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ZYCZENIA....... bak MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TUSZYNIE – MINIONE WYDARZENIA

W dniu 30 października 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie odbyła się impreza fi nałowa podsumowująca 
projekt współfi nansowany przez Łódzki Dom Kultury „Zabytkowa architektura miasta i gminy Tuszyn część 2”, który 
składał się z II Otwartego Pleneru Malarskiego i V Konkursu Fotografi cznego. Celem projektu było m.in. popularyzo-
wanie dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Tuszyn. Całkowity koszt jego realizacji wyniósł 9590,00 zł. Na wernisaż 
przybyli zaproszeni goście: m.in. zastępca dyrektora ŁDK – Monika Matusiewicz, radni Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go z terenu Tuszyna, sekretarz miasta Tuszyna pani Beata Krawczyk oraz radni gminy Tuszyn, księża z tuszyńskich 
parafi i, uczestnicy projektu, ich bliscy i mieszkańcy Tuszyna. Wszyscy mieli możliwość podziwiać wystawę stworzoną 
z obrazów i zdjęć laureatów konkursu fotografi cznego, obejrzeć prezentację multimedialną utworzoną z fotografi i po-
chodzących z pięciu edycji konkursu. Zwieńczeniem imprezy był koncert tuszyńskiego zespołu Toolmaker. Każdy 
uczestnik pleneru malarskiego otrzymał fotoobraz przedstawiający własną pracę, zwycięzcy konkursu fotografi cznego 
– tablety, e-booki, książki o tematyce fotografi cznej, a uczestnicy konkursu – okazjonalne upominki. Wszyscy uczest-
nicy wernisażu zostali obdarowani materiałami promocyjnymi dotyczącymi projektu.
Wystawę obrazów będzie można jeszcze zobaczyć w jednostkach oświatowych i administracyjnych Tuszyna.

Jagoda Jaszczyk
Organizator Imprez Kulturalnych MOK Tuszyn

PROJEKT „POZNAJEMY WALORY PRZYRODNICZE GMINY TUSZYN”

Miejski Ośrodek Kultury zakończył w listopadzie realizację projektu pt: „Program edukacji ekologicznej – poznajemy 
walory przyrodnicze gminy Tuszyn”. Projekt dofi nansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 37 400 zł. Pełny koszt 
projektu to 41 800 zł.
W ramach projektu edukacyjnego zrealizowano warsztaty przyrodnicze dla sołtysów, których celem było poszerzenie 
wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie wspólnej świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za stan środowi-
ska w gminie.
To innowacyjne działanie, umożliwiło wyjście z projektem poza Miejski Ośrodek Kultury, a sołtysi stali się głównym 
pomostem pomiędzy realizatorem projektu a społecznością sołectw.
Kolejnym etapem projektu był nabór na warsztaty fotograficzno-filmowe „Walory przyrodnicze gminy Tu-
szyn”. Na warsztatach uczestnicy poznawali tajniki sprzętu fotograficznego oraz filmowego i jego możli-
wości uchwycenia walorów przyrodniczych. Następnie zorganizowano konkurs fotograficzny „Skarby przy-
rodnicze miasta i gminy Tuszyn”. Konkurs, skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Tuszyn, miał 
zachęcić uczestników do zgłębienia wiedzy na temat rzadkich gatunków flory i fauny, pokazać jak bogata jest 
przyroda rezerwatów Wolbórka i Molenda, uwrażliwić na piękno przyrody. Do konkursu zgłosiło się 30 uczestników.
W ramach projektu wyznaczono również nową ścieżkę edukacyjną prowadzącą przez najciekaw-
sze przyrodniczo i  h istorycznie miejsca w rezerwacie Molenda oraz odświeżono już występują-
ce w rezerwacie sz lak i .  Opracowano i  przygotowano tabl ice edukacyjno- informacyjne z zazna-
czonymi g łównymi i  pobocznymi szlakami p ieszymi oraz wyznaczonymi c iekawymi przyrodniczo 
i historycznie miejscami na szlakach. Pięć tablic leśnych umieszczono w rezerwacie Molenda, 2 tablice miejskie
stanęły przed MOK w Tuszynie oraz przed Filią MOK w Tuszynie-Lesie.
W ramach tego działania wykonano również podręczne mapki informacyjne na potrzeby promocji walorów 
przyrodniczych gminy. Mapki dostępne są w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie oraz w Filii w Tuszynie-
-Lesie, szkołach, w urzędzie miasta oraz u sołtysów. W ramach projektu odbyły się także warsztaty stacjonarne 
„Walory przyrodnicze w gminie Tuszyn”, na których uczestnicy obejrzeli wykład dotyczący ochrony przyrody
w gminie Tuszyn oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez instruktora nordic walkin-
gu. Drugim etapem były warsztaty terenowe „Rezerwat przyrody Molenda atrakcyjnym miejscem 
w gminie Tuszyn”. Grupy uczestników poznały metodę nordic walking w praktyce, przeszły ścieżka-
mi rezerwatu Molenda, kontemplując otaczającą przyrodę. Marsz zakończono biesiadą przy ognisku.
Ostatnim etapem projektu ekologicznego jest publikacja informacyjna prezentująca po raz pierwszy tak 
szczegółowe informacje dotyczące m.in. form przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Tuszyn: re-
zerwatów, pomników przyrody, parków podworskich oraz innych ciekawostek przyrodniczych. Wyda-
nie to zawiera informacje dotyczące gminy Tuszyn w odniesieniu do regionalizacji fizyczno-geograficznej, 
geobotanicznej oraz przyrodniczo-leśnej, charakterystykę terenu i klimatu naszego regionu. Szczególną uwagą zostały 
obdarzone po raz pierwszy rezerwaty Wolbórka i Molenda oraz występująca w ich obrębie fl ora i fauna (informacje
poparte są zdjęciami wykonanymi na naszych terenach). Publikacja zawiera wszelkie potrzebne informacje z punktu 
wiedzenia korzystania z zasobów przyrodniczych, określa szczegółowo położenie form ochrony przyrody oraz innych 
walorów przyrodniczych, ich szczegółową charakterystykę i realne fotografi e. W publikacji znajdziemy również pięk-
ne fotografi e wykonane przez uczestników konkursu fotografi cznego. Ze szczegółowych opisów wyłania się kuszący 
obraz przyrody zapraszającej do wędrówek i aktywności fi zycznej na łonie natury.

