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Rada miasta w Tuszynie uchwaliła Budżet na 2015 r.

Rada Miejska w Tuszynie uchwaliła budżet na rok 2015. 
Ustalono dochody Gminy w łącznej kwocie: 39.392.830,98 zł
Ustalono wydatki Gminy w łącznej kwocie: 40.457.764,72 zł

Wysokość wydatków Gminy na poszczególne zadania:
wydatki inwestycyjne - 4.305.940,58 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami -   3.017.823,00 zł
wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -  759.611,00 zł
realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - 6.353,00 zł
realizacja zadań związanych z oświatą - 683.111,00 zł
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 229.558,39 zł
realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami - 878.500,71 zł
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa - 65.560,00 zł
realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  - 32.109,00 zł
realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 205.127,00 zł
defi cyt budżetu który będzie fi nansowany z wolnych środków - 1.064.933,74 zł
rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 816.224,25 zł
dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi nansów publicznych:
a) Gospodarka mieszkaniowa -160.700,00 zł
b) Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych - 116.935,00 zł
c) Dofi nansowanie „ Przebudowy odcinka drogi powiatowej ” nr 2930E w gminie Tuszyn - 790.000,00 zł
d) Funkcjonowania stanowisk pracy PDGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfi kacji gruntów w UM Tuszyn - 80.000,00 zł
e) Administracja architektoniczno-budowlana  i utrzymanie punktu fi lialnego WKiSO - 112.300,00 zł
f) Instytucje kultury - 988.000,00 zł
g) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne jednostki systemu oświaty - 189.100,00 zł
h) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 12.980,00 zł
i) Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej - 13.800,00 zł
j) Edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł
k) Upowszechnianie kultury i sportu – 125.000,00 zł

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono m. in.:

Infrastrukturę wodociągową:
- Budowę sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach,
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Niedas,

Sporo prac zostanie wykonanych na drogach publicznych gminnych i powiatowych w roku 2015:
- Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2930 w gminie Tuszyn,
- Przebudowę drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44,
- Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie,
- Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 1 w Tuszynie,
- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie,
- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sierosławskiej,
-  Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową sieci gazowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej,
- Budowa infrastruktury transportu publicznego ( Łódź – Rzgów – Tuszyn ) – koncepcja budowy drogi gminnej na odcinku  1 km w Głuchowie 
wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym,

Część budżetu zostanie przeznaczona na Gospodarkę Mieszkaniową i Komunalną:
- Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4, opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej,
-Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Młynkowej i Sportowej
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim
- Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew - Zagrody
- Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach
- Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach
- Budowa oświetlenia w części ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim
- Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej w Wodzinie  Majorackim
- Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie

Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2015 rok została 
opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tuszynie.

Informacja o dowodach osobistych

Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe wnioski na dowody osobiste oraz zmienił się wzór dowodu osobistego.
Na nowych dowodach osobistych nie ma już adresu zameldowania.
Wnioski o dowody osobiste tak jak dotychczas składa się osobiście w Urzędzie Miasta (Pokój nr 7), wyprodukowane dowody również 
odbiera się osobiście.
Ponadto zmieniła się fotografi a do dowodu osobistego.
Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać:
do wniosku załącza się kolorową fotografi ę osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35x45 mm, wykonaną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykonaną na papierze fotografi cznym, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą 
ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz 
zajmowała 70-80% fotografi i, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy.

Dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 roku zachowują termin ważności wskazany na dokumencie i nie należy ich wymieniać.

Grażyna Laciborowska
Urząd Stanu Cywilnego

Wywiad z Członkinią Zarządu Dzielnicy Tuszyn Stare Miasto
Panią Marianną Kotlicką

Działalność społeczna to służba dla społeczności, wśród której mieszkamy. Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkając, pracując w naszym 
mieście, nie angażować się w życie społeczeństwa.

Społecznik musi mieć oczy i uszy szeroko otwarte na wszelkie głosy mieszkańców. Świat, który nas otacza, powinien być najlepszy z możliwych. Uczciwość i sumienność 
w postępowaniu są niezbędnymi elementami relacji społecznych. Budują zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji państwowych. Dzięki uczciwości i sumienności łatwiej 
się nam żyje i pracuje.

Ja od najmłodszych lat jestem społecznikiem. Ucząc się w liceum pedagogicznym, prowadziłam drużyny zuchowe, harcerskie, zdobywając mistrzowskie tytuły.

W latach 70. XX w., pracując w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie, powołałam do życia Komendę Hufca ZHP. Funkcję 
komendanta pełniłam przez 25 lat. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku pracowałam również w radzie Dzielnicy Tuszyn-Stare 
Miasto. Za pracę społeczną w roku 2006 dostałam wyróżnienie honorowe - „Zasłużony dla Tuszyna – za zasługi dla Wspólnoty 
Samorządowej Gminy Tuszyn i działalność na rzecz rozwoju harcerstwa”. Z racji wykonywanego zawodu udzielałam się 
aktywnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Obecnie w radzie dzielnicy działam już trzecią kadencję. Startowałam do rady dzielnicy, żeby ułatwić ludziom życie, zgodnie 
z hasłem wyborczym naszej radnej Iwony Parczewskiej: „Zawsze blisko ludzi”. Nasza rada dzielnicy inicjuje przedsięwzięcia 
na rzecz rozwoju miasta. Występuję do Rady Miejskiej i Burmistrza z wnioskami dotyczącymi dzielnicy. Zgłaszamy również 
wnioski do projektu budżetu gminy Tuszyn. Ubolewamy tylko nad brakiem zainteresowania części mieszkańców sprawami 
dotyczącymi naszego miasta. A przecież nie powinno tak być, „Nic o nas bez nas”. W całym kraju, jak również w naszym 
mieście przybywa osób starszych i będzie przybywać. Seniorzy bowiem zasługują na specjalne wsparcie ze strony władz 
miasta, służby zdrowia. Dlatego uważam, że potrzebny jest lekarz geriatra. A może należałoby rozważyć powołanie rady 
konsultacyjnej – tzw. Rady Seniorów? Aby mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego wpływu na sprawy im najbliższe, 
należałoby stworzyć autonomiczny budżet rady dzielnicy (taki, jaki mają sołectwa). Pragnę dodać, że współpraca z naszymi 
władzami – burmistrzem Witoldem Małeckim i miejskimi radnymi układa się bardzo dobrze (mam porównanie). Wszystkie 
nasze wnioski, przedsięwzięcia są rozpatrywane pozytywnie i realizowane.

Moim marzeniem jest, by nasze miasto było czyste, zadbane, z dużą ilością zieleni (całe skanalizowane, chodniki czyste, 
bez chwastów i krzewów). Jeżeli wszyscy mieszkańcy będą dbali o porządek (a mam taką nadzieję) nasze miasto będzie 
piękniało z dnia na dzień.

Marianna Kotlicka

Podziękowania

Ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację i udział w tak pięknej i szlachetnej akcji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, a w szczególności rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, opiekunom i nauczycielom oraz tym, którzy tego dnia 
postanowili być wolontariuszami i kwestowali. Jesteśmy wdzięczni jako współorganizatorzy akcji za odzew na tak niespodziewaną skalę 
i dziękuję WAM za wielkie i dobre serca.

K.Gabrych-Zawisza

Zadania realizowane przez Referat Techniczno-Inwestycyjny

Nazwa zadania Wykonawca Wartość umowy Termin realizacji

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
wodociągu w ul. Niedas Leśny w Tuszynie.

„VENTILA PROJEKT” Marcin 
Wielgosz Łódź, ul. Moskwa 31 K 11.300,00 zł 31.07.2015 roku

„Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach. „ARLES” ul. Chóralna 14 m 35, 
93-327 Łódź 12.500,00 zł 31.07.2015 roku

„Wykonanie docieplenia budynku strażnicy OSP Wodzinek”. „DANPOL” Wanda Krawętek ul. 
Ludowa 37; 95-080 Mąkoszyn 7.876,00 zł 15.05.2015 roku

Zakupiono 81 szt. krzeseł i 8 szt. stołów konferencyjno bankietowych dla 
sołectwa Wola Kazubowa, w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa 

Wola Kazubowa na 2015 rok.

MEXTRA GROUP s.c. 
Zbożowa 23; Opole 45-837 10.014,36 zł 20.03.2015 roku

Zakupiono dwa kontenery KP-7 (1 kontener otwarty oraz 1 kontener zamknięty ) 
przeznaczone do segregacji odpadów. 7 872,00 zł 11.03.2015 r.

