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Jarmark Rydzyński Święto Zofiówki 2014
Organizowany  od  5  lat  przez
Stowarzyszenie  "Dolina  Dobrzynki" 
Jarmark  Rydzyński przygotowany  został
w tym roku po raz pierwszy na początku
sezonu wakacyjnego. Zmiana terminu dała
szansę udziału w nim osobom, dla których
sierpniowy  termin  od  lat  nie  był
odpowiedni.  Pierwsze  osoby  pojawiły
się dużo  wcześniej  przed  oficjalnym
rozpoczęciem.  Z  każdą  mijającą  godziną
było  coraz  więcej  zwiedzających
i kupujących.  Pogoda  sprzyjała  spacerom
co  sprawiło,  że  przybywały  całe  rodziny.
Goście  Jarmarku  poza  zakupami,  w  tym
roku  mogli  oddawać  swoje  głosy
na najlepsze  stoisko.  Cała  impreza  poza
koncepcją  „pchlego  targu”,  dostarczyła
również  mnóstwo  atrakcji  dla
najmłodszych. 

Dzięki  uprzejmości  Miejskiego  Domu
Kultury  w  Tuszynie,  zorganizowane  były
liczne  konkursy  i  zadania  dla  dzieci.
Malowanie  buziek jak zwykle  przyciągało
najmłodszych. Przygotowana przez Miejski
Dom  Kultury  oprawa  muzyczna  umilała
pobyt uczestnikom. Wyjątkowo potrzebna
w  tym  gorącym  dniu  okazała
się możliwość  zakupu  posiłków  z  grilla
i napojów  chłodzących.  Dodatkową
atrakcją w tym roku był plakat, w którym
można było wykonać nieodpłatne zdjęcie
pamiątkowe.  Jak  co  roku  i  tym  razem
wszyscy mieli możliwość przejażdżki 

bryczką  a  dzieci  kucykami.  Zabytkowe  ale
ciągle sprawne motocykle gromadziły wokół
siebie rzesze starszych i młodszych. Jarmark
przyciągnął w tym roku również gości z kraju
kwitnącej  wiśni.  Stowarzyszenie  Dolina
Dobrzynki  planuje  powtórzyć  imprezę
w tradycyjnym  terminie  (ostatni  weekend
sierpnia).  Tym  razem  będzie  to  sobota
(30.08.2014  r.).  Początek  o godz.  14.00.
To największy' pchli targ" w Gminie Tuszyn. 
W  ubiegłych  latach  uczestniczyło  w  nim
jednorazowo  blisko  800  osób.
Daje możliwość  pozbycia  się  rzeczy
zbędnych,  które  jednak  żal  wyrzucić
na śmietnik.  Przez  swoje  walory  użytkowe
i estetyczne  często  -  jak  się  okazuje  -
znajdują  nowych  właścicieli.
W  tegoroczne  wakacje  Stowarzyszenie
przygotowało  również,  w  ramach  imprez
integracyjnych,  Igrzyska  Dziecięce
(26.07.2014) oraz Spotkanie z Seniorami wsi
Rydzynki i Zofiówka w przedostatni weekend
sierpnia.  Na  wrzesień  zaplanowany
jest Moto - Weteran – Bazar.

Z.K.

