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ZZ okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku

mamy przyjemność złożyć Państwu 

w imieniu władz samorządowych Gminy Tuchów i własnym 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech przy wspólnie śpiewanej kolędzie,

w rodzinnym, pełnym radości i ciepła gronie

upłyną Państwu piękne chwile Polskiej Wigilii.

Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Tuchowa
Ryszard Wrona                                                     Mariusz Ryś

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składam 
najserdeczniejsze życzenia przeżycia tych wyjątkowych dni w gronie 

najbliższych, w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju.
 

Niech nadchodzące Święta umocnią nadzieję na realizację 
osobistych zamierzeń, a Nowy 2010 Rok przyniesie wszystkim

pokój i zdrowie.
Z życzeniami wszelkiej pomyślności

Michał Wojtkiewicz
Poseł na Sejm RP
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O 2009 roku
słów kilka

D o b i e g a 
końca kolejny 

rok, to zawsze oka-
zja do refleksji i oceny. Dlatego ponownie oddajemy w 
Państwa ręce, ukazujący się już od kilku lat „Tuchowski In-
formator Samorządowy”, a w nim swoiste podsumowanie 
2009 roku w naszej gminie, oczywiście przez pryzmat dzia-
łań lokalnego samorządu.

Zacząć trzeba od inwestycji, to bowiem najważniejsza, 
służąca rozwojowi lokalnej społeczności, dziedzina zadań 
samorządu. Dla naszej gminy był to bardzo bogaty rok. 
Kontynuowaliśmy termomodernizację obiektów oświato-
wych, z których największą była modernizacja przedszkola 
w Tuchowie. Nowy dach, okna, drzwi, elewacja, kotłownia 
i instalacja centralnego ogrzewania, w tym montaż kolek-
torów słonecznych, to zakres prac podjętych w budynku. 
Wydaliśmy na ten cel 900 tys. złotych, ale budynek jest jak 
nowy, a do tego energooszczędny. Zakończyliśmy remont 
budynku Zespołu Szkół w Tuchowie, tam w ostatnim eta-
pie wyremontowaliśmy kuchnię, stołówkę i szatnie, dzię-
ki temu każdy uczeń klas IV – VI i gimnazjum ma własną 
szafkę, a szkoła w całości, można powiedzieć, jest na mia-
rę XXI wieku. Prace o podobnym charakterze prowadzone 
też były w inny placówkach: Mesznej Opackiej, Trzemesnej, 
Zabłedzy, Łowczowie, Lubaszowej i Piotrkowicach. W tej 
ostatniej zakończyliśmy 3-letni remont związany z dobu-
dową sali korekcyjno-gimnastycznej, tam właśnie odbyła 
się gminna inauguracja roku szkolnego połączona z nada-
niem imienia Księdza Prałata Władysława Gibały, wielolet-
niego proboszcza miejscowej parafii. Rozpoczęły się rów-
nież ważne prace przy budowie sal gimnastycznych przy 
zespołach szkół w Karwodrzy i Burzynie. Szczegółowy opis 
prac w obiektach oświatowych znajduje się wewnątrz ni-
niejszego numeru Informatora. Jednak inwestycje to nie 
tylko oświata. Kontynuowane były prace przy moderniza-
cji Domu Kultury, wyremontowana została między innymi 
biblioteka, a dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury kończy 
się remont sali widowiskowej. Rozpoczęta została budowa 
jakże potrzebnej kaplicy cmentarnej. Jej oddanie przewi-
dziane jest na rok przyszły. Dość znaczny zakres prac prze-
prowadzono na drogach i ulicach w dużej mierze dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych. Wydatki w tym dziale 
były bliskie 3 milionom złotych, z czego połowa to fundu-
sze dotacyjne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Urzędu  Marszałkowskiego czy Starostwa Po-
wiatowego.

