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Niech Zmar��ychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, napeł�i

wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokony�aniu t��dności 
i pozwoli z uf�ością pat�zeć w przyszłość...

Bur�ist�z Miasta Tuszy�a
Witold Małecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszy�ie
Andrzej Małecki

RADA MIASTA W TUSZYNIE UCHWALIŁA BUDŻET NA 2016 R. 

Rada Miejska w Tuszynie uchwaliła budżet na rok 2016:
Ustalono dochody Gminy w łącznej kwocie: 41.329.122,85 zł
Ustalono wydatki Gminy w łącznej kwocie: 41.437.676,85 zł
Wysokość wydatków Gminy na poszczególne zadania:
wydatki inwestycyjne – 3.553.097,79 zł
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 
3.365.550,00 zł
wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego - 759.611,00 zł
rezerwa ogólna – 220.000,00 zł
realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł
realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska – 49.000,00 zł
realizacja zadań związanych z oświatą – 639.976,00 zł
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 260.252,44 zł
realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – 1.354.180, zł
dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 76.648,00 zł
realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 33.341,00 zł
realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 200.557,00 zł
defi cyt budżetu który będzie fi nansowany z wolnych środków – 108.554,00 zł
rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów -1.419.443,00 zł
dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi nansów publicznych:
a) Gospodarka mieszkaniowa -120.200,00 zł
b) Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
– 116.640,00 zł
c) Dofi nansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego
– Funkcjonowania stanowisk pracy PDGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfi kacji gruntów w UM Tuszyn - 
80.000,00 zł
– utrzymania punktu fi lialnego WkiSO – 26.000 zł
d) Instytucje kultury – 1.300.000,00 zł
e) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne jednostki systemu oświaty - 396.000,00 zł
f) Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 10 000 zł
g) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 12.980,00 zł
h) Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej - 13.800,00 zł
i) Edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł
j) Upowszechnianie kultury i sportu – 125.000,00 zł
W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono m. in.:
Infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną:
– Wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców gminy Tuszyn
– wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców gminy Tuszyn
– budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie
– budowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Rydzynkach
– Projekt budowy wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu
Sporo prac zostanie wykonanych na drogach publicznych gminnych w roku 2016:
–  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Zielona na odcinku o długości 580 

m do posesji nr 10
–  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Pabianickiej w Tuszynie
– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Głuchowie i wykup gruntów
– opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr 180/16
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Tylnej w Mąkoszynie
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Patok w Żerominie
– remont nawierzchni ul. Hetmańskiej w Tuszynku Majorackim
–  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka kanału deszczowego pod drogą krajową Nr 1 wraz z usunięciem 

istniejących kolizji oraz niezbędną modernizacją rowów odwadniających dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy 
Tuszyn Las

– wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Aleksandrówek od posesji nr 60 do posesji nr 34 w Garbowie.
Część budżetu zostanie przeznaczona na Gospodarkę Mieszkaniową i Komunalną:
– Kompleksowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– Przebudowa placu Reymonta w Tuszynie
– Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn – Urząd Miasta w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4

–  Montaż w świetlicy wiejskij w sali OSP Szczukwin 3 sztuk klimatyzatorów ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW 
zasilanych elektrycznie

–  ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej dla budynków jednostek oświatowych

–  ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – opracowanie studium wykonalności dla budynków 
jednostek oświatowych

–  ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – opracowanie audytu energetycznego dla Dziennego 
Domu Senior-Wigor w Tuszynie

–  ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn – opracowanie studium wykonalności dla Dziennego Domu 
Senior-Wigor w Tuszynie

–  Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia od ul. Wschodniejposesja nr14 do istniejących punktów świetlnych 
przy ul. Królewskiej oraz od ul. Królewskiej posesja nr2 do końca tej ulicy

– Rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu
– Projekt przyłącza prądowego do działki nr 193/3 w Rydzynkach
–  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim na odcinku 

od ul. Majorackiej do posesji nr 110-o długości ok. 950m.
– Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Pszczelej w Tuszynie
– Wykonanie projektu oraz realizacja oświetlenia ulicznego drogi do posesji nr 18C i 18D przy ul. Żeromińskiej w Kruszowie
– Projekt i budowa przyłącza energetycznego w Górkach Małych
– Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kopernika w Tuszynie
– Wykonanie ogrodzenia działki nr 193/3 w Rydzynkach
– Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na potrzeby sołectwa Dylew
– Zakup materiałów na ogrodzenie terenu działki świetlicy w Żerominie
– Górki Małe- Budowa ogrodzenia działki (bez materiałów)
– Wyposażenie kuchni świetlicy OSP w Woli Kazubowej- zakup szafy chłodniczej
– ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszynopracowanie studium wykonalności dla MCSiW w Tuszynie 
–  ŁOM-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszynopracowanie audytu energetycznego dla MCSiW w Tuszynie
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami:
– Odszkodowania za grunty
Ochotnicze Straże Pożarne
– Dotacja dla OSP Jutroszew remont strażnicy
– Dotacja dla OSP Wola Kazubowa remont strażnicy
Uchwała nr XXI/154/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2016 rok 
została opublikowana na stronie Biuletynu



REKLAMA 006169604
Informacja Referatu Techniczno inwestycyjnego

Zadania realizowane przez Referat Techniczno - Inwestycyjny w okresie 01.01.2016r. do 14.03.2016r.

Nazwa zadania Wykonawca Wartość umowy Termin realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budynków jednostek oświatowych.

Biuro Projektów Energetycznych 
Piotr Szewczyk 

40590,00 18.04.2016r.

Fundusze Sołeckie 

Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Wartość zadania

Jutroszew Zakupiono:
Stoły konferencyjne – 11 szt.
witryny chłodnicze – 2 szt.
chłodziarko-zamrażarka 1 szt.
kuchnia gazowo-elektryczna 1 szt.

Łączny koszt wyposażenia – 12 943,94 zł brutto.

Szczukwin Podpisano umowę z firmą „RAMI” Dobrosik, Orzechowski S.J z Dłutowa 
na montaż w świetlicy wiejskiej w sali OSP Szczukwin 3 szt. klimatyzatorów 
ściennych z funkcją chłodzenia i grzania o mocy 7 kW zasilanych elektrycznie

Wynagrodzenie wykonawcy – 15 100,00 zł brutto.
Termin realizacji do dnia 22.03.2016 r.

Wodzin 
Prywatny

Zawarto Umowę z firmą: Ewa Łatecka Usługi Projektowe RŁ z Łodzi na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na ul. Zielonej na odcinku o długości 580 m do posesji nr 10 
w Wodzinie Prywatnym.

Wartość umowy brutto – 9 999,90 zł.
Termin realizacji – do dnia 20.09.2016 r.

Mąkoszyn Zawarto Umowę z firmą: Ewa Łatecka Usługi Projektowe RŁ z Łodzi 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Tylnej 
w Mąkoszynie.

Wartość umowy brutto – 9 833,85 zł.
Termin realizacji – do dnia 15.09. 2016 r.

Syski Zlecono firmie AUTO PAWTEX , Stara Gadka, 95-030 Rzgów – wykonanie 
usługi dostosowania samochodu marki FORD TRANSIT Van 350L, na 
potrzeby OSP Syski poprzez  przebudowę wnętrza oraz wykonanie robót  
konserwacyjnych i blacharsko-lakierniczych..

