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Dobiega końca kolejna kadencja samorządu, obejmująca lata 2010-2014. To okazja do do-
konania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych sprawach 
tego okresu. 

W takim momencie, jak zwykle nasuwa się pytanie: jaka była ostatnia kadencja? Każdy może 
mieć swoje zdanie na ten temat. Z punktu widzenia tuchowskiego samorządu była to natomiast 
kadencja bardzo udana pod względem inwestycyjnym. To trzeba szczególnie podkreślić. 

W latach 2010–2014 w naszej gminie udało się zrealizować wiele potężnych inwestycji, któ-
rych na pewno tuchowskiemu samorządowi nie udałoby się zrealizować z własnych pieniędzy. To 
inwestycje, które służą przede wszystkim rozwojowi gminy i polepszają życie mieszkańców. A na 
tym właśnie powinno szczególnie zależeć samorządowi. 

Nam zależało, aby w latach 2010–2014 jak najwięcej skorzystać ze środków zewnętrznych 
w kończącej się perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Myślę, że sta-
nęliśmy na wysokości zadania i pozyskaliśmy tak dużo pieniędzy z zewnątrz, jak tylko było to 
możliwe.

Burmistrz Tuchowa



1.O
św

iata

Od początku, gdy jestem w sa-
morządzie Tuchowa, priorytetem 
jest dbałość o oświatę. W tej ka-
dencji kontynuowaliśmy to po-
dejście, inwestując m.in. w infra-
strukturę oświatową, a także 
w bazę sportową, która jest ściśle 
związana z oświatą. 

Mam tu przede wszystkim na 
myśli budowę dwóch sal gimna-
stycznych, które powstały przy 
zespołach szkół w Karwodrzy 
i Burzynie. Ich dokończenie było 
możliwe dzięki pieniądzom pozy-
skanym z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
skąd uzyskaliśmy blisko trzy mi-
liony zł dofinansowania. Budowa 
sal gimnastycznych w tych dwóch 
miejscowościach kosztowała czte-
ry miliony złotych. 

Sale gimnastyczne w Karwodrzy 
i Burzynie były kolejnymi salami 
gimnastycznymi wybudowanymi 
przy szkołach w gminie na prze-
strzeni ostatnich lat.

Postawiliśmy również na termo-
modernizację obiektów oświato-
wych. Dziś w gminie nie ma budyn-
ku, który nie zostałby ocieplony. 

A termomodernizacja to przecież 
nie tylko nowa elewacja, ale tak-
że oszczędności na ogrzewaniu 
i kosztach eksploatacji. To niezwy-
kle istotne zważywszy na liczbę 
szkół w gminie Tuchów.

W szkołach m.in. w Jodłówce 
Tuchowskiej, Piotrkowicach, Za-
błędzy, Dąbrówce Tuchowskiej 
i Lubaszowej wymieniliśmy ogrze-
wanie na gazowe. Wszystkie star-
sze budynki oświatowe, w których 
trzeba było przeprowadzić mo-
dernizację ogrzewania na gazowe, 
przeszły taką modernizację.

Nie ograniczaliśmy się do ter-
momodernizacji budynków szkol-
nych, ale prowadziliśmy także 
adaptacje kolejnych obiektów na 
potrzeby szkół. Mieliśmy bowiem 
w gminie szkoły, które mieści-
ły się w budynkach nieprzystoso-
wanych do potrzeb oświaty. Mu-
sieliśmy przeprowadzić stosowne 
adaptacje tych budynków na po-
trzeby oświatowe. Najlepszym 
przykładem był tu remont szkoły 
w Dąbrówce Tuchowskiej. 

Obecnie w gminie mamy bazę 
oświatową na miarę XXI wieku. 

Szkoły są dobrze wyposażone, za-
gospodarowaliśmy odpowiednio 
ich otoczenie. Powstały nowe pla-
ce zabaw, boiska, ścieżki, dojścia, 
chodniki. Szkoły w gminie Tuchów 
są więc nie tylko funkcjonalne 
w środku, ale także piękne na ze-
wnątrz. Mamy się czym pochwalić.

