wycieczka  odbyła  się  27  maja.
Tym razem  zwracano  uwagę  na  znaczenie
rzek  w  przyrodzie  i  w  życiu  człowieka.
Byliśmy  m.in.  na  tamie  w  Smardzewicach,
skąd roztacza się widok na Zalew Sulejowski
i Pilicę,  odwiedziliśmy  zbója  Madeja
w grotach na górzyckich.  Potem zajęcia nt.
odnawialnych  źródeł  energii  w  Skansenie
Rzeki  Pilicy  i  szukanie  źródeł  krasowych
w rezerwacie Niebieskie Źródła.

Przed kościołem św. Idziego w Inowłodzu 



Następnie Spała, w której „wszystko zaczęło
się  od  wody”,  bo  początkiem  dzisiejszego
kurortu  był  młyn  wodny  Bartosza  Spały.
W towarzystwie  pana  dyrektora  Zespołu
Nadpilicznych  Parków  Krajobrazowych,
który  zgodził  się  być  naszym
przewodnikiem,  poznawaliśmy  uroki
Rezerwatu  Gać  i  różnorodność  roślin
na ścieżce  dydaktycznej  w  zaroślach
łęgowych  nad  Pilicą.  O  strategicznej  roli
rzeki  uczestnicy  wycieczki  mogli
się przekonać,  oglądając  m.in.  kościół  św.
Idziego i zamek w Inowłodzu oraz położenie
zabudowań  opactwa  cystersów
w Sulejowie-Podklasztorzu
W  dn.   9-10  czerwca  uczniowie  kl.  IV-VI
wezmą  udział  w  wycieczce
do Biebrzańskiego  i Narwiańskiego  Parku
Narodowego.  Przewidziane jest  zwiedzanie
parków  i  zajęcia  edukacyjne
nt. bioróżnorodności bagien oraz wód Narwi
i Biebrzy. Planujemy także zwiedzić obiekty
na  św. Górze Grabarka.
Na  zakończenie  programu  przewidziane
są konkursy  podsumowujące  całość
przeprowadzonych działań. Będą oczywiście
nagrody!!!                                                M.W.

W drodze na zamek

Młyńskie koła w Skansenie Rzeki Pilicy WAŻNY  KOMUNIKAT
MOPS W TUSZYNIE

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tuszynie

uprzejmie informuje wszystkich
mieszkańców Tuszyna

o możliwości korzystania
z bezpłatnych porad Radcy
Prawnego z zakresu prawa

cywilnego, rodzinnego i karnego
oraz Psychologa w zakresie

przemocy domowej, uzależnień,
interwencji kryzysowej.

Radca Prawny oraz Psycholog
będą udzielali bezpłatnych

porad w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Tuszynie, przy ul.
Żeromskiego 24/26 w każdy
drugi, trzeci i czwarty wtorek
miesiąca w godzinach 15:00-

18:00.

W miesiącu czerwcu terminy
dyżurów ze względów

organizacyjnych zostały
wyjątkowo zmienione.

Tak więc wychodząc na przeciw
Państwa oczekiwaniom

w miesiącu czerwcu 2014r.
dyżury zostały wyznaczone

w następujących dniach:

 04.06.2014r. (środa)
w godz.   15.00 -18.00 

 17.06.2014r. (wtorek)
w godz. 15.00 -18.00 

 24.06.2014r. (wtorek)
w godz. 15.00 -18.00 

Serdecznie zapraszamy
wszystkie chętne osoby

do skorzystania
z bezpłatnych porad radcy

prawnego. 

                                             M.CH.

„TWÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL CZEKA
NA CIEBIE”

Urząd Miasta w Tuszynie Zaprasza Do Adopcji Piesków.
Na stronie internetowej BIP Tuszyn w zakładce Psy

do adopcji możesz odnaleźć najdroższego sercu
przyjaciela. Przebywające tu psy zostały porzucone

na terenie naszej gminy przez swoich wcześniejszych
właścicieli.