Krystyna Jarzębowska Maciaszek
Joanna Soborowska
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Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie 
w księdze 
wieczystej

Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Powierzchnia działki 
zajmowana pod loka-
lem wraz z udziałem 

w nieruchomości 
wspólnej wyrażona 

ułamkiem

Opis Położenie 
lokalu

Przeznacze-
nie 

nierucho-
mości

Cena lokalu

Termin złożenia 
wniosku przez 
osoby którym 
przysługuje 

pierwszeństwo 
w nabyciu 

nieruchomości

PT1P/00073470/3 36/4 obr 9 5255/68937

I piętro
pokój- 13,78 mkw
pokój – 10,16 mkw

kuchnia – 13,87 
mkw

łazienka – 3,34 
mkw

komórka – 5,7 mkw
komórka – 5,7 mkw 

Pułaskiego 15 
m 23 sprzedaż

35.600 zł 
sprzedaż 
zwolniona 
z podatku 

VAT

29.04.2015 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie od dnia 18 marca 205 r. do 08 kwietnia 2015 r.

Inspektor Urszula Kałuża

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg. Ewidencyjnej 
gruntów

Powierzchnia 
w ha

Opis nierucho-
mości

Położenie  
nieruchomości

Przeznacze-
nie w planie 

miejscowym za-
gospodarowania 
przestrzennego

Cena  
nieruchomości

Termin do 
złożenia 

wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości

PT1P/00055496/9
266/1 obręb 

Głuchów
0,6570

Zabudowana bu-
dynek drewniano 

murowany 
o pow. użytkowej 

260,7 mkw 
drzewostan

Głuchów,  
ul. Podolińska

W części pod 
usługi, produk-

cję, obsługę 
komunikacji 

samochodowej/ 
11 U,P/ w części 

pod usługi zdrowia 
z dopuszczeniem 

funkcji miesz-
kaniowej /1 UZ, 
M/w części pod 

poszerzenie drogi 
35 KD/ w liniach 

rozgraniczających 
15 m/

224.400 zł 
sprzedaż zwol-
niona z podatku 

VAT

29.04.2015 r.

PT1P/00070916/1
91/20 obręb 

Kruszów
0,1441

Zabudowana bu-
dynek usługowy 
o powierzchni 

użytk. 340 mkw, 
budynek gos-
podarczy pow. 
zab. 75 mkw. 
ogrodzenie

Kruszów, ul. 
Trybunalska

Pod usługi, usługi 
komunikacji/7U/ 

ze strefą ochronną 
od sieci gazowej 
Gw ć  200/szer. 

50 m/

290.600 zł 
sprzedaż zwol-
niona z podatku 

VAT

29.04.2015 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie od dnia 18 marca 205 r. do 08 kwietnia 2015 r.

Inspektor Urszula Kałuża

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg ewidencji 

gruntów

Powier-
zchnia 
w ha

Opis 
nierucho-

mości

Położenie 
 nierucho-

mości

Przeznacze-
nie w planie 
miejscowym 

zagospodarowania 
przestrzennego

Cena 
 nieruchomości

Termin do złożenia 
wniosku przez os-

oby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo 

w nabyciu 
nieruchomości

PT1P/00042157/7 55/1 obręb 4- 
miasto Tuszyn 0,4908

niez-
abudowa-

na

Tuszyn,  
ul. Kępica

W części pod 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
/3MN/, w części 
pod poszerzenie 
drogi zbiorczej 

1KDZ / w liniach 
rozgraniczających 

20 m

117.400 zł + 23 % 
podatku VAT 29.04.2015 r.

PT1P/00085429/8 12/35 obręb 16 
miasto Tuszyn 1,7163

Niez-
abudowa-
na drze-
wostan 

ogranicze-
nia: przez 

działkę 
przebiega 

sieć 
kanalizacji 
sanitarnej 

ks 300

Tuszyn,  
ul. Szpitalna

Pod zabudowę 
mieszkaniową 
wielorodzinną /

B1 MW/

511.900 zł + 23 % 
podatku VAT 29.04.2015 r.

PT1P/00073470/3

Udział wynoszący 
61537/68937 

w działce nr 36/3 
obręb 9

0.0625

Niez-
abudowa-
na drze-
wostan

 
Tuszyn, ul. 
Kościuszki

Pod zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinną 
wolnostojąca /

A1 MN/

36.200 zł + 23 % 
podatku VAT 29.04.2015 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta w Tuszynie od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 08 kwietnia 2015 r.

Inspektor Urszula Kałuża

Zakup i montaż piłkochwytów w Szkole w Wodzinie Prywatnym

W marcu 2015 roku wokół boiska w Wodzinie Prywatnym przy ulicy Szkolnej 1 zostały zamontowane piłkochwyty o wy-
sokości 5 m. Powyższą inwestycję Gmina Tuszyn zrealizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia-
łania „ BUD-UJ RAZEM”. Operacja realizuje cel główny 1 strategii rozwoju LGD BUD-UJ RAZEM, tj. „Poprawa jakości 
życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD” oraz cel szczegółowy 3 „Rozwój 
obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój turystyki”. 
Projekt zrealizowany został przy udziale dwóch 
szkół: Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Wodzinie Prywatnym i Gimnazjum im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywat-
nym. Całkowity koszt operacji wyniósł 31 671,27 
złotych, koszt dofinansowania 20 599,20 złotych, 
wkład własny Gminy to 11 072,07 złotych. 
Wykonanie piłkochwytów przyczyni się do pro-
pagowania aktywności fizycznej, zdrowego stylu 
życia i bezpiecznej formy aktywnego wypoczyn-
ku. Zwiększy dodatkowo estetykę i wzrost atrak-
cyjności rekreacyjnej i turystycznej miejscowości. 
Projekt został zrealizowany na terenach cennych 
przyrodniczo, co wpłynie na budowę postaw pro-
ekologicznych wśród mieszkańców poniżej 26 
roku życia. Modernizacja boiska umożliwi organi-
zację rozgrywek sportowych, spotkań o charakte-
rze rekreacyjnym tak mieszkańcom Gminy Tuszyn 
jak i gmin sąsiadujących. Zacieśni się współpraca 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego, 
Stowarzyszenia na rzecz dzieci „Niezapominajka” 
oraz OSP- Wodzinek, Syski, Mąkoszyn. Marzena Kozłowska, Agnieszka Kowalska

SIŁOWNIA PLENEROWA w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku

M iejskie Centrum Spor tu i Wypoczynku w Tuszynie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania BUD-UJ RAZEM złożyło w dniu 29.09.2014r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  
o przyznanie pomocy na inwestycję pod nazwą „ Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni plenerowej w Tuszynie przy ul. 
Noworzgowskiej 20 ”w ramach działania 413 „. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. 
Po rozpatrzeniu złożonego wniosku i przyzna-
niu środków na jej realizację, została podpisana 
w dniu 12.02.2015 r. umowa z Urzędem Marszał-
kowskim, który w 80 % pokrywa koszty inwestycji.  
War tość całe j  operacj i  opiewa na kwotę 
31.200,00 zł netto, z czego 24.960,00 zł netto to 
kwota wnioskowanej pomocy. Ostateczny termin 
realizacji projektu, zgodnie z podpisaną umową, 
przypada na dzień 31.03.2015r. Otwarcie nowej 
atrakcji rekreacyjnej planowane jest na 01.04.br.  
Celem realizowanego projektu jest aktywizacja 
mieszkańców i wzmocnienie więzi z miejscem za-
mieszkania. Dodatkowo operacja ma za zadanie 
promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku. Korzystanie z infrastruktury będzie 
nieodpłatne i ogólnodostępne, pozwoli na rozsze-
rzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej Gminy 
Tuszyn.

Arkadiusz Purymski 

DYREKTOR Miejskiego Centrum 

Sportu i Wypoczynku

WYKAZ SOŁTYSÓW KADENCJA 2015-2019 R   WYKAZ PRZEWODNICZACYCH RAD SOŁECKICH  
2015-2019 R

SOŁECTWO NAZWISKO I IMIĘ NR TEL. NAZWISKO I IMIĘ NR TEL.