Jagoda Jaszczyk
Organizator imprez kulturalnych MOK Tuszyn.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy
Wam życzenia wielu radosnych chwil spędzonych 
z bliskimi oraz dużo radości i spokoju, nie tylko 

w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
ale także w każdym dniu nadchodzącego 

Nowego Roku

Burmistrz Miasta Tuszyna
Witold Małecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki
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RECEPTY BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY U LEKARZA!!

Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634, z późn. zm.) 
wprowadziła możliwość wykonania tzw. porady recepturowej.
Dla pacjenta oznacza to, że:
zgodnie z art. 42 ust. 2, lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną 
do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wy-
roby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:
1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 
2)  osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia 

mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
W związku z nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi pacjenci mogą w przychodni złożyć wniosek na wypisanie re-
cepty (kontynuacja leczenia, np. leki na nadciśnienie, cukrzycę, astmę) lub zaopatrzenia na wyroby medyczne (np. 
pieluchomajtki).
Został opracowany wzór wniosku, który prosimy pozostawić w REJESTRACJI. Odbiór wypisanej recepty lub wnio-
sku na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie możliwy w dniu następnym.
Nie będą wystawiane recepty na leki związane z nagłym zachorowaniem, np. antybiotyki. Pacjent musi zgłosić się na 
wizytę do lekarza i musi mieć przeprowadzoną diagnostykę.
Prosimy pamiętać, że w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia konieczna jest wizyta u lekarza!

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI LUB ŚRODKI  
ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE
Imię i nazwisko 
Pesel 
Telefon 
Adres zamieszkania 
Dokładna nazwa leków (dawka) 

Data………………………………………………………………… 
……................................ 
podpis pacjenta 
W przypadku odbioru przez osoby trzecie wymagane jest 
upoważnienie 
 

Upoważnienie
do odbioru recept na leki,  
środki spożywcze specjalnego  
przeznaczenia żywieniowego,  
zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
Upoważniam Panią/
Pana…………………………………………… 
numer dowodu osobiste-
go…………………………………………

 
 

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI JUŻ DZIAŁA
Szanowni Państwo,
Zapraszamy na badania do pracowni RTG, która znajduje się w gabinecie 209 na II piętrze.
Pracownia jest czynna:
poniedziałek 16-19 
wtorek 9-12
środa 16-19
czwartek 16-19
piątek 9-12
Zapisy w Rejestracji – 42 614 30 97 lub 42 614 31 34.
Ważne – konieczne jest skierowanie od lekarza na badania RTG również w przypadku realizacji zdjęć płatnych.

Żaneta Karczewska 
Kierownik SPZ w Tuszynie

CO SŁYCHAĆ W ODDZIALE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W TUSZYNIE?

Nasze motto: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
W roku 2015 obchodzimy 110 rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Krótko o naszej historii
1  października 1905 roku w Pi laszkowie koło Łowicza odbyło się zgromadzenie postępowych na-
uczyciel i  i  nauczycielek, które powołało Związek Nauczycielstwa Ludowego (ZNL). W krótkim cza-
sie do związku (wówczas nielegalnego) przystąpiło ponad tysiąc nauczycieli polskich. Musieli oni podpi-
sać deklarację, że będą nauczać dzieci języka polskiego w duchu polskim. Spowodowało to represje ze 
strony władz carskich wobec działaczy związku, część z nich straciła pracę i została zmuszona do ucieczki do Galicji.  
9 grudnia 1905 roku powstał Polski Związek Nauczycielski.
Po wybuchu II wojny światowej, w październiku 1939 r. związek przekształcił się w konspiracyjną Tajną Organizację 
Nauczycielską (TON), pracowali w niej również tuszyńscy nauczyciele, m.in. p. Maria Szubska (uczyła p. Elę Szczęs-
ną) i p. Antonina Szymankowa. W 1945 r. TON otrzymała zgodę od ówczesnych władz na przekształcenie w Związek 
Nauczycielstwa Polskiego.

Na dzień dzisiejszy
W dniu 25 września 2015 r. w byłej szkole w Kruszowie odbyło się spotkanie związkowców – nauczycieli czynnych, 
emerytów i zaproszonych gości. Po zapoznaniu się z historią ZNP odczytano listę z nazwiskami osób zasłużonych dla 
związku. Pamięć zmarłych uczczono minutą ciszy. Następnie związkowcy dzielili się wspomnieniami o swojej pracy. 
Wszyscy zebrani obejrzeli trzy kroniki związkowe, dzieląc się wrażeniami.
W części artystycznej rozpalone zostało ognisko, śpiewano piosenki harcerskie i pieczono kiełbaski.

Koleżanka M. Kotlicka pasuje na strażników ognia: 
 M. Pietrzyk i kol. A. Oleksiewicz

 Ognisko rozpala gość – Pani Dyrektor SP nr 1 w Tuszy-
nie Joanna Owczarek-Szymajda

Koleżanka Elżbieta Szczęsna jest zasłużonym członkiem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Tuszynie. Uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie. Za swoją wzorową pracę 
pedagogiczną otrzymała wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień. W roku 1982 została odznaczona Zło-
tym Krzyżem za 20-letnią sumienną pracę. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej i Od-

znakę Przyjaciel Dziecka. 14 października 1995 r. została odznaczona Złotą Odznaką ZNP, a w roku 2005 Odznaką za 
50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Udziela się bardzo aktywnie w środowisku Tuszyńskim 
w Towarzystwie Przyjaciół Tuszyna, w kole literackim w domu kultury, odbywa spotkania z dziećmi. Jej pasją jest pisa-
nie wierszy. W roku 2014 wydała tomik wierszy pt. „ Treść życia ” z mottem „Pokój ludziom Dobrej Woli”.
Życzymy pani Eli dużo dużo zdrowia, aby jej talentowi dopisała pisarska wena.