Wartość brutto zlecenia – 11 500,00 zł
Termin realizacji – do 60 dni od dnia 
zlecenia.

Marek Michalak
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
I ROZLICZANE W REFERACIE OŚWIATY I WYCHOWANIA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER
termin: od 31.12.12.2014 do 30.12.2016r.
„Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w ramach POWER -
Dofinansowanie: 56562,98 zł bez wkładu własnego
Program ERASMUS – Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół”
Termin: od 01.09.2015 do 31.08.2017r.
Dofinansowanie: 99191,40 zł bez wkładu własnego
WFOŚiGW
Gimnazjum nr 2 – Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie: 8495,42 zł + wkład własny 1000,00 zł
Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym- Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie: 8973,00 zł + wkład własny 997,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie – Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie: 26637,89 zł + wkład własny 2971,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym – Edukacja ekologiczna
Dofinansowanie: 8656,00 zł + wkład własny 962,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie – ogródek dydaktyczny
Dofinansowanie: 31151,95 zł + wkład własny 5524,56 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie – ekopracownia
Dofinansowanie: 18705,66 zł + wkład własny 2400,00 zł
RAZEM = 102619,92 zł + wkład własny 13854,56 zł
KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na kształcenie pracowników
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie
Dofinansowanie: 3168,00 zł + wkład własny 792,00 zł
Gimnazjum nr 2
Dofinansowanie: 2112,00 zł + wkład własny 528,00 zł
RAZEM = 5280 zł + wkład własny 1320,00 zł
Rządowy program „Książki Naszych Marzeń”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie
Dofinansowanie: 2170 zł + wkład własny 542,50 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie
Dofinansowanie: 2165,71 zł + wkład własny 542,50 zł
Szkoła Podstawowaw Górkach Dużych
Dofinansowanie: 1000,00 zł + wkład własny 250,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym
Dofinansowanie: 1000,00 zł + wkład własny 250,00 zł
RAZEM = 6335,71 zł + wkład własny 1585,00 zł

Jarosław Urbański
Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie informuje, że został wyznaczony do realizacji i obsługi programu 
„Rodzina 500 plus” na terenie Gminy Tuszyn.
W związku z tym Ośrodek informuje mieszkańców Gminy Tuszyn o formalnościach i warunkach jakie trzeba spełniać 
aby otrzymać świadczenie i procedurze składania samego wniosku.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Program „Rodzina 500 plus” rusza za miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w MOPS-ie w Tuszynie przy Placu Reymonta 1 
w pokoju nr 1, 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, począwszy od dnia 01.04.2016r. 
Wnioski będą do pobrania w siedzibie Ośrodka począwszy od dnia 07.03.2016r.
Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych 
warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł 

netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to 
systemowe wsparcie polskich rodzin.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Rodzina 500 plus” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tuszynie zamieszcza poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/:
1. Dla kogo program „Rodzina 500 plus”?
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195) wprowadza świadczenie 
wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 
zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.
Świadczenie będzie przysługiwało do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.
Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego.
Co ważne, 500 zł przysługuje na dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia, ale do wyliczenia kryteriów 
dochodowych można brać pod uwagę dzieci mieszkające z rodzicami, które nie ukończyły 25 lat. Cała kwota 
świadczenia jest zwolniona z podatku, co oznacza, że do rodziny trafi całe 500 zł na dziecko.
Oczywiście 500 zł na dane dziecko miesięcznie będzie mogła pobierać tylko jedna osoba, czyli de facto o pieniądze 
może wnioskować tylko jedno z rodziców. Nie ma przy tym wymagań, aby rodzice znajdowali się w związku małżeńskim. 
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać także samotnym rodzicom czy rodzinom, w których dzieci 
pochodzą z różnych związków. Decydować ma to, na czyim utrzymaniu znajdują się dzieci.
2. Od kiedy?
Świadczenia wychowawcze mają być przyznawane od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Jeśli wniosek zostanie 
złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 
kwietnia 2016 roku.
3. Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie będą realizować marszałkowie województw.
Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet 
za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w gminie zamieszkania w przypadku Gminy Tuszyn będzie 
to siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie przy Pl. Reymonta 1 w Pokoju nr 1 ds. Świadczeń 
Rodzinnych począwszy od 1 kwietnia 2016. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub 
bezpieczny podpis elektroniczny.
Wniosek składa się z kilku części. Na początku osoba, ubiegająca się o dodatek, będzie musiała wpisać swoje dane osobowe 
takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i adres. Następnie należy wpisać dane 
dzieci, na które chce uzyskać dane świadczenie.
Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu 
wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy będą musieli zweryfikować dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć 
czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie. 
W kolejnej części trzeba potwierdzić m.in, że wprowadzone dane są zgodne z prawdą.
Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia 
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku 
odpowiednie oświadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie 
będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
4. 500 złotych a zasiłki
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia 
rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, a więc nie spowoduje 
utraty tych świadczeń. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku rodziców biologicznych dziecka, 
prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka. 
5. 500 złotych a data ukończenia 18 lat
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli dziecko ukończy 18 rok życia 
w miesiącu, w którym ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wejdzie w życie, to świadczenie za ten 
miesiąc będzie przysługiwało.
Więcej informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus” można uzyskać na stronie internetowej MRPiPS w Aktualnościach 
pod adresem http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7738,poznaj-program-rodzina-500-
plus-czesc-i.html 
We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można 
uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie 
zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora. Wykaz 
numerów telefonów w urzędach wojewódzkich:
Województwo Łódzkie: 42 664 20 20 / 42 664 20 12
W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem:  
22 529 06 68
Ponadto można zadawać pytania Pracownikom 
ds. Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tuszynie pod numerem 
telefonu 42 614 34 92

Milena Maślanka
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SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE UL. ŻEROMSKIEGO 24/26, 95-080 TUSZYN

REALIZUJE DLA MIESZKAŃCÓW TUSZYNA I MIEJSCOWOŚCI OŚCIENNYCH

BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA W RAMACH KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA:
1. PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - lek. A.Korzeniowska- Jaworska- zastępca Kierownika- 
specjalista medycyny rodzinnej, lek. K.Walas, lek. E.Dyszy-Nowak, lek. A. Rzetelska, lek. A.Woźniak, lek. M.Dryja, dr n 
med. M.Fijałkowski (pulmonolog): Pediatria- lek. G.Kujawska, lek. A.Rymarska, lek. A.Ślemp, dr n med. T.Jaroch (laryngolog),
2. PRACOWNIA FIZJOTERAPII - mgr P.Zasada, mgr M. Ścibor, mgr W.Szymelfenig.
3.  PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA- lek. B. Karpiński, lek J.Opinc, dr n med M.Wojciechowski, lek A.Potentas, 