Bądzyń Oleksiewicz Bogdan 509 512 071 Szabat Sebastian 696 616 855

Dylew Fałek Jadwiga 507 197 452 Wasilewski Jerzy 503 558 883

Garbów Kamiński Jarosław 514 823 679 Robert Piotr 886 383 995

Głuchów Krawiec Łukasz 504 683 730 Pryczek Marcin 693 944 189

Górki Małe Kokosa Renata 508 649 668 Berent Grzegorz 42 614 41 84

Jutroszew Jach Andrzej 721 298 525 Świątek Mariusz 608369 972

Szczukwin Paturaj Władysław 42 614 40 60 Kiljan Tomasz 507 109 547

Wodzinek Libertowski Jan 600 166 552 Sochacki Waldemar 44 616 03 95

Wodzin Majoracki Pacześ Krzysztof 662 304 322 Frydrych Sławomir 504 445 054

Modlica Kosiada Antoni 506 610 917 Oleksik Tadeusz 502 759 141

Rydzynki Gramsz Rafał 530 129 616 Podgórski Włodzimierz 42 614 49 90

Syski Świerczyński Jacek 510 100 914 Osmulski Eugeniusz 512 140 146

Górki Duże Kopocińska Anna 663 764 889 Zieliński Waldemar 42 614 30 52

Tuszynek Majoracki Berezińska Aleksandra 691 698 806 Sońta Dorota 696 435 401

Kruszów Kudra Izabela 605 088 551 Białowąs Zdzisław 42 614 33 24

Wodzin Prywatny Cander Paweł 600 174 052 Dolna Krystyna 662 040 440

Mąkoszyn Banaszczyk Stanisław 42 614 34 52 Wnuk Ireneusz 602 687 104

Wola Kazubowa Zasada Wiesław 695 960 721 Kuna Zbigniew 667 799 356

Zofiówka Janowska – Olasik 
Izabela 503 535 999 Szcześniak Danuta 606 899 047

Żeromin Walas Renata 605 369 909 Kaya Eliza 518 414 411
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2015 roku na terenie Gminy Tuszyn obowiązują następujące stawki podatkowe  
w poszczególnych podatkach lokalnych uchwalone przez Radę Miejską w Tuszynie

Podatek od nieruchomości na 2015 r. 

L.p. Rodzaj nieruchomości
Określona na 2015 rok stawka 

podatku 
w złotych

1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni

0, 82

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 
od  1 ha powierzchni

2, 65

3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   od 1 m2 powierzchni 0, 12

4. od budynków lub ich części mieszkalnych –  
od  1 m2 powierzchni użytkowej

0, 54

5.
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

od 1 m2  powierzchni użytkowej
19,85

6.
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  
od 1 m2  powierzchni użytkowej

5, 82

7.
od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych   w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  
od  1 m2  powierzchni użytkowej

3, 98

8.

od pozostałych budynków lub ich części:
a) letniskowych – od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) nie wymienionych w lit. a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od  1 m2 powierzchni 

użytkowej

7,77

3,98

9. od budowli

2 %  ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 

3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach 

  i opłatach lokalnych
 

Jarosław Fister 
Kierownik Referatu Podatków i Egzekucji

Aktywizacja Społeczno - Zawodowa na terenie Gminy Tuszyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie dokonał analizy 
zakończenia projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – za-
wodowa na terenie gminy Tuszyn” za 2014r. 
Beneficjenci projektu uczestniczyli w szkoleniach tj. 

PRAWO JAZDY KAT. B - 21 OSÓB 
OBSŁUGA KOPARKO – ŁADOWARKI - 3 OSOBY 
KOSMETYCZKA - 7 OSÓB 
PRAWO JAZDY KAT C - 3 OSÓB 
SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I OBSŁUGĄ 
KOMPUTERA - 12 OSÓB.
WIZAŻ - 3 OSOBY 

W ramach projektu zorganizowano imprezę Mikołajkową dla 60 
dzieci. Jak co roku odbyło się spotkanie Wigilijne podopiecznych 
z przedstawicielami lokalnych władz oraz Kościoła. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie w dalszym ciągu 
dla mieszkańców Gminy Tuszyn oferuje możliwość skorzystania 
z bezpłatnych porad Radcy Prawnego oraz Psychologa.
Spotkania ze specjalistami odbywają się razy w miesiącu, w lutym 
zostały zaplanowane na dzień 19 i 24 w godzinach 15.00 – 18.00. 
Pomoc ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej 
społeczności. 
Od 01.01.2015r. podpisano umowę z Niepublicznym Zakładem 
Pielęgnacyjnym „Bezpieczna Starość” na świadczenie usług 
opiekuńczych na terenie naszej gminy. Usługi opiekuńcze obejmu-
ją pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje także 
Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Umożliwia on dzieciom oraz osobom dorosłym pomoc finansową 
na zakup żywności oraz opłacenie ciepłych posiłków w szkołach 
i przedszkolach. Z tej formy pomocy skorzystało 334 dzieci 285 
osób dorosłych. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 60 
% z budżetu państwa oraz w 40 % z budżetu gminy. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje program 
Rządowej Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinom z co 
najmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Karta oferuje np. 
zniżki na komunikację lub korzystanie z instytucji kultury. Z tej formy 
wsparcia skorzystało już 21 rodzin, natomiast w obecnym okresie 
złożono już 33 wnioski. 
Jednocześnie Ośrodek realizuje pozostałe zadania zgodnie z Ust-
awą o Pomocy Społecznej.

Mariusz Chołuj
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdanie nagród w konkursie „Oto ja, moje pasje i marzenie”

18 marca 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Literackiego „Odkryj w sobie 
Andersena”. Tegoroczne zmagania młodych pisarzy nosiły temat: „Oto ja, moje pasje i marzenia”. Konkurs został zorganizowany w naszej szkole po raz drugi i spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli z terenu powiatu. Patronat nad akcją konkursową objął Burmistrz  Miasta Tuszyna , Polskie Towarzystwo 
Dysleksji z Odziałem w Łodzi  i Starosta Łódzki Wschodni. Zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród przyjęli i swoja obecnością uroczystość uświetnili Pani Zastępca 
Burmistrza Maria Kopczewska, Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Oddziału PTD dr Teresa Wejner,

 Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala,którzy wraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie, mgr Małgorzatą Bendor powitali uczestników i laureatów 
konkursu, Rodziców, nauczycieli i gości zaproszonych.

Postacią towarzyszącą konkursowi był duński baśnio-pisarz Hans Christian Andersen, który od najmłodszych lat borykał się z problemem dysleksji. Dziś dysleksja nie 
stanowi problemu, jest pewnego rodzaju dysfunkcją, która nie przeszkadza nikomu w rozwijaniu umiejętności twórczo-literackich.

 Celem konkursu zorganizowanego przez Pedagog Lidię Perek było rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych, motywowanie do samodzielnego redagowania 
wypowiedzi pisemnej oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych. Wpłynęło wiele ciekawych prac literackich, z czego wybrano te najcenniejsze i najlepsze. 
Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach. Pierwszą stanowili uczniowie bez opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej a drugą dzieci ze stwierdzoną dysleksją. 
Uczniowie laureaci I kategorii to:

W kategorii uczniowie nie posiadający 
opinii z poradni psychologiczno-peda-
gogicznej:

I. Sebastian Milewski SP w Kurowicach
II Julia Bursiak SP Guzew
III Oliwia Siniarska SP Wodzin Pry-
watny

wyróżnienia:
Agnieszka Maliszewska SP  
w Wiśniowej Górze

Łukasz Muras SP w Kurowicach
Klaudia Fronczak SP w Kurowicach
Martyna Lauk SP w Wiśniowej Gorze
Wiktoria Tyluś SP w Bukowcu
 
W kategorii dzieci z opinią z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej:
I Michał Mielczarek SP Nr2 w Tuszynie
II Jessica Brzezińska SP1 w Tuszynie
III Norbert Wachowicz SP1 w Tuszynie

Nasi Sportowcy

W dniach 21-22 marca 2015 roku w Krakowie odbył się II Puchar Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej.
W imprezie tej mogli brać udział pracownicy Urzędów Gmin i Miast, zakładów i jednostek budżetowych danej gminy, sołtysi bądź też 
radni danej gminy lub miasta a także reprezentacje powiatów.
Po raz pierwszy w tego typu imprezie wzięła udział także reprezentacja samorządowców z gminy Tuszyn, złożona z pracowników 
Urzędu Miasta w Tuszynie oraz pracowników gminnej jednostki budżetowej, których wspierał również sołtys wsi Modlica.
Miło nam poinformować, iż Reprezentacja Urzędu Miasta w Tuszynie reprezentująca niejako cała naszą gminę zajęła IV miejsce, co 
należy uznać za przyzwoite osiągnięcie, zważywszy na fakt, iż wystąpiliśmy po raz pierwszy w tego typu zmaganiach o charakterze 
ogólnopolskim.

