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DoŻYnki gMinno – paraFiaLne w tUsZYnie

30 sierpnia 2015 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafi alne w Tuszynie. Tegorocznym gospodarzem było sołectwo Garbów. Dożynki rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Tuszynie, celebrowaną przez proboszcza parafi i pw. św. Witalisa -   ks. Marka Stępniaka, ks. seniora Henryka Leśniewskiego oraz proboszcza 
parafi i pw. św. Krzysztofa -  ks. Tadeusza Słobodzińskiego. Po Mszy Św. korowód dożynkowy ruszył spod kościoła na plac przy Miejskim Ośrodku 
Kultury. W korowodzie uczestniczyły grupy niosące kosze dożynkowe, Starostowie Dożynek, Burmistrz Miasta Tuszyna, radni, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy gminy w asyście Orkiestry Dętej z Tuszyna. Podczas części ofi cjalnej  dziękowano za tegoroczne plony a starości dożynek: Pani Izabela 
Wojna oraz Pan Mariusz Wiśniewski wręczyli Burmistrzowi Miasta Tuszyna Witoldowi Małeckiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi 
Małeckiemu kosze z plonami.  Kosze dożynkowe wręczono również Panu Cezaremu Grabarczykowi – posłowi na Sejm RP, Pani Elżbiecie Królikowskiej 
– Kińskiej – posłance na Sejm RP, Panu Ryszardowi Bonisławskiemu – senatorowi RP, Pani Ewie Gładysz – wicestaroście powiatu Łódzkiego Wschod-
niego. Po części ofi cjalnej odbyła się część artystyczna. Na scenie gościliśmy Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszowa,  zespół pieśni i tańca „Wiśniowa 
Góra”, zespół „Perła i bracia” z repertuarem muzyki cygańskiej oraz zespół „Kamikadze” z muzyką rozrywkową. W przerwie między występami  odbyły 
się konkursy, w jednym z nich nagrodą główną  był rower ufundowany przez Urząd Miasta w Tuszynie. KGW ze Szczukwina, Żeromina, Wodzina Prywat-
nego oraz Kruszowa przygotowały stoiska z tradycyjnymi potrawami, promujące swoje sołectwa.  Regionalni artyści  - Mirosława Zasada, Wiesław Sied-
lecki oraz Edyta Strzelecka -  Siedlecka zaprezentowali mieszkańcom gminy swoje rękodzieła. Można było również obejrzeć wystawę prac malarskich 
z pleneru „Zabytkowa Architektura Miasta i Gminy Tuszyn”, który był organizowany wspólnie z  ŁDK. W trakcie imprezy ponadto zapewniono atrakcje dla 
dzieci m.in. konkursy z nagrodami przeprowadzone przez pracowników MOK w Tuszynie oraz malowanie twarzy dzieci.

Jagoda Jaszczyk

XV- wojewÓDZki DZieŃ psZcZeLarZa

W dniu 23 sierpnia 2015 r. w Tuszynie pszczelarze świętowali podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Powiat Łódzki Wschodni reprezen-
towali Starosta Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz, która była jednym z jurorów konkursu plastycznego i wręczyła nagrody jego zwycięzcom, 
Członek Zarządu Grzegorz Busiakiewicz oraz Radny Piotr Busiakiewicz. 
Władze samorządu gminnego reprezentowali Burmistrz Tuszyna Witold 
Małecki, Zastępca Burmistrza Maria Kopczewska oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuszynie Andrzej Małecki. Wśród licznie przybyłych gości 
nie zabrakło Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Bartłomieja 
Piotrowskiego, Archidiecezjalnego Duszpasterza Pszczelarzy ks. Wiesława 
Kamińskiego, a także Kierownika Oddziału Rolnictwa i Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi Elżbiety Kusideł.
Zebrani wysłuchali ciekawych wykładów dotyczących pszczół oraz obej-
rzeli występy artystyczne przygotowane przez młodzież z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Tuszynie Organizatorem tegorocznego Wojewódzkiego 
Dnia Pszczelarza było Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tuszynie oraz MOK 
w Tuszynie. Obchody święta pszczelarzy objął patronatem Starosta Łódzki 
Wschodni.

http://www.lodzkiwschodni.pl/aktualnosci/2015/pszczelarze_2015/pszczelarze_2015.html

naroDowe cZYtanie LaLki

w dniu 05.09.2015 nasze miasto przyłączyło się po raz trzeci do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy „Lalkę” B. Prusa. Wraz z mieszkań-
cami miasta i gminy, fragmenty utworu odczytali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Łodzkiego Wschodniego – Andrzej Opala, przedstawicielki: Urzędu 
Miasta – Sylwia Piter i Żaneta Gabczyńska, Ośrodka Zdrowia – Elżbieta Nowak, Rady Miejskiej – Iwona Parczewska, ZHP – Paulina Rosowska, MOK – 
Edyta Skorupska oraz Komisariatu Policji w Tuszynie – Magdalena Sochaczewska. Chętnie przyłączyli się do wspólnego czytania przedstawiciele szkół 
z naszego miasta: SP1 – dyrektor Joanna Owczarek – Szymajda, wraz z uczniami, SP2 – dyrektor Barbara Krawczyk – Podlecka, uczniowie Gimnazjum 
Nr 1 i Nr 2 oraz Pan Piotr Ossowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z uczniami. 
Nasi najmłodsi uczestnicy akcji mogli rozweselić pochmurny dzień, malując sobie buzie. Na wszystkich uczestników Narodowego Czytania czekał słodki 

poczęstunek. 
W przyszłym roku również przyłączymy się do Narodowego Czytania, być może zapraszając na wycieczkę do Warszawy gdzie, wybrany do akcji utwór, 
czytają znani i lubiani aktorzy.