Maria Kotlicka
Z tomiku wierszy Elżbiety Szczęsnej „Treść życia”

Rodzina i przyjaciele
Dobrze jest mieć przyjaciół 

i ja ich mam. 
Są ze mną, gdy wzrok jasny, 

a także, gdy w oku łza. 
Rodzina, przyjaciele 

w potrzebie pomogą mi, 
mają wrażliwe serca – 

na oścież otwarte drzwi.

ŚWIETLICA W ŻEROMINIE

Krajobraz Żeromina wzbogacił się o piękny obiekt – świetlicę. Ma ona służyć osobom w różnym wieku: od najmłod-
szych po seniorów. Mieszkańcy nie kryją wielkiej dumy, przypominając, że dotąd wieś nie miała żadnego miejsca do 
wspólnych spotkań. 

Pierwsze prace budowlane rozpoczęła w 2014 roku firma, którą wybrano w przetargu przeprowadzonym przez władze 
gminy Tuszyn. Inwestycja zakończona została w roku 2015. Świetlica w Żerominie jest dla naszej społeczności bardzo 
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ważnym miejscem. To takie centrum lokalnej demokracji, bo przecież tutaj na zebraniach wiejskich zapadać będą waż-
ne dla mieszkańców decyzje, dyskutowane będą istotne tematy. Ale świetlica jest też ważnym miejscem także z punktu 
widzenia integracji społecznej, przybliżania kultury i edukacji. Celem jej jest rozwój inspirowanie i organizacja nowych 
form działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej, popularyzacja amator-
skich form artystycznych, promowanie sportu na wsi, podejmowanie działań rekreacyjnych, kształtowanie wzorców 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma pobudzać aktywność społeczną mieszkańców, wspólne działania dzieci, 
młodzieży, dorosłych i osób starszych. Świetlica wiejska jako centrum kultury może być miejscem organizacji czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży, służyć będzie też promocji gminy i sołectwa, organizacji imprez kulturalnych (konkursy, 
turnieje, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.).
Ogromne podziękowania dla władz miasta Tuszyna: Burmistrza Miasta – mgr. inż. Witolda Małeckiego oraz Zastępcy 
Burmistrza – mgr inż. Marii Kopczewskiej.

EKOISKIERKI
10-osobowy zespół ekologiczny „Ekoiskierki”, składający się z aktywnych uczniów kl. V i VI Szko-
ły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym pod opieką pani Małgorzaty Tomaszew-
skiej przystąpił do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pod nazwą „Bateria pomysłów”. Celem 
konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat potrzeby właściwej 
utylizacji baterii oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.
Pod hasłem „Baterie zbieramy – o środowisko dbamy– uczniowie rozpoczęli kampanię edukacyjno-informacyjną dla 
rówieśników na temat potrzeby właściwego zagospodarowania zużytych baterii i sposobów na ograniczenie użycia 
jednorazowych baterii, która popularyzuje temat z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – w tym internetu.
Do zadań konkursowych uczniów należy także udział w elektronicznym quizie ekologicznym, w którym tematyka pytań 
związana jest z bateriami i prawidłowym postępowaniem po ich zużyciu, jak również zbiórka zużytych baterii przez 
szkołę. W tym celu zespół ekologiczny „Ekoiskierki” zwraca się z ogromną prośbą do społeczności lokalnej, aby włą-
czyła się w akcję zbierania baterii w terminie do 20 stycznia 2016 roku i tym sposobem pomogła wygrać atrakcyjne 
nagrody dla uczniów naszej szkoły.

„Ekoiskierki” z Wodzina Prywatnego

BIEG W ZOFIÓWCE

17 października odbył się II Bieg upamiętniający mieszkańców Zofiówki zamordowanych przez Niem-
ców w 1939 roku. Spotkaliśmy się pod pomnikiem w Zofiówce o 10.45 i po zakończeniu zapisów, oko-
ło 11.15 rozpoczęło się współzawodnictwo. Jeszcze chwilę spędziliśmy przed pomnikiem, oddając hołd 
pomordowanym, i mimo deszczu ruszyliśmy na star t. Jako pierwsze biegły dzieci na dystansie 400 
metrów. Po chwili mieliśmy już wyłonionego pierwszego zwycięzcę. Wygrał Damian Borowski, następ-
na czwórka w kolejności to: Ola Kotlicka, Maksymilian Dzikorski, Julka Borowska i Oliwia Moczkowska.
Zaraz po nich wystartowała młodzież oraz chcący sprawdzić starszych, zwycięzca poprzedniego biegu, Damian. Tym 
razem był to dystans 800 metrów, jako pierwszy pokonał go Patryk Moczkowski, za nim dotarli kolejno: Inga Fister, 
Damian Borowski, Marta Majda i Kuba Kostrzewa.
Po tych dwóch biegach, z uwagi na pogodę, przeprowadziliśmy uhonorowanie uczestników. Pierwsze miejsca pu-
charami i dyplomami oraz do wyboru, wejściówką na basen lub do groty solnej, a za miejsca od drugiego do piątego 
dyplomami. Dodatkowo najmłodszy zawodnik, Jasio Pluta otrzymał drobną nagrodę, a wszyscy startujący pamiątkowe 
medale.
Po kilku minutach na starcie do biegu na dystansie 2500 metrów stanęli dorośli. Gdy ruszyli, chwilę później do marszu 
z kijkami ich śladem wystartowały panie. Całość zamykał policyjny samochód na sygnale.
Na mecie zameldowali się w kolejności biegacze: Dariusz Kudra, Jarosław Fister, Grażyna Makowska, Waldemar 
Biegański i Agnieszka Zaremba. Dziesięć minut później taśmę na mecie zerwały panie idące z kijkami NORDIC WAL-
KING, grupa szła niezwykle równo, a jako pierwsza dotarła Klaudia Trojak. Nastepne miejsca zajęły: Weronika Suje-
cka, Kamila Kostecka, Katarzyna Wodzińska i Karolina Wojtkiewicz.
W tych grupach także wręczono puchary, medale, dyplomy i wejściówki na basen, a dodatkowy drobny upominek 
przeznaczony regulaminowo dla najstarszego uczestnika Biegu, wręczono zwyciężczyni w NORDIC WALKING, gdyż 
okazało się, że najstarszym uczestnikiem była kobieta i odmówiła tego wyróżnienia....
Podsumowując, w sportowy sposób spędzili sobotnie przedpołudnie ci, którzy czegoś od siebie wymagają, nie prze-
szkodziła niesprzyjająca pogoda. Mam nadzieję, że w kolejnym biegu za rok też ich zobaczymy.
Specjalne podziękowanie kieruję do strażaków z OSP w Woli Kazubowej zabezpieczających trasę II Biegu oraz do 
policjantów z Tuszyna skierowanych na naszą imprezę w tym samym celu.
Puchary, dyplomy, medale, upominki i słodycze ufundował Burmistrz Miasta Tuszyna, Pan Witold Małecki, dziękuję 
za wsparcie.
Wejściówki na basen lub do groty solnej ufundował dyrektor MCSiW, Pan Purymski, dziękuję.
Bieg od strony medycznej zabezpieczała Pani Maryla Krawczyk, oczywiście społecznie, także serdecznie dziękuję.
Dodam jeszcze, że udział w Biegu, II Memoriale w Zofi ówce był bezpłatny.