lek. W.Rogowski.
4. PORADNIA OKULISTYCZNA- dr n med. Agnieszka Waliszek- Iwanicka, lek. T.Wojciechowska, lek.M.Kopka-Fryzeł.
5. PORADNIA STOMATOLOGICZNA -lek dent. M.Motylska, lek dent. A.Szczepaniak.
6. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - dr n med. J.Strzelec, psycholog A.Ożadowicz.
7. PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - lek. J. Jaśniewski, lek.J.Daszuta,lek. M.Tazbir.
KOMERCYJNE (odpłatne) POZA KONTRAKTEM Z NFZ:
1. PORADNIA DERMATOLOGICZNA - dr n med. P.Styczyński- cena za poradę- 40,00 zł,
2.  PORADNIA NEUROLOGICZNA - dr hab n med A.Jurewicz- cena za poradę- 50,00 zł, wyjazdowa 70,00 zł,, lek. A.Gierszon- 

cena za poradę- 30,00 zł,
3. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ - lek. J.Hass- cena za poradę- 40,00 zł,,
4. PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA - dr n med. T.Jaroch, lek. M.Lukas- cena za poradę- 50,00 zł,.
UWAGA: Porada specjalistyczna dla pacjentów niezadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej w SPZ 
w Tuszynie wynosi 100,00 zł a koszty badań diagnostycznych według obowiązujących cenników.
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE:
1 .  PRACOWNIA USG - lek A.Dembowska (USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi), lek. A.Gierszon (USG Doppler tętnic 

szyjnych), dr n med P.Misiak, (USG Doppler kończyn dolnych), lek. J.Opinc (USG ginekologiczne), lek. P.Biłko (USG jamy 
brzusznej, tarczycy).

2 . PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ czynna codziennie w godzinach 7.30 – 15.00 ( punkt pobrań 7.45 – 9.30 )
3 .  PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ czynna: poniedziałek, środa, czwartek 16.00-19.00 oraz wtorek, piątek 9.00-12.00. 
     Wymagane skierowanie od lekarza poz lub lekarza specjalisty.
4 .  GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY: wykonywane badania EKG, SPIROMETRIA, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

poziom cukru we krwi, iniekcje.
5 . PUNKT SZCZEPIEŃ.
DODATKOWE ŚWIADCZENIA:
1. Gabinet Optyczny – dobór szkieł i okularów,
2. Badania Medycyny Pracy - lek R. Wichrowski.
ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE
Programy realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:
1. Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne).
2. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).
3. Program profilaktyki gruźlicy.
4. Program profilaktyki chorób układu krążenia.

PROGRAMY DODATKOWE DLA PACJENTÓW NASZEJ PRZYCHODNI:
1.  Program onkologiczno-genetyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi, raka jajnika, błony 

śluzowej trzonu macicy wdrożony przez Ministerstwo Zdrowia.
2.  Programu w zakresie wdrożenia zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenia 

wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia w projekcie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego 
Programu Współpracy przewidzianego na lata 2011-2016. Organizatorzy: Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Żywności 
i Żywienia w Warszawie.

3.  Badanie TICT –ma na celu poprawę postępowania z pacjentami z POChP w opiece podstawowej. Badanie prowadzone 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Pracownię Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych.

TELEFONY KONTAKTOWE:
Rejestracja dla dorosłych: 42 – 614 30 97; 42 – 614 31 34
Rejestracja dla dzieci: 42 – 232 17 05
Fizjoterapia: 42 – 614 30 42
Ginekologia: 42 – 614 30 98
Stomatologia: 42 – 614 20 96
Laboratorium: 42 – 232 17 03 Żaneta Karczewska

Kierownik SPZ w Tuszynie

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W czasie 24. Finału – 10.01.16 WOŚP po raz kolejny zbierała pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały 
podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali, także tych małych oraz grała na rzecz geriatrii.
Podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tysiące wolontariuszy wyszło na ulice nie tylko polskich miast,  
ale także pomagało w kilkudziesięciu krajach na świecie.
Również w naszym mieście datki do puszek zbierała młodzież szkolna, poświęcając swój czas w służbie innym. W Miejskim 
Ośrodku Kultury zlokalizowała się część artystyczna tego finału. Od godziny 15.00 można było oglądać występy dzieci i młodzieży 
uczęszczających na zajęcia w MOK. Występowały dzieciaki należące do zespołów tanecznych First Step – grupy: starsza 
i młodsza oraz dzieci i młodzież muzykująca, a także zespół MOK – Wena. W uczestnictwo w 24 finale włączyły się również 
szkoły – SP 1 w Tuszynie wystapiła z „Jasełkami na wesoło” natomiast Gimnazjum nr 2- przedstawiło kilka autorskich skeczy. 
Przede wszystkim jednak można było podarować przysłowiowy „grosik” dla potrzebujących. Podczas finału w MOK udało się 

zlicytować prawie wszystkie fanty podarowane 
przez ludzi dobrej woli. W licytacjach zebrano 
do puszek ponad 4 tysiące.
Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP 
zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 
650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. 
Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, 
którzy chcą pomagać przekazując datki 
zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie 
całorocznej działalności Fundacji.

Agnieszka Pawlak
Dyrektor MOK w Tuszynie

ZADBAJ  O  SWOJE  OTOCZENIE

Utrzymanie czystości  i  porządku  na  terenie podwórek  i przyległych  terenów  do budynków  komunalnych   wielorodzinnych   jest  
obowiązkiem  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w Tuszynie,  jak  i mieszkańców  posesji.
Obecny  stan  podwórek  i  przyległych  terenów  jest   co   najmniej   mało  estetyczny dlatego  proszę wszystkich  mieszkańców budynków  
o  pomoc w poprawie  tego  stanu  a  głównie   w  utrzymaniu  terenu  podwórek  poprzez usunięcie  szpecących  elementów i  obiektów.
W  dniach  od 04.04.2016r.  do  08.04.2016r.  i  od 25.04.2016r.  do 29.04.2016r.  zgodnie  z harmonogramem  wywozu  odpadów  na  
terenie  Gminy Tuszyn  odbędzie  się odbiór  odpadów   wielogabarytowych i elektroodpadów w  związku  z tym  proszę  o wystawienie  
zbędnych  odpadów przed  posesję do godz. 7.00 w  w/w  terminach.
Jednocześnie  proszę  o  zgłaszanie   do  ZGM  wniosków  wpływających  na poprawę  estetyki  przestrzeni w  której  Państwo  
zamieszkujecie,  a  Zakład  dołoży  wszelkich  starań  aby efekt  był  widoczny.
Pragnę  podziękować  mieszkańcom, którzy już  angażują  się  w  prace  na rzecz utrzymania  i  ożywiania  podwórek , na  które  nie  
tylko  ja  zwróciłam  uwagę.             