Jagoda Jaszczyk

poŻegnanie Lata

22 sierpnia Sołectwo Żeromin, Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Żeromina wraz ze stajnią Groteska z dziećmi mieszkającymi w Żerominie oraz zapro-
szonymi dziećmi z Domu Małego Dziecka z Piotrkowa Trybunalskiego wspólnie pożegnali lato. Organizatorzy dziękują: Burmistrzowi Panu Witoldowi 
Małeckiemu za udostępnienie busa. Sponsorom bez których impreza nie odbyła by się; F.H.”SABA” Barbara Jabłońska , F.H.U „ GOLDI” Robert Tomczyk 
,Robert Zdzienicki, Jarosław Zawadzki, Pizzeria Gino. Podziękowania również dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Tuszynie. Dzieci z zaintereso-
waniem wysłuchały pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz odpowiadały na zadawane pytania. Zainteresowani 
mieli możliwość wsiąść do radiowozu, co sprawiło wszystkim wiele radości. Dzięki właścicielce stadniny koni Pani Aleksandrze Chrząszcz najmłodsi 
mogli posłuchać o pielęgnacji i żywieniu tych wspaniałych zwierząt, mogły pogłaskać oraz przejechać się wszystko pod okiem wykwalifi kowanej kadry 
Oli i Izy, które mają dużo cierpliwości i bardzo duże serducha. Wszyscy mogli się posilić owocami, pieczoną kiełbaską, pizzą, słodyczami popijając 
sok. Wszystkie dzieci  składają  serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali w organizacji imprezy.

Renata Walas
Sołtys Żeromina

koMUnikat reFeratU DrÓg i ZieLeni

informujemy, iż zgodnie z prawem na każdej posesji powinien widnieć jej numer porządkowy.  Wszystkie kwestie oznakowania posesji regulują przepisy: 
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne: 
Art. 47 b ust. 1 Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomoś-
ciami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
ust.2 Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.
ust.4 W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks wykroczeń ustawa z dnia 20 maja 1971r. ( Dz. U. 2015.1094 j.t. ) Art.64 § 1 brzmi: kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 

Należy pamiętać o tym obowiązku szczególnie ze względu na nasze bezpieczeństwo. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego czas dojazdu po-
gotowia, policji czy straży pożarnej jest dłuższy. Bywa, że wezwane służby tracą cenny czas na to by trafi ć pod właściwy adres. Jest to również duże 
utrudnienie dla listonoszy i kurierów.

Marcin Skrzypczyk
Kierownik Referatu Dróg i Zieleni

DZieje  gÓrek  MaŁYcH i gÓrek DUŻYcH - sprostowanie

wieś Górki Małe położona jest po stronie południowej Tuszyna, w otoczeniu urzekających pagórków i wzniesień. W miejscowości tej pozostały przepięk-
ne zabudowania dawnego folwarku i dworku. Rosną tam kilkuset letnie drzewa: dęby – 500 i 800 letnie, lipy – 500 letnie, jawory i inne drzewa, z których 
14 stanowi pomniki przyrody.
Dwór jest wprawdzie budowlą współczesną lecz stoi na planie dawnego dworu, swymi gabarytami i architekturą nawiązuje do pierwowzoru.  Parterowy 
budynek murowany, otynkowany z trójosiowym, zabudowanym gankiem.
W średniowieczu Górki Małe i Górki Duże należały do możnowładcy, który siedzibę swą miał w Górkach Dużych. Znajduje się tu pozostałość średnio-
wiecznego grodziska, dowodem tego jest charakterystyczny nasyp, nie wiemy jednak do kogo należał.  Niewielkie wzgórze porośnięte chaszczami, 
które otacza rów będący pozostałością dawnej fosy. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1511 r.  kiedy to  miejscowość trafi ła w ręce wojewody poznańskiego 
Łukasza Górki. W późniejszym okresie właścicielami byli: Jakub Dylewski, Joachim Górecki, Jan Zelgowski. Dworek w Górkach Małych został zbudo-
wany przez Hipolita Skalskiego, którego żona Karolina Węglańska była kolejnym właścicielem.  Górki Małe w 1827 r. zamieszkiwało 147 mieszkańców 
w 15 domach, folwark składał się z 5 murowanych budynków i 11 drewnianych oraz 579 mórg ziemi. W okresie międzywojennym w wyniku kryzysu 
w rolnictwie majątek Dworku został rozparcelowany. W roku 1945 folwark przeszedł na własność państwa, umiejscowiono w nim szkołę podstawową. 
Podczas wakacji Dworek służył jako ośrodek kolonijny dla dzieci pracowników Polskiego Monopolu Spirytusowego. W 1954  r. dobra przejęła Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” i odsprzedała ją Gromadzkiej Radzie Narodowej. Szkoła została przeniesiona a w jej miejscu urządzono świetlicę 
i siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich. W 1973 r. centralną część (1,48 ha), zabudowania folwarczne z wyłączeniem Dworku zakupił Pan Grzegorz Baran, 
w skład której wchodziły:



REKLAMA 005655533
- Parterowy murowany budynek mieszkalny zbudowany prawdopodobnie przez Hipolita Skalskiego w XIX w., 
-  Dwór renesansowy użytkowany jako spichlerz ( wpisany do rejestru zabytków z XV w.), zbudowany z materiału mieszanego kamień/cegła. Budynek 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony, parter budynku wzniesiony z kamieni granitowych i otoczaków pochodzenia wulkanicznego, druga kondygnacja 
wzniesiona została w późniejszym okresie z cegły. Sklepienia ceglane, kolebkowe z lunetami i krzyżowe. 

Dworek pozostał we władaniu Skarbu Państwa i przez wiele lat popadał w ruinę. W 1981 r. łódzki architekt wykupił Dwór wraz z Parkiem. Nowy właściciel 
rozebrał budynek do fundamentów, na których zbudował nowy dworek stylizowany na wzór zabytkowego dworu. Niestety nie dokończył on budowy, 
zrobił to kolejny właściciel. 
O grodzisku w Górkach Dużych nadal krążą opowieści po okolicznych wsiach i miejscowościach. Kazimierz Maciej Bartoszczyk napisał nawet legendę 
o tym miejscu.

źródło: - Tuszyn trzy kolory, Kazimierz Brzeziński i Rafał Gramsz, Tuszyn 2012
- Tuszyn od królewszczyzny do hiperbazaru, Kazimierz Brzeziński i Andrzej Gramsz, Grako 2003

- Rozmowa z Panem Grzegorzem Baranem obecnym właścicielem spichlerzu i domu mieszkalnego na terenie dawnych zabudowań folwarcznych.