Święto Zofiówki odbyło się po raz pierwszy
cztery  lata  temu  z  inicjatywy  dwójki
mieszkańców naszego sołectwa, Ewy Cichoń
i Tomka Sobolewskiego. Nazwą i  terminem
miało  nawiązywać  do  imienin  Zofii,  której
nasza  wieś  jest  imienniczką,  a  z  założenia
miało  być  rodzinnym  piknikiem
pozwalającym  na  lepsze  poznanie
się mieszkańców.  Zofiówka,  Rydzynki,
Bądzyń  i  wiele  okolicznych  wsi  są  bardzo
szybko  rozrastającymi  się  miejscowościami.
Ich nowi  mieszkańcy  napływający
przeważnie  z  Łodzi,  nie  mają  sposobności
i okazji  do  wzajemnego  poznania,
do zintegrowania  się  z  rdzennymi
mieszkańcami, w wielu przypadkach brak im
bodźca do wyjścia poza swój teren. I z takiej
przyczyny  zrodził  się  pomysł  na  Święto
Zofiówki.  Jak  wspomniałem  na  wstępie,
pierwszy piknik  miał  miejsce  w 2011 roku,
kolejny  rok  temu,  a  w  tym  po  raz  trzeci.
Pierwszy  termin,  tj.  17  maja,  tradycyjnie
pierwsza sobota po świętej Zofii, z powodu
załamania  pogody  i  ulewnych  deszczów
został  przeniesiony  na  28  czerwca,
czyli pierwszą  sobotę  wakacji.  Tym  razem
pogoda nam dopisała.
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I dostaliśmy zielone światło do rozpoczęcia
imprezy.  Podesty  taneczne  dostarczone
przez  Urząd  Miasta  ułożyliśmy  do  12-tej,
a od  godziny  14-tej,  a  właściwie
po krótkim, acz  ulewnym  deszczu  (!),
od 14.30  rozpoczął  się  turniej  piłki
plażowej.  Cztery  drużyny, z  Żeromina,
Bądzynia  -  Rydzynek,  Gospodarza
i Zofiówki  pokazały  dużą  klasę  i  ambitną
walkę  o  miejsca  na  podium,  triumfowali
siatkarze  z  Gospodarza.   W trakcie
rozgrywek  rozstrzygnęliśmy  konkurs
kulinarny  na  najsmaczniejszą  sałatkę.
Dwudziestoosobowe  jury  złożone
z piknikujących wybrało po konsumpcji trzy
równorzędne  i  najsmaczniejsze  potrawy,
a ich autorów nagrodziliśmy.

Zwycięzcami  okazali  się  Pani  Danusia
Adamiec  i  Pan  Krzysztof  Janicki,  oboje
mieszkańcy  Zofiówki  oraz  zbiorowo
gospodynie  z  Żeromina.  Po  zakończeniu
konkursu  kulinarnego  następną  atrakcją
było  przeciąganie  liny,  przy  której
pięcioosobowe  zespoły  zmagały  się
do upadłego,  a  największą  determinację
pokazały  panie!  Cóż  to  była  za  walka!
W rezultacie  tytuły  mistrzowskie  zdobyła
drużyna  damska  z  Żeromina  i  męska
z Rydzynek.  Gry,  zabawy  i  zmagania
sportowe dla dzieci trwały przez cały czas,
pod  czujnym  okiem  pań  instruktorek
z Miejskiego Ośrodka  Kultury  w Tuszynie.
Podczas imprezy uwagę gawiedzi odwrócił
od  rozgrywek  sygnał  bojowego  wozu
strażackiego.  To  strażacy  ze  strażnicy
w Tuszynie  Lesie  przyjechali
zaprezentować  akcję  ratownictwa
drogowego.  Uratowali, zakleszczonego po
wypadku  drogowym  w aucie, naszego
Lucjana.  Usunięcie  przeszkód,  aby  dostać
się do rannego zajęło chwilę i już zamiast
zwykłego  samochodu  stał  kabriolet  bez
drzwi,  wypełniony  po  brzegi  pianą.   A
Lucjan, teraz  bezpieczny  na  noszach,
oglądał  się  za pielęgniarkami.  Po  pokazie
ratownictwa  ogłosiliśmy  konkurs
ekwilibrystyki  na rowerze.   Wykonujący
stójkę,  bezkonkurencyjny  okazał  się  Eryk
Karpiński, 

który  po  dwóch  minutach  stania
w miejscu  bez  dotykania  podłoża
nogami,  wygrał  zawody,  tuż  za  nim
uplasował  się  młodszy  zawodnik,
Janek Włodarczyk z Rydzynek. Jeszcze
chwilę  zajęła  nam  licytacja
przedmiotów  wystawionych
na sprzedaż przez ich właścicieli,  były
po  prawdzie  tylko  trzy,  dwa  z  nich
zostały  sprzedane.  Statystycznie
ponad  66%  znalazło  nowych
właścicieli, jak to brzmi!
Święto  Zofiówki  2014  oficjalnie
zakończyło  się  zgodnie  z  założeniem,
o 19-tej,  szacujemy,  że  gościliśmy
około 200-300 osób,  mamy nadzieję,
że  zadowolonych.  Po  krótkim
odpoczynku, od godziny 20-tej do 22-
giej została puszczona muzyka i chętni
jeszcze potańczyli „na dechach”.
Święto  Zofiówki  2014  odbyło
się w takiej formie dzięki: 
środkom  z  funduszu  sołeckiego
Zofiówki,  mieszkańcom  Zofiówki,
Radzie  Sołeckiej  oraz  sołtysowi,
Miejskiemu  Ośrodkowi  Kultury
w Tuszynie,  Gminie  Tuszyn,  OSP
w Tuszynie  Lesie,  Państwu  Sujeckim,
właścicielom  terenu  imprezy
i fundatorom  nagród,  Państwu
Ubyszom,  użyczającym  energii
na nasze  imprezy,   Firmie  handlowej
Pana Piotra  za  podstawienie  pojazdu
na  pokaz.  Wszystkim  Serdecznie
Dziękujemy.