W skład naszej reprezentacji wchodzili:

Grzegorz Wnorowski
Dariusz Cieśliński
Jarosław Fister
Tomasz Smykacz
Dariusz Pomykała
Józef Ścibor
Antoni Kosiada
Marek Owczarek

BIAŁA SOBOTA –
 AKCJA PROFILAKTYCZNA 

 W PRZYCHODNI

To już druga akcja profilaktyczna zorganizowana przez Samorządową Przychodnię Zdrowia w Tuszynie z okazji Dnia Kobiet - 7 
marca 2015 roku, która przyniosła dobre efekty. Około 70 pacjentów skorzystało z badań lekarzy specjalistów: onkologa, pulm-
onologa, urologa, lekarza rehabilitacji, ginekologa.
Nasze działania wspierały Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyki Raka Piersi w Łodzi z Wojewódzkiego Sz-
pitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Mieszkańcy Tuszyna mogli skorzystać z porad dietetyka, wykonać badania 
spirometryczne oraz skorzystać z zajęć edukacyjnych, min. nauki samobadania piersi na fantomach. 
Dla matek karmiących i kobiet w ciąży zorganizowano spotkanie z Międzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach profilaktycznych.
Żaneta Karczewska 

Kierownik 
SPZ w Tuszynie

PORADA RECEPTUROWA

Od 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t 
Dz. U. 2011.277.1634, z późn. zm.). Nowelizacja ta dodała do art. 42 ust.2-5 wprowadzając tzw. poradę recepturową

Dla pacjenta oznacza to, że:
Zgodnie z Art.42.ust.2. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji 

leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to 

uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;

2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być 

odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

W związku z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi pacjenci, którym będą mogli skorzystać z porad recepturowych powinni 
wystawić upoważnienia do odbioru recepty/zlecenia na wyroby medyczne dla osób wskazanych w ust.3.

Żaneta Karczewska 
Kierownik 

SPZ w Tuszynie

Dopłaty do paliwa rolniczego - kiedy i ile zwrotu podatku akcyzowego? 

Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Na jaką dopłatę mogą w przyszłym roku liczyć gospodarze?
Stawka w 2015 roku pozostaje bez zmian. Rolnik otrzyma 0,95 zł na litr oleju. Rozporządzenie ustalające stawkę zostało opublikowane 
28 listopada. Zwrot dotyczy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który jest wykorzystywany w produkcji rolnej. 
Jest obliczany na podstawie faktur VAT, które przedstawia rolnik, potwierdzając w ten sposób zakup oleju. Rozporządzenie wydała Rada 
Ministrów na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379, z późn. zm.).
Kwota limitu: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
W 2015 roku, tak, jak w poprzednich latach, będą 2 terminy składania wniosków o zwrot. Dokument składa się do wójta lub burmistrza 
(zależnie od miejsca położenia gruntów), dołączając faktury VAT lub ich kopie. 
I termin: od 2 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. Faktury mogą pochodzić z okresu od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
II termin: od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Faktury mogą pochodzić z okresu od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Inspektor Krystyna Dziuda

Dopłaty do materiału siewnego w 2015 

Od 15 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty związane z wykorzystaniem materiału do siewu lub sadzenia. 
Rolnik, który posiada min. 1 ha gruntów rolnych, na których wysiewa lub sadzi materiał kategorii elitarny lub kwalifikowany, może ubiegać 
się o dopłatę. Agencja Rynku Rolnego podała termin, w którym można składać wnioski w oddziałach terenowych. Pismo o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego powinno trafić do biura ARR w terenie między 15 stycznia a 25 czerwca 2015. 
Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą następujących gatunków roślin uprawnych: 1) wśród zbóż: 
jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; 2) wśród roślin strączkowych: 
bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; 3) ziemniaka Do wniosku 
należy dołączyć fakturę zakupu materiału siewnego albo dokument wydania z magazynu materiału (w przypadku przedsiębiorców lub 
rolników posiadających wpis do ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym). Rolnik załącza wszystkie zaświadczenia 
o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych (obrotowych) albo składa oświadczenie o wielkości 
ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie. Potrzebny będzie też formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. 
UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. 
Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat 
podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. 

Inspektor Krystyna Dziuda
Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa

K.Gabrych-Zawisza
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W roku 2014 na usługi remontowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przeznaczył kwotę 352 500 zł. 
W porównaniu z rokiem 2013 gdzie dotacja była wyższa i wynosiła 203 022 zł. a w roku 2014 z budżetu gminy otrzy-
maliśmy 162 300 zł dostrzegalny jest wzrost środków finansowych na ten cel. W ubiegłych latach remonty ograniczały się 
głównie do działań najpilniejszych i tych, które pozwalały na bezpieczne użytkowanie zasobu mieszkaniowego. W zeszłym 
roku wykonane prace remontowe w znacznym stopniu poprawiły stan techniczny budynków, a także warunki zamieszkiwa-
nia najemców pod względem higienicznym i estetycznym. 
Do większych zadań remontowych wykonanych w roku ubiegłym należy zaliczyć:
1. Pokrycie papą termozgrzewalną budynków mieszkalnych przy ul. Batorego 4, ul.3 Maja 30, ul. Sobieskiego 2 i ul. Naru-

towicza 11a w Tuszynie.
2. Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. M. C. Skłodowskiej 4 oraz docieplenie zachodniej ściany budynku miesz-

kalnego w Głuchowie ul. Długa 79.
3. Zmodernizowanie instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Chłopickiego 7 w Tuszynie a w budynku przy ul. Chłopick-

iego 8 zmodernizowana została instalacja wodociągowo-kanalizacyjna.
4. W budynku przy ul. Molenda 2 w Tuszynie wykonano nowa instalację wod.-kan. a lokale w budynkach przy ul. Pabianicka 

2 i ul. Krótka 7, które nie posiadały bieżącej wody zostały wyposażone w instalację wodociągową.
5. W lokalu użytkowym w którym mieści się filia Przedszkola Miejskiego nr 1 zostały wymienione okna.
6. Odnowione zostały klatki schodowe: 3 w bloku przy ul. Szpitalnej 4, w budynkach przy ul. Parkowej 4, ul. Mickiewicza 

19 i ul. Domowicza 43/45.
Wykonano szereg innych robót remontowych np.: wymianę drzwi wejściowych do budynków, remonty punktowe dachów, 
naprawy instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan. itp.
W ubiegłym roku został zmodernizowany i wyposażony w dodatkowe urządzenia plac zabaw na os. Brzezińska w Tuszynie 
co ma wpływ nie tylko na estetykę ale cieszy najmłodszych mieszkańców osiedla.
Pragnę nadmienić, że ZGM w Tuszynie co rocznie w oparciu o podejmowane uchwały wspólnot mieszkaniowych odprow-
adza środki finansowe na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych. Jest to kwota ponad 120 000 zł. W roku 2014 
w budynkach mieszkalnych WM Brzezińska 21 i WM Brzezińska 25 wykonana została instalacja gazowa.
Ocieplone zostały częściowo budynki mieszkalne następujących wspólnot WM Brzezińska 27, WM Brzezińska 21, WM 
Brzezińska 25 i WM Mickiewicza 47, a w budynkach mieszkalnych WM Kozietulskiego 6, WM Plac Reymonta 1, WM 
Brzezińska 19 odnowione zostały klatki schodowe natomiast budynki WM Pułaskiego 6 i WM Kozietulskiego 6 podłączono 
do kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycje te na pewno poprawiły komfort użytkowania lokali przez ich mieszkańców i mają pozytywny wpływ na czystość 
środowiska.

Teresa Rygielska

Apel do Mieszkańców Gminy Tuszyn

Urząd Miasta w Tuszynie apeluje do mieszkańców o prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, polegające na  
umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umiesz-
cza się również na ogrodzeniu przy bramie ( zgodnie z przepisem art. 47 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne „ Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.”

za niedopełnienie obowiązku w zakresie umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, zgodnie z art 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy-
kroczeń, ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zmianami) wymierzana jest kara grzywny do 250 złotych.

Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne w pracy zespołów 
ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się do szybszego dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia. W przypadku 
wezwań, do których dysponowane są zespoły ratownictwa medycznego niejednokrotnie istotne znaczenie mają minuty, 
a nawet sekundy. Dlatego ważne jest, aby zespół ten bez problemów ( m.in. szukanie właściwego budynku ) mógł 
dotrzeć do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielić jej jak najszybciej medycznych czynności ratun-
kowych. 

Podjęcie ww. działań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Inspektor Urszula Kałuża

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa

Program Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej i Gimnzajum w Wodzinie Prywatnym

„Dbajmy o piękno przyrody - tropami zwierząt” to program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Wodzinie Prywatnym. Program realizowany jest przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.