                                                                                            T. Rygielska
                                                                                                                                   Kierownik ZGM

8 marca 2016 roku był dla Dziennego Domu Senior WIGOR w Tuszynie szczególnym dniem. Odbyło się bowiem uroczyste 
poświęcenie naszego obiektu. Odwiedziło nas wielu gości: Burmistrz Miasta Tuszyn Pan Witold Małecki, Zastępca Burmistrza 
Pani Maria Kopczewska, Skarbnik Pani Halina Modzelewska, Sekretarz Pani Beata Krawczyk, a także Radni Rady Miejskiej, 
kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, wykonawca projektów budowlanych, Przedstawiciele Koła Emerytów 
w Tuszynie i Tuszyn Lesie oraz wielu przyjaciół i sympatyków naszego domu. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz 
z parafii św. Krzysztofa w Tuszynie Ksiądz Tadeusz Słobodziński. Korzystając z obecności tak szerokiego audytorium 
otworzyliśmy wystawę obrazów naszej podopiecznej, malarki Pani Jadwigi Salwińskiej oraz jej męża Wojciecha Salwińskiego. 
Niestety choroba odebrała Pani Jadwidze możliwość tworzenia, postanowiliśmy więc pokazać naszym gościom jak piękne 
prace wyszły z pod pędzla naszej seniorki oraz jej męża. Serdecznie dziękujemy córce pani Jadwigi – pani Patrycji Salwinskiej-
Białeckiej za udostępnienie obrazów. W podziękowaniu wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia Dziennego Domu 
Senior-Wigor oraz dla wszystkich zaproszonych gości, nasi kochani pensjonariusze przygotowali występ artystyczny. Kolejną 
niespodzianką dla wszystkich uczestników uroczystości był tort, wykonany specjalnie na tą uroczystość.

Zapraszamy na naszą stronę: www.senior-wigor-tuszyn.pl
Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 

Karolina Lasoń
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INFORMACJA   ZAKŁADU  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ   W TUSZYNIE 

DOTYCZĄCA WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ   REMONTOWYCH  ZREALIZOWANYCH
W  ZASOBIE MIESZKANIOWYM  GMINY  TUSZYN   W  ROKU   2015 R.

Lp. Adres 
nieruchomości Zakres  remontu Wartość Wykonawca

1. ul. Letniskowa  6      
Częściowo  wymieniono  deskowanie, 
obróbki  blacharskie  i pokryto  papą 
termozgrzewalną dach budynku 
mieszkalnego  

27 630,82 zł Firma MARIBUD z Łodzi  
Beata Kaźmierczak

2. ul. Krótka  8 a
Wyremontowano  kominy i pokryto 
papą termozgrzewalną dach   
budynku mieszkalnego 

5 389,65  zł Firma MARIBUD z Łodzi 
Beata Kaźmierczak

3. ul. 3 Maja  30 Podłączono budynek mieszkalny  do  
kanalizacji sanitarnej 8 179.50 zł PPHU PATBUD  K. Paturaj

Szczukwin

4.       ul. Sosnowa 16 A 
Otynkowano  kominy i pokryto  
dach budynku mieszkalnego  papą 
termozgrzewalną

3 502,87 zł
Firma  MARIBUD  B. Kaźmierczak 
 z  Łodzi

5. ul. Sosnowa   20 
    

Wymieniono częściowo zniszczone 
deskowanie, obróbki  blacharskie,  
otynkowano  kominy i pokryto dach 
papą termozgrzewalną budynku 
mieszkalnego

5 013,15 zł PPHU  LUX-BUD  
L. Młynarczyk  z Pabianic

2.Odnowiono  klatkę schodową 
budynku mieszkalnego 2 987,00 zł PPHU Zakład Usług Budowlanych     

J. Przygocki   z Chechła

6. ul. Parkowa 4

1.Docieplono i położono tynk na 
ścianie tylnej budynku  po  rozbiórce  
na działce  sąsiedniej budynku 
przylegającego

13 150,00 zł Usługi  Ogólnobudowla.
D. Oleksiewicz z Gajkowic

 2.Odnowiono  klatkę  schodową  
 w   budynku   7 885,00 zł

PPHU Zakład  Usług  Budowlanych 
 J. Przygocki   z Dobronia

7. ul. Mickiewicza 19
Ocieplono  wełną  mineralną   
i odeskowano ścianę  budynku 
mieszkalnego od  strony  podwórka  

37 184,40 zł Zakład Stolarski
H. Goss ze Rzgowa

8. ul. Wolborska 1 c   
Kruszów     

Ocieplono i położono
tynk  na  ścianie  frontowej  budynku 
mieszkalnego 

19 008,00 zł Usługi Ogólnobudowlane D. 
Oleksiewicz    z Gajkowic

9  ul. Pułaskiego 15
 

Podłączono  9 lok. mieszkalnych  
 do  kanalizacji sanitarnej 10 800,00 zł PPHU PATBUD

K. Paturaj ze Szczukwina 

10. ul. Szpitalna  1 Wykonano  remont elewacji  frontowej   
z  ociepleniem

 47 255,35 zł PPHU „GAJ-POL”S. Gajewski  z  Łodzi

11. ul. Długa 79
Głuchów

Wymieniono zniszczone  ogrodzenie  
posesji    2 633,58 zł

 

MPGK Sp. z o.o. z Tuszyna
 

12. ul. Szpitalna 3 Przełożono  celem  wyrównania  
kostkę  brukową  przed  blokiem    7 000,00 zł PPHU  „ALAN”

A. Sochacki z  Tuszyna

13. ul. Sosnowa  16
Wykonano w 5 lok.  instalację wod.-
kan. I podłączono do szamba. 10 600,00 zł PPHU PATBUD K. Paturaj  

ze Szczukwina

14. ul. Poddebina 40
Rozprowadzono instalację  wod.-kan. 
do 6 lok. mieszkalnych   9 200,00 zł PPHU PATBUD K. Paturaj  

ze Szczukwina

15. ul. Żeromskiego 2 Odnowiono   klatkę  schodową 
budynku mieszkalnego  3 572,00 zł PPHU Zakład  Usług Budowlanych                 

J. Przygocki z Chechła

 Teresa Rygielska    
                                                                                       Kierownik  ZGM

REMONTY  BUDYNKÓW  WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, 
W KTÓRYCH  GMINA TUSZYN  MA  SWOJE  UDZIAŁY   W  ROKU  2015R.

Lp. 
Adres   

wspólnoty 
mieszkaniowej

Zakres  remontu lub modernizacji Wartość  
zadania Wykonawca

1 Brzezińska 23 Wykonano  instalację gazową  z  montażem wkładów  
kominowych    i wentylacją   na klatce  schodowej 39 549,86 zł Firma „Termeko” 

J. Kośka  z  Głowna. 

2 Brzezińska  21 Wykonano  remont  pokrycia  dachowego budynku  
mieszkalnego  25 643  zł

Zakład Roboty  
Ogólnobudowlane                     
z  Łodzi L. Olejniczak

3 Krótka  12 Zamontowano  bramę  wjazdową  na   posesję  5 006,10 zł Zakład  Ślusarski 
W. Klepacz  z Tuszyna

4 Sienkiewicza 35 Położono tynk silikonowy  na elewacji budynku  
mieszkalnego  17 729,28 zł

Usługi  
Ogólnobudowlane 
D. Oleksiewicz                     
z Gajkowic

5 Brzezińska  25 Wykonano  remont  dachu  budynku  mieszkalnego 25 819  zł
Zakład  Roboty 
Ogólnobudowlane                  
L. Olejniczak  z  Łodzi