Marian Bąk

otwarcie pracowni rentgenowskiej

Do dyspozycji Państwa pacjentów oddajemy ucyfrowioną pracownię RTG wyposażoną w aparat najnowszej generacji japońskiej firmy Shimed.
Służy on wykonywaniu zdjęć: klatki piersiowej, kostnych: kręgosłupa, czaszki, kości kończyn, miednicy, obojczyka, łopatki, stawów, zatok,
przeglądowych jamy brzusznej.
Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej oferujemy Państwu zdjęcia najwyższej jakości diagnostycznej przy niskiej dawce emisji.
Otrzymane obrazy oglądane są przez lekarzy radiologów na specjalistycznych medycznych monitorach diagnostycznych. Dedykowane oprogramowa-
nie umożliwia odpowiednie obrabianie zdjęcia – przybliżanie, powiększanie, kontrastowanie, uwypuklanie wybranych obszarów. Dzięki temu możemy 
otrzymać opis dużo bardziej dokładny i szczegółowy.
Pobrany opis badania można dołączyć do elektronicznej dokumentacji pacjenta, bez konieczności przypisywania jego treści do karty. Opis wyników 
badania będzie wydawany pacjentowi w formie pisemnej z dołączoną płytą zawierającą wykonane zdjęcie.
W pracowni zostanie wdrożony plan kontroli jakości, gwarantujący najwyższą jakość obrazowania, dzięki któremu wzrasta precyzja analizy uzyskanego 
obrazu a tym samym trafność diagnozy.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

sprawDŹ cZY jesteŚ UprawnionY Do ŚwiaDcZeŃ ZDrowotnYcH  
– „ZIELONE ŚWIATŁO EWUŚ”

ponaD 600 pacjentÓw nasZej gMinY BeZ UprawnieŃ Do BeZpŁatnYcH ŚwiaDcZeŃ ZDrowotnYcH
szanowni Pacjenci,
W związku z weryfikacją uprawnień do ubezpieczeń zdrowotnych, którą prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia zauważyliśmy, że po okresie 
wakacyjnym duża liczba uczniów/ studentów pracujących w czasie wakacji utraciła prawo do ubezpieczenia. 
Jeżeli student w czasie wakacji zarobkuje na podstawie umowy o pracę, prowadzi działalność, z której jest potrącana składka na ubezpieczenie 
zdrowotne, to jako student nie podlega już obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Po każdej przerwie w ubezpieczeniu, trzeba powtórnie zgłosić studenta/ ucznia do ubezpieczenia.
Osoba ubezpieczona (rodzice, opiekun prawny itp.) - obowiązkowo lub dobrowolnie - ma bowiem obowiązek zgłosić do ubezpieczenia 
członków swojej rodziny.

przez członka rodziny rozumie się następujące osoby:
•	 dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce 

w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

•	 małżonka,
•	 wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. 
nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 
11 poz. 74, ze zm.)

Zapraszamy do przychodni w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Miejski  oŚroDek poMocY spoŁecZnej w tUsZYnie

informuje, że od 01 października 2015r. zmianie ulegają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Kryteria dochodowe:
dla osoby samotnie gospodarującej  - w wysokości 634 zł 
dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł
Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
kwota stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej –  w wysokości 1722 zł,
• minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wy-
sokości 606 zł,

• maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,

• maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł

Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Tuszynie informuje, że ulega zmianie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla 
opiekuna. Termin i wysokość świadczeń podajemy poniżej.

Od  1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:
• wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 674,00 zł
• wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 764,00 zł

Od dnia 1 listopada 2017 r.:
• wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wynosi 754,00 zł
• wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 844,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. 
• wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 185,00 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł 
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
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• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, 
wynosi:
105,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem  w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka 
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

63,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku 
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.:
• wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł 
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, 
wynosi:
113,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka 
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

69,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku 
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2017 r.:
• wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
100,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
130,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
140,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 200,00 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 100,00 zł 
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
120,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, 
wynosi:
120,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka 
lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

75,00 zł  miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku 
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od dnia 1 listopada 2015 r.:
• wysokość kwoty, o której mowa w art. 15b ust. 2 ustawy, wynosi 1922,00 zł;
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł;
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 
ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;
• wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której mowa w art. 15b ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
• wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;
• wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie;
• wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00 zł 
miesięcznie

 Mariusz Chołuj
Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuszynie

witaMY nowego ks. proBosZcZa Marka stĘpniaka

Zgodnie z wolą naszego Arcybiskupa, z dniem 1 lipca, ks. Marek Stępniak (dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem  Świętej Rodziny Rokiciny) 
obejmuje urząd proboszcza w naszej parafii. Uroczyste wprowadzenie odbyło się w Niedzielę 5.07.2015 roku o godz.18.00.
Na początku Mszy Świętej został odczytany dekret ks. Arcybiskupa  o nominacji na proboszcza parafii Św. Witalisa w Tuszynie ks. dr. Hab. Marka Stęp-
niaka. Po odczytaniu dekretu, ks. Dziekan Krzysztof Florczak przedstawił sylwetkę nowego proboszcza odczytując krótki życiorys i osiągnięcia naukowe. 

Ks. dr hab. Marek Stępniak
ŻYCIORYS NAUKOWY

Urodzony dnia 13 października 1960 r. w Łodzi, syn Michała i Alicji z d. Krajewska
1967-1975 – nauka w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi, 
1975-1979 -  nauka w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi . 
Studia
1980-1986 - studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, święcenia kapłańskie przyjął 26 stycznia 1986 r.
26 lipca 1986 roku – tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska pt. Praktyki religijne w środowisku wielkomiejskim 
na przykładzie Łodzi  napisana pod kierunkiem ks. dr Kazimierza Ryczana),
1988-1994 - specjalistyczne z zakresu katolickiej nauki społecznej  i socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (sekcja społeczna). 
Rok akademicki 1992-1993 - stypendium naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (Institut d’Etudes Economiques et Sociales). 
8 czerwca 1994 roku – obrona pracy doktorskiej pt. Kwestia społeczna w listach pasterskich Episkopatu Polski  1919-1939. Promotor  ks. prof. dr hab. 
Władysław Piwowarski. Recenzenci – ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz (ATK) i ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek  (KUL). Tytuł doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie filozofii i socjologii – 16 czerwca 1994 roku.
Rok akademicki 2004-2005 – studia licencjackie w zakresie teologii apostolstwa w Instytucie Teologii Apostolstwa UKSW w Ołtarzewie. Licencjat 
z teologii apostolstwa – 27 czerwca 2005 roku. 
28 lutego 2011 r. – kolokwium habilitacyjne w Wydziale Teologicznym UKSW w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Religia w państwie laickim. 
Negacja-tolerancja-dialog. Recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk, ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Fel, ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna UP 
JPII, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, PWT Wrocław. Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.
Przebieg pracy dydaktycznej 
Od 1994 do chwili obecnej - wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, prowadzi seminarium magisterskie z zakre-
su teologii pastoralnej, wykładowca Punktu Konsultacyjnego i Kolegium Teologicznego ATK, obecnie Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Łodzi. Wykładał socjologię religii (1994-2007), prowadził seminarium licencjackie oraz seminarium magisterskie w Punkcie Konsultacyjnym UKSW 
w Łodzi, a także seminarium magisterskie w Kolegium Teologicznym w Łodzi. 
1995-1997 – wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Orionistów w Zduńskiej Woli, 
1995-2005– wykładowca teologii pastoralnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, prowadził seminaria magi-
sterskie z wykładanych przedmiotów,
2007-2008 – wykładowca katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi,
1 października 2005 – 1 grudnia 2008 r. - adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (pierwszy etat), prowadzi wykłady 
z zakresu socjologii, katolickiej nauki społecznej, wykład monograficzny „Społeczno-kulturowe aspekty integracji europejskiej” oraz seminarium licen-
cjackie. 
Od 1 grudnia 2008 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Administracji Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWSEiZ).
Promotor 97 prac magisterskich z zakresu teologii w ATK-UKSW oraz PWT św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz 20 prac licencjackich w Salezjańskiej 
Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Publikacje od 2010 r.