A.Ś.



ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

L.p. Nazwa zadania Wykonawca Wartość
umowy 

Termin realizacji

1 Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie  PHU „JONTEX” Piotr Jończyk
Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

59 178,12 zł 30.05.2014 r.

2 Rozbudowa  ul.  Długiej  i  ul.  Aleksandrówek
w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap

PBDiM „ERBEDIM” Sp. z o.o. ul.
Żelazna 3, Piotrków Trybunalski 

339 271,82 zł 31.07.2014 r.

3 Wykonanie  dokumentacji  projektowej  i  remont
ul. Rzgowskiej dz. Nr 547 i 7 ( od ul. Łowickiej
do ul. Łódzkiej ) w Tuszynie, gmina Tuszyn

Usługi Projektowe RŁ  Ewa Łatecka  ul.
Ogniskowa 11 m 6, 93-329 Łódź,

5 300,00 zł 25.04.2014 r.

4 Budowa  oświetlenia  ul.  Sosnowej  w  Tuszynie
( 9 nowych słupów oświetleniowych )

Instalatorstwo Elektryczne „EL MOT”
Józef Znojek, ul. Domowicza 35, 

95-080 Tuszyn

38 900,00 zł 12.07.2014 r.

5 Wykonanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej i budowa oświetlenia w ul. Polnej 
( 1 słup )

„ARLES”  ul. Obywatelska 106 a lok. 59,
94-104 Łódź

4 920,00 zł 26.09.2014 r.

6 Budowa oświetlenia ul. Zielonej we wsi Wodzin 
Prywatny

Instalatorstwo Elektryczne EL MOT Józef
Znojek, ul. Domowicza 35,

95-080 Tuszyn

9 900,00 zł 12.06.2014 r.

7 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa 
świetlicy wiejskiej w Żerominie

Pracownię Usług Inwestorskich  A.M.
Falkiewicz,  ul. Milionowa 265/15 Łódź

16 974,00 zł 31.03.2014 r. 

8 Wykonanie boiska  wielofunkcyjnego 
( rekreacyjnego ) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej

Z.H.U.P.„MIRS” Mirosław Różycki; ul.
Poręby 40 b, 97-400 Bełchatów, 

74 113,16 zł 21.05.2014 r.

9 Wydanie folderu Gmina Tuszyn – podróże 
z ekologią ( 1 500 szt. )

Vega Studio Adv. Tomasz Müller;
ul. Grudziądzka 22, 82-500 Kwidzyn,

4 504,50 zł 13.06.2014 r.

10 Wykonanie  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodzonka

„FAZI” Jacek Szeliga, ul. Wojska
Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów

Łódzki

14 391,00 zł 06.05.2014r.

11 Wykonanie  dokumentacji  projektowo
kosztorysowej przebudowy ul. Stodolnianej

„ FAZI ” Jacek Szeliga, ul. Wojska
Polskiego165, 95-070 Aleksandrów

Łódzki

11 931,00 zł 25.03.2014r.

12 Wykonanie  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks. Ściegiennego
(  od  ul.  Góreckiej  ),  ul.  Cmentarnej  oraz  ul.
Poprzecznej do przepompowni PV

„EKO – KOMPLEKS ” J. Fidrysiak, J.
Budzińska Spółka Jawna, ul.
Guzewska 14, 95-030 Rzgów

26 924,70 zł 23.04.2014r.

13 Wykonanie oświetlenia ul. Tęczowej „ARLES ” Leszek Armacki, ul. Mostowa
2,  95-020 Bedoń 

12 300,00 zł 18.04.2014r

M.M.