T.S.

uczestników  po  tradycjach  i  zwyczajach
najciekawszych   regionów  Polski,  więc  podczas
pobytu na Pomorzu harcerze i zuchy odwiedzają
też   Kaszuby,  Wielkopolskę,  Mazowsze,  Śląsk
i Podhale. Odbywają  się zwiady, quizy i konkursy,
które  przybliżają  wiedzę o Polsce.
Podsumowanie  programu  w  formie  teleturnieju
opartego na motywach  programu telewizyjnego
„Kocham  Cie,  Polsko.”    uświadomi   harcerzom
i zuchom, że „Wszyscy Polacy, to jedna rodzina.”
Ponieważ  w  tym  roku  liczną  grupę  stanowią
sześciolatki,  toteż w trakcie  pobytu w Ostrowie
korzystają   z atrakcji organizowanych przez zespół
animatorów „Dzwoneczki” z Chałup.
W piątek zuchy i harcerze  pojechali na pierwszą

z zaplanowanych  wycieczek  autokarowych.
Odwiedzili Łebę, a w Labiryncie Parku 3D poznali
alfabet  kaszubski.  W  planie  mają    jeszcze
wycieczkę, podczas której  we władysławowskim
Oceanparku  odbędą  spacer  po  dnie  oceanu,
a później   obejrzą  wystawę  budowli  z  klocków
Lego „Morze klocków”. Z obozu zuchy i harcerze
wrócą 29 lipca wczesnym rankiem.  Pozdrawiamy
wszystkich  czytelników  harcerskim  CZUWAJ!
Zuchy, harcerze i instruktorzy hufca ZHP Tuszyn.

E.R.

Harcerska Akcja Letnia tuszyńskich
zuchów i harcerzy

Tegoroczne wakacje  harcerze  i  zuchy
z hufca ZHP Tuszyn spędzają na bazie
obozowej  w  Ostrowie.  10  lipca
wyjechali   na  18  -  dniowy  obóz
wraz z  szesnastoosobową  kadrą
instruktorską.  Ostrowo  przywitało
ich słoneczną  pogodą,  ale  już  po
południu  zaczął  padać  deszcz,
który wszystkim  popsuł  humory.
Na szczęście  od  wtorku  słoneczna
pogoda powróciła   i  większość czasu
uczestnicy  spędzają   na  plaży,
korzystając  z  uroków  pięknego
polskiego wybrzeża.  Pierwszy tydzień
zuchy  i  harcerze  poświęcili  na
organizację   obozowego  życia
i poznawanie jego tajników. 
Program  obozu  „Cudze  chwalicie,
swego nie znacie…” zakłada  podróż  



PIĄTY FAMILIJNY 
RAJD ROWEROWY

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I
WYPOCZYNKU

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA 
ZDROWIA W TUSZYNIE 

W Niedzielę,  27-go  lipca  2014  roku,
zorganizowano rajd rowerowy, już po raz piąty!
Impreza przeznaczona była zarówno dla całych
rodzin,  grup  turystycznych,  familijno  -
sąsiedzkich  jak i dla osób chcących startować
indywidualnie.  Dzieci  do  lat  14-tu  mogły
uczestniczyć tylko z rodzicami lub opiekunami,
a młodzież  do  lat  18-tu,  za  pisemną  zgodą.
Trasa rajdu liczyła, od startu w Tuszynie Lesie
do mety w okolicach Zofiówki,  około 25 km.,
czas  przeznaczony  na  jej  pokonanie,  łącznie
z przerwami  na  odpoczynek,  wynosił  około
5 godzin.  Była  tak  poprowadzona,
aby najmłodsi  uczestnicy  byli  w  stanie
ją pokonać.  Droga  była  wyjątkowo
urozmaicona  i  bardzo  dobrze  zaplanowana:
asfaltowa  na  przemian  z  leśnymi  duktami
i polnymi  ścieżkami.  Najlepszym  zawodnikom
wręczono dyplomy i  nagrody.   Impreza coraz
silniej  wpisuje  się  w  tradycję  Zofiówki,
Rydzynek  i  okolicznych   miejscowości.  Mamy
nadzieję,  że  w  kolejnych  latach  będzie
kontynuowana. Dziękujemy wszystkim osobom
które  pomogły  w  zorganizowaniu  rajdu,
w szczególności  Policji  i  Ochotniczym Strażom
Pożarnym. 