Tomasz Sobolewski
Radny Miasta w Tuszynie

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA–TY–MY”

Od czerwca 2015 roku na terenie gminy Tuszyn realizowany jest projekt
„Społecznie aktywni w gminach”, współfi nansowany ze środków Programu 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu przeprowadzono 
dwa spotkania z mieszkańcami gminy Tuszyn, pierwsze odbyło się 18.08.2015 roku 

na konsultacjach społecznych w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania (LGD „BUD-UJ RAZEM”), natomiast drugie spotkanie w dniu 30.08.2015 roku było podczas 
Dożynek Gminno-Parafi alnych w Tuszynie. Oba spotkania pozwoliły na lepsze poznanie opinii mieszkańców na temat 
ich pomysłów na inicjatywę oraz zachęciły do podejmowania kolejnych oddolnych inicjatyw społecznych. Wykonana 
w lipcu analiza ankiet przeprowadzona przez lidera lokalnego, panią Milenę Maślankę, oraz spotkania z mieszkańcami 
wskazały na potrzebę zorganizowania spotkania z rodzinami wielodzietnymi na temat możliwości, jakie daje Karta 
Dużej Rodziny.
W związku z powyższym Lokalny Lider Społeczny na terenie gminy Tuszyn, odpowiadając na potrzeby spo-
łeczne mieszkańców, zorganizował Inicjatywę Lokalną skierowaną właśnie do posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Lokalny Lider Społeczny zaprosił wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dla przyszłych i obecnych 
użytkowników Karty Dużej Rodziny, połączone ze zbiórką darów dla rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji 
materialno-bytowej, które odbyło się 18 listopada 2015 r. (środa) w godz. 16.00-18.00 w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A.
Inicjatywa skierowana była do mieszkańców gminy Tuszyn, którzy są posiadaczami Karty Dużej Rodziny bądź chcieli 
wyrobić sobie takowe karty i chcieli się dowiedzieć więcej na temat użytkowania kart, oferty partnerów, wymienić się 
doświadczeniami z innymi posiadaczami KDR. Ponadto można było złożyć wniosek o wydanie KDR i poznać nowe 
możliwości usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie.
Dodatkowo istniała możliwość przyniesienia na inicjatywę ubranek i zabawek, z których wyrosły dzieci uczestników 
spotkania, a z których następnie zostaną stworzone paczki dla potrzebujących dzieci i rozdane na nadchodzące mi-
kołajki. Poprzez ofi arowanie rzeczy, z których wyrosły dzieci, będzie można sprawić radość innym dzieciom na nad-
chodzące święta.
Ponadto istniała możliwość zaaranżowania czasu dla dzieci w trakcie trwania spotkania dla rodziców – możliwość 
zostawienia młodszych dzieci powyżej 4 roku życia w sali bawialnej z zapewnioną opieką, a dla starszych dzieci prze-
widziano zajęcia plastyczne w jednej z pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury prowadzone pod okiem pracownika MOK.

Milena Maślanka
MOPS Tuszyn

FUNDUSZ SOŁECKI – zakupy, dostawy, usługi IX, X, XI – 2015 r.

GŁUCHÓW
W listopadzie br. dokonano następujących zakupów dla sołectwa Głuchów w ramach środków funduszu sołeckiego 
na 2015 rok:
- 120 sztuk krzeseł za kwotę 6239,05 zł brutto,
- materiałów do remontu zaplecza kuchennego (płytki/gres, fuga, emulsja gruntująca, klej) za kwotę 490,12 zł brutto,
- elementów montażowo-podłączeniowych i wentylatora do okapu kuchennego – za kwotę 997,32 zł brutto,
- zestawu kominowego do odprowadzania spalin z nagrzewnicy olejowej – za kwotę 821,96 zł brutto,
- elementów wyposażenia do gry w bilard i do gry w tenisa stołowego – za kwotę 798,40 zł brutto,
- butli gazowej z elementami do podłączenia – za kwotę 160,10 zł.
Wystosowano zlecenia do fi rmy SILVER GLASS z Tuszyna na zakup zastawy stołowej i innego użytkowego wyposa-
żenia kuchni – za kwotę 2809,81 zł brutto.

ŻEROMIN
W październiku i listopadzie br. dokonano następujących zakupów dla sołectwa Żeromin w ramach środków funduszu 
sołeckiego na 2015 rok:
- szafy chłodniczej o poj. 900 l i taboretu gazowego – za kwotę łączną 4576,68 zł brutto,
- kuchni gazowej z piekarnikiem – za kwotę 5199,00 zł brutto,
- stołu roboczego ze stali nierdzewnej i zlewu 2-komorowego ze stali nierdzewnej – za kwotę łączną 1756,00 zł brutto,
- 2 szt. butli gazowych z elementami do podłączenia – za kwotę 280,71 zł brutto.