Religia w państwie laickim. Negacja, tolerancja, dialog. Łódź 2009, ss. 300 (rozprawa habilitacyjna)
Pobożność ludowa w społeczeństwie pluralistycznym- relikt czy siła trwania?, „Społeczeństwo” nr 3, 2011, t.103, s.47-60. 
Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata, w: Największa jest miłość, red. S. Skobel,  Łódź 2011, s. 277-287.
Współczesne duszpasterstwo społeczne w Polsce. Próba diagnozy i kierunki rozwoju, w: Kapłan-historyk-pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata 
Stanisława Grada, red. M. Różański, Łódź 2011, s. 343-354.  

Religia chrześcijańska jako integralny element kapitału społecznego i dobra wspólnego, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, red. 
S. Fel, M. Wódka, Lublin 2014, s.373-388.
 
Po odczytaniu życiorysu ks. Dziekan złożył życzenia na nowej placówce ks. Markowi a następnie po krótkiej chwili różne grupy parafialne powitały czcigod-
nego ks. Proboszcza w swojej parafii życząc Bożego Błogosławieństwa i wielu owoców w swojej pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej. 
Zaskoczeniem dla nowego księdza proboszcza było powitanie Go po staropolsku „chlebem i solą” przez rodzinę p. Kotlickich, był to miły i wzruszający 
symbol.
Kolejny liturgiczny etap to przekazanie kluczy do kościoła nowemu ks. Proboszczowi przez ks. Dziekana po czym nastąpiła dalsza część uroczystej 
Mszy Świętej.
Jak zawsze nie zabrakło orkiestry dętej pod kierownictwem dyrygenta-kapelmistrza Wojciecha Skibińskiego. Orkiestra była mocno okrojona muzykami 
ze względów na zaplanowane w lipcu  urlopy ale i tak pokazała się znakomicie ze swej strony.
Ks. proboszcz Marek wygłosił kazanie-homilie  a następnie osobiście według liturgii wyznał sam „Wyznanie Wiary”.
Po zakończonej  Mszy Świętej jeszcze wiele osób prywatnie podchodziło i witało osobiście czcigodnego ks. proboszcza Marka.
Poniżej zapodaje fotorelację p. Eugeniusza Stasinowskiego, który też był na uroczystości:

 źródło: http://parafiatuszyn.blogspot.com/2015/07/witamy-nowego-ks-proboszcza.html
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koMUnikat ZakŁaDU woDociĄgÓw i kanaLiZacji w tUsZYnie

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami Dz.U. Z 2013 
r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U.z 2014r. Poz.379 i 1072) w związku z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z dnia 27 stycznia 2015 r.) oraz Uchwały NR X/66/15 Rady Miejskiej 
w Tuszynie z dnia 28 maja 2015 r. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Tuszyn, eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
ogłasza, co następuje:

OBOWIĄZUJĄCA TARYFA
NA OKRES OD DNIA 1 LIPCA 2015 r. DO DNIA 30 CZERWCA 2016 r.

 1. Wysokość cen za dostawę wody:  
•	  odbiorcy opomiarowani, Urząd Miasta w Tuszynie za wodę pobraną ze zdrojów i na cele przeciwpożarowe w zł/m3 –

 
2,80 netto, 3,02 brutto

•	odbiorcy rozliczani ryczałtem w zł/m3 – 3,82 netto, 4,13 brutto
 2. Wysokość cen za odbiór ścieków z kanalizacji: 

•	dostawcy rozliczani ryczałtem oraz z gastronomii i myjni samochodowych w zł/m3 – 7,00 netto, 7,56 brutto
•	pozostali dostawcy ścieków w zł/m3 – 4,30 zł  netto, 4,64 zł brutto

Opłata abonamentowa w zł/miesiąc za urządzenie pomiarowe – 1,00 (netto), 1,08 brutto.

Beata Florczyk
p.o. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

DroDZY MiesZkaŃcY DZieLnic tUsZYn-stare Miasto i tUsZYn-Las

Dyrektywa Rady Europy 91/271/EWG zwana „dyrektywą ściekową” nakłada obowiązek, aby wszystkie posesje na obszarze Aglomeracji Tuszyn 
do dnia 31 grudnia 2015 r. zostały przyłączone do istniejącej lub budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Niewypełnienie obowiązku przyłączenia będzie podstawą do wymierzenia Polsce przez Komisję Europejską od 1 stycznia 2016 r. wysokich kar 
finansowych, za które płacić będą gminy, na terenie których nie wdrożono założeń dyrektywy, a w konsekwencji mieszkańcy, którzy nie zrealizowali 
ww. wymogu.
W związku z tym, zwracam się z prośbą o podjęcie przez mieszkańców terenów skanalizowanych działań mających na celu przyłączenie posesji 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do końca 2015 r. Pozwoli to na wywiązanie się z wymogu przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub 
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i uniknięcia otrzymania kary finansowej.

Beata Florczyk
p.o. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

ZaDania reaLiZowane prZeZ reFerat tecHnicZno-inwestYcYjnY – stan na DZieŃ 31.08.2015r.

