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PODZIĘKOWANIA

Dobiega końca rok szkolny 2015/2016, był on pełen ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Zaczyna się okres wypoczynku, zbierania sił oraz energii na kolejny rok szkolny. 

Drodzy Uczniowie,
 w minionym roku zdobyliście wiedzę i umiejętności, których Wam gratuluję i życzę Wam

radosnego oraz bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.
Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, 

serdecznie dziękuję za włożony trud oraz pracę dydaktyczną i wychowawczą. 
Za cierpliwość, wytrwałość oraz zaangażowanie w swoją pracę.  

Życzę szczęścia i pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym.

BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA
mgr inż. Witold Małecki

600 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA MIASTA TUSZYNA

W tym roku Tuszyn obchodzi 600 lecie nadania praw miejskich. Związane z tym wydarzenia zostały rozłożone 
na 12 m-cy, rozpoczynając od stycznia. W organizację wszelkich przedsięwzięć wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, włączyły się szkoły i przedszkola oraz Urząd Miasta. Z tej wyjątkowej okazji zorganizowano konkursy, 
koncerty, turnieje, zawody, plenery oraz wystawy. Z ramienia miasta natomiast,  rewitalizacje Placu Reymonta 
przygotowywane z myślą o mieszkańcach. 
Główne, uroczyste obchody zaplanowane zostały na 15-18 września 2016 r. dla mieszkańców oraz gości 
przygotowaliśmy wspólnie wiele ciekawych atrakcji. 
         W sobotę 18 września wystąpią: ZESPOŁY Z MOK,  znana artystka, dodatkowo mieszkanka naszej gminy 
MONIKA KUSZYŃSKA WRAZ Z ZESPOŁEM a także zespół disco polo  - MIG. Na deser wystąpi piosenkarka 
łącząca pokolenia – MARYLA RODOWICZ. 
         W niedzielę 19 września, mieszkańców oraz gości, rozśmieszy do łez KABARET CHATELET natomiast 
emocje muzyczne zapewni zespół disco polo – PIĘKNI I MŁODZI. 
Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania obchodów 600 lecia nadania praw miejskich dla naszego miasta 
oraz zarezerwowania sobie, szczególnie 18 i 19 września aby móc być z nami. 

Jagoda Jaszczyk
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

Uchwałą nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17.06.2016 r. udzielono Burmistrzowi Miasta Tuszyna
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Uchwałę w sprawie absolutorium podjęła rada absolutną większością głosów:
Za głosowało - 12

Przeciw głosowało - 0
Wstrzymujących się – 0

VIII WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA RODZINY
 - WOJEWÓDZKI PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH 

W TUSZYNIE

W dniach 3-4 czerwca 2016r. zorganizowano 
VIII Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny poświęcone 
tematyce i sprawom związanym z rozwojem 
i propagowaniem idei rodzicielstwa w województwie. 

Inauguracja VIII Wojewódzkich Obchodów Dnia 
Rodziny odbyła się 3 czerwca br. w sali kinowej Łódzkiego 
Domu Kultury, podczas której został rozstrzygnięty 
konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego
pn. „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”, 
którego celem było wyróżnienie jednostek samorządu 
terytorialnego oraz przedsiębiorców z regionu łódzkiego, 
realizujących cele polityki rodzinnej poprzez podejmowanie 

szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim. 
 Podczas drugiego dnia obchodów odbył się Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci (m.in. warsztaty plastyczne) 
rozstrzygnięto Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych. 

Piknik był swoistego rodzaju inicjatywą, której celem była integracja środowiska, wymiana doświadczeń 
oraz propagowanie rodzicielstwa zastępczego jako formy sprawowania opieki nad dzieckiem, zorganizowany 
został przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy współudziale Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
Miasta Tuszyn, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Fundacji 
Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi.

Milena Maślanka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

Nazwa zadania Wykonawca Wartość 
umowy

Termin 
realizacji

Budowa sieci wodociągowej ul. Rzeczna w Rydzynkach               

PHU „JONTEX” 
Piotr Jończyk 

Leszczyny Duże 30 
95-081 Dłutów

106 622,40 zł 04.07.2016 r

Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie

PHU „JONTEX” 
Piotr Jończyk 

Leszczyny Duże 30 
95-081 Dłutów

1 333 663,27 zł 16.08.2016 r 

ŁOM – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w GminieTuszyn – opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla budynków jednostek oświatowych

Biuro Projektów 
Energetycznych 

Piotr Szewczyk - Łódź
40 590,00 zł

ŁOM– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Tuszyn – opracowanie studium wykonalności

EKOFABRYKA
JacekMirończuk- Łódź

12 300,00 zł 30.06.2016 r

ŁOM– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w GminieTuszyn – opracowanie audytu energetycznego

Biuro Projektów 
Energetycznych

PiotrSzewczyk - Łódź
6 150,00 zł 24.06.2016 r 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym 
w ul. LelewelawTuszynie

PHU „JONTEX” 
Piotr Jończyk 

Leszczyny Duże 30 
95-081 Dłutów

85 944,79 zł 25.06.2016  r

Zadania Wykonane z Funduszy Sołeckich

Bądzyń: Wykonanie projektu budowy wodociągu 
w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu.