6 Krótka  5 Wyremontowano  szambo 959,40 zł
Zakład  Stolarski 
 H. Goss
ze  Rzgowa

7 M.C. Skłodowskiej 2 Zmodernizowano instalację  elektryczną  na  klatce 
schodowej 2 061,87 zł

EL-MOT  J. Znojek 
Instalatorstwo 
Elektryczne  z Tuszyna

8 Przeprowadzono  remont  szamba 861,00 zł
Zakład  Stolarski H. 
Goss
ze  Rzgowa

Plac Reymonta 1 Wykonano  izolację fundamentów budynku 
mieszkalnego 3 942,00 zł

Usługi  
Ogólnobudowlane 
D. Oleksiewicz              
z Gajkowic

     Teresa  Rygielska        
 Kierownik  ZGM   

 

 AQUA AEROBIK

Aqua aerobikto sport dla każdego, bez względu na wiek i kondycję.
Zachęcamy do tej formy treningu szczególnie tych, którzy nie uprawiają czynnie sportu,  a chcą poprawić swoją kondycję 
fizyczną i stracić trochę zbędnych kilogramów. Niepotrzebne są tu żadne specjalne umiejętności oraz wysoka kondycja.  
Już po pierwszych zajęciach możesz poczuć pozytywne odprężenie i chęć do dalszych ćwiczeń. Spośród wszystkich dostępnych 
form fitness, właśnie aqua aerobik powoduje najmniejsze obciążenie dla organizmu przy stosunkowo dużej liczbie spalanych kalorii.
Jest to forma bezpieczna nawet dla osób: 
- z nadwagą, 
- z osteoporozą, 
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- po przebytych urazach układu ruchu.
Zalety treningu w wodzie są bardzo duże, szczególnie ważne jest jednak zmniejszenie obciążenia układu kostno-stawowego 
i łatwość wykonywania ćwiczeń.
 Inne plusy to: 
- wysmuklenie ciała, 
- redukcja tkanki tłuszczowej, 
- zwiększenie ruchomości stawów, 
- odciążenie stawów kręgosłupa, 
- zmniejszenie cellulitu, 
- wzmocnienie mięśni, 
- poprawa samopoczucia.
Efektem wszystkich ćwiczeń jest pobudzenie przede wszystkim układu krążenia, oddechowego i układu ruchu. Trening w wodzie 
ma jednak dodatkowy plus, jakim jest masaż. Podczas ćwiczeń powstają wiry wody, które delikatnie masują ciało. Wpływa 
to na pobudzenie krążenia w powierzchniowych tkankach, co ułatwia usuwanie toksyn i spalanie tkanki tłuszczowej. A oprócz 
tego, dzięki takiemu masażowi, nasze ciało jest świetnie zrelaksowane i odprężone. Środowisko wodne zapewnia odciążenie 
kręgosłupa, sprzyja rozluźnieniu mięśni i elongacji kręgosłupa, przez co ułatwia kształtowanie poprawnej postawy.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia Aqua Aerobiku  w każdy poniedziałek  i środę  godz. 19.00  cena 20 zł.

Arkadiusz Purymski 
DYREKTOR 

Miejskie Centrum 
Sportu i Wypoczynku

 

WIZYTA STUDENTÓW Z KIRGISTANU I INDONEZJI W GIMNAZJUM NR 2 W TUSZYNIE
W  dniach od 11 do 17 stycznia 2016 roku nasza szkoła gościła specjalnych gości. Byli to Fatima z Kirgistanu i Alief z Indonezji. 
Oboje reprezentowali egzotyczne dla nas kraje, jednakże podczas zajęć uświadomiliśmy sobie, że są one skrajne zróżnicowane. 
Z organizacją Aiesec, którą reprezentowali nasi goście, współpracujemy od 6 lat. Corocznie przez tydzień gościmy  studentów 
z całego świata. Uczą nas o swoich ojczyznach i kulturach, dzielą się wiedzą i doświadczeniem.
Każda klasa odbyła cztery lekcje ze studentami, próbując komunikować się z nimi za pomocą języka, dłoni a nawet całego ciała. 
Dyskutowaliśmy na temat różnorodności kulturowej,  także odmiennego podejścia do problemu tolerancji. 
Skosztowaliśmy oryginalnych sosów chilli  „sambals” z Indonezji. Okazało się, iż w jednym słoiku specyfiku można umieścić 
od dziesięciu do czterdziestu ostrych papryczek. Te według  Aliefa średniej ostrości,  okazały się dla nas bardzo pikantne. 
Zaprosiliśmy również uczniów sąsiadującej szkoły podstawowej na spotkanie ze studentami. Przyjemnie było gościć naszych 
przyszłych uczniów przy tak specjalnej okazji.
Na finałowym spotkaniu 15 stycznia podziękowaliśmy Aliefowi i Fatimie  za wspólnie spędzone chwile oraz  podarowaliśmy im 
pamiątki. Każda klasa przygotowała prezentacje na temat wizyty i krajów naszych gości. Uczniowie klas trzecich zaśpiewali 
fragment przeboju Margaret „Thank you very much”.
Tegoroczna wizyta przyniosła nam nowe wyzwanie, ponieważ Alief i Fatima spędzili cały tydzień w domach naszych uczniów, 
którzy opiekowali się nimi w wolnym czasie. Dzięki temu mogli ćwiczyć język angielski przez całą dobę.
Alief zaprezentował nam amerykański system ćwiczenia mózgu, stosowany przez żołnierzy. Próbowaliśmy kopiować trzy 
zadania polegające na równomiernym klaskaniu. Gremialne wykonanie ćwiczeń zakończyło wizytę naszych gości.
Wspaniale było gościć studentów z Indonezji i Kirgistanu. Mamy nadzieję, że następne wizyty będą równie udane. 
Dziękujemy Pani Agnieszce Greszko za zaangażowanie naszej szkoły  we współpracę ze stowarzyszeniem Aiesec. Dzięki temu 
nauka angielskiego staje się znacznie przyjemniejsza.

Karolina Kitta,  Aleksandra Winnicka kl. III b

 The visit of students from Kirgistan and Indonesia
From 11th January to 17th we had two special guests in our school. This was Fatima from Kirgistan and Alief from Indonesia. 
Both of them represented exotic cultures for us although their countries seemed completely different.
We have worked with Aiesec organisation for 6 years. Every year a group of students from all over the world visits our school and 
stays with us for a week to teach us about their homelands. They shared their knowledge and time with us.
Each class had four lessons with the students we tried to communicate with our tongues, hands and whole bodies. We 
discussed cultural diversity and different approaches to freedom. We tried “sambals” original chilli sauce from Indonesia. In 
one jar  there can be from ten to forty hot peppers. The one which we tried were mild for Alief but really hot for our pupils. Four 
classes of primary schools also took part in meetings with our new friends. It was really nice to invite them to their future high 
school on this special occasion. 
At a final meeting on 15 January we thanked or guests for their stay giving them some souvenirs. Each class prepared 
presentations about their countries and visit. A group of third class formers sang a song “Thank you very much” by Margaret 
which they loved.
This year brought new experience because the students were staying with our Polish families for a whole week. Their host 
families took care of them after school in their free time. Thanks to that two pupils had an opportunity to practise English for 
twenty four hours a day. 
Alief showed us a system of clapping introduced by American soldiers as a brain exercise “break claps”. We tried to copy three 
steps of them. They were used as a final point of our Friday meeting.
It was great to host the students we hope next year visit will be as gorgeous as the last one.