Samorząd to nie tylko inwestycje. Szereg wydarzeń 
wzbogaca również inne sfery działań, szczególnie te do-
tyczące szeroko rozumianej kultury. Nie będę wspominał o 
wszystkich, zwłaszcza na stałe goszczących w pejzażu  ży-
cia kulturalnego naszej gminy, może z wyjątkiem jednej, 

dotyczącej współpracy międzynarodowej. Mijający rok to 
dziesięciolecie współpracy z większością miast partnerskich 
oraz dziesiąte Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźnia-
czych w Tuchowie. Zyskało ono szczególną oprawę dzięki 
sfinansowaniu przez unijny program „Europa dla obywa-
teli”, z którego uzyskaliśmy na ten cel ponad 17 tys. euro.  
Nasze partnerstwo międzynarodowe, a zwłaszcza jakość 
tych kontaktów, zostało docenione  przez Przedstawiciel-
stwo Komisji Europejskiej w Polsce, które przyznało nam 
środki na prowadzenie punktu informacyjnego Europe-Di-
rect, jednego z 27 w Polsce. Tym samym jesteśmy bodaj-
że najmniejszym z miast prowadzących taki punkt z kwo-
tą dofinansowania blisko 21 tys. euro rocznie. Możemy 
poszczycić się także innymi sukcesami, jak choćby faktem 
przyznania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Mało-
polski naszej stronie www urzędu tytułu najlepszej strony 
internetowej wśród samorządów. Cieszy również aktyw-
ność jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza szkół, 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Przykładowo pro-
jekt edukacyjny „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu”, 
przygotowany przez dyrektorów szkół z Dąbrówki Tuchow-
skiej, Lubaszowej, Łowczowa i Piotrkowic uzyskał akcepta-
cję, a tym samym dofinansowanie w kwocie prawie 450 
tys. zł głównie na zajęcia pozalekcyjne. Także biblioteka w 
Tuchowie ma szanse na środki blisko 20 tys. zł już w 2010 
roku na zakup sprzętu komputerowego. To tylko przykłady 
pozytywnych działań służących ludziom i wzbogacających 
nasze codzienne funkcjonowanie. Jest ich bardzo wiele i 
to jest siła naszej  lokalnej społeczności, a nowe perspek-
tywy w tym względzie otworzy nam realizacja programu 
Leader+, który właśnie rusza. Nasza lokalna grupa działa-
nia obejmująca 5 gmin może liczyć na fundusze w kwocie 
blisko 8 milionów złotych adresowanych nie tylko do gmin 
ale także rolników, przedsiębiorców czy stowarzyszeń.

Godnym zauważenia w katalogu wydarzeń 2009 roku 
jest również fakt, że 2 listopada zainaugurowaliśmy ob-
chody 670-lecia Tuchowa. Są one zaplanowane na cały 
przyszły rok z kulminacją w czasie dni Tuchowa w maju i 
październiku, gdy planowane jest zakończenie jubileuszu. 
Szczególnie uroczyste świętowanie tej rocznicy wynika z 
faktu 700-tnej rocznicy urodzin króla Kazimierz Wielkie-
go, który nadał Tuchowowi prawa miejskie. Wydarzenie 
to chce zaakcentować Stowarzyszenie Miast Kazimierzow-
skich, których Tuchów jest członkiem, ogłaszając rok 2010 
Rokiem Kazimierza Wieklkiego. Został powołany komitet 
organizacyjny, który przygotował bogaty program obcho-
dów. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w programie coś  
dla siebie.

Niniejsza publikacja dostarczy Państwu wiele cennych 
informacji, przeze mnie tylko zasygnalizowanych, dlatego 
zachęcam do lektury.

Mariusz Ryś
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PROGRAM	OBCHODÓW

Listopad	2009
* Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie inaugurująca 

obchody 670-lecia nadania praw miejskich.
* Wieczór gawęd o Tuchowie – refleksje listopadowe.
* Uruchomienie strony internetowej – 670 lat Tuchowa.
* Wydanie tuchowskiego kalendarza na rok 2010 z pro-

gramem obchodów.