A.Ś.

Informujemy, że podczas wakacji
Kryta Pływalnia czynna będzie

codziennie od 10 do 22.
Dodatkowo podczas wakacji dla dzieci
i młodzieży do lat 16 obowiązuje bilet
w cenie promocyjnej 5 zł za 60 min.

A.P.

BEZPŁATNYM PROGRAM „ZAPOBIEGANIE
ZAKAŻENIOM HCV” PRZEDŁUŻONY DO

KOŃCA 2014 ROKU !

Program  realizowany  wspólnie  z  Instytutem
Zdrowia  Publicznego  w  Warszawie  pt.
„Zapobieganie  zakażeniom  HCV”  został
przedłużony  do  31  grudnia  2014  roku.
W projekcie  uczestniczy  tylko  5 poradni
z województwa  łódzkiego.  W  roku  2013
przebadano 408 pacjentów.

ZAPRASZAMY  na  badania  OSOBY
WYTYPOWANE,  które  otrzymały  zaproszenia
imienne. W ramach projektu przeprowadzane
są Konsultacje u lekarza poz i badania krwi.

Więcej  informacji  na  stronie  Państwowego
Zakładu Higieny: http://www.hcv.pzh.gov.pl

Ż.K.

Gimnazjum nr II w Tuszynie -   KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Wyłonienie  zwycięzców  w  konkursie
fotograficznym  było  niezwykle  trudne.
Najwięcej prac dostarczyła kategoria wiekowa
klas  IV-VI  szkół  podstawowych.  Natomiast
w kategorii  gimnazjum o podium decydowały
pojedyncze  punkty.  Prace  charakteryzowały
się dużą rozpiętością tematyczną jak i jakością
wykonanych  fotografii  co  dodatkowo
utrudniało  podjęcie  decyzji.  
Dyplomy  i  nagrody  zostały  rozdane
ZWYCIĘZCOM na uroczystościach zakończenia
roku szkolnego w ich macierzystych szkołach. 

KATEGORIA  KLASY  I  -  III  szkół
podstawowych:
I  miejsce:  Natalia  Mielczarek  SP  2
"Spacerkiem po lesie"
II miejsce: Natalia Mielczarek SP 2 
"Sójka" 
III  miejsce: Maksymilian Kubiak SP  1
"W chowanego z pajączkiem"

KATEGORIA KLASY IV - VI szkół 
podstawowych:
I  miejsce:  Michał  Mielczarek  SP  2
"Przekąska wiewiórki"

II miejsce:  Natalia Kotlicka SP 1 "Prawie jak
Niagara" 
III  miejsce: Małgorzata  Kacperska  SP  2
"Jelonek".
KATEGORIA gimnazja:
I  miejsce:  Ingrid  Jarzyńska  Gm  2  "Pająk
na rosie" 

II miejsce: Anita Prekop Gm 2 "Biedronka"  

III miejsce: Weronika Sujecka Gm 2 "Jaszczur"
wyróżnienie:  Aleksandra  Winnicka  Gm  2
"Na patyku"

E.R.

http://www.hcv.pzh.gov.pl/


CZYSTA ENERGIA - SŁOŃCE Karta  oferuje  system  zniżek
oraz dodatkowych  uprawnień.
Jej posiadacze  będą  mieli  możliwość
korzystania  z  katalogu  oferty  kulturalnej,
rekreacyjnej  czy  transportowej  na terenie
całego kraju.
Zniżki  mogą oferować nie  tylko instytucje
publiczne,  ale  również  przedsiębiorcy
prywatni.  Przystępując  do  programu
zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny”.  Kartę  przyznaje  wójt,  burmistrz
lub prezydent  miasta  na  wniosek  członka
rodziny wielodzietnej. W naszym przypadku
pracownicy  MOPS  zostali  upoważnieni
do załatwiania spraw związanych z obsługą
i wydawaniem Kart. Liczba instytucji i firm,
które  oferują  zniżki  rodzinom
systematycznie  będzie  powiększana.
Pełną listę  instytucji,  a  także  szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie: 
www.rodzina.gov.pl  ,
www.empatia.mpips.gov.pl  ,
www.mpips.gov.pl

K.P.