Karolina Kitta,  Aleksandra Winnicka kl. III b

SIĘGAJMY PO KSIĄŻKI

3 grudnia 2015 r. na terenie naszej szkoły odbyła się akcja promująca czytelnictwo pod hasłem „Sięgajmy po książki”,  
którą honorowym patronatem objęli: 
Burmistrz Miasta Tuszyna – mgr inż. Witold Małecki
Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 
W ramach tejże akcji odbył się Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”, w którym wzięli udział reprezentanci 
wszystkich szkół z terenu gminy Tuszyn. Jego uczestników oceniało profesjonalne Jury, w składzie:
Pani Aneta Gnyp 
Pani Sylwia Brzeżańska
Pani Sylwia Kubicka
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak piękne przygotowanie i reprezentowanie swoich szkół. A oto lista laureatów:
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyli:
Wojciech Pokora – uczeń klasy III Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
Natalia Grochala – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
Tytuł Wicemistrza Pięknego Czytania:
Kinga Kurzawa - uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
Inga Fister – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie
Wyróżnienia trafiły do rąk:
Jakuba Milińskiego – ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
Darii Krych – uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie
Marianny Zommer – uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
Julii Rusołowskiej - uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych
Wszystkim Mistrzom, Wicemistrzom i osobom wyróżnionym – tym młodszym i tym starszym- serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 
W programie akcji, oprócz konkursu, na dzieci czekał szereg dodatkowych atrakcji, m.in. zajęcia z edukacji czytelniczej 
i medialnej prowadzone przez pedagogów Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim:
- klasy I-III: Brzechwolandia – lekcja biblioteczna z wykorzystaniem technik multimedialnych;
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- klasy IV-VI: Podróż w przyszłość. Literacko – plastyczna kreacja przyszłości do wysłuchanego utworu muzycznego - 
warsztaty literacko-plastyczne.

Pamiętajmy – SIĘGAJMY PO KSIĄŻKI! Niech przypominają nam o tym słowa polskiego poety i prozaika – Andrzeja 
Grabowskiego:

„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,
kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela, 

który z nim smutki dzieli,
pomaga radości, 

chwilę nudów odpędza,
osładza cierpkości.”

 Marta Goszczyńska
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

SPOTKANIE Z „PANEM KARPIEM”

W dniu 03.03.2016 roku w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym odbyło się spotkanie autorskie 
z prezesem  Towarzystwa   Promocji Ryb „Pan Karp” – panem  Zbigniewem  Szczepańskim.  Gościem   była   również    córka  
autora -  pani Dorota Szczepańska.  Spotkanie  to  było nagrodą  dla szkoły za   wyróżnienie  jej jako jednej z 15 szkół w   Polsce   
w konkursie ogólnopolskim pod nazwą „Zasmakuj w naszych rybach”. Konkurs polegał na przesłaniu receptur  przyniesionych 
przez uczniów na potrawę z jednego z czterech gatunków ryb: karpia, śledzia, szczupaka albo dorsza.  Szkoła Podstawowa 
w Wodzinie Prywatnym   okazała się   jedną z najaktywniejszych szkół w Polsce, w której  udział  uczniów w konkursie został 
tak wysoko oceniony. Udział w konkursie  był też inspiracją  do   podjęcia   próby   zaproszenia   autora cyklu książeczek dla 
dzieci  o  Panu Karpiu do szkoły. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie  kl. V i VI oraz uczniowie z klas  II , III i IV, 

którzy  wzięli udział w konkursie. W ramach spotkania   odbyły się warsztaty poświęcone walorom   prozdrowotnym jedzenia 
polskich   ryb. Oprócz  bardzo ciekawych,   połączonych z konkursami, warsztatów, pan Zbigniew Szczepański,  jak przystało  
na   prawdziwe spotkanie autorskie  czytał dzieciom wiersze  z tomików o Panu Karpiu.. Na    pamiątkę   spotkania    szkoła 
otrzymała  tablice ilustrujące ryby  Morza Bałtyckiego  do wykorzystania na lekcjach przyrody jak również innych przedmiotów. 
Zdobyte przez uczniów wiadomości zostały sprawdzone poprzez ich aktywność  w konkursach  a za poprawne odpowiedzi   
wszyscy    uczniowie    zostali   nagrodzeni gadżetami Pana Karpia, jak również otrzymali dyplomy wraz z naklejkami.
Miłą atmosferę spotkania dopełniły autografy i zdjęcia z dostojnym gościem. Spotkanie z  panem Zbigniewem Szczepańskim było 
wyjątkowym wydarzeniem w życiu naszej szkoły, co nie często zdarza się, że szkołę  odwiedza pisarz, autor  książek dla dzieci.

Marta Goszczyńska
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

FERIADA 2016
Podczas tegorocznej feriady instruktorzy MOK przygotowali dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji. Sale Miejskiego Ośrodka 
Kultury czekały na zainteresowanych od 9.00 – 19.00.  Warsztaty i zajęcia odbywały się przy ul. Noworzgowskiej 20 A oraz przy 
ul. Prusa 7. Dzieci i młodzież  mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnych warsztatów i zajęć plastycznych: wykonać ciekawe 
prace techniczne, nauczyć się podstaw rysunku i malarstwa, spróbować swoich sił w grze na gitarze czy keyboardzie oraz na 
warsztatach z robotyki. Dużą dozą humoru cieszyła się możliwość uczestnictwa w karaoke na wesoło. W obu lokalizacjach 
odbyły się otwarte warsztaty taneczne dla dzieci oraz zajęcia z capoeiry z wykwalifikowanym instruktorem. Młodsze maluchy 
mogły uczestniczyć w zabawach w figloraju oraz specjalnie zorganizowanych tam warsztatach. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia teatralne – 16 lutego „Kaczka cudaczka” w MOK w Tuszynie oraz 
24 lutego „Śpiąca królewna” w filii MOK w Tuszynie Lesie. 
Na dużych i małych duże wrażenie zrobił występ mistrza iluzji – Łukasza Podymskiego- w niedzielę - 21 lutego. Sztuczki 
magiczne wprawiały w zdziwienie natomiast numer finalny – lewitacja stolika spowodowała, iż w magię uwierzyły nie tylko 
dzieciaki…
 W ostatnim tygodniu ferii w obu świetlicach odbyły się zawody podsumowujące: 
w grze: w bilard, trambambulę, tenis stołowy czy gry komputerowe. W piątek  26 lutego odbył się Turniej Międzyświetlicowy, 
podczas którego wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii. 
Choć ferie się już skończyły i czas wracać do szkoły mamy nadzieję, iż  sprostaliśmy oczekiwaniom i uczestnicy feriady 
miło nas wspominają.