Grudzień	2009
* Ogłoszenie konkursów „670 lat miasta Tuchów”:

- wiedzy,
- widowisk historycznych,
- plastycznego,
- fotograficznego,
- literackiego,
- filmowego.

* Ogłoszenie akcji zbioru eksponatów dla tworzonego 
w Tuchowie tuchowskiego muzeum.

* Tuchowskie Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Styczeń	2010
* Powitanie nowego roku 2010 i roku jubileuszowego – 

670 lat miasta.
* I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
* Wydanie publikacji – Kronika obchodów 650 lecia mia-

sta.
* Koncert jubileuszowy.
* Małopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych Mieszkań-

ców Domów Pomocy Społecznej.

Luty	2010
* Uroczystość wręczenia statuetek Melaniusza „Za zasługi 

dla rozwoju miasta i gminy Tuchów”.
* Koncert jubileuszowy.
* Panorama kultury z okazji oddania po remoncie i mo-

dernizacji Domu Kultury w Tuchowie.

Marzec	2010
* Dzień Kazimierzów w Tuchowie.
* Finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Tuchowie.
* Finał konkursu plastycznego – otwarcie wystawy.
* Koncert jubileuszowy.

Kwiecień	2010
* Gminny konkurs widowisk historycznych.
* Wydanie albumu – Tuchów 670 lat.
* Ustawienie witaczy i tablic.
* Wybicie pamiątkowego medalu.

* Wydanie pocztówek – Tuchów 7 wieków tradycji.
* Tuchów na szlaku św. Jakuba – sympozjum naukowe.
* Koncert jubileuszowy.

Maj	2010	Dni Tuchowa

* Wystawa malarstwa, rzeźby i prac plastycznych 
Tuchowskiej Grupy Twórców Amatorów.

* Tuchowski maraton sportowy.
* Koncert jubileuszowy.
* Tuchowska Majówka dla Matki.
* Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w Judo.
* Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskie-

go.
* Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych.
* Widowisko historyczne – Rok 1340, nadanie praw 

miejskich.
* Koncert jubileuszowy – Gwiazda Dni Tuchowa.

Czerwiec	2010
* Tuchowskie spotkanie dzieci.
* Sympozjum naukowe.
* Oratorium młodzieżowe.
* IV Turystyczny Zjazd Pogórzański.
* Tuchowska spartakiada sportowa.

Lipiec	2010
* Promocja miasta podczas Wielkiego Odpustu 

Tuchowskiego.
* Finał gminnego konkursu fotograficznego.
* Ogólnopolski Plener Malarski “Sacrum” 2010 – 

Tuchów 7 wieków tradycji.
* Tuchowski Plener Rzeźbiarski “Sacrum” 2010 –  

Tuchów 7 wieków tradycji.
* Tuchowskie spotkanie młodzieży – koncert jubileuszo-

wy.
* Koncert jubileuszowy – Na szlaku św. Jakuba Ap.

Sierpień	2010
* Koncerty jubileuszowe.
* Dożynki Tuchowskie.
* Plenerowy pokaz pokonkursowy filmów amatorskich 

o Tuchowie.

Wrzesień	2010
* 12 lekcji historycznych w 12 szkołach gminy.
* Plenerowa pokonkursowa wystawa fotografii.
* Finał Gminnego Konkurs Literackiego – wieczór au-

torski.
* Wystawa “Małe ojczyzny -Tuchów” w Krakowie.