Termin rozpoczęcia realizacji programu – 01.10.2014 r.
Termin zakończenia realizacji programu – 20.06.2015r. 
Całkowita wartość zadania wynosi – 9618,00 zł., w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej szkoła uzyskała – 8656,00 zł. Wkład własny gminy wynosi – 962,00 zł. 
Program „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” pod nazwą „Dbajmy o piękno przyrody – tropami zwierząt” ma na celu skutecz-
ne i efektywne kształcenie właściwych postaw proekologicznych i poznawanie przyrody poprzez udział w wycieczkach, konkursach, akcjach 
ekologicznych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
W ramach programu przewidziano do realizacji następujące zadania:

Zaplanowano 4 wycieczki: 
Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego dla uczniów klas III – VI. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzą Rezerwat Niebieskich 
Źródeł i Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Odbędzie się spacer ścieżką dydaktyczną rezerwatu – celem poznawania 
chronionych gatunków roślin i zwierząt. Uczniowie zwiedzą również Rezerwat Geologiczny w Nagórzycach, Mikrokosmos w Ujeździe oraz 
Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.
Wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla uczniów klas III – VI - poznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt oraz rumowisk skalnych 
w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Zwiedzanie Jaskini Raj, pomnika przyrody (Dąb Bartek), udział w zajęciach o tematyce poświęconej 
zagadnieniom edukacyjnym na temat ochrony przyrody na terenie parku.
Wycieczka do Arboretum w Rogowie, dla uczniów klas I - VI - zwiedzanie terenu Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, zwiedzanie 
Muzeum Lasu i Drewna, poznanie arboretum i alpinarium oraz zajęcia terenowe w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej.
Wycieczka do Palmiarni w Łodzi dla uczniów klas I - VI - poznanie egzotycznych gatunków roślin. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
w Łodzi przez uczniów klas I - VI - poznanie zróżnicowania gatunkowego zwierząt i ich przystosowanie do życia w różnych środowiskach.

Konkursy:
Quiz wiedzy ekologicznej w formie testu dla uczniów kl. IV-VI pod nazwą ”Z ekologią za pan brat”,
Quiz wiedzy o środowisku dla klas II-III „Zwierzęta łąk i pól”
Konkurs plastyczno – techniczny (makieta) dla uczniów klas I-III pt. „Las i jego mieszkańcy,
Konkurs poezji ekologicznej dla uczniów klas IV-VI pt. „Żywe cuda natury”
Konkurs plastyczno- techniczny dla klas III-VI „Najciekawszy owad w Mikrokosmosie” polegający na wykonaniu owada w przestrzeni.

Zakup pomocy dydaktycznych:
„Poznajemy zwierzęta chronione” - Przewodnik do plecaka,
„Zwierzęta chronione” – zestaw 9 plansz + wskaźnik PCV
Filmy przyrodnicze:
Najdziwniejsze zjawiska przyrody,
Największe cuda przyrody,
Życie gadów i płazów,
Życie ssaków,
Zadziwiające życie bezkręgowców,
Gry przyrodnicze:
Mini quiz przyroda i geografia Polski
Dzikie zwierzęta”
„Fauna” Junior
Memo „Tropy zwierząt” – gra pamięciowa 
Inne zaplanowane w ramach programu działania:
- wykonanie wystawy prac plastyczno - technicznych laureatów konkursu pt. ”Las i jego mieszkańcy”,
- prezentacja najpiękniejszej poezji ekologicznej na apelu szkolnym,
- spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Kolumna gminy Tuszyn,
-  prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji przyrody dotyczących fauny Polski w klasach IV – VI, do których zostaną wykorzystane 

zakupione w ramach wniosku pomoce dydaktyczne,
-  spotkanie z przedstawicielem firmy „Bizmex” w Kruszowie w celu pogłębiania wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
-  zorganizowanie na terenie szkoły akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi oraz „Nie wszystko na wysypisko”, czyli zbiórka 

zużytych baterii, kartridżów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, puszek, plastików typów PET, plastikowych nakrętek oraz 
makulatury.

Dzięki uczestnictwu szkoły w programie uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu znajomości roślin i zwierząt chronionych oraz różno-
rodnych form ochrony przyrody w Polsce. Poprzez wyjazdy, prelekcje, spotkania z przedstawicielami różnych firm, konkursy i inne działania 
programowe, uczniowie pogłębią wiadomości z zakresu ekologii. W wyniku realizacji akcji „Nie wszystko na wysypisko” oraz innych działań 
objętych programem zwiększona zostanie świadomość na temat segregacji odpadów i odpowiedzialność społeczeństwa za stan środowiska 
przyrodniczego.

W Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizowany jest program edukacji ekologicznej pod nazwą „Zielona porcja 
energii”. Program realizowany jest przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Termin rozpoczęcia realizacji programu – 01.10.2014 r.
Termin zakończenia realizacji programu – 20.06.2015r. 
Całkowita wartość zadania wynosi – 9.970,00 zł., w tym z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej szkoła uzyskała – 8.973,00 zł. Wkład własny gminy wynosi – 997,00 zł. 
Program „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” pod nazwą „Zielona porcja energii” ma na celu kształtowanie właściwych 
postaw proekologicznych, poznawanie konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii, kształcenie umiejętności korzystania z zasobów 
przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku w wyniku działalności człowieka oraz rozwijanie wrażliwości na 
problemy środowiska poprzez udział: w wycieczkach, konkursach, akcjach ekologicznych, spotkaniach i zajęciach z ciekawymi ludźmi

W ramach programu przewidziano do realizacji następujące zadania:

Zaplanowano 3 wycieczki: 

Wycieczka do Bełchatowa. Zwiedzanie największej w Polsce kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, poznanie procesu technologicznego 
produkcji energii elektrycznej. Zwiedzanie strefy wiatrakowej wytwarzającej energię odnawialną, poznanie zagadnień związanych z rekulty-
wacją terenów górniczych: Bełchatów, Góra Kamieńsk, Słok.
Wycieczka do Kłodawy – Uniejowa. Zwiedzanie Kopalni Soli, Kaplicy Św. Kingi, gorące źródła wód geotermalnych.
Wycieczka do Porąbki Żar: zwiedzanie Elektrowni Szczytowo- Pompowej, pobyt w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu.

Konkursy:

Makieta – „Ekologiczna mapa gminy” – konkurs techniczny polegający na wykonaniu makiety gminy Tuszyn z umieszczeniem na niej punktów odna-
wialnych źródeł energii, punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz najważniejszych obiektów charakterystycznych dla danej miejscowości w gminie.
Konkurs wiedzy ekologicznej „Ochrona przyrody w Polsce”.
Konkurs na fotoreportaż pt. „Korzyści płynące z zastosowania odnawialnych źródeł energii”, polegający na przygotowaniu fotoreportażu 
z poby w gospodarstwie, w którym występują odnawialne źródła energii.
Konkurs poezji ekologicznej pt. „Ziemia – nasze wspólne dobro”.
Konkurs literacki pt. „Z ekologią za pan brat”, który polega na napisaniu pracy z zastosowaniem technologii informacyjnej.
Konkurs matematyczny pt. „Drugie życie elektrośmieci” – test zawierający treści z zakresu gospodarki odpadami.

Pomoce dydaktyczne:

Film DVD „Odnawialne źródła energii dla rolnictwa.

Inne działania zaplanowane w programie:

Prowadzenie zajęć z podstawy programowej lekcji chemii, fizyki, biologii.
Spotkanie z przedstawicielami Firmy „Eko-Perfekt” z Piotrkowa Trybunalskiego.
Spotkanie z przedstawicielami Firmy „Bizmex” z Kruszowa.
Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”.
Akcja ekologiczna „Dzień Ziemi”.
Dzień Elektrośmieci i innych odpadów – Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Przekazanie zebranych odpadów odpowiednim firmom.

Prezentacja najpiękniejszej poezji ekologicznej oraz zorganizowanie wystawy najciekawszych prac plastyczno- technicznych. 