W gminie Tuchów przeprowa-

dziliśmy bardzo głęboką restruk-
turyzację oświaty. Obecnie sie-
dem placówek oświatowych nie 
jest prowadzonych przez gmi-
nę. To nie znaczy, że nie dba-
my o obiekty tych szkół. Również 
one przeszły pełną termomo-

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Burzynie
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dernizację i modernizacje zago-
spodarowania terenu. Bo są to 
nadal obiekty mienia komunalne-
go. Mam na myśli szkoły w Trze-
mesnej, Mesznej Opackiej, Buch-
cicach, Dąbrówce Tuchowskiej, 
Lubaszowej, Piotrkowicach i Łow-
czowie. Gmina nadal będzie inwe-
stowała w budynki szkolne w tych 
miejscowościach.

Gruntowną modernizację prze-
szło również tuchowskie przed-
szkole, które nie było remontowa-
ne od lat 80. W ostatnich latach 
tę inwestycję przeprowadziliśmy 
etapami. Najpierw była to termo-
modernizacja budynku, wymia-
na dachu, montaż kolektorów 
słonecznych. W kolejnych latach – 
remont pomieszczeń i całego pio-
nu kuchennego. W ostatnim roku 
przeprowadziliśmy zagospodaro-
wanie terenu wokół przedszkola.

Kompleksowo odnowiony bu-
dynek przedszkolny to także przy-
kład potężnej inwestycji, na któ-
rą wiele lat czekano w Tuchowie, 
a my zrealizowaliśmy ją praktycz-
nie własnymi siłami. Koszt remon-
tów sięgnął 1,3 mln zł, a pozosta-
ły do wykonania jedynie: wymiana 
ogrodzenia i prace porządkowe 
w przedszkolnym ogrodzie.

 Przedszkole Publiczne w Tuchowie
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Niezwykle istotną kwestią 
z punktu widzenia mieszkańców 
są sprawy związane ze stanem 
dróg. W minionej kadencji kładli-
śmy szczególny nacisk na kwestie 
drogowe i na to, jak pozyskiwać 
wszelkie możliwe środki na po-
prawę stanu dróg. 

W gminie Tuchów mamy nie-
zwykle rozbudowaną sieć dróg. 
Z myślą o utrzymaniu należytego 
ich stanu korzystaliśmy ze środ-
ków pomocowych pochodzących 
z Ministerstwa Administacji i Cy-
fryzacji. Ministerstwo przezna-
czało pieniądze na odbudowę 
dróg po powodzi, zwłaszcza tej 
z 2010 roku. W ciągu ostatnich 
czterech lat do budżetu gminy 
wpłynęło kilka milionów złotych 
tych środków, co w znacznym 
stopniu pomogło nam w odbu-
dowie drogowej infrastruktury.

Staramy się, aby przynaj-
mniej milion do dwóch milio-
nów złotych przeznaczać co roku 
z budżetu gminy na infrastruktu-
rę drogową. Otrzymujemy na ten 
cel również pieniądze z progra-
mów współpracy między samo-
rządami. Za te pieniądze budu-
jemy przede wszystkim chodniki 
przy drogach powiatowych i przy 
drogach wojewódzkich. 

Co roku na budowę chodników 
przeznaczamy około miliona zło-
tych. Przy czym zasada jest taka, 
że połowę potrzebnej kwoty da-
jemy my, a połowę samorząd po-

wiatowy lub wojewódzki, z któ-
rym podpisujemy umowę.

Dzięki tym inwestycjom, więk-
szość chodników przy drodze wo-
jewódzkiej biegnącej przez Tu-
chów została już wykonana lub 
zmodernizowana. Na kolejne 
lata pozostało już niewiele do 
zrobienia w tym zakresie. Nato-
miast przy drogach powiatowych, 
gdzie potrzebne są zdecydowa-
nie mniejsze pieniądze, budowę 
chodników będziemy kontynu-
owali w kolejnych latach.

Przygotowaliśmy również pro-
gram modernizacji dróg na ko-
lejne lata. Nie zostawiamy więc 
tego tematu samemu sobie, tyl-
ko chcemy, aby inwestycje drogo-
we były kontynuowane. Staramy 
się też o to, aby jeszcze większe 
pieniądze przeznaczyć na ten cel 
w następnej kadencji.

Łącznie w naszej gminie wybu-
dowane zostało w ostatnich czte-
rech latach 30 kilometrów dróg 
asfaltowych, 6,5 km chodników 
przy drogach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. Zadania te 
były współfinansowane przez sa-
morząd powiatu i województwa. 
Wykonanych też zostało około 
250 miejsc parkingowych. 