Energia pozyskana ze słońca, obok energii
wiatrowej  jest  jedną  z  najczystszych.
Względna emisja dwutlenku węgla z ogniw
Fotowoltaicznych  z  uwzględnieniem  cyklu
życia  elektrowni,  wynosi  19  –  59  g/kWh
wyprodukowanej  energii.  W  przypadku
energii  uzyskanej  z  węgla  kamiennego
z uwzględnieniem  jego  wydobycia,
transportu,  spalenia  i  emisji  CO2 wynosi
1500 g/kWh.  Często słyszymy, że w Polsce
mamy za  mało  słońca,  a  mamy podobne
warunki nasłonecznienia jak w Niemczech.
Szacuje  się,  że  Niemiecki  rynek
fotowoltaiczny wart jest około 10 mld euro
i  jest  liderem  w  Europie.   W  branży
związanej  z  fotowoltaiką  w  Niemczech
zatrudnionych  jest  ponad  60  tys.  osób.
Rozwój  Odnawialnych  Źródeł  Energii
przynosi  nowe  miejsca  pracy  i  stymuluje
rozwój  przedsiębiorczości.  Ceny  paneli
fotowoltaicznych  w  Polsce  będą  coraz
bardziej  przystępne  a  pozyskana  energia
konkurencyjna  w  stosunku  do  paliw
kopalnych.  Promieniowanie  słoneczne
jest niewyczerpalnym  źródłem  energii,
zaś każda  wydobyta  z  ziemi  tona  paliwa
zmniejsza  nasze  zasoby  i  zbliża
do wydobycia tej ostatniej. Nasz kraj opiera
się w ponad 90 % na energii pochodzącej
z węgla. 
- Ogniwa  fotowoltaiczna  to  diody
półprzewodnikowe,  w  których  powstaje
napięcie  elektryczne.  Promieniowanie
słoneczne  wybija  elektrony  w  strukturze
półprzewodnika  którym  jest  krzemowa
płytka.  System  fotowoltaiczny  składa
się z układu ogniw, urządzenia sterującego
i akumulatora.  Energia  elektryczna  może
zostać  użyta  przez  urządzenia  elektryczne
podłączone  do  instalacji.  Cicha,
niezawodna praca i brak emisji szkodliwych
substancji do atmosfery.
- Kolektory  płaskie  zbudowane
są z absorbera  wyposażonego  w  system
czynnika  grzewczego  o  niskiej
temperaturze  zamarzania.  Absorber  jest
to płyta  stalowa,  miedziana
lub aluminiowa, która działa jak wymiennik
ciepła. Powierzchnia absorbera pokryta jest
czernią  selektywną,  czyli  jest  czarna
w zakresie promieniowania krótkofalowego
pochodzącego od słońca i biała w zakresie
promieniowania  podczerwonego
emitowanego przez absorber. Płyta oddaje
ciepło  czynnikowi  grzewczemu,  który
przekazuje je do wody użytkowej.

– Kolektory  skupiające  zbudowane
są ze  zwierciadeł  śledzących  słońce.
W takich  instalacjach  słonecznych
wytwarzane są bardzo wysokie temperatury
czynnika  grzewczego,  które  można
wykorzystać  do  wytwarzania  produkcji
prądu elektrycznego.
Okresowe  zaniki  promieniowania
słonecznego  zmuszają  do  korzystania
z tradycyjnych instalacji grzewczych.
-    Pasywne systemy grzewcze nie wymagają
czynnika  grzewczego.  Idea  polega
na uwzględnianiu  promieniowania
słonecznego  w  trakcie  projektowania
budynków. Budynek wykonany z materiałów
o  dużej  zdolności  absorbowania  energii
słonecznej  i  jej  akumulacji  charakteryzuje
się obniżonym zapotrzebowaniem na ciepło.