PRACE REMONTOWE W ZGM

W   tym  roku Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej w  Tuszynie  na  prace  remontowe  posiada  ok. 300 tys. zł.  Główne   założenia to:
remont  dachów budynków mieszkalnych  m. in.  pokrycie  dachów  papą  termozgrzewalną  budynków  przy  ul. Batorego 4 ,ul.
Narutowicza  11 a,  ul. Sobieskiego 2 i ul. 3 Maja  30 oraz  wykonanie  w  lokalach instalacji  wod.-kan.  w  budynkach, które  zostały
podłączone  do  kanalizacji  sanitarnej przy  ul. Chłopickiego  8  i ul. Chłopickiego  7.  W  roku  bieżącym  przewidujemy  zmianę
zasilania oświetlenia  klatek  schodowych z  220 V na  24 V   w  budynkach  przy  ul. Szpitalnej 3 i  ul. Szpitalnej 4.
Zakład co  rocznie w  oparciu o podejmowane  uchwały  wspólnot  mieszkaniowych odprowadza środki na fundusze  remontowe
wspólnot mieszkaniowych. Jest  to kwota  ponad  100 tys. zł.   W  budynkach  mieszkalnych, w  których  gmina  ma  swoje  udziały
przy ul. Brzezińska  21    i  przy  ul. Brzezińska  25  wykonywana  jest instalacja  gazowa wewnętrzna. Natomiast  w  budynku przy ul.
Brzezińskiej   23 instalacja zostanie  wykonana  w sierpniu b. r.  Inwestycje te  na pewno  ułatwią życie   mieszkańcom i wpłyną
na czystość  środowiska, gdyż dymiące  piece  węglowe  zostaną zastąpione gazowymi. W  maju  zostały  wymienione  zniszczone  okna
strychowe w budynku  mieszkalnym  WM „Brzezińska  19”. W  najbliższych dniach  rozpocznie się realizacja szeregu  zaplanowanych
remontów na budynkach mieszkalnych.

        T.R.    



ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY SOŁECKICH

L.p. Sołectwo Nazwa zadania Środki finansowe

1 Wola 
Kazubowa

Budowa oświetlenia ulicznego  ul. Bocznej w Woli Kazubowej  (Etap II) 9 450,00 zł

2 Szczukwin Dostawa i  montaż  klimatyzatorów ściennych z  opcją  grzania,  moc 7  kW – 3 sztuki
w budynku OSP w Szczukwinie

15 092,10 zł

3 Bądzyń Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu 6 995,05 zł

4 Żeromin 1. Zakup: warnika do wody 19 l,
• 2 kotłów elektrycznych 10 l,
• zaparzacza  6,5 l
• kompletów biesiadnych tj. 10 szt. stołów i 20 szt. ławek 

2. Wykonanie remontu wiaty przystankowej przy ul. Tuszyńskiej

4 986,91 zł

5 Dylew Wykonanie  oznakowania  poziomego  i  pionowego  dwóch  przejść  dla pieszych  na  ul.
Włościańskiej w Dylewie

1 485,84 zł

6 Modlica 1. Zakup materiałów tj. wełny mineralnej i folii do wykonania ocieplenia sufitu w sali
OSP Modlica
2.   Dostawa  i  montaż  7  sztuk  okien  z  PCV oraz  1  szt.  drzwi  wejściowych  z PCV
do strażnicy OSP Modlica

14 572,36 zł

7 Zofiówka 1. Dostawa i montaż wiaty przystankowej o konstrukcji drewnianej
2. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa

4 211,98 zł

8 Górki Duże Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do budowy sanitariatów przy OSP
w Górkach Dużych (w terminie do 04.07.2014 r.)

11 325,45 zł

M.M.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

Uchwałą nr LVII/446/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 04 czerwca 2014 r.  udzielono Burmistrzowi Miasta Tuszyna
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Uchwałę w sprawie absolutorium podjęła rada absolutną większością głosów:
Za głosowało -13 

Przeciw głosowało - 0 
Wstrzymujących się - 1 

A.Ś.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW 
w tym:

dochody bieżące 
dochody majątkowe 

37 117 085,36 zł

35 881 637,69 zł
1 235 447,67 zł

WYKONANIE WYDATKÓW 
w tym:

wydatki własne bieżące
wydatki inwestycyjne 

37 153 521,82 zł

33 710 079,75 zł
3 443 442,07 zł

A.Ś.