Bogumił Skorupski
PUH „BUD-EX”
95-080 Tuszyn

5 ,000 zł 30.10.2016 r

Bądzyń: Wykonanie dalszego etapu rozbudowy oświetlenia
ulicznego ul. Stanisławowska w Bądzyniu

Józef Znojek – 
Instalatorstwo Elektryczne 
„EL-MOT” 95-080 Tuszyn 

3 996,07 zł 09.08.2016 

Żeromin: zakup art. spożywczych, słodyczy, zabawek, 
pucharów, medali, statuetki –w związku z organizacją imprezy 
integracyjnej z okazji „Dnia Dziecka” - Żeromin 

Urząd Miasta w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4 

95-080 Tuszyn
2 989,93 zł 05.2016 r

Żeromin: zakup wiaty garażowej – Żeromin PHU Sławomir Skorupa 
Szydłów 2.900,00 zł 06.2016 r

Wola Kazubowa: zakup szafy chłodniczej, szafy mroźnej, 
taboretu, regału i garnka – Wola Kazubowa „SZRON”Łódź 10 719,02 zł 04.2016 r

Górki Duże: zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych 
dla realizacji budynku sanitariatów przy OSP

„PARTNERBUD” Sp.J.
95-080 Tuszyn 8592,20 zł 05.2016 r

Dylew: wykonanie ogrodzenia działki nr199/2 „MARBET”
 - Marek Próbka Kalinko 9455,00 zł 05.2016 r
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Marek Michalak
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
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ZASADY ZMIANY LEKARZA W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 W związku z pojawiającymi się migracjami pacjentów pomiędzy przychodniami oraz związanymi z tym 
zmianami organizacyjnymi informujemy, że pacjent może dokonać bezpłatnie lekarza, pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej 
kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku 
zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę 
podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy, lub 
z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.
Zmiana wyboru przychodni i lekarza prowadzącego może nastąpić w każdym czasie, bez konieczności 
kilkumiesięcznego oczekiwania.
Podstawa prawna: Art. 28 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 

Żaneta Karczewska 
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

CZAS NA ZDROWIE 
CZYLI

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE

       Okres wakacyjny jest dobrym czasem do zadbania o swoje zdrowie. W związku z tym zapraszamy  
do odwiedzenia lekarza rodzinnego i skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. 
Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia – Celem realizacji świadczeń jest obniżenie zachorowalności  
i umieralności z powodu chorób układu krążenia określonej populacji, poprzez redukcję występowania i natężenia 
czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie.
 Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w 35, 40, 
45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które 
w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z danych świadczeń (także u innych świadczeniodawców).
 Zapraszamy pacjentów w rocznikach: 1981, 1976, 1971, 1966, 1961. 
W ramach realizacji świadczenia lekarz: przeprowadza wywiad, wypełnia kartę badania profilaktycznego, 
wykonuje badania biochemiczne krwi (stężenie cholesterolu, poziom glukozy), dokonuje pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, określa współczynnik masy ciała, ocenia czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu 
krążenia, kwalifikuje do odpowiedniej grupy ryzyka oraz prowadzi edukację zdrowotną. W przypadku rozpoznania 
choroby układu krążenia lekarz kieruje na dalsze leczenie.
Badania cytologiczne zapraszamy Panie w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały 
wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.
Badania mammograficzne – przeprowadzane w mammobusach, terminy na bieżąco podawane do informacji. 
Zapraszamy Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonały badania. 
PROGRAM  – „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wdrożenia zasad prawidłowego żywienia 
wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenia wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania 
zdrowia” Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia  Dziecka” w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. 
Poradnia Położniczo- ginekologiczna- tel:42-6143098

Rejestracja ogólna: 42-6149097 lub 42-6143134
ul. Żeromskiego 24/26; 95-080 Tuszyn
tel: 42-614 30 97; fax:42-232 17 04;
www.spztuszyn.pl ; mail: administracja@spztuszyn.pl

Żaneta Karczewska 
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 
 

W roku szkolnym 2016/2017  prowadzimy nabór elektroniczny! 

Symbol 
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym  

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji

I A1

I A2

język polski,
od klasy drugiej do 

wyboru :
- historia, wiedza 
o społeczeństwie

lub 
- geografia, język 

angielski

matematyka,
od klasy drugiej do 

wyboru :

- biologia, chemia 
lub

- informatyka, j. angielski

język angielski
język niemiecki

język angielski
język niemiecki

język polski, j. angielski, historia, wos lub 
geografia

język polski, j. angielski, matematyka, biologia 
lub chemia

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie wygrało plebiscyt na „Najfajniejszą szkołę 
ponadgimnazjalną” w powiecie łódzkim wschodnim. Pomimo tego, że szkoła jest nieduża ma wielu sympatyków 
w mieście i regionie. Obchodzi w tym roku jubileusz 21 lat istnienia, a jej mury opuściło już blisko 1000 
absolwentów, wśród których są pracownicy naukowi, lekarze, inżynierowie, policjanci, nauczyciele, księża, 

strażacy i wiele innych zawodów. W szkole panuje niespotykana, wręcz rodzinna atmosfera, która umożliwia 
uczniom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji oraz zaprezentowanie swoich talentów przed społecznością 
uczniowską. 
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i wszystkie oddane na szkołę głosy. Zapraszamy wszystkich absolwentów 
gimnazjów do  „Najfajniejszej szkoły ponadgimnazjalnej” w powiecie łódzkim wschodnim. Czekamy na Was!

Monika Wójcik Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie

PRZERWA TECHNOLOGICZNA NA KRYTEJ PŁYWALNI „OCEANIK”

     Informujemy, że w dniach 13 – 30 czerwca br. na obiekcie krytej 
pływalni prowadzona będzie coroczna przerwa technologiczna, 
podczas której wykonywane będą prace remontowe, 
serwisowe oraz gwarancyjne prace naprawcze. 
Oddanie pływalni do użytkowania po przerwie planowane jest na 
dzień 1 lipca. Równocześnie przypominamy, że podczas wakacji 
kryta pływalnia czynna będzie codziennie w godzinach 10-22. 