Gorąco zachęcam każdego do inwestowania
w  systemy  i  urządzenia  wykorzystujące
odnawialne źródła energii.

A.Ś.

W TUSZYNIE WYDANO JUŻ PIERWSZE
KARTY DUŻYCH RODZIN

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tuszynie 

ul. Żeromskiego24/26, 95-080 Tuszyn tel.
42 614 34 92, 42 232 14 30 pokój 207

Katarzyna Pomorska

W związku z wejściem w życie z dniem 16
czerwca  2014  roku  Rządowej  Karty  Dużej
Rodziny,  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy
Społecznej  w  Tuszynie  można   składać
wnioski o przyznanie w/w Karty. Karta Dużej
Rodziny  przysługuje  rodzinom
z przynajmniej  trójką  dzieci,  niezależnie
od dochodu.  Karta  jest  wydawana
bezpłatnie,  każdemu  członkowi  rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki,  maksymalnie  do  osiągnięcia  25  lat.
Osoby  niepełnosprawne  otrzymają  kartę
na czas  trwania  orzeczenia
o niepełnosprawności. 

Festiwal Piosenki Rosyjskiej

Przez dwa dni 5 i 6  czerwca
2014  w  łódzkim  Teatrze
Muzycznym  odbywał  się
finał  Ogólnopolskiego

Festiwalu Piosenki Rosyjskiej – „Od tradycji
do współczesności”. Tegoroczna  edycja
festiwalu  była  już  czwartą.  Spotkanie
z piosenką  rosyjską  staje  się    tradycją
i wydarzeniem,  które  przypomina
o wielokulturowej  przeszłości  regionu
łódzkiego. Warunkiem udziału w konkursie
było  nagranie  piosenki  i  przesłanie
jej do organizatorów.   Spośród  ponad  600
utworów  jury  wyłoniło  60  finalistów  -
solistów,  duety  i  zespoły.
Wśród  solistów  znalazła  się  uczennica
trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Tuszynie -
Julia Kuśnierczyk, która w finale zaśpiewała
piosenkę z repertuaru Ani Lorak.  
Gratulujemy  i  życzymy  kolejnych
sukcesów.

E.R.

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

l.p. Nazwa zadania Wykonawca Wartość
umowy 

Termin realizacji

1 Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie – 
zadanie zakończone i odebrane protokołem 
odbioru końcowego

 PHU „JONTEX” Piotr Jończyk
Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

59 178,12 zł 06.06.2014 r.

2 Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami 
w ul. Brzezińskiej

 PHU „JONTEX” Piotr Jończyk
Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

94.989,52 zł 23.08.2014 r.

3 Rozbudowa  ul.  Długiej  i  ul.  Aleksandrówek
w Garbowie, gmina Tuszyn – zadanie zakończone
i odebrane protokołem odbioru końcowego

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

339 271,82 zł 21.07.2014 r.

4 Remont  ul.  Rzgowskiej  dz.  Nr  547 i  7  (  od  ul.
Łowickiej  do  ul.  Łódzkiej  )  w Tuszynie,  gmina
Tuszyn

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„PEUK” S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300

Piotrków Tryb

189 420,00 zł 07.08.2014 r.

5 Remont  ul.  Piaskowej  w  granicach  istniejącego
pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyn
– I etap

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR
Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź

246 481,59 25.07.2014 r.

6 Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki 
w Wodzinie Majorackim

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

95-080 Tuszyn

10.340,00 zł 09.08.2014 r.

7 Wykonanie  dokumentacji  projektowo
kosztorysowej  rozbudowy  oświetlenia
w ul. Poddębina

„ARLES ” ul. Obywatelska 106 A, 94-
104 Łódź

6 150,00 zł 17.10.2014r.

M.M.

Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuszyn 

Tuszynek Majoracki Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej 12.656,79 

Bądzyń Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej
Zakup tłucznia do równania dróg sołectwa

6.995,05 
1371,30

Głuchów Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP 
Zakup mebli kuchennych, okapu i przepływowego podgrzewacza wody 

5.495,00 
8235,99

Rydzynki Projekt oraz zabawki na plac zabaw z atestem I etap
Zorganizowanie imprez integracyjnych

796,91 
1.000,00 

Szczukwin Zakup i montaż klimatyzatorów ściennych z opcją grzania 15.092,10 

Żeromin Zakup sprzętu nagłaśniającego 
Zakup kociołków elektrycznych 10 l – 2 szt. 
Zakup warnika do wody 19 l
Zakup zaparzacza 6,5 l
Zakup 10 kompletów stołów z ławkami 
Remont wiaty przystankowej 
Organizacja imprezy integracyjnej 
Zakup 54 ton tłucznia do utwardzenia ul. Patok 

5.000,00 
750,00 
390,00          
356,91 
2.990,00 
500,00            
1.119,50 
2.773,30

Dylew Wykonanie oznakowania dwóch przejść dla pieszych na ul. Włościańskiej 
Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Włościańskiej odcinku od Woli Kazubowej do Górek Małych

1.485,84 
6.994,67

Górkach Dużych Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych  do budowy sanitariatów przy OSP 11.325,45 

Modlica Wymiana drzwi wejściowych i okien w strażnicy OSP 
Ocieplenie sufitu w sali OSP – zakup materiałów

9.336,32 
5.236,04 

Wola Kazubowa Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Bocznej 9.545,31 

Kruszów Zakup krzeseł – 125 szt. i zakup stołów – 20 szt. 16865,15

Zofiówka Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na gimbusa
Wsparcie finansowe imprez integracyjnej dla mieszkańców

2.999,99 
1.683,41 

K.M.



Kościół parafialny pw. św. Krzysztofa
w Tuszynie – Lesie

Renowacja cmentarza
ewangelickiego

Wielki Sukces Gabrysi

1 września 2014 roku przeżywać będziemy 30
rocznicę erygowania naszej parafii.  Jest zatem
okazja, żeby upamiętnić jej krótką, ale bogatą
już  historię.  Rzymskokatolicka  parafia  św.
Krzysztofa w Tuszynie-Lesie w ciągu trzydziestu
lat istnienia już wiele osiągnęła.
Serce  tej  dzielnicy  Tuszyna stanowi  świątynia,
która  gromadzi  całą  lokalną  społeczność
oraz przebywających  tu  gości.  Świątynia
ta powstawała  w  okresie  trudnym  dla  naszej
Ojczyzny.  Przy   ogromnym  wysiłku
mieszkańców  z  Bożą  pomocą  udało
się doprowadzić  dzieło  budowy  do  końca.
W publikacji  pamiątkowej  przedstawiono
dokonania  wspólnoty  parafialnej
w powstawaniu  i  wystroju  kościoła,  kaplicy
szpitala  w  Tuszynie  oraz  na  cmentarzu
grzebalnym. 

proboszcz
ks. kanonik Zdzisław

Góra
Laurki i dyplomy

z podziękowaniami za 26
letnią posługę w naszej

parafii, dla księdza
kanonika Zdzisława  Góry

od dzieci ze Szkoły
Podstawowej 

nr 2 w Tuszynie.  

Zakończył  się  pierwszy  etap  prac
związanych  z  renowacją  dawnego
cmentarza  ewangelickiego  przy  ulicy
Poprzecznej  w  Tuszynie.  Działania
prowadzone  są  przez  grupę
społeczników  współpracujących
z Urzędem  Miasta.  Z  terenu
cmentarza zostały uprzątnięte śmieci
i martwa  roślinność.  Odnaleziono
również  i  oczyszczono  kilka
nagrobków.  Równolegle  prowadzone
są  poszukiwania  dokumentacji
związanej z historią cmentarza. W tym
celu  została  nawiązana  współpraca
merytoryczna z Parafią Ewangelicko –
Augsburską w Pabianicach. Wykonane
dotychczas prace są częścią inicjatywy
mającej  na  celu  upamiętnianie
społeczności ewangelickiej na terenie
gminy Tuszyn.

K.W.