1. Wykonanie ocieplenia części budynku strażnicy OSP w Modlicy przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Oleksiewicz z Gajkowic. 
Termin wykonania 19.06.2015r.
Koszt wykonania 15.300,00 zł
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.
2.  Remont ul. Ogrodzonka w Tuszynie w granicach istniejącego pasa drogowego przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. 

z o.o. Piotrków Trybunalski. Termin wykonania 09.09.2015r.
Koszt wykonania 323.712,14 zł

3. Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Ludowej przez Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek Tuszyn. 
Termin wykonania 04.08.2015r. 
Koszt wykonania 9.272,52 zł
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.
4.  Budowa oświetlenia ulicznego wsi Jutroszew – Zagrody przez Instalatorstwo Elektryczne „EL-MOT” Józef Znojek Tuszyn. 
Termin wykonania 24.08.2015r. 
Koszt wykonania 12.679,10 zł
5.  Budowa  kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego w Tuszynie przez PUHP „INST-

GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna Jaskrów. 
Termin wykonania 09.08.2015r. 
Koszt wykonania 564.352,75 zł
6.  Wykonanie oświetlenia części ul. Majorackiej przez Instalatorstwo Elektryczne EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna.
Termin wykonania 30.08.2015r. 
Koszt wykonania 17.518,32 zł
7.  Budowa sieci wodociągowej Tuszyn-Modlica z przyłączami w pasie drogowym przez firmę Marian Wesoły Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe 

Strzelce Wielkie.
Termin wykonania 08.11.2015r.
Koszt wykonania 541.483,37 zł
8.  Przebudowa drogi gminnej – ulicy Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową ( przełożeniem ) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do 

ulicy Ogrodowej ( w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. nr ew. 350/3 i 358 ) przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK”S.A. 
Piotrków Trybunalski

Termin wykonania 26.09.2015r. 
Koszt wykonania 245.508,00 zł
9.  Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym przez firmę Instalatorstwo Elektryczne EL-MOT Józef Znojek 

z Tuszyna.
Termin wykonania 28.08.2015r. 
Koszt wykonania 3.008,80 zł
10.  Wykonanie remontu sanitariatów i remontu holu do sanitariatów w strażnicy OSP Jutroszew przez firmę JUL-BUD Usługi Remontowo-

Wykończeniowe Jutroszew
Termin wykonania 30.10.2015r. 
Koszt wykonania 13.600,00 zł
11. Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej w Tuszynku Majorackim przez firmę PHU „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, Dłutów 
Termin wykonania 24.09.2015r. 
Koszt wykonania 44.084,59 zł
12.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Sosnowej w Tuszynie wraz z działką nr 180/16 przez firmę Usługi Projektowe 

RŁ Ewa Łatecka Łódź
Termin wykonania 18.12.2015r. 
Koszt wykonania 11.999,00 zł
13.  Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji przy ul. Domowicza 43/45 przez firmę PHU „JONTEX” Piotr Jończyk Leszczyny Duże 

30, Dłutów
Termin wykonania 28.09.2015r. 
Koszt wykonania 26.780,21 zł

Joanna Soborowska
Referat Techniczno-Inwestycyjny

starosta ŁÓDZki wscHoDni ogŁasZa

sprzedaż atrakcyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Tuszynie, w obrębie 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 
5/2, 5/4, 5/6, 5/8, 5/10, 5/12, 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, 5/8, 5/10, 5/12, 5/14 leżą na obszarze z przeznaczeniem podstawowym 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.
Działki posiadają możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągowej bezpośrednio z ulicy.  
Zgodnie z załącznikiem graficznym, działki wydzielone pod zabudowę posiadają regularny kształt – prostokątów. Przedmiotowe działki 
są niezabudowane i niezagospodarowane.  
Działki nr 5/2, 5/4, 5/6, 5/8, 5/10, 5/12, 5/14 i 5/15 posiadają dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej.
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.
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„i koMU te wakacje prZesZkaDZaŁY ?” 

nie wiadomo właściwie, „komu te wakacje przeszkadzały”, ale dobiegły końca i nadszedł czas powrotu do szkoły… 
Nowy rok gimnazjaliści z dwójki  rozpoczęli tradycyjnie mszą świętą, a o 9.00 w szkole odbyła się skromna uroczystość, która przebiegała zgodnie 
z tradycyjnym ceremoniałem. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego powitani zostali nauczyciele, rodzice i oczywiście 
uczniowie. Najwięcej uwagi poświecono  pierwszoklasistom, którzy z rąk pani dyrektor odebrali  nowe legitymacje szkolne. 
Warto podkreślić, że dzięki wsparciu władz naszego miasta podczas wakacji udało się za kwotę przekraczającą  20.000 zł  odnowić parkiet w sali 
gimnastycznej. To ważna inwestycja, ponieważ poza tym, że sala wygląda teraz bardzo pięknie, to  przede wszystkim znacząco podniesie się  
bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć sportowych.  Niestety, są i minusy – obecnie  do sali  nie wolno wchodzić  w „szpilkach”, które mogą 
zniszczyć nową powłokę antypoślizgową.
Kończąc krótkie spotkanie, pani dyrektor  życzyła wszystkim uczniom niegasnącego zapału do nauki, wytrwałości w dążeniu do celu  i  osiągania 
jak najwyższych wyników, a potem ogłosiła, że rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum nr 2 uważa za rozpoczęty.

Katarzyna Wodzińska

BLiŻej pacjenta ŚroDa Z Łow nFZ                                                   
w każdą środę września i października (oraz w dwie niedziele i sobotę), począwszy od 9 września br., pracownicy 
ŁOW NFZ będą do Państwa dyspozycji w szpitalach i przychodniach. NFZ odwiedzi 28 miejsc w całym województwie.

Na stoisku będzie można załatwić niemal wszystko to, co na co dzień można załatwić tylko w siedzibach NFZ: 
• założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) – konieczny dowód osobisty!
• potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne,
• złożyć wniosek do sanatorium,
• sprawdzić status ubezpieczenia,
• a także dowiedzieć się wszystkiego na temat zasad ubezpieczenia i bezpłatnego leczenia. 

Każdy, kto odwiedzi stoisko ŁOW NFZ, otrzyma informator Gdzie się leczyć bezpłatnie 2015-2016, materiały informacyjne NFZ i sympatyczny 
upominek.

w samorządowej przychodni Zdrowia w tuszynie 
ul. Żeromskiego 24/26

Łow nFZ będzie gościł
14 października 2015 r. w godz. 9.00-14.00.

