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Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów V kadencji rozpoczęła swoją działalność 

14 grudnia 2011 roku. W trakcie trwania kadencji odbyła 9 posiedzeń oraz kilkanaście 

spotkań roboczych. 

 Oprócz posiedzeń radni Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów brali aktywny udział 

w wielu wydarzeniach i imprezach, których byli organizatorami lub współorganizatorami, 

a także włączali się w działania i pomoc przy organizacji imprez na terenie Gminy Tuchów. 

Działania te kierowane były w szczególności do młodzieży propagując zdrowy styl 

życia poprzez uprawianie sportu. W tym celu rada była inicjatorem i organizatorem 

rozgrywek sportowych: 

- zorganizowała zawody streetball'owe na skateparku w Tuchowie, 

- zainicjowała cykl turniejów w piłkę plażową, rozgrywanych na boiskach w Siedliskach, 

Karwodrzy i Tuchowie. Turnieje w piłkę plażową zostały włączone do kalendarza imprez 

cyklicznych, 

- kontynuowała organizację  otwartego biegu tuchowskiego oraz mikołajkowego turnieju 

sportowego. 

Do działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów należy włączanie się 

w wolontariat podczas imprez organizowanych przez Radę Miejską, Burmistrza Tuchowa, 

Dom Kultury w Tuchowie oraz inne podmioty. Były to m.in.: 

- Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Wehikuł czasu”, 

- „3 Maj się Zdrów Festiwal”,  

- V Rajd im. Tadeusza Wantucha pod hasłem „Na szlaku wokół Tuchowa szukamy śladów 

obrońców polskości”, 

- uroczystość posadzenia Dębu Pamięci. 

 

Szczególną uwagę radni Młodzieżowej Rady przywiązują do kontynuacji zadań 

wypracowanych przez poprzednie kadencje, tj. sprzątanie cmentarzy wojennych wiosną 

i jesienią oraz uczestnictwo w poczcie sztandarowym podczas uroczystości religijno-

patriotycznych ze sztandarem żołnierzy Batalionu AK „Barbara”.     

Delegacje Młodzieżowej Rady uczestniczyły w dwóch wyjazdach zagranicznych:  

- w 2012 roku - uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu młodzieży z 4 państw 

europejskich w Saint Jean de Braye we Francji w ramach projektu pod tytułem: „Młodzi 

Europejczycy, aktorzy kluczem dla Europy”. Efektem pracy był wspólny film, w którym  

młodzież bardzo dobrze spisała się w roli aktorów, 

- w 2013 roku - spotkanie sześciu delegacji młodzieży z pięciu miast europejskich w Martfu 

na Węgrzech. Celem spotkania była prezentacja na temat tradycji i dziedzictwa 

kulturowego. 



Podczas wakacji w 2012 roku radni Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów 

uczestniczyli w warsztatach filmowych w Domu Kultury w Tuchowie. Celem ich było 

nagranie filmu (spot Cyfrowego 3D Kina Promień), który jest wyświetlany w sieci kin 

cyfrowych w Małopolsce.   

 We wrześniu 2012 r. odbyły się pierwsze w historii ,,Młodzieżowe Dni Tuchowa’’. 

Była to trzydniowa impreza organizowana przez Młodzieżową Radę Gminy Tuchów oraz 

Młodzieżowy Klub Towarzystwa Miłośników Tuchowa.   

Rok 2013 był rokiem zbierania informacji na temat działalności Młodzieżowej Rady 

Gminy Tuchów w okresie dziesięcioletniej działalności. Radni przeprowadzili szereg 

wywiadów, a zebrane informacje zostały częściowo wykorzystane w publikacjach Kuriera 

Tuchowskiego. 

Dzięki staraniom radnych udało się zebrać komplety fotografii radnych poprzednich 

kadencji, co dało możliwość wykonania tabli pamiątkowych z okazji dziesięciolecia 

działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.  
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