Ekoiskierki z Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym „Ćwiczyć każdy może”

Uczniowie  z  Gimnazjum  im.  Kardynała
Stefana  Wyszyńskiego  wzięli  udział
w ogólnopolskim  konkursie  ekologicznym
"Aktywni  dla  klimatu",  który   był   częścią
ogólnopolskiej  kampanii  edukacyjnej   pt.
"Zmieniaj nawyki  -  nie klimat!".  Aby wziąć
udział  w konkursie,  w szkole    utworzono
Ekozespół z 5 aktywnych uczennic z klasy III
pod  nazwą  Ekoiskierki,  który
pod kierunkiem nauczyciela -  opiekuna pani
Małgorzaty  Tomaszewskiej  reprezentował
szkołę  w  konkursie.    Konkurs   przebiegał
w dwóch etapach  a jego celem było

rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian
klimatycznych i metod przeciwdziałania tym
zmianom  oraz  poszerzenie  świadomości
społecznej w dziedzinie ekologii. 
W  ramach  podjętych  zadań,  uczestniczki
zgłębiały  wiedzę  na temat  klimatu,
poznawały   formy  ochrony  klimatu,
podejmowały   własne  działania  w  tej
dziedzinie. Ponadto uczyły  się różnych form
współpracy  ze  społecznością  szkolną
i lokalną  oraz  poznawały   zasady
przeprowadzania  akcji  społeczno  -
promocyjnej  zbiórki  elektroodpadów
w swoim  regionie.  Po  sześciomiesięcznej
rywalizacji  pomiędzy  186  gimnazjami,
Ekozespół  z  Gimnazjum  im.  Kardynała
Stefana  Wyszyńskiego  w  Wodzinie
Prywatnym  u  klasyfikował  się  w  pierwszej
dziesiątce  i  zajął  znaczące  siódme  miejsce
w Polsce. 

Społeczność Gimnazjum 
w Wodzinie Prywatnym

Akcja  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1
w Tuszynie  „ćwiczyć  każdy  może”.  Od  1
września  2013  r.  Szkoła  Podstawowa  Nr1
w Tuszynie  uczestniczy  w  Ogólnopolskiej
Akcji   MEN   „Ćwiczyć  każdy  może”,
organizowanej  w  ramach  „Roku  Szkoły
w Ruchu”. Głównym celem akcji  jest przede
wszystkim promowanie aktywności fizycznej
uczniów.  Podsumowaniem  wielu  działań
podejmowanych  przez  szkołę  w ciągu  roku
szkolnego  było  przyznanie  szkole  tytułu
„Szkoła  w  Ruchu”. Z  tej  okazji  odbyły  się
3 czerwca obchody  Dnia Szkoły w Ruchu.
Uczniowie prezentowali swoje umiejętności
i  sprawność  fizyczną  w  różnych
konkurencjach sportowych. 
Szóstoklasiści mieli okazję natomiast poznać
zasady gry w bule, uczestnicząc w konkursie
„Petanque”  zorganizowanym  przez  Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie. 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
w Tuszynie

DOTACJE WFOŚiGW

WFOŚiGW  w  Łodzi  jest  organizatorem  różnorodnych  konkursów,  których  celem  jest  propagowanie  postaw  proekologicznych
oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Na liście priorytetów znajduje się również
edukacja  ekologiczna,  która  poszerza  wiedzę  z  zakresu  ochrony  środowiska,  świadomość  ekologiczną,  poczucie  odpowiedzialności
za stan środowiska naturalnego oraz kształtuje postawy proekologiczne. 
Uzyskane dotacje w 2014 r.  w konkursie edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach:

• Szkoła Podstawowa im. F. Kujawińskiego w Górkach Dużych – Program Woda w naszym życiu – 13.680.00 zł
• Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie – Program Co w trawie piszczy – 27.000,00 zł
• Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie – Program Na ratunek Ziemi  - 27.000,00 zł
•

Na ratunek Ziemi Co w trawie piszczy

Program  realizowany jest w okresie od 01 marca do 30 czerwca
2014 r.. W programie wezmą udział eksperci, zaproszeni do udziału

w projekcie: leśniczy, pracownicy Arboretum w Rogowie,
pracownicy Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, pracownicy

firmy „Mali inżynierowie”. Program skierowany jest do dzieci
w wieku 3- 6 lat.