Arkadiusz Purymski 
Dyrektor pływalni „OCEANIK”

ANIMACJE MOK

Miejski Ośrodek Kultury włącza się corocznie we współorganizację działań plenerowych przygotowywanych 
przez poszczególne sołectwa naszej gminy proponując animacje skierowane do dzieci, pomoc przy organizacji 
nagłośnienia, obsługi czy przygotowania do wydarzenia. 
O ile starań przed – i około imprezowych obsługi technicznej nie widać, to animacje dla dzieciaków cieszą 
się ogromnym powodzeniem. Za nami już festyn w Zofiówce, Żerominie, Obchody 50 – lecia Przedszkola 
Miejskiego Nr 1 w Tuszynie, Obchody Nocy Świętojańskiej oraz specjalny festyn zamknięty Wojewódzki Piknik 
Rodzin Zastępczych , przed nami 2 lipca Festyn w Tuszynku Majorackim.

 Jagoda Jaszczyk 
Miejski Ośrodek Kultury  

w Tuszynie

SENIORZY – DZIECIOM

Z okazji Dnia Dziecka  Seniorzy z Dziennego Domu „Senior - WIGOR” wraz z personelem przygotowali 
bajkę pt.: „Latawiec i wiatr”. Wszystko było perfekcyjnie przygotowane. Stroje dla aktorów były specjalnie szyte. 
Pensjonariusze wykonali również dekorację. Odwiedzili z przedstawieniem dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 
w Tuszynie. Dzieci otrzymały w prezencie przepiękne małe latawce, ręcznie wykonane przez Seniorów, którymi 
były zachwycone. Seniorzy wnieśli uśmiech i zadowolenie na twarzach małych Milusińskich. 
 W dniu 09.06.2016 gościliśmy przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 2 z Tuszyna.  
Najpierw Seniorzy przedstawili bajkę pt.” Latawiec i wiatr”. Później przedszkolaki umiliły czas Seniorom swoimi 
występami. Było dużo uśmiechu i radości.

Karolina Lasoń 
Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

BABSKIE POPOŁUDNIE

 Podczas III już spotkania skupiłyśmy się na zdrowiu: dietetyk Justyna Ossowska przybliżyła nam 
„Harmonię odżywiania” , analizę narządów w kontekście odżywiania, a także ”kobiecym językiem” opowiadała 
o zdrowych nawykach w diecie całej rodziny.  
Konsultant urody firmy Mary Kay – Izabela Izdebska pokazywała jak skutecznie podkreślić walory naszej urody 
odpowiednimi kosmetykami.



REKLAMA tuszyn

Obie panie pomogły uczestniczkom w analizie kolorystycznej i określeniu, którą z pór roku są…biorąc pod 
uwagę naturalną urodę daną nam przez naturę, dzięki czemu wiemy jakie kolory ubrań wybierać aby wyglądać 
młodo i atrakcyjnie. 
Podczas spotkania można było zdegustować naturalne produkty specjalnie na nie przygotowane – pieczywo, 
sery i wędliny oraz owoce oraz skorzystać z wymiany ubrań i akcesoriów. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom, które brały udział w spotkaniach, a na kolejne spotkanie zapraszamy 
już jesienią.

Jagoda Jaszczyk 
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

PROMYCZEK 2016

 W tegorocznym V Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gminy Tuszyn „Promyczek 
2016” wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Tuszynie, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Tuszynie, 
Oddziałów w Tuszynku i Garbowie oraz z Niepublicznego Przedszkola „Winners”. Dzieciaki wraz z wychowawcami 
grup lub rodzicami przygotowały wspaniałe występy oraz prace plastyczne, zgodne z tegorocznym hasłem 
przewodnim „Kolorowe Przedszkole”. Występy dzieci budziły wiele emocji, szczególnie gdy wykonawcami były 
przedszkolaki z najmłodszych grup, mające 3 lata. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia podejmując decyzję, 
który występ: taniec, śpiew czy może indywidualna gra na keyboardzie otrzyma specjalne wyróżnienie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe wiatraczki, jury przyznało 2 III miejsca, 2 II miejsca i 1 I, które otrzymało 
Przedszkole miejski nr 2 w Tuszynie.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 12/5  
(o pow. 4,8546 ha), 12/6 (o pow. 1,2621 ha), 12/8 (o pow. 0,6826 ha) i 12/13 (o pow. 2,7278 ha) położonych 
na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu 
Państwa.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, posiadają możliwość podłączenia do sieci energii elektrycznej, 
wodociągowej i gazu. Działki nr: 12/5, 12/6 i 12/8 leżą na terenach przeznaczonych pod usługi zdrowia natomiast 
działka nr 12/13 leży częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę letniskową, usługi zdrowia i tereny 
użytków zielonych.
            Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi odpowiednio:
działka nr 12/5   – 2 900 ,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 12/6   – 750 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 12/8   – 400 000,00 ł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 12/13 – 1 000 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 
dnia 19.08.2016 r.
Ofert i potwierdzenie wpłaty wadium  należy złożyć w zamkniętej kopercie Kancelarii Starostwa Powiatowego 
w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pokój nr 809, w godzinach 8.00-16.00, w terminie do dnia 
22.08.2016 r.
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2016 r., o godzinie 09.00 (działka nr 12/5), 9.30 (działka nr 12/6), 10.00 
(działka nr 12/8, 10.30 (działka nr 12/13) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.
Kontakt dla zainteresowanych nabywców: Starostwo Powiatowe w Łodzi, -954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, Wydział 
Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  Tel: (42) 632-21-14 w godzinach pracy Urzędu.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 
5/2 (o pow. 0,1217 ha), 5/4 (o pow. 0,1190 ha), 5/6 (o pow. 0,1223 ha), 5/10 (o pow. 0,0942 ha), 5/14 (o pow. 
0,1379 ha) i 5/15 (o pow. 0,1342 ha) położonych na terenie miasta Tuszyna, w obrębie ewidencyjnym 16, 
stanowiących nieruchomość gruntową Skarbu Państwa.
Działki są niezabudowane, nieogrodzone, niezagospodarowane, posiadają możliwość podłączenia do sieci 
energii elektrycznej i wodociągowej bezpośrednio z ulicy Ks. Brzóski, posiadają bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej – drogi gminnej (ul. Ks. Brzóski).
Działki położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą. 
 Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi odpowiednio:
działka nr 5/2 – 58 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 5/4 – 57 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,