 
Kształtowanie postawy proekologicznej uczniów jest od wielu lat jednym z głównych zadań edukacyjnych szkoły. Poprzez aktywny kontakt 
z przyrodą kształtowane są postawy proekologiczne uczniów. Organizowanie zajęć w terenie stwarza okazje do bezpośredniego poznawania 
środowiska przyrodniczego, umacniania więzi z przyrodą, zaspokajania podstawowych potrzeb: ruchu, poszukiwania, doświadczania. Kontakt 
z przyrodą wywołuje u młodzieży żywe i silne uczucie, gotowość do poznawania jej, ochrony i uczestnictwa w jej życiu. Zaś poprzez selektyw-
ną zbiórkę odpadów uczniowie uczą się odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Małgorzata Tomaszewska
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Materiał Informacyjny Gminy Tuszyn 005073715

Program współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działalność wspomagająca opiekę społeczną – poprzez nieodpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne oraz pomoc materialna dla 
najuboższych i potrzebujących – Stowarzyszenie „Tuszyn Naszych Marzeń” – 2.500,00 zł
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – poprzez prowadzenie działań w zakresie pobudzenia aktywności życiowej i integracji 
seniorów 
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Łodzi Koło Nr 10 w Tuszynie – Lesie – 3.650,00 zł
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Łodzi Koło Nr 11 „Marzenie” w Tuszynie – 5.150,00 zł
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej – poprzez organizację imprez i przedsięwzięć na rzecz pobudzania lokalnej 
świadomości wspólnotowej mieszkańców oraz ich integracji – Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzynki” 
- 2.500,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin – Stowarzyszenie „Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy – 12.980,00 zł

Dotacja celowa dla klubów sportowych

Miejski Klub Sportowy – 40.500,00 zł
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „ Tuszyn ” - 32.000,00 zł
Klub Sportowy „ Fenix Team ” - 5.000,00 zł
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wodzinie Prywatnym – 4.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „ Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn ”– 3.000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ AKADEMIA ” Tuszyn – 40.500,00 zł 

Pogrzeb Księdza Prałata Stanisława Wieteski 

Dnia 17 stycznia 2015 roku zmarł, 
opatrzony świętymi sakramentami 
w 90 roku życia i 62 roku kapłaństwa

Ś. P. 
Ksiądz Prałat 

Stanisław WIETESKA 
Kanonik Honorowy Kapituły

Archikatedralnej Łódzkiej 
były Proboszcz parafii Świętego 

Witalisa w Tuszynie
Pogrzeb odbył się w kościele para-
f ia lnym pw.  Świętego Wi ta l isa 
w Tuszynie, w czwartek 22 stycznia 
o godz. 11.00.
Po Mszy św. nastąpiło złożenie Ciała 
do grobu na cmentarzu parafialnym 
w Tuszynie.

Ks. Stanisław Wieteska urodził się 3 maja 1925 
r. w Konopkach. Po latach okupacyjnej młodości 
naznaczonej udziałem w walce o wolność Ojczyz-
ny wstąpił do WSD w Łodzi. Święcenia kapłańskie 
przyjął 14 czerwca 1953 r. w Łodzi z rąk bp. Mi-
chała Klepacza.
Droga kapłańskiego życia wiodła Księdza poprzez 
bycie wikariuszem (lata 1953 – 1962) w parafiach 
Wniebowzięcia NMP w Rogowie, Najświętszego 
Serca Jezusa w Tomaszowie Maz., św. Jakuba 
Apostoła w Głownie i św. Wojciecha w Łodzi.
Był proboszczem w parafiach: MB Częstochows-
kiej w Żeroniach, św. Marii Magdaleny i św. Kle-
mensa w Sędziejowicach i św. Jana Chrzciciela 
w Buczku (lata 1962 – 1971). Kolejne 31 lat życia 
to przewodzenie wspólnocie tuszyńskiej Parafii 
św. Witalisa Męczennika (1971 – 2002) i pełnienia 
funkcji dziekana dekanatu tuszyńskiego (przez 28 
lat). Ta działalność miała dwa główne wymiary: na-
jpierw to troska o sprawy materialne parafii, którym 
przewodził, niezliczone remonty, naprawy, konser-
wacje, a także budowa kaplic czy kościoła (Tuszyn 
Las). Jednak największy oddźwięk i sympatię 
wzbudzały w Jego osobowości pogoda ducha, 
szczera życzliwość i serdeczny kontakt z wiernymi

9 października 1991 r. abp Władysław 
Ziółek mianował ks. Stanisława Wieteskę 
kanonikiem honorowym Archidiecezjalnej 
Kapituły Łódzkiej, a 5 kwietnia 2000 r. 
Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył Go 
godnością prałata. Ks. Prałat zmarł nagle 
17 stycznia 2015 roku.

Bogdan Wasilewski

Lekcja Historii 

W ramach współpracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie z łódzkim oddziałem IPN z inicjatywy Barbary Kiragi odbyły się w dniu 28 stycznia 
2015 roku kolejne zajęcia przeprowadzone przez pracownika instytutu. Tym razem uczniowie klasy VI zapoznali się z tematem pt.:,, A więc woj-
na- polski wrzesień- 1939”. Lekcja została urozmaicona archiwalnymi nagraniami, bogatym materiałem ikonograficznym. Prowadzący położył 
nacisk na sytuacje ludności cywilnej w czasie wojny, zwłaszcza dzieci często osieroconych i pozostawionych samych sobie.
Było to ciekawe urozmaicenie zajęć dydaktycznych, uczniowie z zainteresowaniem słuchali i chętnie odpowiadali na pytania. W II semestrze 
zaplanowane jest następne spotkanie dotyczące bajek i anegdot z PRL-u.

Katarzyna Gabrych-Zawisza

Zaproszenie do udziału w V edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają  
do udziału w konkursie grantowym  

“Fundusz dla Przyrody”.

Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony 
przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. W 2015 
roku preferowane będą projekty, promujące wszelkiego rodzaju urządzenia i rozwią-
zania pomagające w sposób szczególny gatunkom zagrożonym i rzadkim w pobliżu 
zabudowań ludzkich. Preferowana będzie pomoc następującym grupom zwierząt: 
(jak np. pszczolinki, złotolitki, murarki, jerzyki, kawki, pustułki, mazurki, bociany bia-
łe, nietoperze). Na szczególną uwagę tym razem zasługiwać będą trwałe rozwiąza-
nia – np. schronienia wmurowane w nowe budynki.
Zasady udzielania dotacji celowej w 2015 r.: http://www.funduszdlaprzyrody.org/

Studniówka 2015 

Pośród mroźnego wieczoru, 31 stycznia, nasi tegoroczni maturzyści bawili się na balu studniówkowym, na który czekali wiele miesięcy 
a nawet i lat. Uroczystość odbyła się w „ Hoteliku Bej” o godzinie 19.00. Podczas oficjalnej części mieliśmy okazję wysłuchać przemówień 
naszych zaproszonych gości w tym również pani dyrektor i wychowawczyni klasy III. Nie zabrakło także słynnych słów naszego wieszcza 
narodowego: „ Poloneza czas zacząć…..”. Taniec o wieloletniej tradycji w wykonaniu 8 par maturzystów wprawił w zachwyt wszystkich 
obecnych na sali gości. Dziewczęta w przepięknych sukniach, mężczyźni w eleganckich garniturach zatańczyli do melodii poloneza  

z „Pana Tadeusza”. Następnym punktem wieczoru było przedstawienie, w którym maturzyści odegrali humorystyczną scenkę z matury ustnej 
2015 z języka polskiego. Na koniec uczniowie zaśpiewali piosenkę o nauczycielach. W końcu przyszedł czas na posiłek i tańce do białego 
rana. Uczniowie i nauczyciele bawili się wspólnie w rytm muzyki zaproponowanej przez DJ’a. Taniec, śpiew, śmiech wypełniały cały czas 
salę taneczną. To był bardzo udany bal studniówkowy.

Bezpieczne kontakty z psem

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyły się warsztaty dla klas pierwszych: 
„Bezpieczeństwo w kontaktach z psem” prowadzone przez pana An-
drzeja Niedzielskiego oraz wolontariuszy z fundacji ”Ama Canen”. 
Specjalnymi gośćmi były psy – pracujące na co dzień jako terapeu-
ci w szkołach, przedszkolach, a także szpitalach – DRAKA, LADY, 
ARGO.

Katarzyna Gabrych-Zawisza

NIE KUPUJ, ADOPTUJ!

Cudny, niewielki piesek o wesołej naturze. Ma fantastyczny kon-
takt z człowiekiem. Przywiązuje się do opiekunów. Jest łagodny, 
ciepły i kochany, choć początkowo troszkę nieufny. Przyjaciel-
sko nastawiony do ludzi i zwierząt. Potrzebuje nowego domu.  
Tel. 42 – 232 – 13 – 85 wew 51

Rolnik z komputerem „e Doradca ziemi łódzkiej”

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach od 1 grudnia 2014 roku uruchomił portal „e-Doradca ziemi łódzkiej” 
w ramach projektu pn. „e-Doradca ziemi łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013.
W tej chwili trwają prace na portalu mające na celu uruchomienie narzędzi monitorujących liczbę osób korzystających z usług on-line 
(wskaźnik rezultatu).
Dyrekcja ŁODR zs. w Bratoszewicach informuje, że od 16 lutego 2015 r. platforma zostanie uruchomiona dla wszystkich użytkowników i osób 
korzystających z usług ŁODR. Usługi portalu będą udostępnione po uprzednim zarejestrowaniu się.