GÓRKI MAŁE
W październiku br. dokonano zakupu 3 sztuk stołów składanych – za kwotę 1507,98 zł brutto, dla sołectwa Górki Małe 
w ramach środków funduszu sołeckiego na 2015 rok.
RYDZYNKI
W dniu 24.11.2015 roku – fi rma „ARLES” Michał Armacki z Łodzi – przekazała dokumentację projektową na wykonanie 
projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach. Koszt wykonania projektu – 12 500,00 zł brutto.

Marek Michalak
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Noworzgowskiej w Tuszynie.
Data podpisania umowy: 2.09.2015 r.
Wykonawca: Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka, 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11 m. 5.
Kwota: 7995,00 zł.
Termin: 18.12.2015 r.

2. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji budynku administracyjno-magazynowego ze 
zmianą przeznaczenia na obiekt użyteczności publicznej o charakterze usług rekreacyjnych i aktywizacji społecznej 
seniora jako Dom Seniora z instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, CO na działce nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie.
Wykonawca: PUH „BUD-EX” Bogumił Skorupski, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 25.
Data podpisania umowy: 11.09.2015 r.
Kwota: 17 835,00 zł
Termin: 18.09.2015 r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego 
oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego).
Data podpisania umowy: 15.10.2015 r.
Kwota: 222 998,47 zł
Termin: 14.12.2015 r.
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4. Remont ul. Słowackiego na odcinku od ul. Mickiewicza do drogi krajowej  
nr 1 w Tuszynie. 
Data podpisania umowy: 26.10.2015 r. 
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., 97-300 Piotrków Tryb., ul. Roosevelta 39. 
Kwota: 171 339,00 zł 
Termin: 7.12.2015 r.

5. Wykonanie remontu kuchni w strażnicy OSP Syski – położenie płytek ściennych. 
Data podpisania umowy: 13.11.2015 r. 
Wykonawca: SŁOWIK 1 Piotr Słowiński, 95-080 Tuszyn, ul. Leśna 1. 
Kwota: 5194,37 zł 
Termin: 15.12.2015 r. 
Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego.

6. Adaptacja budynku administracyjno-magazynowego na potrzeby Domu Senior-Wigor na działce nr 124/1 w Tuszynie. 
Data podpisania umowy: 18.11.2015 r. 
Wykonawca: PPHU „BUD-HAD” Antoni Jędraszek, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3. 
Kwota: 433 038,42 zł 
Termin: 28.12.2015 r.

Marek Michalak 
Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego

RADY LEKARZA

Koniec ciepłych dni. Nastały chłody i deszcze.
Zimne poranki i ponure wieczory przypominają o nieuchronnie zbliżającej się zimie. Wraz ze zmianą aury jesteśmy 
narażeni na infekcje górnych dróg oddechowym, a szczególnie na grypę.
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego, a szerzy się drogą kropelkową. Stanowi duże zagrożenie 
szczególnie dla dzieci poniżej 6 roku życia, osób po 60 roku życia, kobiet w ciąży, osób z obniżoną odpornością, 
cierpiących na choroby przewlekłe (szczególnie niewydolność serca, cukrzycę, niewydolność nerek czy niewydolność 
oddechową).
Zachorowanie na grypę można ograniczyć, stosując szczepionki. Szczepienie przeciw grypie mają na celu zapobiega-
nie chorobie i jej powikłaniom oraz w przypadku wystąpienia infekcji, osłabienie objawów i szybszy powrót do zdrowia. 
Układ odpornościowy należy również wzmacniać poprzez odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczną. Witaminy C, E 
i cynk to związki wspomagające funkcjonowanie układu odpornościowego. Witaminę E można znaleźć w olejach roślin-
nych, kiełkach pszenicy, soi, migdałach, orzechach, ziarnach słonecznikach czy czosnku. Witamina C to cytrusy, czar-
na porzeczka, kiwi, papryka, brukselka, cebula, zielony groszek i pomidory. Cynk występuje w produktach pochodzenia 
zwierzęcego – mięso, jaja, ryby lub roślinnego – nasiona dyni, słonecznika, otręby pszenne, cebula oraz czosnek. 
Namawiam również do aktywności fizycznej dostosowanej do warunków pogodowych, wieku i kondy-
cji. Dobrą formą zapobiegania zachorowaniom i wzmacniania odporności ciała są codzienne spacery. 
Zachęcam Państwa do szczepień i zdrowego trybu życia.
Życzę zdrowia!

Lek Agnieszka Korzeniowska-Jaworska 
specjalista medycyny rodzinnej 

Zastępca Kierownika Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie  otrzymała, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na utworzenie pracowni w ramach konkursu

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

Nazwa zadania: „Tajemniczy świat - Moja wymarzona ekopracownia 2015” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
Władysława Jagiełły w Tuszynie 

Wartość ogólna  zadania:  - 21 233,13 zł 
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie - 18 705,66 zł

ZAKRES PROJEKTU
Projekt „Moja wymarzona ekopracownia 2015 - Tajemniczy świat w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława 
Jagiełły w Tuszynie” obejmuje w swej treści zaplanowanie  
i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i 
różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie  
w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wyposażenie ekopracowni dofinansowanej w ramach zadania „Tajemniczy świat”  w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Władysława Jagiełły w Tuszynie obejmuje:

A. Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną:
- stacja meteorologiczna
- kompas- 10 sztuk
- szkielet człowieka na statywie

Sprzęt audio video komputerowy, fotograficzny:
- aparat fotograficzny

            - zestaw komputerowy (laptop Lenowo  - B50-30, drukarka Brother – MFC-J200;
              akcesoria – myszka, pokrowiec do laptopa)

- tablica interaktywna TRIUMPH BOARD – TB78MT;
Projektor SONY – VPL-DX122;
Pilot do projektora, pisaki do tablicy interaktywnej
- Wizualizer, Lumens DC125 (Gęsia szyja, matryca 2Mpx,QXGA,AF,port USB, oświetlenie LED)