Mówiąc o infrastrukturze dro-
gowej warto przypomnieć, że gmi-
na Tuchów dobudowała 80 lamp 
oświetleniowych przy drogach. 

Ważnym tematem, na który cze-
kają wioski to modernizacja dróg 

transportu rolnego. Na ten cel 
przeznaczane są środki z fundu-
szu ochrony gruntów rolnych, któ-
ry znajduje się przy marszałku Ma-
łopolski. Również korzystaliśmy 
z tych środków i co roku w dwóch 
miejscowościach gminy takie drogi 
były modernizowane i budowane. 

Od wielu lat mówi się o obwodni-
cy Tuchowa. Wiele razy rozmawia-
łem na ten temat z marszałkiem 
województwa, przygotowaliśmy 
także stosowną zmianę w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Dziś możemy mówić 
o sukcesie wieloletnich naszych 
starań, bo samorząd wojewódz-
twa małopolskiego wpisał ob-
wodnicę Tuchowa do wieloletnie-
go planu finansowego. Zostało 
tam zapisane, że zostanie ona wy-
budowana w latach 2015-2018. 

Obwodnica to szczególnie waż-
ne zadanie dla centrum Tucho-
wa, które jest wąskim gardłem 
w ciągu drogi nr 977. Droga ta co-
raz częściej jest wykorzystywa-
na przez transport ciężki. Chcemy 
wyrzucić z miasta transport cięż-
ki, budując obwodnicę. 

Obwodnica będzie inwestycją 
bardzo drogą, gdyż będzie w więk-
szości składać się z estakad i mo-
stu. Musi ona być odpowiednio 
zaprojektowana, aby w przyszło-
ści nie przyczyniała się do zalewa-
nia terenów mieszkalnych woda-
mi rzeki Białej w czasie zagrożenia 
powodziowego.

2.D
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Naszą chlubą jest fakt, że udało 
nam się doprowadzić do najwięk-
szej inwestycji w historii gminy Tu-
chów. Mam na myśli inwestycję 
prowadzoną przez cztery ostat-
nie lata przez spółkę komunalną 
„Dorzecze Białej”. Jest to inwesty-
cja epokowa, bo projekt opiewa 
na kwotę 160 mln zł. Takiego duże-
go projektu nigdy w Tuchowie nie 
mieliśmy.

To oczywiście inwestycja w go-
spodarkę wodno-ściekową, pro-
wadzona przez Tuchów wspólnie 
z Ryglicami, Ciężkowicami i Rze-
piennikiem Strzyżewskim. Ze 160 
mln zł w ramach projektu w Tucho-
wie przypadło nam ponad 50 
mln. Ta inwestycja oczywiście bę-
dzie kontynuowana w następnych 
latach.

Dlaczego aż 50 mln zł dla Tucho-
wa? Po pierwsze Tuchów jest naj-
większą z czterech gmin, a w pro-
jekcie brany był pod uwagę parytet 
wielkości. Po drugie, na terenie na-
szej gminy zostały zmodernizo-
wane dwa potężne obiekty kuba-
turowe: stacja uzdatniania wody 
w Lubaszowej i oczyszczalnia ście-
ków w Tuchowie. 

Stacja uzdatniania i oczyszczal-
nia stały się obiektami nowocze-

snymi technologicznie i spełniają 
wszelkie wymogi ochrony środo-
wiska. Inwestycja w nie kosztowa-
ła 36 mln zł. 

Dziś natomiast możemy szczy-
cić się oczyszczalnią i stacją uzdat-
niania wody, a mieszkańcy mogą 
śmiało sięgać po wodę z kranu do 
picia. Woda trafiająca do miesz-
kań jest uzdatniana do picia przy 
pomocy ozonu, czyli ozonowa-
na. Zmodernizowanie oczysz-
czalni w Tuchowie zdecydowanie 
wpłynęło już na poprawę ochro-
ny środowiska i stanu wód w rze-
ce Białej.

Inwestycje przekroczyły kwo-
towo 50 mln zł, bo w ciągu czte-
rech ostatnich lat rozbudowywa-
liśmy sieć wodociągową i przede 
wszystkim kanalizacyjną. Po-
wstała możliwość podpięcia do 
wodociągu i kanalizacji nowych 
budynków, których wiele poja-
wiło się w gminie w ostatnich 
latach. 

Sieć wodociągowa i kanaliza-
cyjna jest uzupełniana w Tucho-
wie i w południowej części gmi-
ny. W planach jest jej rozbudowa 
w północnej części gminy i mam 
nadzieję, że to się także uda 
wykonać.

Inwestorem projektu była oczy-
wiście Spółka „Dorzecze Bia-
łej”, której udziałowcami są gmi-
ny: Tuchów, Ryglice, Ciężkowice 
i Rzepiennik Strzyżewski. Zabie-
galiśmy także o środki zewnętrz-
ne z Unii szczególnie na budowę 
wodociągów. Było to konieczne, 
gdyż projekt realizowany przez 
spółkę zakładał w większości bu-
dowę kanalizacji, a tylko w pew-
nym stopniu wodociągów. 

W gminie Tuchów udało się 
dzięki temu przeprowadzić sze-
reg inwestycji ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Rozbudowaliśmy sieć wodocią-
gową w Piotrkowicach, Jodłówce 
Tuchowskiej, Dąbrówce Tuchow-
skiej, Siedliskach, Lubaszowej, 
Łowczowie, Buchcicach i Trzeme-
snej. Tych zadań było naprawdę 
dużo, za ponad sześć milionów 
złotych w ostatnich latach. Pienią-
dze na nie pochodziły z PROW i ze 
środków własnych gminy.

Było to o tyle ważne zadanie, że 
zapotrzebowanie na wodę wzrosło 
po 2010 roku. Mieliśmy bowiem do 
czynienia z suchymi latami. Miesz-
kańcy monitowali o rozbudowę 
wodociągu, bo studnie nie zapew-
niały odpowiedniej ilości wody.

Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej

Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie
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4.Strefa aktyw
ności gospodarczej

Wielkim sukcesem tej kaden-
cji było zdobycie środków na 
tuchowską strefę aktywności go-
spodarczej. Od wielu lat tereny 
te były przeznaczone pod dzia-
łalność gospodarczą w planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i czekały na swój 
dobry czas.

Wcześniej funkcjonowały już 
firmy w tamtym rejonie. Znacz-
na część tego terenu, a mówi-
my tu o kilkunastu hektarach, 
była niezagospodarowana z ra-
cji braku odpowiednich warun-

ków do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Dzięki środkom pozyskanym 
z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego mogliśmy za-
inwestować w strefę ponad siedem 
milionów złotych. Ta inwestycja 
dała także wytchnienie mieszkań-
com ulicy Długiej, którzy wcześniej 
borykali się ze wzmożonym ruchem 
samochodów ciężarowych przejeż-
dżających im pod oknami. 

Wybudowaliśmy nową drogę do-
jazdową do strefy przemysłowej, 
parkingi, uzbroiliśmy cały teren we 

wszystkie niezbędne media. Te-
raz do dyspozycji przedsiębiorców 
jest kilka hektarów działek, gdzie 
mogą inwestować. Myślę, że nie 
ma w najbliższej okolicy lepszych 
warunków do inwestowania, do za-
kładania tam nowych firm lub usy-
tuowania firm już istniejących.

Przy okazji, oczywiście, popra-
wiliśmy warunki funkcjonowania 
firmom, które już wcześniej dzia-
łały w tuchowskiej strefie prze-
mysłowej. W lepszych warunkach 
funkcjonowania te zakłady rów-
nież powinny lepiej się rozwijać.

Strefa Aktywności Gospodarczej
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Inne inwestycje, które war-
to wymienić to choćby adapta-
cja budynku w Lubaszowej (pla-
nowanego kiedyś na szkołę) - na 
cele mieszkaniowe. Inwestycja ta 
opiewała na około dwa miliony 
złotych. Zaspokoiła głód miesz-
kaniowy w gminie. 

Budynek w Lubaszowej od po-
nad 10 lat stał w surowym sta-
nie. A teraz powstało w nim 20 
mieszkań o podwyższonym stan-
dardzie, które od razu zostały za-
siedlone. Dodatkowo w budynku 
urządziliśmy biura, które też są 
już wykorzystywane i wydzier-
żawiane przez firmy. Dzięki temu 
jest także korzyść dla budżetu 
gminy.

W większości miejscowości 
w naszej gminie przeprowadzili-
śmy „odnowy wsi” za pieniądze 
unijne z PROW. Za te pieniądze 
odnowiliśmy budynki wiejskie 
w Burzynie, Jodłówce Tuchow-
skiej („Jodełka”) czy wiejski dom 
kultury w Siedliskach. Obiekty te 
były w opłakanym stanie. Teraz 
są to piękne budynki wraz z za-
gospodarowanym otoczeniem.

Z mniejszych inwestycji, zre-
alizowaliśmy odnowę wsi w Kar-
wodrzy, Łowczowie, Lubaszowej. 
Tam nie odnawialiśmy obiektów 
kubaturowych, ale wykonaliśmy 
boiska i place zabaw. Te obiek-
ty również upiększyły centra wsi 
w swoich miejscowościach.

Tam, gdzie nie było możliwo-
ści zrealizowania inwestycji z pro-
gramu Odnowa i rozwój wsi, wy-
konaliśmy zadania z tzw. Małych 
projektów. Praktycznie w każdej 
miejscowości gminy zostały wyko-
nane prace, czy osobno, czy przy 
szkole powstały choćby drewnia-
ne altany, czy place zabaw.

W gminie przeprowadziliśmy 
termomodernizacje wszystkich 
obiektów komunalnych, w tym 
remiz. Jako ostatni taki obiekt 
modernizowany jest dawny Klub 
Rolnika w Kielanowicach. Obiekt 
w Kielanowicach również docze-
kał się termomodernizacji, któ-
ra jest prowadzona z funduszy 
norweskich.

Różnego rodzaju inwestycje 
przeprowadzaliśmy dzięki pie-
niądzom pozyskanym do budże-

tu gminy z zewnątrz. Najwięk-
sze pieniądze pozyskaliśmy na 
utworzenie Tuchowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, sale 
gimnastyczne, zadania z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich. Ale 
były też mniejsze zadania realizo-
wane ze środków krajowych. 

Muszę się pochwalić, że w cią-
gu czterech lat trwania kadencji 
wpłynęło do budżetu gminy bli-
sko 30 mln zł na różnego rodza-
ju programy. Gdy do tego do-
łożymy środki, które trafiły do 
budżetu spółki „Dorzecze Białej”, 
to jest to ponad 70 mln złotych. 
Tak dużych pieniędzy na różnego 
rodzaju zadania nigdy w historii 
Tuchowa nie było. 

Widać gołym okiem, że mamy 
do czynienia w gminie z potężny-
mi zmianami dzięki pozyskanym 
przez nas pieniądzom unijnym. 
A nie jest przecież tak, że środki 
unijne czekają i wystarczy po nie 
sięgnąć. O te pieniądze musieli-
śmy niejednokrotnie usilnie za-
biegać i walczyć o nie. Ta „walka” 
polega na tym, że trzeba pisać do-
bre aplikacje i rywalizować z inny-

Odnowa centrum wsi Lubaszowa
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mi gminami. Dopiero, gdy gmina wy-
różnia się na tle innych to jest szansa 
na to, że pieniądze unijne się uzyska. 

Jestem przekonany, że ostatnie 
cztery lata były przez nas świetnie wy-
korzystane pod tym względem. Do 
budżetu gminy wpłynęło bardzo dużo 
pieniędzy z zewnątrz. Dzięki temu na-
sza Mała Ojczyzna szybko rozwijała 
się w ostatnich czterech latach.

Oprócz środków unijnych, korzy-
staliśmy także z pieniędzy krajowych. 
Były to głównie środki pomocowe na 
likwidację szkód powodziowych. Mo-
żemy tu mówić o wielu milionach 
złotych, które wpłynęły do budżetu 
gminy, aby przede wszystkim odbu-
dować infrastrukturę drogową.

Bardzo często korzystaliśmy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

głównie z programu Leader. W naszej 
gminie swoją siedzibę ma Pogórzań-
skie Stowarzyszenie Rozwoju, które 
obsługuje pięć gmin. Ono było dys-
ponentem Programu Leader, w któ-
rym były środki na Odnowę i rozwój 
wsi oraz Małe projekty. Skrzętnie sko-
rzystaliśmy z tych pieniędzy, otrzy-
mując w sumie około półtora milio-
na złotych.

Kaplica cmentarna w Tuchowie

Budynek wielofunkcyjny w Siedliskach
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Stadion miejski MKS Tuchovia

Mieszkania komunalne w Lubaszowej

Budynek wielofunkcyjny w Lubaszowej

Odnowa centrum wsi Łowczów



„Przydrożna chata” w Zabłędzy

Amfiteatr miejski w Tuchowie

„Pogórzańska chata” w Piotrkowicach

10

„Buchcicka chata”
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W latach 2010-2014 oddaliśmy 
do użytku po remoncie kino wy-
świetlające w najnowszej techno-
logii cyfrowej 3D i dolby. Utworzyli-
śmy Punkt Informacji Turystycznej 
w ramach Małopolskiego Systemu 
Informacji Turystycznej. 

W trosce o dziedzictwo kultu-
rowe powstało Muzeum Miej-
skie w Tuchowie, które ma ponad 
3500 eksponatów, pamiątek histo-
rycznych Tuchowa i okolic. W nim 
udało się zabezpieczyć oraz wy-
stawiać zbiory muzealne śp. Tade-
usza Radwana. 

Zmodernizowaliśmy i przygoto-
waliśmy do działalności kulturalnej 
budynki w Burzynie, Siedliskach 
i Jodłówce Tuchowskiej. Powoła-
liśmy do życia Szkołę Muzyczną 
I stopnia, stawiającą nas w gro-
nie miast i gmin ze statusem szkół 
artystycznych. 

Te instytucje i ich wyposażenie 
wspierane były środkami i dotacja-
mi z programów krajowych i unij-
nych poprzez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. To ponad pół milio-
na złotych.

 W latach 2010-2014 zorganizo-
waliśmy wiele imprez o wymia-
rze międzynarodowym, ogólno-
polskim i lokalnym. Były to takie  
wydarzenia jak m.in.: cały cykl 
występów i koncertów w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia, Ogólno-
polski Turniej Tańca Towarzyskie-
go, 3 maj się festiwal, Dni Tuchowa, 
Tuchowska Majówka dla Matki, 
Ogólnopolski Konkurs Pianistycz-
ny, Ogólnopolski Zlot Pojazdów Za-
bytkowych, Międzynarodowy Ple-
ner Rzeźbiarski, Międzynarodowe 
Spotkania Miast Bliźniaczych. 

Wprowadziliśmy do kalendarza 
nowe wydarzenia takie jak, „Im-
preza MAsowa”, Sanktuaryjny Fe-
styn Rodzinny, Turniej Sołectw 
Gminy Tuchów. 

W ostatnich latach gościliśmy 
na koncertach i występach wielu 
znanych polskich artystów: kaba-
ret Paka, zespół Bartnicky, Andrze-
ja Grabowskiego, Annę Polony, To-
masza Schimscheinera, Marcina 
Dańca, zespół Bracia, zespół Feel 

z Piotrem Kupichą, kabaret Rak, 
zespół Gang Marcela, Gabi Gold, 
zespół Plateau, Jacka Wójcickiego. 
Realizowaliśmy recitale fortepia-
nowe z udziałem np. Andrzeja Ja-
sińskiego czy Nikolaia Vukowića. 

Znacznie nasilił się ruch w zespo-
łach amatorskich, powstały nowe 
grupy taneczne, plastyczne, 
wzmocniły działalność grupy ma-
łych form teatralnych i wokalne. 
Ciągle poszerzają swój program 
i repertuar Parafialna Orkiestra 
z Siedlisk, Sanktuaryjna Orkiestra 
Dęta, chóry: sanktuaryjny miesza-
ny i męski z parafii św. Jakuba czy 
zespół Pokolenia. 

Nowe stulecie swej działalno-
ści Biblioteka Publiczna rozpo-
częła, pozyskując w ostatnich  
4 latach ponad 430 tys. złotych 
na różnorodne projekty kultural-
ne, czytelnicze, społeczne, a także 
na modernizację przestrzeni bi-
bliotecznych. Aktywnie uczestni-
czyła w programach branżowych, 
oferując czytelnikom dostęp do 
wysokiej kultury poprzez orga-
nizację spotkań ze znamienitymi  
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A n d r z e j   M ę ż y k

Tuchów i okolica
w 

ogniu wojny światowej

      1914-1915

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Realizacja operacji pt. „Kompleksowe opracowanie i wydanie publikacji promujących gminę Tuchów”.  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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pisarzami, a także promując lokal-
nych twórców w Małej Galerii „Przed-
stawmy się”. W placówkach biblio-
tecznych swoje spotkania mają 
zarówno seniorzy, jak i młodzież, ak-
tywnie działają Dyskusyjne Kluby 
Książki, a najmłodsi czytelnicy rok-
rocznie uczestniczą w Tuchowskim 
Maratonie Głośnego Czytania i w Ty-
godniu Bibliotek.

Dla uatrakcyjnienia turystyczne-
go i kulturowego miasta zrealizo-
wano wiele przedsięwzięć. Szlak 
tuchowskich rzeźb wkomponował 
się w pejzaż miasta. Tablice i sys-
temy wizualizacyjne pozwalają na 
prowadzenie kampanii informacyj-
nych i promocyjnych. Wyremonto-

waliśmy amfiteatr i altanę przy ul. 
Chopina, skwer z pomnikiem przy 
ul. Daszyńskiego. 

Gmina była wydawcą wielu ksią-
żek, publikacji, albumów i folde-
rów. Warto wspomnieć o kilku; 
OSP w Tuchowie 1883–2013, Wę-
drówki z Tuchówką cz. II i III, Tu-
chów w opowiadaniach, Tuchów 
w sercu i pamięci, album Magia 
Tuchowa, Marcin Melaniusz, Dwa 
jubileusze w Tuchowie, Tuchów 
i okolice w ogniu wojny światowej, 
materiały do dziejów Tuchowa cz. 
I do III, komplet publikacji „Tuchów 
jeszcze go nie znasz”, Tuchow-
ski szlak rzeźb i pomników, album 
Sacrum–Profanum. 

Wydawana jest gazeta, miesięcznik 
Kurier Tuchowski, poprzez który infor-
mujemy mieszkańców o działaniach 
samorządu, instytucji oraz sprawach 
dotyczących miasta i gminy. 

Wiele projektów imprez, wydaw-
nictw, działań promocyjnych reali-
zowanych jest dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym szczególnie 
z programu Europa dla Obywateli - 
Komisja Europejska oraz PROW 4 oś 
Leader, ale również od sponsorów. 
To blisko pół miliona zł.

Wystarczy wspomnieć, że w ciągu 
czterech lat pozyskaliśmy do budże-
tu gminy 80 tysięcy euro na organi-
zowane co roku Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźniaczych.

A n d r z e j   M ę ż y k

Dwa Jubileusze  
w Tuchowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Realizacja operacji pt. „Kompleksowe opracowanie i wydanie publikacji promujących gminę Tuchów”.  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt realizowany przez Dom Kultury w Tuchowie,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Nowy wóz strażacki w Tuchowie

130 lat OSP w Tuchowie 

35 lat sekcji judo w Tuchowie

100-lecie Biblioteki Publicznej w Tuchowie

13

Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Wehikuł Czasu” 



Kino Promień w Tuchowie

Otwarcie Muzeum Miejskiego w Tuchowie Otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie 

Dom Kultury w Burzynie 

Budynek „Jodełka”

Punkt Informacji Turystycznej  
w Tuchowie

Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Siedliskach 
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Otwarcie „Małej galerii” w Bibliotece 
Publicznej w Tuchowie



Otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie 

Dom Kultury w Burzynie 

15
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Kończąc, pragnę gorąco podziękować wszystkim, z którymi przez ostatnie 
lata przyszło mi współpracować. Dziękuję za pomoc i słowa otuchy. Za mo-
tywowanie do działania i dobrą radę, także za słowa krytyki, które zawsze 
mobilizują. 
Dziękuję przewodniczącemu rady i radnym Rady Miejskiej. Dziękuję sołty-
som, przewodniczącym i członkom rad osiedlowych i sołeckich, dyrektorom 
szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Podziękowania składam probosz-
czom parafii i wszystkim osobom duchownym. 
Dziękuję pracownikom urzędu, nauczycielom, działaczom kultury i spor-
tu, strażakom, dyrektorom instytucji, prezesom stowarzyszeń i organizacji 
działających na terenie gminy oraz prywatnym przedsiębiorcom, wszystkim, 
którzy okazywali mi życzliwość. Dziękuję wreszcie najbliższym współpra-
cownikom mojemu zastępcy, sekretarzowi gminy i pani skarbnik. 
Każdy z Was, pracując dla dobra tuchowskiej gminy, ma swoją cegiełkę w jej 
rozwoju w ostatnich latach.