Po zalogowaniu się użytkownik może:
1. zarządzać produkcją roślinną w swoim gospodarstwie
2. zlokalizować najbliższą siedzibę ŁODR wraz z danymi kontaktowymi doradców
3. szybciej wymieniać się informacjami z doradcą
4. przesłać do ŁODR dokument sygnowany podpisem elektronicznym
5. pobrać schematy dokumentów elektronicznych używanych do komunikacji z ŁODR
6. skorzystać z powiadomień SMS
7. skorzystać z darmowych kalkulatorów
8. pobrać najnowsze informacje dotyczące cen produktów rolnych oraz środków ochrony roślin
9. wprowadzić swoje dane do bazy wystawców na targach organizowanych przez ŁODR.

Źródło: www.lodr-bratoszewice.pl

Monika Wójcik
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Ferie w Tuszynie

W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie przygotował dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji. Najmłodsi uczestniczyli 
w balach karnawałowych, brali udział w przedstawieniach teatralnych („Zajęcza Chatka” i „Dwie Dorotki”), odbył się recital iluzjonistyczny 
mistrza Łukasza Podymskiego. Różnorodne warsztaty: patchwork, decoupage, modelarskie, podstaw improwizacji gitarowej, perkusyjne, 
komiksu, karykatury oraz taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto można było miło spędzić czas na świetlicach, wziąć 
udział w turniejach i rozgrywkach między świetlicowych, pobawić się w sali zabaw czy też spróbować swoich sił muzycznych grając na 
instrumentach podczas jam session, czyli sesji improwizacyjnych.

30 stycznia 2015r. zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z panem Zbigniewem Kołba fizykoterapeutą, twórcą książki: „Krioterapia. To 
warto wiedzieć.” Tematyka spotkania dotyczyła zdrowia, a omawiane kwestie to m.in.: leczenie niską temperaturą, leczenie bezsenności, 
przyswajania witamin i minerałów.

Komisariat Policji w Tuszynie przy udziale Jarosława Zawadzkiego i MOK w Tuszynie zorganizował w dniu 6 lutego 2015r. w murach 
domu kultury II Akcję Honorowego Oddawania Krwi „KRWIODAWCA POSZUKIWANY”. Osoby, które pozytywnie przeszły proces kwa-
lifikacji i oddały krew wzięły udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Esbank Bank Spółdzielczy w Tuszynie oraz Urząd Miasta 
w Tuszynie.

Beata Redzynia

Przedstawienie teatralne zajęcza chatka Bal karnawałowy w Tuszynie

Dzień Krwiodawstwa Warsztaty karykatury i komiksu
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Szkolne Koło Caritas

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy uczniowie ze „Szkolnego Koła Caritas”działającego przy Szkole Podstawowej Nr 
1 w Tuszynie brali udział w dniach 13-14 marca 2015 r. w zbiórce żywności w ramach akcji Caritas: „Tak, Pomagam.”Organizacją za-
jęła się s. Mirosława Atlińska. Głównym celem akcji jest zebranie jak największej ilości produktów spożywczych, zwłaszcza z długim 
terminem przydatności do spożycia. Zebrane produkty zostaną przekazane podopiecznym PZC i SKC w postaci paczek żywnościo-
wych dla najbardziej potrzebujących.
Warto przypomnieć,że „Szkolne Koło Caritas” to nie tylko pomoc w okresie przedświątecznym. Każdego roku tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego uczniowie z biedniejszych rodzin dostają wyposażenie w postaci plecaków szkolnych i przyborów niezbędnych do 
pracy każdego ucznia.
Ponadto dzięki aktywnej pracy dzieci, s. Mirosławy Atlińskiej wspierany jest Dom Małego Dziecka w Łodzi, a dokładniej jego najmłod-
si mieszkańcy.
Działalność budzi podziw, szacunek. Uczy dobroci dla drugiego człowieka, a chęci do pomocy u uczniów, rodziców, nauczycieli 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie nigdy nie brakowało.

Katarzyna Gabrych-Zawisza

Dzień Otwarty w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

Dzień 15 marca 2015 roku był Dniem Otwartym w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie 
Prywatnym. Przybyłe dzieci, rodzice oraz przedszkolaki mieli okazję uczestniczyć w wielu różnorodnych atrakcyjnych zajęciach. 
Na sali gimnastycznej pokonywali tor przeszkód, bawiły się z użyciem chusty animacyjnej, obserwowały eksperymenty z użyciem 
wielu artykułów spożywczych przygotowane przez trzecioklasistów, stworzyły kilkumetrowy obraz „Wiosna”. W salach oddziału 
przedszkolnego po pysznym poczęstunku przeszły do przygotowanej Sali kinowej, gdzie obejrzały bajki edukacyjne, następnie 
uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych. Przez cały czas najmłodszych wspierały, wspomagały wolontariuszki ze szkol-
nego klubu „Iskierka”. Podjęte działania sprawiły wszystkim wiele radości i zadowolenia. Dowodem na to, że dobry nastrój nikogo 
nie opuszczał jest fakt, iż dzieci nie chciały opuszczać przedszkola i wracać do domu.

Marzena Kozłowska

OSTATKI NA ULICACH TUSZYNA

Tańczący, kolorowy i barwny korowód przebierańców przeszedł 17 lutego ulicami naszego miasta. W ostatkowym pochodzie za-
prezentowali się uczniowie naszego liceum i pracownicy MOK-u w Tuszynie. Czarodzieje, cyganki, prosiaczek i dzidziuś przeszli 
ulicami miasta w korowodzie ostatkowym. Przebierańcy odwiedzili Urząd Miasta, Komisariat Policji oraz przedszkolaków. Korowód 
poprowadził energiczny kowboj w towarzystwie muzyków przygrywających wesoło na akordeonie. Pomysłodawcą i organizatorem 
imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. 

Monika Wójcik – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Pawła II w Tuszynie

Obchody szkolnych Dni Patrona

W dniu 04.03.2015 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie odbyły się uroczyste obchody Dni Patrona Szkoły przygotowane przez 
Panią Barbarę Kiragę, uczniów klas IV-VI.
Uroczystość miała charakter dwuetapowy. Część oficjalną rozpoczęli uczniowie z klas szóstych ukazali postać naszego patrona- 
króla Władysława Jagiełły w sposób „niecodzienny”, gdyż od strony przyzwyczajeń, zainteresowań króla. Mało kto wiedział,że nasz 
patron lubił spać do godzin południowych, nie tolerował jabłek, a uwielbiał gruszki, nie pił alkoholu i wbrew pozorom nie lubował 
się w drogich futrach, co w XV wieku uchodziło za dość „dziwaczne”.Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści starszych 
kolegów o wielogodzinnych spacerach króla Władysława w poszukiwaniu śpiewu słowików.
II część obchodów Dnia Patrona była pod hasłem turnieju rycerskiego rodem ze średniowiecznego podwórza. Paziowie, giermkowie 
i księżniczki wykazywali się sprawnością fizyczną, zręcznością, talentem plastycznym. Zabawa była przednia! Dzieci zapoznały się 
z historią imienia szkoły, sylwetką jej patrona i godnie reprezentowały swoja szkołę w zaplanowanych rozgrywkach.

Katarzyna Gabrych - Zawisza

Historia Tuszyna

Pierwsze wzmianki o Tuszynie pochodzą z XIII wieku. Twórcą Miasta Tuszyn był Władysław Jagiełło, który wydał dokument lokacyjny, datowany na dzień 16 sierpnia 
1416r. Legenda głosi, że obecną nazwę miasta nadał Władysław Jagiełło na przełomie XIV i XV wieku na pamiątkę odnalezienia zaginionego podczas łowów syna. 
Miejscowość położona była pośród rozległej puszczy. Znajdowała się tu Karczma, którą często odwiedzali królowie, książęta i rycerze w czasie polowań. Właśnie 
podczas jednego z takich polowań zaginął syn Króla Władysława. Na pamiątkę odnalezienia król postanowił założyć miasto i nadać mu nazwę Tuszyn. Miastu 
zapewniono niezawisłość wójta od zwierzchniej władzy wojewody czy starosty.