 Wyposażenie pracowni:
- stół regulowany dwuosobowy– 13 sztuk
-krzesło uczniowskie- 26 sztuk
-szafka z półkami
-zestaw akwariowy: akwarium i wyposażenie do akwarium
- fototapeta „Ryby i rafy”

D. Zakres prac remontowych:
a) udział własny:
- wykonanie podłączenia Internetu w pracowni przyrodniczej
b) Zaangażowanie sponsorów i rodziców:
  Sponsorzy i rodzice pomalowali pracownię przyrodniczą, przykleili fototapetę, zamontowali nowe listwy 
przypodłogowe oraz wyposażyli pracownię w :

- roletki materiałowe- 12 sztuk
- stolik pod akwarium
- stojak na mapy
- biurko nauczycielskie
- szafka z półka i szufladami
- stół z wysuwaną półką
- tablicę białą magnetyczną
- krzesło obrotowe
- wykładzina dywanowa
Ekopracownia wyposażona ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w nowoczesny, innowacyjny 
dla szkoły sprzęt będzie służyć podnoszeniu jakości nauczania oraz wyrównaniu szans edukacyjnych 
uczniów z różnych środowisk. Ponadto zestaw interaktywny umożliwi uczniom nie tylko rozwijanie uzdolnień, 
będzie również pomocny w zdobywaniu umiejętności przez uczniów mających trudności w nauce. Będzie 
wykorzystana do prowadzenia lekcji otwartych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Więcej informacji na temat projektu „Moja wymarzona Ekopracownia”  
oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:

 
 www.wfosigw.lodz.pl

   www.zainwestujwekologie.pl

WYCIECZKA EDUKACYJNA gimnazjalistów z „Dwójki”

Na pierwszą w tym roku wycieczkę wyjechaliśmy dzięki współpracy z projektem „Eduscience”, w którym udało nam się 
zakwalifikować do udziału w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Obserwatorium Geofizyczne-
go Instytutu Geofizyki PAN w Książu.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Wrocławia, połączonego z poszukiwaniem krasnoludów. Następnym przy-
stankiem była PANORAMA RACŁAWICKA. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dzie-
więtnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15 x 114 m) to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie 
dzieło tego rodzaju, ukryte w zakamarkach uroczego miasta.
Po łyku historii mieliśmy chwilę wytchnienia w cieplejszym klimacie wrocławskiego ZOO, a w szczególności AFRY-
KARIUM, unikatowym na skalę światową kompleksie przedstawiającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem 
wodnym Czarnego Kontynentu. W 19 akwariach i basenach o pojemności niemal 15 mln litrów wody obserwowaliśmy 
zwierzęta zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, 
głębię Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów (Namibia) i dżunglę dorzecza Kongo.
Wieczorem pojechaliśmy do Szczawna-Zdroju, gdzie w hotelu „Camelot” czekała na nas kolacja i nocleg. 
Od pysznego śniadanka i zajęć w Instytucie Geofizyki PAN rozpoczął się drugi dzień wycieczki. Siedziba obser-
watorium znajduje się na zamku Książ w Wałbrzychu. W obserwatorium odbywa się rejestracja i interpretacja 
wstrząsów sejsmicznych. W celu zapewnienia niezakłóconych pomiarów aktywności sejsmicznej w tym regio-
nie aparatura pomiarowa została zainstalowana na głębokości ok. 49 metrów pod głównym dziedzińcem zamko-
wym. W tym celu wykorzystano wybudowane podczas drugiej wojny światowej podziemne korytarze. Obserwa-
torium w Książu wchodzi w skład Polskiej Sieci Sejsmologicznej. Dane są na bieżąco przekazywane do Instytutu 
Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wstępne opracowania przesyłane są dwa razy w tygodniu do Euro-
pejskiego i Światowego Centrum Danych Sejsmicznych. O zawiłościach interpretacji danych i zagadkach matematycz-
nych opowiadał nam mgr inż. Leopold Stempowski.
Później był już tylko zamek Książ. Wnętrza dzisiejszego zamku różnią się zdecydowanie od bogatych wnętrz z czasów 
dawnych właścicieli – Hochbergów. Dziś komnat Książa nie zdobią już cenne gobeliny, nie ma bogatych zbiorów 
porcelany chińskiej ani portretów rodziny książęcej w złoconych ramach. Zniknęły wytworne, niezwykle wartościowe 
meble, dzieła sztuki o wysokiej wartości artystycznej, gromadzone od setek lat zbiory muzealne. Komnaty, halle, gabi-
nety i salony zdobione niegdyś malarstwem mistrzów, dziś sprawiają wrażenie surowych.
Do dziś toczą się gorące dyskusje dotyczące wojennej historii zamku Książ. Od lat badacze, pasjona-
ci, poszukiwacze rzeczy dziwnych i ciekawych dywagują o celu prowadzonych w podziemiach prac, bacz-
nie przeszukują pomieszczenia zamkowe, opukują i mierzą ich ściany. Każda nowa, nawet mało praw-
dopodobna informacja rodzi kolejne debaty i nowe teorie. Podziemia książańskie jednak skutecznie 
strzegą swoich mrocznych tajemnic. O tych i innych sekretach zamku opowiadał przewodnik, a nawet dwóch. 
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Ostatnim punktem wycieczki była Palmiarnia w Lubiechowie, która powstała z inicjatywy ostatniego przedstawiciela 
rodu Hochbergów na zamku Książ – Jana Henryka XV. Książę wybudował ją z myślą o swojej małżonce Marii Teresie 
Cornwallis-West, zwanej Daisy, która była miłośniczką pięknych kwiatów i oryginalnych roślin.