Żaneta Karczewska
Kierownik Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

roZBUDowa UkŁaDU koMUnikacYjnego Drogi krajowej i aUtostraDY a1 w oBrĘBie wĘZŁa tUsZYn

w Urzędzie Miasta w Tuszynie w dniu 16 lipca 2015r. odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy wspólnej Posła Cezarego Grabarczyka 
i Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego, poświęcone  kluczowym zagadnieniom rozbudowy układu komunikacyjnego drogi krajowej 
i autostrady A1 w obrębie węzła Tuszyn. W spotkaniu uczestniczyli, zaproszeni goście: Poseł Cezary Grabarczyk, Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad Tomasz Rudnicki oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Tuszyn: Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki, Zastępca 
Burmistrza Miasta Tuszyna Maria Kopczewska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Mirosław Popecki, Jan Bartosiewicz oraz 
projektant Marek Kacprzak.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do rozmów na temat współpracy na rzecz rozwoju Gminy Tuszyn, w kontekście nowo powstającego 
układu drogowego w rejonie węzła Tuszyn,  jak również podjęcia wspólnych działań na rzecz rozbudowy węzła w zakresie uzupełnienia relacji 
skrętu w prawo, co umożliwiłoby wjazd pojazdów na A1 w kierunku północnym.

W granicach Gminy Tuszyn w ostatniej kadencji przeprowadzono 26 procedur planistycznych, dzięki którym zostały przeznaczone dodatkowe 
obszary pod działalność gospodarczą i budownictwo. Dobiegają końca prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tuszyn. W ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zapisane zostały projekty inwestycyjne, które będą miały znaczący 
wpływ na rozwój tego obszaru. Będzie realizowana linia autobusowa z Łodzi do węzła Tuszyn w zakresie projektu transportu publicznego 
zbiorowego oraz zostanie zrealizowana budowa drogi gminnej w śladzie istniejącej drogi zbiorczej, wzdłuż drogi krajowej Nr 1,  która zapewni 
dobre skomunikowanie terenu w obszarze węzła Tuszyn. Dzięki staraniom Urzędu została opracowana koncepcja usytuowania drogi gminnej, 
która częściowo  uporządkuje i naprawi brakującą relację skrętu w prawo z północy na węźle Tuszyn. Również w koncepcji zaplanowano w ciągu 
drogi krajowej Nr 1 dwa ronda, jedno w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, zaś drugie na granicy Gminy Tuszyn z Gminą 
Moszczenica, co daje szansę na umożliwienie wjazdu na A1 w kierunku północnym – mówi  Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki.

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Tomasz Rudnicki zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do zaplanowania 
i realizacji brakujących elementów w obszarze węzła Tuszyn w ramach budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn - granica województwa, 
a zakończenie całego zadania przewidywane jest na rok 2020.

Beata Krawczyk
Sekretarz Urzędu Miasta w Tuszynie

„DwÓjka” ponownie najLepsZa
szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie uzyskała w roku szkolnym 2014/15 wysokie i bardzo wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

Systematyczna praca uczniów, nauczycieli i rodziców przyniosła efekty – ponownie jesteśmy najlepszą szkołą w gminie Tuszyn i zajmujemy 
II miejsce w powiecie łódzkim wschodnim, przy czym wynik 83,1% z części matematycznej to jeden z najlepszych wyników w skali nie tylko gminy 
i powiatu, ale całego kraju.

Województwo Powiat Gmina SP2
j. polski 67% 74,1% 74,6% 74,1%

matematyka 61% 64% 67,9% 83,1%
j. angielski 77% 80,3% 77% 83,4%

Bardzo istotnym wsparciem w podejmowanych przez nas działaniach edukacyjnych był również udział w projekcie unijnym „Szkoła daje szansę 
uczniom w gminie Tuszyn”, dzięki czemu nasze dzieci mogły brać udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia 
wyrównawcze), oraz przyznanie przez Pana Burmistrza dodatkowej godziny matematyki w klasach IV.

Barbara Krawczyk-Podlecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie

gMina tUsZYn wspiera wYpocZYnek DZieci i MŁoDZieŻY

wzorem poprzednich lat Gmina Tuszyn również w roku 2015 przeznaczyła i przekazała w formie dotacji środki fi nansowe na realizację zadania 
publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie to zostało zrealizowane między innymi przez kluby sportowe  działające na terenie 
naszej gminy, które zorganizowały wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych.
   Jednym z klubów, które zorganizowały taki wypoczynek w okresie wakacyjnym bieżącego roku, jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
,,AKADEMIA TUSZYN”.
   W dniach od 15 do 25 sierpnia br. wspomniany wyżej klub zorganizował 10-dniowy obóz sportowy (piłkarski) w Sypniewie k. Jastrowia (woj. 
zachodniopomorskie), w którym uczestniczyło 38 chłopców będących piłkarzami tego klubu, a także 15 chłopców będących piłkarzami MKS 
2000 TUSZYN. Dzięki zorganizowaniu tego obozu mieli oni nie tylko dobre warunki do podnoszenia swoich umiejętności czysto sportowych 
i przygotowania się do rywalizacji z rówieśnikami z innych drużyn województwa łódzkiego, ale także mieli możliwość spędzenia w ciekawy sposób 
części swoich wakacji. Miło nam przy tej okazji poinformować, iż uczestnictwo w tym obozie spotkało się z wysoką oceną i zadowoleniem zarówno 
ze strony samych zawodników i kadry trenerskiej, jak również ze strony rodziców tych zawodników.
    Oczywiście obóz ten został zorganizowany również przy wydatnym wsparciu fi nansowym ze strony Gminy Tuszyn, która przyznała na ten cel 
dotacje w łącznej kwocie 8100 zł. Środki te pozwoliły pokryć część wszystkich wydatków, jakie zostały poniesione na realizację tego zadania 
publicznego.

Jarosław Fister
Kierownik Referatu Podatków i Egzekucji

terMinY oDBiorU oDpaDÓw wieLkogaBarYtowYcH oraZ ZUŻYtego sprZĘtU eLektrYcZnego i eLektronicZnego

informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych na terenie całej gminy odbędzie się w dniach od 1.10.2015 do 14.10.2015 
włącznie – zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych i biodegradowalnych. Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do 
godziny 7.00. Odpady wystawione pomiędzy posesjami nie będą odbierane.