działka nr 5/6 – 54 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 5/10 – 41 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 5/14 – 66 000,00 zł + należny podatek VAT 23%,
działka nr 5/15 – 64 000,00 zł + należny podatek VAT 23%. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie 
do dnia 25 lipca 2016 r.  Oferty i potwierdzenie wpłaty wadium  należy złożyć w zamkniętej kopercie Kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pokój nr 809,  w godzinach 8.00-
16.00, w terminie do dnia 27 lipca 2016 r.
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 09.00 (działka nr 5/2), 9.20 (działka nr 5/4), 9.40 
(działka nr 5/6), 10.00 (działka nr 5/10), 10.20 (działka nr 5/14) 10.40 (działka nr 5/15) w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi.                                                    
Kontakt dla zainteresowanych nabywców: Starostwo Powiatowe w Łodzi, -954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, Wydział 
Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  Tel: (42) 632-21-14 w godzinach pracy Urzędu.

PLENER MALARSKO – RYSUNKOWY

 W dniach 18, 19 czerwca w godzinach popołudniowych, odbył się plener malarsko – rysunkowy  
„Co widział bażant”. Koordynatorem i pomysłodawcą I Pleneru jest plastyk z MOK -  Magdalena Jaszczak-
Birkowska. Dwudniowy plener miał na celu pokazanie urody lasów Tuszyńskich, technikami wybranymi przez 
uczestników. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Poddębina uczestnikom zostały nadane ciekawe miejsca  
do pracy na łonie natury oraz zostało zorganizowane podsumowujące plener ognisko integracyjne. 
Do udziału zostali zaproszeni lokalni artyści, plastycy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniowie grup 
plastycznych wybrani przez koordynatora. 

Jagoda Jaszczyk 
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

SENIORZY Z „WIGORA” W TEATRZE POWSZECHNYM W ŁODZI

19 maja 2016 roku Pensjonariusze z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Tuszynie pojechali do Teatru 
Powszechnego w Łodzi na sztukę „Pomoc domowa” autorstwa Marca Camoletti. To znakomita komedia 
w brawurowym, przygotowanym specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi przekładzie Bartosza Wierzbięty, 
znanego jako twórca polskich dialogów do takich filmów animowanych, jak m.in. „Shrek”, „Madagaskar”. Wyjazd 
sprawił wiele radości i pozostawił po sobie niezapomniane wspomnienia. Uczestnicy wyjazdu byli bardzo 
zadowoleni, o czym świadczył uśmiech na twarzach i dobry humor.

Karolina Lasoń 
Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

FESTYN RODZINNY 

 W sobotę 4 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym po raz 
kolejny odbył się Festyn Rodzinny, na który przybyło wiele osób - dzieci, młodzież, rodzice oraz inni zwolennicy 
dobrej zabawy. Atrakcji nie brakowało! Jedną z nich były pokazy taneczne przedszkolaków i gimnazjalistów.  
Tym razem swoje umiejętności zaprezentowali również Rodzice, którzy przygotowali na tę okazję przedstawienie 
pt. Królewna Śnieżka. Swoim występem wywołali prawdziwą burzę oklasków. Ale to nie wszystko!  
Było malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, balonowe zoo, pokaz straży pożarnej (z kąpielą w pianie!), konkursy, 
zabawy, grill oraz wiele innych niespodzianek! Zabawa trwała do samego wieczora!

Marta Goszczyńska 
Szkoła Podstawowa  

im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

SENIORZY KOŁA NR 11 W TUSZYNIE „MARZENIE”

Byliśmy na wycieczce autokarowej dn. 23.05.2016r. - 27.05.2016r. w Piwnicznej Zdrój.
Zwiedzaliśmy Krynice Zdrój, Muszynę, Żegiestów, Nowy Sącz w drodze powrotnej Bochnię – Zamek w Wiśniczu. 
Byliśmy również na Słowacji – w krytym kompleksie m.in. sauna parowa, chłodzący basen mineralny itd.  
Za każdym razem zwiedzamy inny zakątek naszego pięknego kraju. Spędzamy miło czas we wspólnym 
towarzystwie, wycieczki nasze cieszą się ogromnym powodzeniem, dzięki dotacji od Pana Burmistrza – Witolda 
Małeckiego dla naszego Koła w Tuszynie. Zapraszamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w naszych 
wyjazdach.
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Przewodnicząca 
 Zofia Rygielska