16 kwietnia  w  auli  III  Liceum
Ogólnokształcącego  w  Łodzi    odbyło
się uroczyste   podsumowanie   wojewódzkich
konkursów  przedmiotowych  organizowanych
przez  łódzkie  Kuratorium  Oświaty
we współpracy  z  Łódzkim  Centrum
Doskonalenia  Nauczycieli  i  Kształcenia
Praktycznego.
W czternastu konkursach rywalizowało prawie
dwa tysiące gimnazjalistów. W środę najlepsi
dostali  dyplomy  i  nagrody. 
Gimnazjaliści  rywalizowali  w  14  konkursach.
Każdy dotyczył innego przedmiotu. Finalistami
i  laureatami  zostało  w  sumie  373  uczniów,
wśród  nich  znalazła  się   uczennica  klasy  III
a Gimnazjum  nr  2  w  Tuszynie,   Gabriela
Baran, która  zdobyła  tytuł  laureata
w Wojewódzkim  Konkursie  Języka  Polskiego.
Wyróżnieni  gimnazjaliści  otrzymali  pięknie
wydane  albumy,  przewodniki  i  słowniki.
Finalistom konkursów łatwiej będzie się dostać
do  wymarzonej  szkoły  ponadgimnazjalnej,
bo - oprócz książek - dostali dodatkowe punkty
w  rekrutacji.  Laureaci  muszą  tylko  wybrać
szkoły,  a  miejsca  w  nich  będą  mieć
zagwarantowane.
Udział w takiej uroczystości to wielki zaszczyt
i ogromna przyjemność zarówno dla uczniów
jak  i  ich  rodziców  i  nauczycieli,  dlatego
jesteśmy  dumni,  że  mogliśmy  być  wśród
najlepszych.
Wiemy,  że  nikt  nie  zostaje  laureatem
czy finalistą   bez  trudu.  Na  taki  tytuł  trzeba
solidnie  zapracować,  poświęcić  wolny  czas,
dlatego  serdecznie  gratulujemy  Gabrysi
i cieszymy się razem z nią.
Ponieważ  Gabrysia  uzyskała  również  100  %
wynik egzaminu z matematyki  oraz  z  języka
angielskiego  na  poziomie  rozszerzonym,
a także  najwyższą  średnią  ocen
na świadectwie ukończenia gimnazjum (5,67),
toteż została uhonorowana tytułem Absolwent
Roku  2014.  Dyplom  odebrała  z  rąk  Pań
Barbary  Kozłowskiej  –  Wiceprzewodniczącej
Rady  Miejskiej  oraz  Beaty  Krawczyk  –
Sekretarza  Gminy  Tuszyn,  które  zaszczyciły
swoją  obecnością  uroczystość  zakończenia
roku  szkolnego  2013/14  w  Gimnazjum  nr  2
w Tuszynie.

E.R.

Wydawca: Gmina Tuszyn,
ul. Piotrkowska 2/4, 95 – 080 Tuszyn

Nakład: 500 egzemplarzy

Filmowcy z Gimnazjum nr 2 na Festiwalu Filmoteki Szkolnej
W dniach 9-10 czerwca 2014 r. przedstawiciele
Koła  Filmowego  (Adam  Maślakiewicz
i Katarzyna  Woźniak)   prowadzonego  przez
nauczycielkę języka polskiego panią Katarzynę
Wodzińską     wzięli  udział  w  V  Festiwalu
Filmoteki  Szkolnej  w  Warszawie.  Pierwszego
dnia  reprezentanci  naszej  szkoły  udali
się do Warszawskiej  Szkoły  Filmowej
na warsztaty,   podczas  których  poznali  tajniki
sztuki  filmowej  oraz  mogli  spróbować  swoich
sił,  kręcąc  krótką  etiudę.  Mieli  także   okazję
pracować  na  profesjonalnym  sprzęcie,
pod okiem  ekspertów.  Były  to  dla  nich
niezapomniane chwile, które zapewne na długo
pozostaną w  pamięci.
Drugiego  dnia   Kasia  i  Adam   uczestniczyli
w targach projektów realizowanych w ramach
Filmoteki  Szkolnej  Akcja!    Do  Warszawskiej
Szkoły Filmowej przybyły 42 reprezentacje szkół
z  całej  Polski  w  tym  (reprezentacja  naszego
gimnazjum).   Zaprezentowane   tam  zostały
działania  realizowane  podczas  spotkań  Koła
Filmowego.  Głównym  punktem   prezentacji
była projekcja  pierwszego Szkolnego dzieła -

filmu pt. „Przyjaciel”. Ponadto stoiska
odwiedzali  eksperci  m.in.  Marek
Brodzki  -  reżyser  filmowy,  Sandra
Staniszewska  oraz  Marcel  Sabat  –
aktorzy z filmu „Kamienie na szaniec”.
Rozmowy,  cenne  wskazówki,   jakich
udzielili  na  pewno  zaprocentują
w przyszłości.

E.R.
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