 Kierownik RDiZ Marcin Skrzypczyk

erasMUs DLa MŁoDYcH prZeDsiĘBiorcÓw - eDYcja 7

Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja 7, jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym 
przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe fi rmy w innych państwach Unii Europejskiej.
Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga w zdobywaniu 
umiejętności koniecznych do prowadzenia małej fi rmy. Zarówno dla młodych, jak i bardzo doświadczonych przedsiębiorców działanie niesie ze 
sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie 
Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.
Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść, poznając własną fi rmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi 
partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

Kto może wziąć udział?
• Początkujący przedsiębiorcy, którzy maja w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub  którzy założyli działalność  w ciągu ostatnich trzech lat.
• Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Jakie są korzyści z udziału w działaniu?
Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w działaniu czerpie korzyści uzyskując możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym 
przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju fi rmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności. Dodatkowe korzyści płyną 
z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na fi rmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której może 
nie mieć przedsiębiorca przyjmujący. Wartością dodaną działania jest budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne 
w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych nabywców, jak również doskonalenia umiejętności 
językowych.
Długość stażu za granicą - Pobyt za granicą może trwać od 1 do 6 miesięcy.
Czas trwania projektu - Nabór jest prowadzony do 30 października 2016 r.
Nabór do projektu - Nabór do działania odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Zarówno młody przedsiębiorca jak i ten doświadczony 
muszą się zarejestrować na stronie działania: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu  wypełniając formularz zgłoszeniowy dla młodego 
przedsiębiorcy lub dla doświadczonego przedsiębiorcy odpowiednio.
Warunki uczestnictwa.
Warunki uczestnictwa w działaniu opisane są w Regulaminie Przeprowadzania Naboru w ramach działania Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

Kontakt:
Monika Łuczak – mail:  monika_luczak@parp.gov.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest 
włączenie obsługi JavaScript. , tel. 0-22 432 8703

źródło:http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/fundusze-na-start/

DZiecko a internet 
10 raD DLa roDZicÓw DotYcZĄcYcH BeZpiecZnego korZYstania Z internetU prZeZ DZieci

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą 
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie 
zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom 
poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę.
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Rozmawiaj z dzieckiem  o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci 
może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie 
rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, 
że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie 
może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, 
adresu  i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być 
jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie 
treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki,słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się  
do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, 
coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować 
np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję 
lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline 
kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów 
z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: 
powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie (www.sieciaki.pl). Twoje dzieci powinny  
je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez 
 Twoje dziecko. 
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta 
z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak 
zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać 
znajomych, z którymi dziecko koresponduje 
za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady 
korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania 
w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu 
przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak 
również dostarczycielem rozrywki. Pozwól 
swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny 
sposób w pełni korzystać z oferowanego przez 
Sieć bogactwa.

źódło: http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/

Uwaga na osZUstÓw

oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają się za członków rodziny, pracowników administracji, 
instytucji państwowych, organizacji charytatywnych... Cel jeden – okraść. Najczęściej wiąże się to z wejściem do mieszkania. Wiedząc to, łatwiej 
jest się zabezpieczyć. Policja radzi co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów.
 
•  Jeśli ktoś podaje się za pracownika administracji, organizacji charytatywnej, Unii Europejskiej itp., zanim go wpuścisz, zadzwoń do organizacji,  

na którą się powołuje i spytaj, czy taki człowiek miał Cię odwiedzić. Zawsze żądaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, oglądaj go bardzo dokładnie.
•  Pamiętaj, że tego typu (prawdziwe) wizyty są poprzedzone odpowiednim komunikatem, np. ogłoszeniem na klatce schodowej, poinformowaniem 

przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Przy czym bądź ostrożny przy zawiadomieniach telefonicznych. Przecież dzwonić może oszust.
•  Nie wierz w nagłe, troskliwe wizyty bliżej nieokreślonych przyjaciół sprzed lat, znajomych, bądź kolegów członków rodziny. Najczęściej  

są to oszuści, którzy chcą wejść do twego domu   i – zwyczajnie - cię okraść.
•  Pamiętaj, że oszuści często proszą o możliwość pozostawienia informacji dla sąsiadki. Gdy pójdziesz po kartkę i długopis, oni mogą wejść  

do twojego mieszkania.
•  Bardzo często oszuści – działając we dwóch – proszą o sprawdzenie np. przewodów wentylacyjnych, lub kuchenki. Jeden będzie ci towarzyszył 

odwracając uwagę od drugiego, który w tym czasie będzie okradał mieszkanie.
•  Bądź ostrożny kupując od obnośnych sprzedawców. Zdarza się, że podczas prezentacji dywanu, odkurzacza lub innych przedmiotów, giną twoje 

pieniądze i biżuteria.
•  Bądź szczególnie ostrożny jeśli osoba odwiedzająca żąda pieniędzy np. pierwszej raty, bądź zaliczki. Pamiętaj, że zawsze możesz zapłacić 

później np. przelewem lub na poczcie.
•  Jeśli już wpuścisz oszustów do środka, dokładnie zapamiętaj ich twarze i jak najwięcej szczegółów z ich ubioru. Nie reaguj panicznie. Jeśli będą 

wiedzieć, że ich zdemaskowałeś, mogą w zrobić Ci krzywdę. Najlepiej idź pod pozorem pożyczenia pieniędzy do sąsiada i tam dyskretnie poproś 
go o zawiadomienie policji. Jeśli nie masz takiej możliwości po wyjściu oszustów dzwoń na policję. Pamiętaj, że lepiej stracić pieniądze niż życie.

• Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości poproś o pomoc sąsiada. Towarzystwo osób trzecich zwykle płoszy złodzieja. 

http://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/

poLicjanci ZawitaLi w sZkoLe poDstawowej nr 2 w tUsZYnie

Funkcjonariusze wydziału ruchu Drogowego komendy powiatowej policji powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadzili sprawdzian 
praktyczny na kartę rowerową dla uczniów szkoły podstawowej nr 2 w tuszynie. 
  W dniu 25 czerwca 2015 roku mundurowi spotkali się z uczniami 
V klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie im. Stefanii 
Sempołowskiej, by przeprowadzić egzamin na kartę rowerową. 
Do egzaminu przystąpiło 35 uczniów. Młodzi rowerzyści 
wcześniej musieli zdać egzamin teoretyczny wykazując się 
wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny 
z techniki jazdy jednośladem polegał na prawidłowym 
pokonaniu przygotowanego specjalnie toru. Jak się okazało, 
uczniowie poradzili sobie doskonale, co zaowocowało zdaniem 
egzaminu przez wszystkich uczestników. Wielkie gratulacje! 
Po zakończonym egzaminie policjanci rozmawiali z nowymi 
rowerzystami uczulając ich nie tylko na przestrzeganie przepisów, 
ale też na prawidłowe wyposażenie rowerów i jazdę w kaskach 
ochronnych. Ponadto dla wszystkich uczniów klas I- VI mundurowi 
przeprowadzili pogadankę na temat „Bezpiecznych Wakacji”. 
Omówili zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w górach oraz podczas podróży. Funkcjonariusze odnieśli się również do typowych 
zagadnień bezpiecznej kąpieli. Dodatkowo policjanci przestrzegali najmłodszych przed zagrożeniami, jakie mogą napotkać w trakcie beztroskich 
wakacyjnych zabaw. Mamy nadzieję, że dzieciaki wykorzystają te cenne informacje w trakcie dwumiesięcznego odpoczynku od szkoły.

źródło://www.lodz-wschod.policja.gov.pl/

„twÓj najLepsZY prZYjacieL cZeka na cieBie”
Zapraszamy do adopcji rumcajsa

tel. 42 232 13 85 wewn. 51
Urząd Miasta w tuszynie, pok. nr 1

 MistrZostwa poLski „strong Man” w tUsZYnie

w dniu 21 czerwca 2015 r. na stadionie miejskim w Tuszynie odbyły się zawody strongmanów. Zawodnicy z całej polski brali udział w 6 
konkurancjach, m.in. spacerze farmera – ok. 400 kg, uchwycie herkulesa, martwym ciągu - 300 kg i innych. Ostateczna klasyfikacja zawodników 
wygląda następująco: I Miejsce - Ostaszewski (42 okt), II miejsce – Michał Kopacki (41pkt), III miejsce - Hirsz (31pkt). Organizację zawodów 
wspierał Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.          

 źródło: http://www.lodzkiwschodni.pl/



REKLAMA 005655533
rajD tUrYstYcZno – MoDLitewnY woLontariUsZY ŚDM Z tUsZYna

27.06.2015 odbył się rajd rowerowy wolontariuszy ŚDM z parafii św. Witalisa w Tuszynie do Drzewocin. Opiekunami rajdu byli: ks. Adam Kubik 
oraz p. Teresa Krakus. Również w rajdzie brała udział: Wola Zaradzyńska , Marzenin oraz Łask-Kolumna. Spotkanie w Drzewocinach rozpoczęło 
się z nawiązaniem wspólnoty, gdzie mieliśmy okazję zintegrowania się przy wspólnych śpiewach i tańcach. Następnym punktem spotkania było 
nabożeństwo czerwcowe. Po nabożeństwie wszyscy wolontariusze zgromadzili się przy wspólnym ognisku, gdzie każdy mógł nie tylko skosztować 
kiełbasy, ale i także słodkich ciast. Później zgromadziliśmy się na wspólnej zabawie tańcząc Belgijkę. Nasz rajd zakończył się uwielbieniem,  
a następnie w miłej atmosferze wróciliśmy do naszej miejscowość.

Serdecznie zapraszamy do brania udziału w naszych spotkaniach wolontariuszy ŚDM. 

Wiktor Nowicz

nieDZieLnY poranek

w niedzielny poranek 6.09.2015 o godzinie 10 na zofiówkowych ławeczkach spotkała się grupa entuzjastów nordic walking. Spotkanie oczywiście 
nie było przypadkowe, a Stowarzyszenie odrobinę maczało w nim swe paluszki. Pani Żaneta Karczewska to nie tylko pomysłodawca spotkania, 
ale doświadczony instruktor w chodzeniu z kijkami, więc nie dość, że było przesympatycznie, to jeszcze profesjonalnie! Rozgrzewka, krótkie 
omówienie zasad poruszania się i w drogę! Paręnaście osób ruszyło w las nie do końca wiedząc, jak przebiega trasa - to nieistotne - tu liczy się 
ruch, pozytywna energia i przygoda! Taki spacer to nie tylko cudowna okazja do wprawienia całego ciała w ruch, dotlenienia się, ale też czas na 
rozmowy, poznanie nowych osób, spotkanie ludzi, których zwykle widujemy w przelocie. Bez kontuzji z lekkim niedosytem, że spacer tak szybko 
minął dotarliśmy na miejsce zbiórki. Wniosek ze spotkania był prosty i oczywisty: za tydzień, o tej samej porze widzimy się w jeszcze większym 
gronie - nie wierzysz, dołącz do nas! Drogi Czytelniku, tylko proszę nie wykręcaj się brakiem czasu, czy brakiem kijków, bo tych uczestnik spaceru 
i autorka tekstu sama nie posiada.

Anna Tomicka
Lider Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki

wYjĄtkowe grZYBY w rYDZYnkacH

wyjątkowo suche lato pozbawiło nas największej przyjemności, jaką są spacery po lesie połączone z grzybobraniem. Czy ubiegłoroczne zapasy 
wystarczą do przyszłego roku? Poczekamy na jesień, ale dla niecierpliwych jeden z mieszkańców przygotował ucztę dla oczu. Precyzyjna obróbka 
pnia brzozy dała w efekcie produkt, którego trudno szukać w lesie. Swoją ofertę przedstawił na VII Jarmarku Rydzyńskim. Szkoda, że była 
niejadalna. Na tegorocznym Jarmarku po raz pierwszy gościły firmy ubezpieczeniowe. Możliwość konsultacji z fachowymi doradcami stworzyła 
uczestnikom Jarmarku wyjątkową okazję do zapoznania się z ofertą firmy.
Interesującą propozycję rozwiązania problemów z dostępem do internetu przedstawiła łódzka firma. Być może urządzenia zainstalowane na 
tuszyńskiej wieży ciśnień w połączeniu z indywidualnymi rozwiązaniami uwzględniającymi położenie domów w naszym zalesionym terenie dadzą 
mieszkańcom szanse na swobodne nielimitowane i stabilne połączenia z siecią. Nowością podczas imprezy była również możliwość zaszczepienia 
psów. Kilkanaście czworonogów (które skorzystały z okazji) z pewnością rozgłosi tę informację swoimi kanałami po okolicznych obejściach.

Zbigniew Klimkiewicz
Prezes Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki


