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Dobiega końca kolejna kadencja samorządu, obejmująca lata 2006–2010. To oka-
zja do dokonania podsumowań, bilansu osiągnięć, ale także pewnego przypomnienia 
o najważniejszych sprawach tego okresu. W takim momencie, jak zwykle, nasuwa się 
pytanie: Jaka była ostatnia kadencja? Odpowiedzi byłoby wiele i zapewne różniących 
się od siebie. Ja pozwolę sobie na własną, subiektywną ocenę, oczami burmistrza i ca-
łego samorządu, przedstawiając to, co 
zostało zrealizowane w tym okresie, 
ale także czego się w pełni nie udało 
zrealizować.

Na pewno nie były to łatwe czte-
ry lata, bowiem wymagania wobec 
samorządu wzrastają, oczekiwania 
mieszkańców również, a środki fi-
nansowe nie są nieograniczone. Jed-
nak mam przekonanie, że dla na-
szego lokalnego środowiska ten okres 
nie został zmarnowany, udało się bo-
wiem zrealizować wiele przedsięwzięć 
potrzebnych miastu i gminie, a więc 
mieszkającym tutaj ludziom.

Burmistrz Tuchowa 
Mariusz Ryś
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Oświata to najważniejsza dzie-
dzina, będąca w gestii samorzą-
du, a zadaniem gminy jest dbałość 
o zapewnienie bazy materialnej na 
odpowiednim poziomie. Staramy 
się z tego zadania dobrze wywią-
zywać, dlatego w sferze inwesty-
cyjnej postawiliśmy na oświatę, 
szczególnie na termomoderniza-
cję obiektów, bo to przecież nie tyl-
ko estetyka i funkcjonalność, ale 
przede wszystkim oszczędności 
energii. Dzisiaj praktycznie wszyst-
kie nasze szkoły i przedszkole mają 
to za sobą, całkowicie lub częścio-
wo. Przy tej okazji większość z nich 
przeszła kapitalny remont. Naj-
większy z nich to oczywiście tu-
chowski Zespół Szkół, w który zain-
westowaliśmy ponad 3 mln zł. Wy-
konano w nim gruntowną moderni-
zację łącznie z rozbudową, stał się 

przez to niemal nową placówką, 
na dodatek obok szkoły powstało 
pierwsze w naszej gminie boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. Warto 
zwrócić także uwagę na przed-
szkole, w którym elementem ter-
momodernizacji obiektu było za-
montowanie kolektorów słonecz-
nych, wspomagających ogrzewa-
nie, ponadto wymieniono dach, 
okna i drzwi, wykonano nową ele-
wację, zmieniono kotłownię z wę-
glowej na gazową oraz całą insta-
lację centralnego ogrzewania. Po-
dobne prace wykonano w szkołach 
w Mesznej Opackiej, Trzemesnej, 
Zabłędzy, Łowczowie i Dąbrówce 
Tuchowskiej. Stolarkę okienną wy-
mieniono w Buchcicach i Jodłówce 
Tuchowskiej. Nie ograniczyliśmy 
się tylko do spraw związanych 
z oszczędnością energii. W 2007 
roku została oddana do użytku 
sala gimnastyczna w Siedliskach. 
W ten sposób zakończył się proces 
budowy całego kompleksu oświa-
towego w tej miejscowości. Zosta-
ły nam tylko drobne prace przy tak 
zwanej infrastrukturze towarzy-
szącej. Do końca tego roku przy 
szkole powstanie np. nowoczesny 
plac zabaw, realizowany w ramach 
programu: „Radosna szkoła”. Mniej-
sze sale gimnastyczno – korek-
cyjne powstały przy placówkach 
w Piotrkowicach i Lubaszowej. 
Rozpoczęte zostały budowy sal 
gimnastycznych przy zespołach 
szkół w Burzynie i Karwodrzy. Wy-
mieniam tylko najważniejsze in-
westycje, ale praktycznie nie było 

Szkoła Podstawowa w Lubaszowej

Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej
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p l a c ó w k i 
o ś w i at o -
wej, w któ-
rej nie 
p r z e p r o -
w a d z o n o 
by remon-
tu w więk-
szym czy 
mniejszym 
z a k r e -
sie. Szkoły 
z m i e n i a -
ją swoje 
o b l i c z e , 
stają się 
nowocze-
sne i funk-
c j o n a l n e , 
n a u k a 
w takich 
warunkach 
p o w i n n a 
być przy-
jemnością. 
Między innymi dzię-
ki zainwestowanym 
pieniądzom. W ciągu 
ostatnich 4 lat było to 
ponad 8 mln 850 tys. zł, 
dodatkowo ponad 1 mln 
na wyposażenie i drob-
ne remonty. Ponadto 
bardzo dobra kadra 
kierownicza i nauczy-
ciele to podstawy, aby 
odnosić sukcesy edu-
k a c y j n e 
i wycho-
wawcze. 
Jedynym 
m a n k a -
mentem 
i proble-
m e m 
spędza -
j ą c y m 
p r z y -
s ł o w i o -
wy „sen 
z po-
wiek” jest 
c i ą g l e 
z m n i e j -
s z a j ą c a 
się liczba 
dzieci.
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Zespół Szkół w Siedliskach

Przedszkole Publiczne w Tuchowie

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
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Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej

Szkoła Podstawowa w Łowczowie

Szkoła Podstawowa w Zabłędzy
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O ile oświata jest największym 

działem należącym do zadań sa-
morządu gminnego, to najbardziej 
newralgicznym wydaje się komu-
nikacja, rozumiana jako drogi, uli-
ce, chodniki i cała z tym związana 
infrastruktura. Gwałtowny jej roz-
wój, a przede wszystkim olbrzy-
mi wzrost liczby pojazdów na na-
szych drogach tę sytuację jeszcze 
pogłębia. Każdy użytkownik samo-
chodu pragnie poruszać się po wy-
godnych i bezpiecznych drogach, 
i jest to w pełni uzasadnione. Jako 
tuchowski samorząd całkowicie to 
rozumiemy i staramy się wycho-
dzić naprzeciw tym oczekiwaniom. 
Nie jest to łatwe zadanie, zważyw-
szy na bardzo rozbudowaną sieć 
dróg, a do tego dochodzą nieko-
rzystne ukształtowanie terenu 
oraz nawiedzające nas prawie co 
roku klęski żywiołowe. Mimo tego 
staramy się corocznie przezna-
czać znaczne środki na budowę 
i remonty dróg, jak również pozy-
skiwać na ten cel środki zewnętrz-
ne. O skuteczności takich działań 
świadczy fakt, że w ostatnich la-
tach wykonaliśmy ponad 47 km 
dróg za ponad 6,5 mln zł. Wykonane 
zostało wiele innych prac związa-
nych z drogami, takich jak: udraż-
nianie rowów, wbudowanie prze-
pustów i korytek ściekowych, od-
budowa mostów i kładek, naprawy 
miejscowe nawierzchni oraz inne 
prace za kwotę ponad 4,6 mln zł.

Mieszkańcy na spotkaniach co-
raz częściej kładą nacisk na budo-
wę chodników i oświetlenia drogo-
wego. Jest to ważny element bez-

pieczeństwa na drogach, zwłasz-
cza dla pieszych. Ze względu jednak 
na koszty i możliwości naszego 
budżetu ciągi piesze będą powsta-
wać tylko przy głównych, najbar-
dziej ruchliwych arteriach komu-
nikacyjnych i taki program kon-
sekwentnie realizujemy, budując 
systematycznie chodniki przy dro-
gach wojewódzkich i powiatowych 
wspólnie z marszałkiem i starostą. 
Przy drogach gminnych powstają 
one jedynie na terenie miasta. Wy-
budowaliśmy więc nowe chodniki 
w Siedliskach, Dąbrówce Tuchow-
skiej, Burzynie i Lubaszowej. Na te-
renie miasta zaś na ulicach: Mickie-
wicza, Tarnowskiej, Daszyńskiego, 
Leśnej, Wróblewskiego, Kąpielowej 
i Sobieskiego oraz wybrukowano 
ścieżki w okolicach placu zabaw 
przy osiedlu Centrum. W sumie 
zbudowaliśmy ponad 4,5 km cią-
gów pieszych za ponad 3,2 mln zł.

Osobnym rozdziałem jest kwe-
stia rozbudowy oświetlenia przy 
drogach i ulicach. Skomplikowa-
ne procedury rozliczania z wła-
ścicielem sieci energetycznych, 
ograniczenia prawne narzucone 
na samorząd w tym względzie 
oraz duże koszty budowy znacz-
nie ograniczają nasze możliwości. 
Mimo tego w ostatnich latach za-
łożyliśmy 138 nowych latarni za po-
nad 500 tys. zł.  Reasumując, w mi-
nionej kadencji na przedsięwzięcia 
związane z szeroko rozumianym 
transportem wydaliśmy prawie 15 
mln zł. To rekordowa kwota i stała 
się możliwa tylko dlatego, że blisko 
połowa z tego to dotacje zewnętrz-

Droga gminna w Łowczowie
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ne pozyskane do naszego budżetu. 
Radość burzą jednak klęski żywio-
łowe, które często niweczą naszą 
pracę, niszcząc to, co zostało zbu-
dowane i powodując konieczność 
powtórnego wydawania pieniędzy 

łeckich i osiedlowych, bowiem są to 
osoby, które rozumieją znaczenie 
jakości dróg i dbają o efektywne 
wydawanie pieniędzy na ten cel.

Rozpoczyna się II etap moder-
nizacji drogi wojewódzkiej, wyko-

nywana jest nowa nawierzchnia, 
będą likwidowane powstałe ostat-
nio osuwiska, a w przyszłym roku 
ruszy budowa pasów wolnego ru-
chu od Zabłędzy i od Poręby Radl-
nej. Niestety, opóźnia sie projek-
towanie tuchowskiej obwodnicy 
między innymi z powodu powodzi, 
gdyż zaistniała konieczność no-
wych obliczeń, aby obwodnica sta-
nowiła w przyszłości zabezpiecze-
nie przeciwpowodziowe dla ul. Ry-
glickiej, dodatkowo opóźnia się wy-
danie tzw. decyzji środowiskowej. 
Mam jednak nadzieję, że te wstęp-
ne prace planistyczne niebawem 
się zakończą i będzie można przy-
stąpić do wykonania właściwego 
projektu, a potem do jej budowy.

Panorama Tuchowa

Nowy chodnik  
przy ul. Wróblewskiego

na ten sam cel. Niestety, 
nie inaczej było w 2010 roku. 
Gwałtowne opady, powo-
dzie, rwące potoki oraz 
osuwiska zniszczyły prace 
z wielu poprzednich lat. Bę-
dziemy z mozołem przez 
kolejne lata to odbudowy-
wać i jestem przekonany, 
że się uda dzięki współdzia-
łaniu z radnymi, sołtysami, 
przedstawicielami rad so-

Nowy chodnik  
przy ul. Jana III Sobieskiego
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Niemniej ważnym elementem 
zadań własnych samorządu jest 
ochrona środowiska, a zwłaszcza 
gospodarka wodno-ściekowa i od-
padami. W 2007 roku zakończono 
proces zamykania i częściowej re-
kultywacji wysypiska śmieci w Tu-
chowie. Taki wymóg został posta-
wiony przed gminą, gdyż nie speł-
niało ono wymogów określonych 
w przepisach, zarówno polskich, 
jak i unijnych. Koszt tej inwestycji 
wyniósł ponad 1,3 mln zł, ale udało 
się na ten cel zdobyć ponad 1 mln 
zł umarzalnego kredytu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie; dzięki temu prace zo-
stały wykonane szybko i sprawnie. 
Obecnie prowadzony jest monito-
ring zgodnie z decyzją o zamknię-
ciu i instrukcją poeksploatacyjną.

W ostatnim czasie spore zmia-
ny zaszły w wodociągach i kanali-
zacji. Praktycznie przez całą kaden-
cję przygotowywane były wnioski 
do funduszy europejskich, a kon-
kretnie do Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, aby 
uzyskać środki na budowę sieci. 
Dlatego wspólnie z trzema gmina-
mi: Ryglice, Rzepiennik Strzyżew-
ski i Ciężkowice powołaliśmy Spółkę 
Komunalną „Dorzecze Białej”, która 
miała zostać beneficjentem tych 
środków. W połowie 2009 roku 
spółka przejęła także tuchowski 
Zakład Usług Komunalnych i stała 
się operatorem sieci. Ze względu 
na te starania ostatnio inwestycje 

w budowę kanalizacji były ograni-
czone i wyniosły tylko ok. 1,5 mln zł.

Za to zabiegi o środki unijne zo-
stały uwieńczone sukcesem i 31 
maja 2010 roku została podpisana 
umowa na finansowanie projektu, 
którego zakres wynosi ponad 150 
mln zł. Będzie to największa inwe-
stycja w historii gminy, obejmująca 
budowę kanalizacji oraz moderniza-
cję ujęcia wody i oczyszczalni ście-
ków. Bez tych pieniędzy nie byłaby 
możliwa szybka rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na naszym terenie.

W dalszym ciągu trwa rozbu-
dowa sieci wodociągowej, mimo że 
większość mieszkańców gminy po-
siada wodociąg, to powstają nowe 
osiedla, gdzie istnieje konieczność 
dobudowy sieci. Dlatego dalej projek-
tujemy i budujemy wodociągi. W mi-
jającej kadencji wybudowaliśmy ich 
ponad 17 km za blisko 1,6 mln zł. Prace 
będą kontynuowane w przyszłym 
roku między innymi dzięki dotacji 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w wysokości prawie 1 mln zł.

Inwestowanie w ekologię jest 
potrzebą chwili, dlatego żadnych 
środków uzyskanych na ten cel 
nie można przecenić, tym bardziej 
tak wielkich, jakie uzyskaliśmy na 
kanalizację. Problemem zosta-
je jeszcze gospodarka odpadami, 
a zwłaszcza ich segregacja, ale 
mam nadzieję, że prace w Sejmie 
nad nową ustawą „śmieciową”, 
która ma zupełnie zmienić zasady 
tej gospodarki, problem w dużym 
stopniu rozwiążą.

Podpisanie umowy
na dofinansowanie projektu
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Oświata, drogi, ekologia nie wy-

czerpują katalogu działań, które są 
zaliczane do zadań własnych gmi-
ny. Dlatego też na nich nie kończą 
się przedsięwzięcia inwestycyjne 
zrealizowane w mijającej kadencji. 
Jednym z większych takich dzia-
łań był remont kapitalny i moder-
nizacja Domu Kultury w Tuchowie. 
Budynek, oddany do użytku na 
początku lat dziewięćdziesiątych, 
wymagał go już od pewnego cza-
su, a do tego był energochłonny, 
nieestetyczny z płaskim dachem 
i brzydką elewacją. Po remoncie 
zyskał nowy dach, wielospadowy, 
elewację, nowe okna i drzwi, wy-
mieniona została kotłownia z wę-
glowej na gazową i cała instala-
cja co. Przeprowadzono remont 
wewnątrz budynku a szczególnie 
sali widowiskowej, która uzyska-
ła nowe oblicze. Na ten ostatni cel 
uzyskaliśmy dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
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dowego. Wyremontowane zosta-
ły także pomieszczenia bibliote-
ki, która przeniosła się do innego 
skrzydła budynku. Dodatkowo 
wyremontowano pomieszczenia 
przeznaczone dla tworzącego się 
tuchowskiego muzeum. Całość 
kosztowała prawie 2,2 mln zł i to 
nie koniec prac, bo już podpisali-
śmy umowę partnerską z Funda-
cją Rozwoju Kina na uruchomienie 
kina cyfrowego w Tuchowie. Na za-
kup potrzebnej aparatury dostali-
śmy dotację w wysokości 240 tys. 
zł. Myślę, że kino, zwłaszcza trój-
wymiarowe, będzie nową i atrak-
cyjną ofertą dla mieszkańców nie 
tylko naszej gminy i poszerzy ofer-
tę kulturalną tuchowskiego Domu 
Kultury.

Inną, niezwykle ważną, ale z zu-
pełnie innej sfery inwestycją, była 
budowa kaplicy cmentarnej w Tu-
chowie. Powstała staraniem i z na-
kładów finansowych tuchowskiego 

Dom Kultury w Tuchowie
Sala widowiskowa (powyżej)
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samorządu przy współpracy z tu-
tejszą parafią i proboszczem. Roz-
wiąże problem konduktów, a także 
przechowywania zwłok, bowiem 

znajduje się w niej odpowiednia 
chłodnia. Jej koszt wyniósł prawie 
1,1 mln zł, a do wykonania pozostaje 
jeszcze zagospodarowanie tere-
nów wokół.

ich w poszczególnych 
miejscowościach bar-
dzo wiele - wydaliśmy 
na to ponad 500 tys. 
zł. Zdaję sobie sprawę, 
że wiele jest jeszcze do 
zrobienia, aby wszyst-
kie doprowadzić do na-
leżytego stanu, sądzę 
jednak, iż w niedalekiej 
przyszłości tak się sta-
nie.

Za swoje osobiste 
niepowodzenie uwa-
żam nieznalezienie 
źródeł finansowania 
dla budowy komplek-
su rekreacyjno-spor-
towego. Nie oznacza 
to jednak zaniechania 
działań. Powstał pro-
jekt stadionu lekkoatle-
tycznego z zapleczem. 
Ostatnia powódź spo-
wodowała, że będzie-
my musieli wykonać na 
początek dodatkowe 
zabezpieczenia w po-
staci muru oporowego, 
który będzie spełniał 
również funkcję wału. 
Uzgadniane są kwe-

stie projektów dróg dojazdowych 
i wszystkich niezbędnych mediów. 
Tak więc z pomysłu się nie wycofu-
jemy i wierzę, że uda się go zreali-
zować.

Zrealizowaliśmy jeszcze wie-
le innych pomniejszych inwesty-
cji jak choćby rozbudowa remizy 
w Tuchowie, czy remonty budyn-
ków mienia komunalnego, a mamy 
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Realizacja tak wielu i tak różno-
rodnych zadań, zwłaszcza inwe-
stycyjnych, była możliwa dzięki 
uzyskanym środkom zewnętrz-
nym. Są one motorem napędowym 
rozwoju w każdej jednostce samo-
rządu terytorialnego, niezależnie 
od szczebla. Dlatego tak wszyscy 
o nie walczą. Okazuje się bowiem, 
że jest ich za mało, więc, nieste-
ty, w czasie ich podziału czasem 
wkrada się polityka, a wraz z nią 
rozgoryczenie, gdy ten czynnik do-
minuje w którymś momencie. Na-
szą gminę też spotkała taka sytu-
acja przy podziale środków na tzw. 
infrastrukturę społeczną. Ale dalej 
przygotowujemy wnioski i liczymy 
na uzyskanie kolejnych dotacji. Co 
nam się zresztą udaje. Największa 
dotacja to wspomniana wcześniej 
kanalizacja z programu „Infra-
struktura i Środowisko” - ponad 95 
mln zł dla czterech gmin, z których 
Tuchów uzyska najwyższą dotację.

Dotykają nas klęski żywiołowe, 
ale z drugiej strony jesteśmy sku-
teczni w zdobywaniu funduszy na 
ich likwidację, w ostatnich latach 
było to blisko: 6,5 mln zł w tym po-
nad 750 tys. zł w 2010 roku na ak-
cję powodziową. Na budowę chod-
ników i inne prace na drogach od 
marszałka województwa i staro-
sty powiatu uzyskaliśmy w sumie 
blisko 1,5 mln zł. 
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Z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na odnowę wsi oraz bu-
dowę wodociągów ponad 1,4 mln 
zł. Podobnie z programu Leader+ na 
odnowę wsi ponad 800 tys. zł. Po-
zwoli to na realizację zadań w Dą-
brówce i Jodłówce Tuchowskiej, 
Piotrkowicach, Burzynie, Łowczo-
wie, Karwodrzy oraz Lubaszowej. 
W niektórych miejscowościach 
prace już są znacznie zaawanso-
wane. Dodatkowo na inne pomniej-
sze zadania otrzymaliśmy wspar-
cie z Urzędu Marszałkowskiego 
w sumie na ponad 300 tys. zł. Jest 
w tym m.in. dotacja na rozbudowę 
remizy w Tuchowie. Realizujemy 
szereg zadań termomodernizacyj-
nych - na ten cel w postaci dotacji 
i premii już uzyskaliśmy blisko 650 
tys. zł, a liczymy na dalsze środki.

Nie ograniczamy naszych sta-
rań do inwestycji. Organizacja co-
rocznych spotkań miast bliźnia-
czych również uzyskuje wsparcie. 
Razem z finansowaniem Punktu 
Informacyjnego „Europe-Direct” 
jest to prawie 100 tys. euro w cią-
gu czterech ostatnich lat. Inne pro-
gramy edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży jak wyrównywanie szans 
edukacyjnych, nauka pływania czy 
choćby promocja czytelnictwa 
uzyskały wsparcie blisko 700 tys. 
zł. To tylko część najwyżej sfinan-
sowanych zadań, następne nasze 

wnioski czekają na ocenę. Mam na-
dzieję, że będzie ona pozytywna, 
a to zaowocuje kolejnymi środkami 
finansowymi w następnych latach.
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W swej 

d z i a ł a l n o ś c i 
nie ogranicza-
my się tylko 
do inwestycji. 
Tuchów sły-
nie z prężnej 
kultury, sta-
łych imprez 
o charakterze 
p o n a d l o k a l -
nym, od lat na 
trwale wpisa-
nych do ka-
lendarza wy-
darzeń, takich 
jak: Eliminacje 
Ogólnopolskie-
go Festiwalu 
Kolęd w Bę-
dzinie, Mało-
polski Prze-
gląd Zespołów 
Kolędniczych 
DPS, Małopol-
ski Konkurs Pianistyczny Ognisk 
Muzycznych czy Ogólnopolski Ple-
ner Malarski „Sacrum”. W 2010 
pojawiły się nowe pomysły, które, 
mam nadzieję, znajdą trwałe miej-
sce w tym kalendarzu, jak choćby: 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego czy Międzynarodowy 
Plener Rzeźbiarski. Organizowa-
ne jest wiele koncertów, wystaw 
i konkursów. W ostatnich latach na 
tuchowskim rynku zagrały między 
innym zespoły „Lombard”, „Kom-

bii” i „Pec-
tus” oraz 
zaśpiewała 
Eleni. Przy 
Domu Kul-
tury działa 
od wielu 
lat Ognisko 
M u z y c z -
ne, ucząc 
gry na in-
strumen-
tach naj-
młodszych 
adeptów.

J a k o 
gmina pro-
w a d z i m y 
s z e r o k ą 
działalność 
wydawni-
czą, naszą 

V
I.

 P
oz

os
ta

ła
 d

zi
ał

al
n

oś
ć

ambicją jest, aby co roku ukazywa-
ła się przynajmniej jedna publikacja 
o Tuchowie, a z reguły jest ich wię-
cej. Szczególnie bogate były ostat-
nie lata powstało wiele cennych 
wydawnictw dokumentujących 
historię naszego miasta i okolicy, 
żeby wymienić tylko najważniej-
sze: dr. Andrzeja Mężyka „Tuchów 
w dokumentach” i „Tuchów w ob-
razach i fotografiach”, Aleksandra 
Kowalika „Służba zdrowia w Tucho-
wie, t. I i II” i „Historia Kielanowic”, 
Jarosława Mirka „Tuchovia pany”, 
czy ostatni album opracowany 
zbiorowo z okazji 670-lecia lokacji 
miasta „Tuchów dawniej i dzisiaj”. 
To oczywiście tylko najważniejsze 
i tylko te, których gmina jest wy-
dawcą.

Naszą wizytówką stały się kon-
takty międzynarodowe. Siedem 
miast partnerskich w Europie to 
liczne spotkania kulturalne i spor-
towe oraz wymiana młodzieży. 
Co roku w Tuchowie odbywają się 
Międzynarodowe Spotkania Miast 
Bliźniaczych, na których przygoto-
wanie zawsze udaje nam się zdo-
być środki zewnętrzne. W roku 
2010 spotkaliśmy się po raz jede-
nasty. Znaczenie partnerstwa 
miast odczuliśmy właśnie szcze-
gólnie w tym roku, gdy nawiedziła 
nas katastrofalna powódź. Słowo 
„partnerstwo” i „miasto bliźnia-
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cze” nabrało nowych albo raczej 
prawdziwych treści. Zbiórki pienię-
dzy dla naszych poszkodowanych 
przez powódź w węgierskim Mart-
fü i niemieckim Illingen oraz zorga-
nizowanie pobytu na Węgrzech dla 
ponad 40 dzieci z poszkodowanych 
rodzin, najlepiej o tym świadczą.

Niezwykle ważną dziedziną, 
którą zajmuje się gmina, jest opie-
ka społeczna. Tuchowski ośro-
dek świadczy pomoc dla rodzin 
w postaci: świadczeń rodzinnych, 
zasiłków pielęgnacyjnych, usług 
opiekuńczych, zasiłków i pomocy 
w naturze, utrzymania w domach 
pomocy społecznej, dożywia-
nia, zasiłków stałych i dodatków 
mieszkaniowych. Średnio rocznie 
ośrodek obejmuje swoją opieką 
prawie 500 rodzin z naszej gminy, 
udzielając różnych form pomocy, 
a roczne wydatki na pomoc spo-
łeczną oscylują w okolicach 6,5 mln 
zł. Jednak wyjątkowy stał się rok 
2010, w którym ze względu na po-
wódź i osuwiska objęto pomocą bli-
sko 800 rodzin, a wydatki wyniosły 
prawie 16 mln zł. W sumie w mija-
jącej kadencji na pomoc społeczną 
w naszej gminie zostanie wydane 
dużo ponad 35 mln zł to świadczy 
o skali pomocy, ale także i potrzeb.

Trudno wymienić wszystkie 
sfery gminnej aktywności, dlatego 
ograniczam się do tych najważ-
niejszych. Warto jednak nadmienić, 
że wielorakość inicjatyw w naszej 
gminie pojawia się dzięki ludziom, 
którzy są autentycznymi spo-
łecznikami. Tworzą oni tak zwaną 
„wartość dodaną” w swoich lokal-
nych środowiskach, będąc anima-
torami życia społecznego, kultural-
nego, sportowego czy gospodar-
czego naszej „małej ojczyzny”.

Koncert prof. A. Jasińskiego

Dzieła z Pleneru Rzeźbiarskiego

Turniej Tańca Towarzyskiego

Otwarty Bieg Tuchowski
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Konkludując przedstawione w ni-

niejszej publikacji dane, pozwolę so-
bie stwierdzić, że była to udana ka-
dencja tuchowskiego samorządu. 
Liczne zrealizowane inwestycje i po-
dejmowane inicjatywy służą miesz-
kającym tutaj ludziom. Oczywiście 
jak zawsze sukcesy cieszą i dają sa-
tysfakcję, niepowodzenia martwią, 
ale też mobilizują.

Chciałbym podzielić się jeszcze 
jedną refleksją. Dla tej kadencji zna-
mienny był kończący ją rok 2010. Ju-
bileusz 670-lecia nadania praw miej-
skich Tuchowowi przez Kazimierza 
Wielkiego uświetniony był licznymi 
wydarzeniami: koncertami, konkur-
sami, widowiskami, sympozjami 
naukowymi, wystawami i wydaw-
nictwami. To rok pierwszej w histo-
rii wizyty w Tuchowie urzędującego 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego. Z drugiej stro-
ny zaś tragiczna śmierć prezydenta 
w katastrofie smoleńskiej oraz kata-
strofalna powódź, która nawiedziła 
naszą gminę, odbierając często do-
robek życia wielu rodzinom. Długich 
lat będzie trzeba, aby odbudować 
dobytek, a pewnie jeszcze więcej by 
pozbyć się wynikającej z niej traumy. 

P
od

su
m

ow
an

ie
Zapewne zapamiętamy go jako tra-
giczny, a nie jubileuszowy.

Kończąc, pragnę gorąco podzię-
kować wszystkim, z którymi przez 
ostatnie lata przyszło mi współpra-
cować. Dziękuję za pomoc i słowa 
otuchy. Za motywowanie do działa-
nia i dobrą radę, także za słowa kry-
tyki, które zawsze mobilizują. Dzię-
kuję panu posłowi, staroście, prze-
wodniczącemu rady i radnym Rady 
Miejskiej. Dziękuję sołtysom, prze-
wodniczącym i członkom rad osiedlo-
wych i sołeckich, dyrektorom szkół 
i jednostek organizacyjnych gminy. 
Podziękowania składam probosz-
czom parafii i wszystkim osobom 
duchownym. Dziękuję pracownikom 
urzędu, nauczycielom, działaczom 
kultury i sportu, strażakom, dyrek-
torom instytucji, prezesom stowa-
rzyszeń i organizacji działających 
na terenie gminy oraz prywatnym 
przedsiębiorcom, wszystkim, któ-
rzy okazywali mi życzliwość. Dzię-
kuję wreszcie najbliższym współ-
pracownikom: mojemu zastępcy, 
sekretarzowi gminy i pani skarbnik. 
Każdy z Was, pracując dla dobra tu-
chowskiej gminy, ma swoją cegiełkę 
w jej rozwoju w ostatnich latach.

Turniej Rycerski

Opracował: Mariusz Ryś na podstawie dokumentów dostarczonych przez: pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Zdjęcia: Wiktor Chrzanowski, Ryszard Flądro, Maciek Maziarka, Marek Mężyk, Jarosław Mirek
Projekt graficzny i druk: Małgorzata Wójcik, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
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Zakończenie obchodów jubileuszowych 670-lecia miasta Tuchowa
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