Jacek Grąbkowski 
Gimnazjum nr 2 w Tuszynie

LEKCJA PATRIOTYZMU NA 6 Z PLUSEM

Świętowanie Niepodległości przez szkołę nie musi być nadęte i  nudne. Dowiedziel i  się tego ucz-
niowie i  nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Tuszynie. 10 l istopada w siedzibie szkoły zamiast tra-
dycyjnej akademii były konkursy, wspólne śpiewanie na szkolnym korytarzu oraz happening z udzia-
łem Józefa Piłsudskiego (w tej roli – Hubert Nowicz) oraz jego legionistów (uczniowie klasy 3b i 3c). 
W jednym z konkursów zmierzyli się znawcy historii. Po pięcioro uczniów z każdej klasy rozwiązywało test przygo-
towany przez p. Dorotę Madaj. Kolejny konkurs polegał na przygotowaniu przez poszczególne klasy najładniejszej, 
patriotycznej dekoracji swojej sali. Uczniowie wykazali się wyjątkową kreatywnością i  zaangażowaniem. Szkolne 
pomieszczenia zmieniły się nie do poznania. Na ścianach zawisły imponujące plastyczne instalacje, okna ozdobiły 
patriotyczne motywy, pojawiły się kwiaty, świece i historyczne rekwizyty.
Najwięcej pozytywnego zamieszania wprowadziło pojawienie się w szkole Józefa Piłsudskiego w asyście legioni-
stów. Marszałek ze swoją świtą odwiedził każdą klasę, aby wręczyć biało-czerwone kotyliony wszystkim uczniom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie rozśpiewany orszak, w rytm żołnierskich piosenek, wyruszył na 
ulice miasta, odwiedzając po drodze burmistrza, urzędników, pracowników sklepów i punktów usługowych oraz 
kupców na rynku. Inicjatywa gimnazjalistów spotkała się z dużym zaciekawieniem, a przede wszystkim z niezwy-
kle serdecznym odbiorem ze strony mieszkańców miasta. Tuszynianie chętnie odbierali wręczane im kotyliony 
(niektórzy od razu je przypinali), nagradzali brawami śpiewających, niekiedy nieśmiało dołączali do występu. Ucz-
niowie tego dnia rozdali ok. 500 własnoręcznie wykonanych kotylionów, z czego prawie 300 na ulicach miasta. 

Przygotowania do happeningu miały miejsce na zajęciach artystycznych prowadzonych przez p. Halinę Moskwin 
i trwały prawie dwa miesiące. Najwięcej czasu zajęło wytworzenie kotylionów. Trzeba było również przećwiczyć śpie-
wanie i zorganizować kostiumy. Kosztowało to wszystko sporo pracy, ale efekt wynagrodził trudy.

Halina Moskwin

„PRZEWRÓT NA WF-ie” W GIMNAZJUM NR 2 W TUSZYNIE

Po zdobyciu w roku szkolnym 2014/2015 cer tyf ikatu „Ćwiczyć każdy może” za udział w II  edy-
cji projektu „WF z klasą”  Gimnazjum nr 2 w Tuszynie przystąpi ło w tym roku kolejny raz do re-
al izacj i  programu Centrum Edukacj i  Obywatelskiej  „WF z klasą” .  Program objęty został  honoro-
wym patronatem Ministra Spor tu i  Turystyki ,  Minister Edukacj i  Narodowej oraz Ministra Zdrowia. 
17 listopada w naszej szkole odbyła się już druga debata „Sportowy Okrągły Stół”, podczas której uczniowie i na-
uczyciele zostali zapoznani z założeniami programu „WF z klasą”, a przede wszystkim mieli okazję podyskutować na 
tematy związane ze sportem i zajęciami wychowania fizycznego w naszej szkole.
Każda klasa zaprezentowała wcześniej przygotowane plakaty promujące sportowy, zdrowy styl życia, a także przed-
stawiła swoje postulaty, propozycje zmian oraz wyobrażenia na temat wymarzonych lekcji wf. Spośród wszystkich zgło-
szonych przez klasy propozycji, uczniowie głosowali na dwie, ich zdaniem najciekawsze, które zostaną wdrożone na 
lekcjach wychowania fizycznego w bieżącym roku szkolnym. Działania, które zdaniem uczniów naszej szkoły uatrak-
cyjnią zajęcia sportowe, to: zajęcia przy muzyce; zawody sportowe uczniowie & nauczyciele. Krótkim przerywnikiem 
naszej debaty był międzyklasowy konkurs rzutów do kosza.

Katarzyna Wodzińska 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Tuszynie
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DZIEŃ CZEKOLADY W GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W WODZINIE PRYWATNYM

Samorząd po raz kolejny zabłysnął swoją pomysłowością! 22 października zorganizował w naszej szkole „Dzień Cze-
kolady”. Najbardziej zadowoleni byli najwięksi smakosze z naszej szkoły, a jest ich naprawdę bardzo dużooooo W tym 
słodkim dniu uczniowie poznali tajniki produkcji i pochodzenie tego słodkiego przysmaku. Dowiedzieli się, jak długą 
drogę muszą przebyć ziarna kakaowca, by stać się czekoladą – przysmakiem całego świata i by w ostatecznej formie 
trafić do sklepów. Uczniowie poznali także wartości odżywcze czekolady, degustowali jej różne rodzaje, biorąc udział 
w konkursie, rozwiązywali „czekoladowy” quiz oraz wymyślali zakończenie zdania „Nasza szkoła jest jak czekolada, 
ponieważ...”. Na zakończenie wszyscy uczniowie obdarowywali się wzajemnie tym słodkim przysmakiem.
Ten dzień był naprawdę przygotowany w ciekawy sposób. Nasze gimnazjum jest dumne z tego, że ma tak fantastyczny 
samorząd!