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA OLIMPIJCZYKA

W tym roku wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka odbyły się 12. 05. w Tuszynie. Do współorganizacji 
obchodów oprócz Miejskiego Domu Kultury , Miejskiego Centrum Sportu i Turystyki w Tuszynie oraz Urzędu 
Miasta włączyły się szkoły znajdujące się na terenie gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, Szkoła Podstawowa w Górkach 
Dużych, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym. 
W organizacji uroczystości czynnie uczestniczył Mieczysław Nowicki – przewodniczący Regionalnej Rady 
Olimpijskiej, olimpijczyk z Monachium 1972r. 
Mieliśmy ogromną przyjemność gościć wielu znakomitych ludzi oraz sporą grupę, ponad 30 olimpijczyków,  
m.in. Zygfryda Kuchtę,  Jerzego Bonieckiego, Lucynę Krawcewicz, Walerego Kobyla, Stanisławę Wąchałę, 
Adama Partykę i wielu innych. 
Olimpijczycy wzięli udział w spotkaniach indywidualnych z młodzieżą w szkołach a następnie licznie przybyli na 
uroczyste obchody do hali sportowej. Na uroczystości zostały wręczone specjalne medale dla zasłużonych dla 
sportu z naszego regionu. 
Liczna obecność sportowców i działaczy  to prawdziwe świadectwo wagi zdrowego trybu życia i sportu w życiu 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Jagoda Jaszczyk 
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

RODZINA 500+

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie informuje, 
że Program Rodzina 500+ w Gminie Tuszyn cieszy się dużym 
zainteresowaniem, na dzień 07.06.2016r. wpłynęło do Ośrodka 
875 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego rozpatrzono 

i wydano decyzję dla 665 wnioskodawców. Jednocześnie z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Programem 
Rodzina 500+ prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie sukcesywnie informuje na stronie internetowej  
(http://www.tuszyn.naszops.pl i http://mopstuszyn.naszbip.pl/) o kolejnych turach wypłat świadczeń wychowawczych 
zarówno w formie przelewów bankowych jak i w formie gotówkowej w kasie Ośrodka (tych wniosków które zostały już 
rozpatrzone).  Ośrodek przy realizacji wypłat kieruje się kolejnością wpływu wniosków. Aktualnie Ośrodek rozpatruje 
wnioski z dnia 27.04.2016r. Docelowo Ośrodek planuje wypłatę świadczeń wychowawczych w terminie wypłat 
świadczeń rodzinnych.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie informuje dodatkowo, że 1 lipca 2016 r. minie termin złożenia 

wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, dla osób które chcą otrzymać wypłatę świadczeń od kwietnia 2016r.
  Jeśli zostanie złożony poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to wnioskodawca 
otrzyma pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, 
w którym zostanie złożony wniosek.
  Jeśli zostanie złożony wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu 
„rodzina 500 plus” (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. 
Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.
 W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku 
złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca 
tego miesiąca.
 Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie  
najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. 
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie 
i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto 
na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko 
w wieku do ukończenia 18 roku życia.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Tuszynie przy Placu Reymonta 1 w pokoju nr 1, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. 
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE 
ZUS oraz bankowości elektronicznej. 
Ponadto można zadawać pytania Pracownikom ds. Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tuszynie pod numerem telefonu 42 614 34 92.

Milena Maślanka 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie

TAKA LEKCJA HISTORII NASZEGO MIASTA

 Dnia 25.04.2016 r. udaliśmy się do Domu Kultury w Tuszynie na wystawę pt. „Tuszyn w prasie 
międzywojennej”. Pan Krzysztof Wiliński,  pomysłodawca i autor wystawy, zaprosił nas do wysłuchania prelekcji 
na temat ekspozycji. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawostek związanych z historią naszego 
miasta. Poznaliśmy historię prasy międzywojennej, ale przede wszystkim zaskoczyło nas to, jak wiele artykułów 
prasowych  z tamtego okresu dotyczyło naszego rodzinnego miasta - Tuszyna. W nich Tuszyn zaprezentowany 
został jako prężnie rozwijające się miasto z własnym Magistratem, elektrownią, kolejką  wąskotorową, młynem 
i wieloma innymi obiektami użyteczności publicznej. Dowiedzieliśmy się również, że Tuszyn z Sanatorium 
w Tuszynku był jednym z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk w Polsce. Warto było uczestniczyć w tej 
żywej lekcji historii, tym bardziej że jest to historia naszej rodzinnej miejscowości, która  w bieżącym roku 
obchodzi doniosły jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich.

Katarzyna Wodzińska
Gimnazjum nr 2  im. Władysława St. Reymonta w Tuszynie

TUSZYN BIEGA Z POLSKĄ

Po raz 12 z inicjatywy społeczności Gimnazjum nr 2 i instruktorów hufca ZHP  Tuszyn biegał 
z Polską. W tym roku trasa wyniosła 4 km i przebiegała  ze Stadionu Miejskiego ulicami: ul. G. Narutowicza  
- ul. S. Batorego - ul. P.  Skargi - ul. J. Sobieskiego - ul. S. Moniuszki - ścieżka leśna - ul. S. Moniuszki  
- ul. Piotra Skargi - ul. K. Wielkiego - ul. G. Narutowicza -  Stadion Miejski w Tuszynie Lesie. 
W tegorocznym biegu wzięło udział 149 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażnicy miejscy i funkcjonariusze policji, a opiekę medyczną 
zapewniła Samorządowa Przychodnia Zdrowia. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
 Zwycięzcami biegu ulicznego są zawsze wszyscy, którzy w nim uczestniczą, a na podium w tym roku stanęli:

Kategoria Dziewczęta Chłopcy

Szkoły podstawowe
1. Inga Fister – SP1
2. Dagmara Kotlicka – SP 2
3. Adna  Crnovršanin – SP 2

1. Damian Moćko – SP 2
2. Mateusz Michasiewicz – SP 2
3. Jan Włodarczyk – SP 2

Gimnazjum
1. Julia Wieliczo – Gim 2
2. Klaudia Skrzyńska – Gim 1
3. Barbara Skoneczna – Gim 2

1. Norbert Krawczyk – Gim 
2. Łukasz Dybała – Gim 1
3. Patryk Gajewski – Gim 2

Gratulujemy i zapraszamy za rok.

Elżbieta Rygielska 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Władysława St. Reymonta w Tuszynie
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SPEKTAKULARNY SUKCES UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 
W TUSZYNIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM!

W roku szkolnym 2015/2016 troje uczniów Gimnazjum nr 1 z powodzeniem przeszło przez etap szkolny, 
a następnie rejonowy i zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego w Konkursie Historycznym organizowanym 
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie: Daria Gil, Mateusz Kiljan i Julia Sobczyk wykazali się rozległą wiedzą historyczną, o czym świadczą 
poniższe wyniki.
Daria Gil zajęła II miejsce w województwie – 97,14% poprawnych odpowiedzi
Mateusz Kiljan - V miejsce w województwie - 91,42% poprawnych odpowiedzi
Julia Sobczyk -  VI miejsce w województwie  - 90% poprawnych odpowiedzi
Wszyscy troje uzyskali tytuł „Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii”, dzięki któremu 
podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyjęci w pierwszej kolejności do wybranej przez 
siebie szkoły.
Uczniów do udziału w konkursie przygotowywał nauczyciel historii z pasją - pani Dorota Madaj.
8 kwietnia 2016 r. w auli  Wydziału Prawa i Administracji UŁ nastąpiło uroczyste podsumowanie Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych, w czasie którego laureaci otrzymali oficjalne potwierdzenie swojego statusu  
oraz nagrody z rąk Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy laureatom, jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych sukcesów!

Aleksandra Włodarska 
Dorota Madaj 

Gimnazjum nr 1 
im. Józefa Domowicza  

w Tuszynie

PROJEKT NA MIARĘ WYRÓŻNIENIA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

 „Odkryć, upamiętnić zapomniane” to główny cel działań autorów projektu, a zarazem tytuł wyróżnionej 
w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć dla Przyszłości” strony na Facebooku, na której można 
prześledzić kolejne kroki uczniów Gimnazjum nr1. Przedmiotem ich zainteresowania i badania była historia 
związana z zagładą 1700 tuszyńskich Żydów. Poszukując interesujących ich wiadomości dotarli do informacji, 
że w Tuszynie na jednej z posesji znajduje się mur wybudowany z macew i właśnie ta sprawa stała się motywem 
przewodnim projektu. Uczniowie(Zuzanna Bogusiak, Nina Janaszkiewicz, Wiktoria Kudra, Zuzanna Majerska, 
Bartosz Moskwin, Natalia Stelmaszczyk, Laura Szwed) wraz z opiekunami projektu (p. Haliną Moskwin  
i p. Małgorzatą Pietrasik) zaproszeni są do Warszawy, gdzie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.

Gimnazjum nr 1 
im. Józefa Domowicza w Tuszynie

SZKOLNY TEATRZYK CZY PRAWDZIWY TEATR?

 Niezwykłe poetyckie widowisko pt. „Człowiek człowiekowi” zrealizowane przez szkolny teatr  
Bez Retuszu działający w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza można było obejrzeć w tuszyńskim 
MOK-u w piątek 22 kwietnia  oraz w sobotę 14 maja. Spektakl, choć niełatwy w odbiorze, spotkał się z bardzo 
pozytywnymi opiniami zgromadzonej publiczności. Gimnazjaliści pod kierunkiem p. Haliny Moskwin po raz kolejny 
udowodnili, że szkolne przedstawienie może swoim poziomem dorównywać niejednej profesjonalnej realizacji. 
Młodzi ludzie dali dowód swojej dojrzałości nie tylko występując, ale przede wszystkim pisząc scenariusz  
tak poważnego, odsyłającego widza do aktualnych problemów i niewątpliwie skłaniającego do refleksji spektaklu.

Gimnazjum nr 1 
im. Józefa Domowicza w Tuszynie

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA PT. „Z PASJĄ PO ZDROWIE”

 W dniach 23-24 maja wolontariusze z działającego w naszej szkole klubu „Iskierka”, pod opieką  
p. M. Tomaszewskiej i p. E. Błaszczyk przygotowali imprezę promującą zdrowy styl życia. W tym roku promocja 
zdrowia objęła:
-  prowadzenie  przez wolontariuszy zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I – III na temat zdrowego 

stylu życia,
- oglądanie filmu na temat „Stop dopalaczom”,
-  konkursy dla klas IV – VI:  wykreślanka związana ze zdrowiem, krzyżówka „Zdrowe serce”, budowanie Piramidy 

Zdrowego Żywienia, rozgrywki sportowe,
- przeprowadzenie testu wiedzy uczniów kl.IV-VI pt. „Wiem co jem”,
-  przedstawienie na temat promocji zdrowia  pt. „O zdrowiu na wesoło” w wykonaniu uczniów klasy trzeciej 

gimnazjum i  trzeciej szkoły podstawowej,
- podsumowanie Dnia Promocji Zdrowia, rozstrzygniecie konkursów i ogłoszenie zwycięzców.
Uczniowie nagrodzeni za najlepiej napisany test wiedzy o zdrowiu pt. „Wiem co jem”:
Aleksandra Banaszczyk – kl. VI
Szymon Świech – kl. VI
Maria Plocek – kl. V
Krzysztof Miliński – kl. IV
W konkursach zespołowych na temat  zdrowego stylu życia wygrała klasa V.

Małgorzata Tomaszewska 
 Szkoła Podstawowa 

im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „BATERIA POMYSŁÓW”

 Ogólnopolski konkurs „Bateria pomysłów” organizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie 
w Gliwicach, objęty został Honorowym Patronatem przez Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej.
Celem konkursu  było zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu całej Polski na temat 
sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji oraz zagrożeń dla środowiska, 
w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Udział w konkursie miał za zadanie 
pobudzić aktywność i kreatywność uczniów w zakresie podejmowania działań zwiększających świadomość 
i odpowiedzialność ekologiczną wśród rówieśników i członków rodziny, a działania założone w projekcie miały 
przyczynić się do upowszechniania właściwych nawyków postępowania ze zużytymi bateriami.
 Przystępując do konkursu nauczycielka - pani M. Tomaszewska utworzyła drużynę składającą się z 10 
uczniów klasy V i VI  i nadała jej nazwę Ekoiskierki. Nazwa ta nie była zupełnie przypadkową lecz doskonale 
odzwierciedlała zaangażowanie ekologiczne uczniów, którzy tak jak iskierki, rozpalały popularyzację tematu 
w sercach swoich rówieśników, przedszkolaków, młodzieży gimnazjalnej oraz całej społeczności lokalnej.  
Przez cały czas  trwania konkursu drużyna pracowała w ramach własnego projektu „Ekoiskierki na tropie 
baterii”. Uczniowie przeprowadzili szereg zadań związanych  z prawidłowym postępowaniem ze zużytymi 
bateriami: przeprowadzili lekcje na temat baterii, przygotowali plakaty, ulotki, konkursy, przygotowali 
przedstawienie  teatralne pt „Bajka o dobrym królu i zielonej żabce”, zorganizowali zbiórkę baterii, jak 
również wzięli udział w elektronicznym quizie ekologicznym.
Konkurs trwał od września 2015 roku i przebiegał w dwóch etapach w 16 województwach Polski:
Etap I-  wojewódzki, etap II – krajowy.
Efektem pracy i wielkiego zaangażowania naszej drużyny było zajęcie I miejsca w etapie wojewódzkim  
i zakwalifikowanie  się do  finału. Etap krajowy odbył się 17 maja w Gliwicach. W finale drużyna  Ekoiskierki  
musiała  wykazać się bogatą wiedzą w zakresie baterii i prawidłowego postępowania z nimi, zdobywając  
 IV miejsce w Polsce.

VI GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ FAUNA I FLORA ZIEMI TUSZYŃSKIEJ”

Z inicjatywy pani mgr Kamili Grochulskiej, nauczycielki biologii  i Komendy Hufca ZHP Tuszyn w środę 
18 czerwca w Gimnazjum nr 2 po raz szósty odbył się konkurs przyrodniczy  dla uczniów szkół podstawowych. 
Tematem  tegorocznej edycji konkursu były fauna i flora ziemi tuszyńskiej. Wśród uczestników po raz pierwszy 
gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie. 
Przed przybyciem na konkurs uczestnicy mieli za zadanie przygotować prezentację pt. „Dlaczego warto mieszkać 
w Tuszynie?”, którą przedstawili podczas spotkania. Oceniane były: zgodność z tematem, estetyka przygotowania 
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prezentacji, ciekawe podejście do tematu oraz postawa prelegentów. 
Druga część konkursu polegała na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą uczestników. Przed 
ogłoszeniem wyników wszyscy przybyli goście wysłuchali prelekcji sokolników, którzy w ciekawy sposób przybliżyli 
uczniom specyfikę opieki nad ptakami drapieżnymi.
VI konkurs przyrodniczy zakończył się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Każda szkoła   w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Po Stronie Natury otrzymała drzewko, które obiecano posadzić na terenie szkół, 
a poszczególni uczestnicy zostali obdarowani pięknymi książkami prezentującymi walory Tuszyna i jego okolic.

Elżbieta Rygielska
Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Władysława St. Reymonta w Tuszynie

SZKOLNE OBCHODY DNIA DZIECKA I RODZINY 

 W dniu 1 czerwca 2016 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie byli 
podekscytowani! Wiązało się to rzecz 
jasna z Dniem Dziecka i z atrakcjami, jakie 
ich czekały, a było ich wiele. Tuż po 
godzinie 8.20 wyruszono na boisko „Orlik”, 
by w chwilę po przyjściu podziwiać pokazy 
Straży Pożarnej, móc pooglądać wóz 
strażacki z bliska,a nawet szybować jak 
ptaki w podnośniku strażackim, czego 
doświadczała nasza pani dyrektor - 
Joanna Owczarek - Szymajda i pani 
Agnieszka Kubicka - Stasinowska. Po tych 
ekscytujących momentach rozpoczęły się 
rozgrywki międzyklasowe, które 
przygotowywali: M.Posim, W.Kacperczyk, 
A.Małgorzaciak.

Ważną rolę odegrali niezawodni rodzice, którzy wraz z pociechami brali udział w wielu sportowych konkurencjach 
bawiąc się przy tym doskonale. Zabawa, sport i muzyka w atmosferze pikniku sprawiły,że Dzień Dziecka był 
wyjątkowy dla każdego i na długo pozostanie w naszej pamięci.

K. Gabrych-Zawisza
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

WORTH SPREADING EUROPEAN GAMES AID MAINSTREAM EDUCATION 
– W TŁUMACZENIU NA POLSKI – WARTE ROZPOWSZECHNIANIA GRY EUROPEJSKIE 

WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE OGÓLNE

W minionym tygodniu Gimnazjum Nr1 w Tuszynie gościło grupę gości będących uczestnikami wizyty 
partnerskiej w ramach międzynarodowego projektu „WEGAME” ERASMUS+. Pełna nazwa projektu brzmi: Worth 
spreading European Games Aid Mainstream Education – w tłumaczeniu na polski – Warte rozpowszechniania Gry 
Europejskie Wspierające Kształcenie Ogólne.
Realizacja projektu przewidziana jest na 2 lata (01.09.2015 – 01.09.2017), a jego główne założenia to między innymi 
odtworzenie zapomnianych już, a niegdyś niezwykle popularnych gier podwórkowych, oraz nadanie im nowego 
– edukacyjnego znaczenia. Oprócz Gimnazjum Nr 1 w projekt zaangażowane są szkoły z 4 krajów: Bułgarii 
(Dobrich), Rumunii (Resita), Turcji (Kayseri), Włoch (Cagliari – Sardynia). Na majowe spotkanie przyjechało 16 
nauczycieli, którzy przez tydzień pracowali nad zadaniami projektowymi, oraz poznawali kulturowo- etnograficzne 
dziedzictwo regionu środkowej Polski.
W poniedziałek 09.05.2016 grupa gości odwiedziła Urząd Miasta w Tuszynie i uczestniczyła w krótkim spotkaniu 
z panem burmistrzem Witoldem Małeckim, oraz kierownikiem Referatu Oświaty i Wychowania – panem 
Jarosławem Urbańskim. Program wizyty uwzględnił prezentację miejsc, które decydują o charakterze naszego 
regionu i na stałe wpisują się w jego kulturowe dziedzictwo. Goście uczestniczyli w warsztatach etnograficznych 
przygotowanych przez pracowników Muzeum Miasta Pabianic, zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Wnętrz 
Pałacowych w Nieborowie, oraz Skansen w Maurzycach. W programie nie można było pominąć Łodzi z Muzeum 
Sztuki Ms2, oraz Centralnym Muzeum Włókiennictwa, w którym aktualnie odbywa się 15 Międzynarodowe 
Triennale Tkaniny. Uczestnicy spotkania nie kryli zaskoczenia różnorodnością i bogactwem historyczno - 
kulturowym, którego zaledwie fragment został im zaprezentowany. Tuszyn zrobił również dobre wrażenie, 
a szczególnie spokojna atmosfera miasta i przyjazne, pozbawione uprzedzeń nastawienie mieszkańców. Wizytę 
można określić jako udaną, dopisało wszystko, włączając piękną, majową pogodę. 

Ewa Folga – Pawlak
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie

POŁĄCZYŁA NAS PAMIĘĆ

19 kwietnia w ramach obchodów Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko 
ludzkości, obchodzonym w Polsce w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, uczniowie z Gimnazjum 
nr1 pod opieką p. Małgorzaty Pietrasik, z koszem pełnym kwiatów wyruszyli na spacer ulicami naszego miasteczka, 
aby napotkanym mieszkańcom wręczyć żonkile i tym samym przypomnieć tym, co strasznego wydarzyło się  
73 lata temu, i o tym, że Zagłada dotyczyła również naszego miasta. Poza nielicznymi przypadkami akcja spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Domowicza w Tuszynie

TURNIEJ WIEDZY O TUSZYNIE

 W ramach obchodów 600- lecia nadania praw miejskich naszego miasta odbył się Turniej Wiedzy 
o Tuszynie zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Pierwszy dzień turnieju należał do przedszkolaków, 
które niesamowicie pozytywnie zaskoczyły komisję swoją doskonałą wiedzą o Tuszynie. Wszystkie drużyny –  
Z PM1, PM2, Oddziału w Tuszynku oraz Niepublicznego Przedszkola „Winners” otrzymały zasłużone -  I miejsce. 
Drugiego  dnia  rywalizowały ze sobą trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych, choć pytania nie były łatwe,  
uczniowie wykazali się znajomością dat i dawnych wydarzeń. I miejsce zajęła drużyna z SP1, II – z SP2, III – SP z Wo-
dzina Prywatnego. Ostatni dzień rozgrywek przeznaczony był dla gimnazjalistów. Zwyciężyła drużyna z Gimnazjum  
Nr 1, II miejsce zajęło Gimnazjum z Wodzina, III – Gimnazjum nr 2. 
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w konkursie, podwójnie gratulujemy najmłodszym uczestnikom turnieju 
oraz zwycięzcom.

Jagoda Jaszczyk Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
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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

Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, 95-080 Tuszyn
tel. 42 232-14-30 tel./fax 42 614-34-92

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00 

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
Rehabilitacja: 42 614 30 42
Ginekologia: 42 614 30 98
Stomatologia: 42 614 20 96

Poradnia dla dzieci: 42 232 17 05
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