Jagoda Jaszczyk, Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie

NOC BIOLOGÓW 2016

Piątkowy, śnieżny wieczór nie zachęcał do opuszczenia ciepłych pieleszy, jednak czwórka odważnych licealistek oraz troje 
gimnazjalistów pod pieczą prof. Agnieszki Morel i prof. Piotra Ossowskiego wyruszyli na nietypowe zajęcia – Noc Biologów. 
Uczniowie pragnęli zgłębić tajniki botaniki, zoologii, genetyki a nawet biotechnologii. Mieli okazję przyjrzeć się pracy biologom 
w ich laboratoriach naukowych oraz samemu poeksperymentować.
„Noc Biologów” to akcja organizowana przez wyższe uczelnie, odbywająca się w tym samym terminie w całej Polsce. W 2016 r. 
odbyła się kolejna edycja. I po raz wtóry tabuny ludzi przewinęły się przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego. Nie mogło zabraknąć tuszyńskiej młodzieży. W rolę przewodnika wcieliła się prof. Agnieszka Morel, która dobrała 
warsztaty, laboratoria i nietypowe zajęcia w sposób ciekawy, że żal było opuszczać przyjazne progi.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty. Na pierwszym z nich 
„Nie będziemy lać wody” uczniowie poznali potencjał, jaki skrywa się 
w wodzie, jak ważna jest w życiu człowieka i jakie pełni funkcje dla niego. 
Nauczyli się również rozpoznawać wodę miękką od twardej. Zajęcia tak 
mocno pochłonęły, że mało kto zwracał uwagę na czas. Podobnie było 
w trakcie warsztatu „Antocyjany soku z bzu czarnego czyli zrób sobie 
tęczę…”, na których uczniowie poznali właściwości owoców bzu czarnego, 
ale przede wszystkim na bazie tychże owoców zaczęli tworzyć własne 
barwniki.

Na pokazie „Enzymy – sprawcy ciemnienia warzyw i owoców” zobaczyli, 
co powoduje psucie owoców oraz warzyw na przykładzie chrzanu. 
Nie mniejsze zdziwienie budziło, skąd od tej porze roku świeży korzeń 
chrzanu. Tuż obok – trwał dość aromatyczny pokaz, z którego uczniowie 
dowiedzieli się, że perfumeria chętnie korzysta ze świata roślin.

Po aromatycznym odurzeniu przyszedł czas na „Bezkręgowce w służbie 
człowieka”. Z bliska można było przyjrzeć się mątwom, gąbkom, 
chrząszczom, największym ślimakom świata, ośmiornicom, skrzypłoczom 
czy strzykwom. Obecni adepci biologii wyjaśniali, jaką rolę pełnią te 
żyjątka dla człowieka. Było jeszcze więcej atrakcji, a kto nie był – niech 
żałuje .  Za rok ponownie przyjedziemy na „Noc Biologów”!

Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie
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„DOBRA NOC ” W GIMNAZJUM NR 2 W TUSZYNIE

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego w piątek, 5 lutego 2016 r. kolejny raz gimnazjaliści z dwójki wraz z nauczycielami zorganizowali   
w szkole noc pełną atrakcji. Zbiórka została zaplanowana na godz. 20.00. 
W czasie akcji „DOBRA NOC  W SZKOLE” uczniowie  mogli  wspólnie spędzić czas, grając  w gry planszowe, a także 
rozgrywając mecze piłki siatkowej, nożnej  i koszykowej. Były również zacięte rozgrywki w „Fifa 16” na PS3 i XBOX oraz seanse 
filmowe. W ramach profilaktyki uzależnień młodzież miała możliwość przetestowania ALKOgogli, czyli specjalnych okularów 
pokazujących rozmyty obraz, jaki widzi pijany kierowca. Dzięki nim uczniowie przekonali się, jak niebezpieczne dla innych 
użytkowników drogi są osoby siadające za kierownicę pod wpływem alkoholu. 
Taka noc to kolejny dowód, że szkoła to nie tylko nauka. To także miejsce, w którym wszyscy  chętnie spędzają wolny czas 
i dzieje się w niej zawsze coś ciekawego.
Po całej nocy intensywnych zajęć o godz. 6 nad ranem wszyscy uczestnicy rozeszli się do domów, nieco zmęczeni,  
ale w wyśmienitych humorach. 

Karolina Ciebiada -Gryś

90 ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA

W dniu 5 grudnia 2015 r. minęła 90 rocznica śmierci Władysława 
Stanisława Reymonta, dlatego już w piątek Burmistrz Miasta Tuszyna 
wraz  z Przewodniczącym i członkami Rady Miejskiej w imieniu 
społeczności tuszyńskiej złożyli pod tablicą upamiętniającą    pisarza 
wiązankę kwiatów. Hołd patronowi swojej szkoły oddali także uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, którym w tym roku towarzyszyli koledzy   
i koleżanki z Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym.
Natomiast w sobotę 5 grudnia reprezentacja gminy z panią 
Marią Kopczewską – Wiceburmistrzem  Tuszyna uczestniczyła 
w ogólnopolskich obchodach, które odbyły się w Warszawie. Najpierw 
delegacja uczniów Gimnazjum nr 2 złożyła wiązankę na grobie 
Noblisty na Cmentarzu Powązkowskim, a później wszyscy przejechali 
do Kościoła Św. Krzyża, gdzie znajduje się serce autora „Chłopów”. 

Tam odbyła   się uroczysta msza, celebrowana  przez biskupa Józefa Zawitkowskiego w intencji pisarza, w której uczestniczyły 
delegacje wszystkich miejscowości zrzeszonych w Związku Gmin Reymontowskich. Podniosły charakter uroczystości podkreślały  
poczty sztandarowe, pięknie prezentujące się wśród zespołów ludowych. Modlitwę powszechną wygłosili przedstawiciele władz 
wszystkich gmin reymontowskich. Również w miejscu, gdzie zostało wmurowane serce pisarza, złożone zostały symboliczne 
wiązanki. 
O szczególnym wymiarze obchodów świadczy obecność na uroczystości zarówno przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP jak 
i samego Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
Dla pierwszoklasistów z Gimnazjum nr 2 w Tuszynie udział w ogólnopolskiej uroczystości stanowił ważne wydarzenie. Był okazją 
do bliższego zapoznania się z sylwetką Patrona szkoły. Mieli  możliwość, zauważyć, jakie ważne miejsce zajmuje Władysław 
Reymont w polskiej tradycji i kulturze. Gimnazjaliści zapalili  także symboliczne znicze pamięci na grobie matki pisarza i jego 
brata.
Na szczególne podkreślenie zasługuje postawa delegacji uczniów Gimnazjum nr 2 (Adrianna Kacprzak, Wiktoria Siniarska, 
Wiktoria  Szczepanik, Igor Krawczyk, Eryk Gabczyński i Daniel Kręzel), którzy dowiedli, że potrafią godnie reprezentować 
zarówno szkołę, jak również całą tuszyńską  społeczność.

Elżbieta Rygielska
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

FERIE 2016 W GIMNAZJUM NR 2 W TUSZYNIE

W czasie ferii uczniowie gimnazjum mieli możliwość skorzystania z pracowni informatycznej. Zajęcia odbywały się w trzech 
grupach tematycznych, które wynikały z zainteresowań samych uczestników. Część uczniów doskonaliła umiejętności 
wykonywania wykresów w programie MS Office Excel, kilkoro postanowiło zmierzyć się   w grach sieciowych, a dzięki 
uprzejmości pana dr.  K. Podlaskiego,  pracownika Uniwersytetu Łódzkiego, który użyczył nam zestaw klocków, dodatkową 
atrakcją była możliwość konstruowania i programowania robotów Lego Mindstorms.
Również tym, którzy woleli spędzać czas aktywnie, szkoła zaproponowała liczne atrakcje.
W piątek 19 lutego dwudziestoosobowa grupa uczniów z paniami Katarzyna Wodzińską i Marta Kowalczyk spędziła 
przedpołudnie na lodowisku „Retkinia”.
W środę 24 lutego 2016 r. PTTK Pabianice wraz z MDK w Pabianicach zorganizował zimowy rajd pieszy po rezerwacie  Molenda, 
w którym  uczestniczyła grupa uczniów pod opieką nauczycielki geografii, pani mgr Karoliny Ciebiady- Gryś.  Byliśmy na 
własnym terenie, więc nie było obawy, że zgubimy drogę. Na szczęście pogoda dopisała i mimo niekorzystnych dla prognoz, 
całą trasę udało się przejść w wyśmienitych warunkach.
W szkole również można było spędzić czas na różnych zajęciach sportowych prowadzonych przez nauczycieli gimnazjum. 
W tym roku , pewnie z uwagi na niesprzyjającą pogodę, zajęcia zorganizowane na ternie szkoły cieszyły się szczególnie dużym 
zainteresowaniem.
Kto nie wyjechał, nie musiał się nudzić.

Elżbieta Rygielska
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Tuszynie

KOŁO DIABETYKÓW W TUSZYNIE
Koło Diabetyków w Tuszynie jako Filia Stowarzyszenia Diabetyków w Łodzi informuje o spotkaniach osób chorych na cukrzycę 
w następujących terminach 21.03.2016r., 11.04.2016r., 09.05.2016r., 13.06.2016r..
Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 11.04.2016r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie. 
Zaprezentowany zostanie program działania Koła Diabetyków w I półroczu 2016r.

Bubas Marianna

Co słychać w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tuszynie?
Nasze motto: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” - Albert Einstein

„Wieczerza wigilijna” - 16.XII.2015r.
W tym roku spotkanie wigilijne emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty z miasta i gminy Tuszyn odbyło się w szkole 
Podstawowej nr 2 w Tuszyn Lesie. Zaproszonych gości powitały p.p. Dyrektor S.P. Nr 2 – Barbara Krawczyk – Podlecka oraz 

kol. prezes Zarządu Oddziału ZNP w Tuszynie – Ewa Janczyk składając serdeczne, 
świąteczne życzenia. 
Następnie przewodnicząca Sekcji Emerytów ZNP kol. Maria Kotlicka składała 
koleżankom i kolegom życzenia: 

 „ Niech te radosne Święta Bożego Narodzenia 
dostarczą wiele szczęścia, zdrowia 
i zadowolenia, a nadchodzący Nowy Rok 2016 
spełni wszystkie marzenia.”

Ważnym punktem spotkania było wręczenie 
„Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP” 
następującym osobom: 
- kol. Janinie Piekarskiej ( pracowała w S.P. 
w Wodzinie )
kol. Janinie Król ( pracowała w S.P. Górki Duże )
kol. Cecylii Mielczarek i Krystynie Nastałek  ( 
Foto nr 3) ( pracowały w S.P. Nr 1 w Tuszynie)
kol. Danucie Wojciechowskiej ( pracowała w S.P. 
Nr 2 w Tuszyn Lesie )
kol. Mariannie Lesiak ( pracowała w P.P nr 2 
w Tuszyn Lesie)
Odznaczonym wręczono kwiaty i upominki. 
   Następnie odbył się występ dzieci za 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszyn Lesie. 
Było to przedstawienie pt.: „Dziewczynka 
z zapałkami”, jasełka oraz kolędy. Występy 
artystyczne zgromadzonym bardzo się podobały. 
Zachwyciły nas starannie przygotowane stroje 
oraz dekoracja.

Maria Kotlicka

KONKURS GRANTOWY „RAZEM DLA KLIMATU”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Razem dla klimatu”, 
dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych 
z adaptacją do zmian klimatu. Termin naboru: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r. 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów 
państwowych i innych instytucji zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających  
na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
 Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji projektów dotyczących zmian klimatu oraz sposobów 
adaptacji do zmian klimatu.
W konkursie mogą być realizowane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe 
itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych,  
nie będących własnością prywatną).
W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5.000 do 30.000 pln.

Szczegóły znajdują się na stronie: www.klimat.fdpa.org.pl, http://fundusze.ngo.pl

 RACJONALNA GOSPODARKA NAWOZAMI

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym.
Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Aplikacja  nawozów w potrzebnej ilości, we właściwym czasie i w odpowiedni 
sposób  zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej efektywności  i opłacalności nawożenia. 
Wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny ogranicza ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to konkretny wymiar 
finansowy (strata 1 kg składnika kosztuje rolnika obecnie ponad 4 zł). Można łatwo obliczyć, że przy dawce azotu równej 70 kg N/ha 
i wykorzystaniu na poziomie 50%   (przeciętne wartości w rolnictwie polskim) z 1 ha użytków rolnych tracimy 35 kg N/ha czyli ok. 140 zł z 1 ha. 
Rozpraszanie składników nawozowych poza agrosystemy pól uprawnych to nie tylko straty finansowe ponoszone przez rolników, 
ale także zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, a w szczególności  środowiska wodnego. Całkowite wyeliminowanie strat 
składników nie jest możliwe,  ale ich znaczące ograniczenie  – tak.
Temu służą  dobre praktyki w nawożeniu, którym poświęcona jest ta strona. Stosowanie zasad dobrej praktyki gwarantuje   
oszczędne  i przyjazne dla środowiska zarządzanie nawożeniem. 
Na tej  stronie zamieszczamy wszelkie informacje o tym: jak, ile, czym i  kiedy nawozić aby uzyskać dobry plon i nie zanieczyszczać 
środowiska, a jednocześnie  postępować  zgodnie z  przepisami polskiego prawa i regulacjami międzynarodowymi.  

Źródło: http://iung.pl/dpr/

KRUS  - WAŻNE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW OSIĄGAJĄCYCH DODATKOWE MIESIĘCZNE PRZYCHODY

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-
rentowych.
W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,
130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

Źródło: http://www.krus.gov.pl/

Starosta Łódzki Wschodni ogłasza o:

sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Tuszynie, obrębie 16, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki nr: 5/2, 5/4, 5/6, 5/10, 5/14 i 5/15.
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w zachodniej części gminy Tuszyn, w Dzielnicy Tuszyn – Szpital. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie działki nr 5/2, 5/4, 5/6, 5/10, 5/14 i 5/15 leżą na obszarze z przeznaczeniem 
podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 
Działki posiadają możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągowej bezpośrednio z ulicy.  
Działki posiadają regularny kształt – prostokątów. Przedmiotowe działki są niezabudowane i niezagospodarowane.  
Działki nr 5/2, 5/4, 5/6, 5/10, 5/14 i 5/15 posiadają dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej - ul. Ks. Brzóski.

Kontakt dla zainteresowanych nabywców: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, Wydział 
Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  Tel: (42) 632-21-14 w godzinach pracy Urzędu.