Program realizowany jest w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca
2014 r. . W programie zaplanowano wycieczki, konkursy

fotograficzne i plastyczna, warsztaty, w których wezmą udział
eksperci ochrony środowiska. Przykładowe projekty działania:
„Ptaki naszych łąk i lasów”, „Przedszkolaki przyjaciółmi drzew”,

„Przedszkole na łące”, „Kto mieszka w trawie”. Program skierowany
jest do dzieci w wieku 3- 6 lat.

A.Ś.

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

Informujemy, że w dniach 09 - 30 czerwca br.  w związku z coroczną przerwą technologiczną Kryta Pływalnia "Oceanik" będzie
nieczynna. Zapraszamy z początkiem lipca.

A.P.



TUSZYN BIEGA Z POLSKĄ

Z  inicjatywy  nauczycielek  wychowania  fizycznego  Pani  Izabeli Gluby
oraz Pani  Marty  Kowalczyk  we  wtorek  27  maja  br.  Gimnazjum  nr  2
w Tuszynie po raz ósmy było organizatorem 
biegu ulicznego w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Z okazji  jubileuszowej X edycji   biegu przygotowaliśmy dla uczestników
wyjątkowe atrakcje i upominki. 
Mimo wielu obaw, pogoda dopisała. 3,5 km  trasę przebiegło 168 uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy, a o ich bezpieczeństwo
zadbali  funkcjonariusze  policji,  straży  miejskiej  oraz  pracownicy
Samorządowej  Przychodni  Zdrowia,  którym  serdecznie  dziękujemy
za wsparcie.
Zaproszenie  przyjęły  też  Władze  Miasta,  które  reprezentowały  Panie:
Barbara  Kozłowska  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Tuszynie
i Beata  Krawczyk – Sekretarz Miasta. 
Zaproszeni goście dokonali dekoracji zwycięzców biegu.
Natomiast  każdy  z  uczestników  otrzymał  gratulacje  od  organizatorów,
pamiątkowy  dyplom  oraz  długopis  z  logo  akcji.  Ostatnią  atrakcją
tegorocznego biegu był ogromny jubileuszowy tort.
Poniżej przedstawiamy  klasyfikację generalną.

Szkoły podstawowe:
dziewczęta:
1. Marika Bykowska  Szkoła Podstawowa nr 1
2. Julia Wieliczko Szkoła Podstawowa nr 2
3. Klaudia Skrzyńska Szkoła Podstawowa nr 1
chłopcy:
1. Patryk Niepsuj Szkoła Podstawowa nr 2
2. Śmietański Mateusz Szkoła Podstawowa nr 1
3. Dybała Łukasz Szkoła Podstawowa nr 1
Gimnazja:
dziewczęta:
1. Justyna Jagiełło    Gimnazjum nr 1
2. Wiktoria Smykacz  Gimnazjum nr 2
3. Agata Maślanka  Gimnazjum nr 1
chłopcy :
1. Grzegorz Dalewski Gimnazjum nr 1
2. Robert  Niepsuj Gimnazjum nr 2
3. Piotr Pawlak Gimnazjum nr 2

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
E.R.

Bezpłatna infolinia kolejkowa ŁOW NFZ 
Pod bezpłatnym numerem 800 889 808 od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 mogą Państwo dowiedzieć się, gdzie kolejki 
oczekujących na świadczenia medyczne są najkrótsze i jaki jest czas oczekiwania do poszczególnych placówek medycznych.

Ponadto do obowiązków konsultantów infolinii należy udzielanie informacji na temat:

 danych teleadresowych miejsc wykonywania świadczeń w placówkach medycznych, 

                z którymi ŁOW NFZ zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

 liczby osób oczekujących świadczenie medyczne,

 liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

Przypominamy, że czas oczekiwania na świadczenia medyczne można także sprawdzić samodzielnie w serwisie Listy oczekujących

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej infolinii!                                                                       Źródło: Rzecznik prasowy NFZ

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=11&dzialnr=2


PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE
W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE
Szanowni Państwo, 
W przychodni zmniejszyła się liczba pacjentów z zachorowaniami wirusowymi, jest to dobry okres do przeprowadzenia badań 
profilaktycznych. Zapraszamy do odwiedzenia lekarza rodzinnego i skorzystanie z bezpłatnych badań. 

• Program Zapobiegania zakażeniom HCV - w kierunku diagnostyki zakażenia WZW C realizowany wspólnie z Instytutem Zdrowia
Publicznego w Warszawie. Pacjenci otrzymują indywidualne powiadomienia. Zapraszamy również osoby, które otrzymały infor-
macje i nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie.

• Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia – zapraszamy pacjentów w rocznikach 1979, 1974, 1969, 1964, 1959 u których
dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ra -
mach programu u innego świadczeniodawcy. 

• Badania cytologiczne zapraszamy Pani w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesie-
wowego badania cytologicznego.

• Badania mammograficzne – terminy na bieżąco podawane do informacji. Zapraszamy Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu
ostatnich 24 miesięcy nie wykonały badania. 

Ż.K.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA– GMINA TUSZYN

FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 PANIE W WIEKU 50 – 69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 24 MIESIĘCY NIE WYKONYWAŁY BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO PIERSI

21 czerwca 2014 – Górki Duże i Górki Małe godz. 15.00-19.00  
21 czerwca 2014 – Syski i Mąkoszyn godz. 9.00-13.00

Ż.K.

Spotkanie z dziećmi......od dzieci - dla dzieci...
Z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Dziecka
w dniu  30  maja  2014  roku  odbyło
się spotkanie Dzieci z Miejskiego Przedszkola
Nr 1 w Tuszynie  wraz z towarzyszącymi im
Paniami  Przedszkolankami  z  Kierownikiem
i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tuszynie.  Maluchy przyniosły
zebrane  przez  siebie  zabawki,  gry
i przytulanki,  chcąc  ofiarować  je  dzieciom
z potrzebujących  rodzin.  Kierownik  i  Panie
Przedszkolanki   rozmawiały  z  dziećmi
jak niezwykłą  i  ważną  sprawą  jest
pomaganie innym ludziom oraz to, że każdy
z nas może pomagać bez względu na wiek. 

Dzieci  słuchały  uważnie  i  z  przejęciem,
a niektóre z nich zadeklarowały chęć pracy
w naszym gronie  z  czego  jesteśmy bardzo
zadowoleni.  Kierownik  wraz
ze współpracownikami  podziękował
dzieciom  i  ich  opiekunkom  za  pomoc
w  postaci  zabawek.  Dzieci  zostały
obdarowane  słodkim  upominkiem.
Ta coroczna  akcja  zaczyna  wpisywać
się w tradycję  współpracy  Ośrodka
z Przedszkolem Nr 1 w Tuszynie.
                                                                    M.CH.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TUSZYNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY NA ZAJĘCIA RUCHOWE:
• FITNESS
• ZUMBE
• JOGĘ

• TANIEC TOWARZYSKI 
A.Ś.
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	Urząd Miasta w Tuszynie Zaprasza Do Adopcji Piesków. Na stronie internetowej BIP Tuszyn w zakładce Psy do adopcji możesz odnaleźć najdroższego sercu przyjaciela. Przebywające tu psy zostały porzucone na terenie naszej gminy przez swoich wcześniejszych właścicieli.