Początkowo Tuszyn zamieszkiwali głównie rolnicy i rzemieślnicy, pobliskie lasy bogate były w zwierzynę łowną, drewno, miód i inne dobra. Przywileje lokacyjne 
pozwalały na organizowanie targów i jarmarków. W 1655 roku miasto zostało prawie całkowicie ograbione i spalone. Z kryzysu pomógł wyjść dopiero napływ nowych 
osadników głównie niemieckich i żydowskich przybyszy. Przy rynku i 9 ulicach stało 111 drewnianych domów i dwa kościoły, Miasto liczyło 450 mieszkańców i zali-
czano je do jednego z większych obok Piotrkowa i Wolborza. Początek XIX wieku to rozkwit Tuszyna, odbywało się tu 12 jarmarków rocznie, zjeżdżali na nie kupcy 
ze Śląska, Mazowsza i Wielkopolski. Taki renesans miasta trwał od 1844-1848. W drugiej połowie XIX w. nastąpiło załamanie ożywienia przemysłowego i początek 
silnej imigracji mieszkańców do silnie rozwijającej się, pobliskiej Łodzi, gdzie występowało duże zapotrzebowanie na pracowników. 
Wielkim przeżyciem dla miasta było zdegradowanie do roli osady lub wsi w 1870 r. jako kara za udział w walkach zbrojnych Powstania Styczniowego. Tuszyn posia-
dał wtedy dwa rynki: stary i nowy, pocztę, aptekę, szkołę, remizę strażacką, kościół i szpital żydowski. Miasto odzyskało prawa miejskie 13 lipca 1924 roku. Według 
danych na rok 2014 obszar miasta i gminy Tuszyn wynosi 12.996 ha, który zamieszkuje 12.000 mieszkańców.

Sanatorium przeciw gruźlicze otworzone zostało w 1928 r. i jego działalność przetrwała do dziś, szczególnie dzięki specyficznemu mikroklimatowi terenów na 
których jest położony. 
Lasy, liczą obecnie ponad 2.300 hektarów powierzchni wyodrębniono w nich dwa rezerwaty przyrody: „Wolbórka” obszar ochronny rzeki Wolbórki z naturalnym 
lasem olszowym o powierzchni 35 hektarów oraz Rezerwat jodłowo - sosnowy „Molenda`` o powierzchni 143 hektarów. Powietrze w rezerwatach jest czyste i wil-
gotne, przepojone zapachem żywicy i runa leśnego. Na terenie gminy znajdują się również trzy parki zabytkowe, kilka pomników przyrody oraz część Tuszyńsko 
- Dłutowskiego obszaru chronionego. Powyższe tereny zostały uatrakcyjnione rekreacyjnie przez utworzenie sztucznych zbiorników wodnych, do których należą: 
Stawy Żeromińskie powstałe w wyniku spiętrzenia się wód Wolbórki, porośnięte szuwarami i otoczone lasami oraz kompleks tzw. „ Młynek ’’ położony na obszarze 
leśnym o powierzchni 11 ha, ze zbiornikiem wodnym o powierzchni 2,5 ha oraz naturalną, piaszczystą wydmą plażową. 

Atutem Tuszyna, jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się są walory klimatyczne, leczniczy mikroklimat lasów, który spowodował powstanie „miasta ogrodu `` 
czyli Tuszyna Lasu. Za ciekawe miejsca letniskowe należy uznać Zofiówkę i Rydzynki. Miejscowości te położone są w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Molenda``. 
Opisane tereny, to doskonałe miejsca wycieczek pieszych i rowerowych. Przez malownicze tereny naszej gminy prowadzi ścieżka rowerowa im. Józefa Domowicza. 
Ścieżka została wyznaczona w taki sposób, by turysta mógł podziwiać tereny leśne oraz zwiedzić ścieżkę dydaktyczną i Miejsce Pamięci Narodowej. Przez teren 
Gminy Tuszyn biegnie również Łódzki Szlak Konny tzw. odcinek 10, który jest częścią długiej pętli wewnętrznej szlaku o im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Przez obszar gminy przepływa aż sześć rzek: Wolbórka, Dobrzynka, Moszczanka, Dłutówka, Grabka i Mała Widawka. 

Dom Literatów Polskich 
fot. ze zbiorów  

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kościół Św. Witalisa  
fot. ze zbiorów  

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Łaźnia miejska  
- ul. Łódzka  

widokówka z okresu okupacji

Nowy Rynek  
- obecnie Plac Reymonta  

widokówka z okresu okupacji
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Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

tel./fax 42 614-30-69
www.tuszyn.org.pl
www.tuszyn.info.pl
www.eko-tuszyn.pl

e-mail: tuszyn@tuszyn.info.pl
Godziny pracy: 
pon.: 7.30-15.30
wt.: 7.30-17.00
śr.: 7.30-15.30

czw.: 7.30-15.30
pt.: 7.30-14.00

Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie
ul. Tysiąclecia 4, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 614-30-11
e-mail: pm1tuszyn1@wp.pl

Przedszkole Miejskie nr 2 w Tuszynie „Pod sosnami” 
ul. Sienkiewicza 8, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 6143573

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły 
ul. Piotrkowska 15, 95-080 Tuszyn

tel. 42 6143002
tel. 42 2321391

sp1tuszyn@neostrada.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej 
ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn

tel./fax: 42 6143986
e-mail: sekretariat@sp2tuszyn.pl

dyrektor@sp2tuszyn.pl

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wodzinie Prywatnym
ul. Szkolna 1, 95-080 Tuszyn

Wodzin Prywatny 
tel.: 42 614-32-19

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie
ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn  

tel. 42 614-34-82; 42 232-13-90

Gimnazjum nr 2 w Tuszynie
ul. Poniatowskiego 11, 95-080 Tuszyn 

tel./fax: 42 614-38-63 
e-mail: gim2tuszyn@op.pl

LO im. Jana Pawła II w Tuszynie 
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn

tel.: 42 614-31-67

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU

ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn 
tel.: 42 614-44-62 

e-mail: oceanik@oceanik.pl
http://www.oceanik.pl/

Kryta pływalnia „Oceanik” czynna jest  
od poniedziałku do piątku w godzinach 

6.00-22.00,  
zaś w soboty, niedziele, święta  i wakacje 

w godzinach 10.00-22.00

W budynku krytej Pływalni „Oceanik”  znajduje się 
 Grota Solna z tężnią solankową.

Grota Solna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.00-
22.00, natomiast w weekendy, święta i wakacje w godzinach 10.00-22.00.
2.  Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 lat, 

emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji.
3. Czas trwania seansu 50 min.
4.  Seans rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie  podczas otwarcia Groty Solnej.
5. Ostatnie wejście o godzinie 21.00.
6. Grota Solna przeznaczona jest dla max. 5 osób.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn

tel./fax 42 6142589
tel. 422313952

e-mail: sekretariat@moksit.pl;   
kultura@moksit.pl; dyrektor@moksit.pl

http://www.moksit.pl/

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7

95-080 Tuszyn
tel. 42 614-27-10

Godziny pracy Ośrodka
dzień tygodnia Tuszyn Tuszyn Las
poniedziałek 8.00-21.00 8.30-21.00

wtorek 8.00-20.00 8.30-20.30
środa 8.00-21.00 8.30-19.00

czwartek 8.00-21.00 8.30-20.30
piątek 8.00-20.00 8.30-19.00
sobota 9.00-14.00 8.30-14.00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Brzezińska 86a, 95-080 TUSZYN

http://www.zwiktuszyn.pl/ 
Biuro Obsługi Klienta czynne:

pn.-pt. 7.00-15.00 
tel. 42 614-30-18, 42 232-13-93

Telefon alarmowy czynny 24 godz. na dobę 609-816-126
Telefon Dyżurów: 

piątek od godz. 15.00 – poniedziałek do godz. 7.00
nr tel. 603-853-929

Kasa 
czynna pn.-pt. 

7.30-9.00, 10.30-14.30
e-mail: zwik@tuszyn.info.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TUSZYNIE

ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn
tel./fax 42 614-34-92, tel. 42 232-12-06

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30 

mopstuszyn@wp.pl
http://mopstuszyn.naszbip.pl/

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w TUSZYNIE

ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn
tel. 42 2321387

Adres e-mail: zgmtuszyn@o2.pl
http://www.zgmtuszyn.pl/

Zakład czynny pn.-pt. w godz. 7.00-15.00

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
W TUSZYNIE

ul. Żeromskiego 24/26
95-080 Tuszyn  

e-mail: administracja@spztuszyn.pl
http://www.spztuszyn.pl/

tel.: 42 614-34-00
Przychodnia czynna od 8.00 do 18.00
Rejestracja czynna od 7.30 do 18.00

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE 
ŚWIADCZY USŁUGI MEDYCZNE

W RAMACH UMOWY Z NFZ DLA PACJENTÓW W ZAKRESIE:
-  podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci  (w tym sprawuje 

opiekę profilaktyczną nad uczniami w szkołach oraz opiekę domową 
pielęgniarki i lekarza),

 -  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: świadczenia w zakresie okulistyki, 
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,

 - rehabilitacji leczniczej,
- leczenia stomatologicznego,
- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
W poradniach nieposiadających umowy z NFZ:
1. neurologicznej
2. chirurgii ogólnej
3. chirurgii urazowo-ortopedycznej
4. otolaryngologicznej
5. dermatologicznej

Telefony kontaktowe:
Rejestracja: 42 614 30 97, 42 614 31 34

Laboratorium: 42 232 17 03