Małgorzata Gosławska 
Nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym

XIX OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ REYMONTOWSKICH – LUBLIN 2015

W dniach 25 – 27 IX odbył się w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie XIX Ogólnopolski Zlot Szkół 
Reymontowskich. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina Sudomir, Wiktoria Fircho i Bartek Bocheński – ubiegłoroczni 
zwycięzcy Szkolnego Turnieju Wiedzy o Władysławie Stanisławie Reymoncie, a opiekunem była pani dyrektor Elżbieta 
Rygielska. Na miejsce dotarliśmy po południu razem z delegacją ze szkołą z Lipiec Reymontowskich. Po zakwatero-
waniu przeszliśmy do ratusza miejskiego, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zlotu, podczas którego zaprezentowały 
się dwadzieścia dwie szkoły uczestniczące w Zlocie wraz ze sztandarami.
W i e c zo r e m ,  p o  ko l a c j i  w y s t ą p i l i  i l u z j o n i ś c i .  Po k a z  b a r d zo  s i ę  w s z y s t k i m  p o d o b a ł .  N a -
s tę p n e g o  d n i a  p o  p o s i ł k u  ro z p o c z ą ł  s i ę  X I  O g ó l n o p o l s k i  Ko n ku r s  R e c y ta to r s k i  p t . :  „ M ó -
w i my  R ey m o n t e m ” .  G o ś ć m i  s p e c j a l ny m i  by ł y  l a u r e a t k i  b l i ź n i a c ze g o  ko n k u r s u  z  Ka n a d y. 
Po  og łoszen iu  wyn i ków  po jecha l i śmy  do  Muzeum Ws i  Lube l sk i e j .  Pogoda  nam n ie  s p r zy-
ja ła ,  ca ły  dz ień  pada ło .  N iestet y,  z  tego powodu odwołano w ieczorne ogn isko ,  a  i  zw iedza-
nie skansenu zostało znacznie skrócone. Wieczorem wybral iśmy się na spacer po Starym Mie-
ście w Lublinie, co było częścią – mocno okrojonego z powodu niesprzyjającej pogody – programu. 
Ostatniego dnia po śniadaniu przeszliśmy do archikatedry, w której odbyła się uroczysta msza święta kończąca Zlot. 
Później wybraliśmy się jeszcze do zamku, z wieży którego mogliśmy podziwiać panoramę Lublina. Około godz. 12.00 
wyruszyliśmy do domu.  Podczas Zlotu wszyscy uczestnicy zaprzyjaźnili się i na pewno będą utrzymywać ze sobą 
kontakt. Kochani pierwszoklasiści – walczcie o zwycięstwo w tegorocznym Turnieju – naprawdę warto.

Paulina Sudomir kl. II 
Gimnazjum nr 2 w Tuszynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE

Zwraca się z serdeczną prośbą do mieszkańców gminy Tuszyn do wsparcia naszego udziału w akcji ekologicznej pt.: 
„Stań po zielonej stronie mocy”, prowadzonej na terenie naszej szkoły.
Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz 
recyklingu, poprawy świadomości ekologicznej.
Przyłącz się do akcji zbiórki:  
- starych telefonów komórkowych,
- ładowarek, 
- płyt CD/DVD, 
- baterii, 
- pilotów, 
- twardych dysków, 
- walkmanów, 
- urządzeń MP3, 
- układów scalonych – płytki komputerowe, 
- pendrive’ów, 
- plastikowych opakowań od płyt CD/DVD/BR, 
- kabli cienkich, grubych.
Elektrośmieci należy dostarczyć do szkoły codziennie w godzinach 7-17.

Monika Wójcik
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie

DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR W TUSZYNIE: 
TRWA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH W GMINIE TUSZYN

Wieloletni Program „Senior-WIGOR” to wsparcie gmin w tworze-
niu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów 
Seniora-WIGOR. W pierwszej kolejności powstaną one w gminach 
wiejskich, miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego miesz-
kańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których bra-
kuje wsparcia dla seniorów.

Dzienny Dom Senior-WIGOR ma służyć polityce senioralnej gminy, jest ukierunkowany na wspieranie i zapewnienie 
możliwości aktywnego starzenia się
w zdrowiu oraz sztuki prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego
i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Placówka Senior-WIGOR ma stać 
się centrum aktywizacji społecznej seniorów, zwłaszcza osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, oferowane będą
w szczególności usługi:

• opiekuńcze, socjalne,
• edukacujno-kulturowe,
• rekreacyjno-ruchowe ( w tym z zakresu kinezyterapii),
• warsztatów terapii zajęciowej, 
• zajęć wspierające dialog międzypokoleniowy,
• zajęć zwiększających świadomość obywatelską (dot. pomocy społecznej, wsparcia prawnego).

Oferta Domu Senior-WIGOR jest skierowana do osób powyżej 60. roku życia i nieaktywnych zawodowo. Zasady 
odpłatności za uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu są uzależnione od dochodów zgodnie z zasadami okre-
ślonymi uchwałą  Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2015 roku. Osoby o najniższych 
dochodach, do 150% kryterium dochodowego zostaną przyjęte do placówki nieodpłatnie (osoba samotna o dochodach 
nie większych niż 951 zł netto miesięcznie bądź żyjąca w rodzinie, gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 
771 zł, nie będzie ponosić opłat.) Natomiast opłaty w przypadku osób o wyższych dochodach mają nie przekraczać 
300 zł miesięcznie.

Gmina Tuszyn planuje 28 grudnia 2015r. otwarcie Dziennego Domu Senior-WIGOR, który będzie działał od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8-16, oferowana będzie tam opieka fizjoterapeuty, pomoc prawna, zajęcia z obsługi 
komputera, warsztaty literackie itp., zapewniony będzie także jeden ciepły posiłek.

W Gminie Tuszyn na potrzeby projektu Senior-WIGOR został zaadaptowany budynek administracji dawnego policyjne-
go ośrodka wypoczynkowego w Tuszynie Lesie przy ul. 3 Maja 49. Obecnie trwają prace remontowe i wykończeniowe.
Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Gmina otrzymała 250 000 zł w formie dotacji z czego na remont budynku 
przeznaczono 180 000 zł, a pozostałe środki tj. 70 000 zł  na wyposażenie. 

Zapisy i zgłoszenia na zajęcia do Domu Senior-WIGOR są przyjmowane od 27 października br. przez pracowników 
socjalnych w Urzędzie Miasta w Tuszynie (pokój 16 i 26) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuszynie przy pl. Reymonta 1, tel 42 232 14 30  lub 42 614 34 92 w godzinach pracy Ośrodka. Na miejscu należy 
wypełnić specjalny druk podania i mieć ze sobą odcinek renty lub emerytury. Liczba miejsc wynosi 20, w razie większej 
liczby chętnych pierwszeństwo mają osoby samotne, o niskich dochodach i żyjące w złych warunkach mieszkanio-
wych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Milena Maślanka
MOPS Tuszyn 
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