Październik	2010
* Uroczysta msza św. w Sanktuarium NNMP w Tucho-

wie.
* Konferencja naukowa.
* Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nada-

nie praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.
* Uroczysty koncert na zakończenie obchodów roku ju-

bileuszowego.
* Otwarcie ekspozycji w muzeum tuchowskim.
* Wydanie publikacji podsumowującej obchody 670-le-

cia miasta Tuchowa.
* Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tuchowie.
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Od stycznia do listopada 2009 roku Rada Miejska obradowała na 11 posiedze-
niach, na których podjęto 64 uchwały. Uchwały podejmowano w sprawach:

Sprawozdanie	Rady	Miejskiej	w	Tuchowie

Luty:
• zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 
2009 r.,

• zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Tuchów,

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
• udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu tar-

nowskiego,
• 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

na rzecz gminy miasta Tarnowa,
• udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego,
• wyrażenia zgody na przyjęcie zadania dotyczącego bu-

dowy chodnika przy drodze powiatowej,
• zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuchów 

a Gminą Ryglice i Starostwem Powiatowym,
• wyrażenia zgody na zagwarantowanie środków na re-

alizacje zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
• przystąpienia Gminy Tuchów do Stowarzyszenia Miast 

Króla Kazimierza III Wielkiego,
• zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 

2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 30 grudnia 2008 roku;

Marzec:
• uchwalenia Statutu Gminy Tuchów,
• nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 

w Piotrkowicach,
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
• przystąpienia Miasta Tuchowa – do realizacji projektu 

w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 

• 5 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej własność gminy Tuchów,

• zmiany w uchwale nr XXIII/188/2008 w sprawie udzie-
lenia poręczenia zabezpieczenia spłaty zaciągniętej 
przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp. z o.o. 
Pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie,

• zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
• upoważnienia Burmistrza Tuchowa do zaciągnięcia 

zobowiązania obciążającego budżety lat przyszłych 
z tytułu bankowej obsługi budżetu Gminy Tuchów i jej 
podległych jednostek,

• wyrażenia zgody na umorzenie należności,
• uchwalenia regulaminu ustalania niektórych składni-

ków wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli,
• zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 

2009 Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 30 grudnia 2008 roku;

Kwiecień:
• 3 uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 

Gminy Tuchów na rok 2009 Nr XXVII/217/2008 Rady 
Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku,

• udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa za 
2008 rok,

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kul-
tury w Tuchowie za rok 2008,

• zatwierdzenia spra-
wozdania finanso-
wego Biblioteki Pu-
blicznej w Tuchowie 
za rok 2008, 

• zbycia nierucho-
mości w trybie bez-
przetargowym,

• zmiany w Uchwale nr XVI/125/2007 Rady Miejskiej 
w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia sta-
wek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i pro-
wadzonych na terenie Gminy Tuchów przez podmioty 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
 

czerwiec:
• zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Tuchów,

• wyrażenia zgody na przejęcie zadań dotyczących bu-
dowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 
w miejscowościach Tuchów, Dąbrówka Tuchowska 
i Siedliska oraz zawarcie porozumienia pomiędzy jed-
nostkami samorządu terytorialnego,

• wyrażenia zgody na umorzenie pożyczki,
• dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodo-

ciągowo – kanalizacyjnych,
• zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej wła-

sność gminy Tuchów,
• przystąpienia gminy Tuchów do realizacji projektu pn. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Dzia-
łania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

• nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu so-
łeckiego w 2010 roku,

• zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 
2009 Nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 30 grudnia 2008 roku;

Sierpień:
• zmiany Uchwały nr XIX/242/2009 Rady Miejskiej w Tu-

chowie z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego,

• zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
• zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
• rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tucho-

wa, złożonej przez p. Wandę Marszałek,
• zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w grun-

cie,
• zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

własność gminy Tuchów,
• ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przed-

szkola publiczne prowadzone przez Gminę Tuchów,
• uchylenia uchwały nr XXXIV/266/2009 Rady Miejskiej 

w Tuchowie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki długoterminowej,
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• 2 uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Gminy Tuchów na rok 2009 nr XXVII/217/2008 Rady 
Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku,

• upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tuchowie do podejmowania działań wobec dłużni-
ków alimentacyjnych;

wrzeSień:
• przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie w Gminie Tuchów na lata 2009-
2015,

• zmiany Uchwały nr XXXIV/390/02 z dnia 26 kwietnia 
2002 roku w sprawie utworzenia jednostki organiza-
cyjnej gminy pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Tuchowie oraz nadania jej statutu,

• zmiany Uchwały nr XVI/125/2007 Rady Miejskiej w Tu-
chowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek 
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowa-
dzonych na terenie Gminy Tuchów przez podmioty 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,

• zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność gminy Tuchów,

• zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 
2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 30 grudnia 2008 roku. 

październiK:
• przystąpienia Gminy Tuchów do realizacji projektu 

w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

• zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznacze-
nia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała,

• zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 
2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 30 grudnia 2008 roku;

LiStopad:
• ogłoszenia roku 2010 „Rokiem obchodów 670-lecia 

Tuchowa”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów reprezentująca młodzież szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Tuchów kończy w roku obecnym swą ka-
dencję.

Obecna III kadencja Rady była okresem dużego zaangażowania się młodzieży 
w wiele działań i imprez organizowanych na terenie Gminy. 

Już na początku swej kadencji Radni MRGT przystąpili do włączenia się w dzia-
łalność wolontariatu, pracując na rzecz dzieci objętych pomocą Ośrodków Wsparcia 
Dziennego. W ramach tej pracy uczestniczyli w V Zjeździe Ośrodków Wsparcia Dzien-
nego z powiatu tarnowskiego. 

Radni nawiązali współpracę z tuchowskim Kołem PTTK, podejmując najpierw 
„Uchwałę w sprawie współpracy z kołem PTTK w Tuchowie”, następnie angażując 
się w oznakowanie szlaków turystycznych. 

Ciekawą inicjatywą Radnych była organizacja turnieju sportowego pod patro-
natem Młodzieżowej Rady, który został włączony do kalendarza gminnych imprez 

sportowych i będzie organizowany corocznie w połowie czerwca.
Młodzieżowa Rada nawiązała współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Tarnowa. Uczestniczyła w sesji poświęconej 

rocznicy odzyskania niepodległości, podejmując wspólną uchwałę w celu upamiętnienia wydarzeń i oddania czci osobom 
poległym w walce o niepodległość. Rady wspólnie zorganizowały turniej sportowy streetballa. Półfinał został rozegrany 
w Tarnowie, natomiast finał w Tuchowie. Środki na organizację turnieju Radni pozyskali od Starosty Tarnowskiego oraz 
z Gminy Tuchów i Urzędu Miasta Tarnowa. 

Młodzież uczestniczyła w debacie Open Space zorganizowanej w Tarnowie. Celem debaty było umożliwienie mło-
dym ludziom swobodnego rozmawiania o problemach, na jakie napotykają na co dzień, przekazanie informacji o tym, że 
każdy młody człowiek może kształtować rzeczywistość wokół siebie. Radni brali udział w Ogólnopolskim Forum Młodych 
Samorządowców, gdzie pełnili funkcję współorganizatorów oraz animatorów. 

Radni rozpoczęli propagowanie w swych szkołach informacji na temat tworzenia muzeum w Tuchowie, zachęcając 
uczniów do zbierania eksponatów.

Młodzieżowa Rada przeprowadziła konkurs na własne logo. MRGT po raz pierwszy w 2009 roku zorganizowała 
wiosenną akcję sprzątania cmentarza wojskowego z I wojny światowej, na którym oprócz żołnierzy polskich spoczywają 
żołnierze armii austro-węgierskiej i armii rosyjskiej oraz jesienną akcję sprzątania cmentarzy w Łowczowie. Podczas waka-
cji 8 Radnych wyjechało do partnerskiego miasta Illingen, gdzie uczestniczyło w międzynarodowej akcji porządkowania 
cmentarzy wojennych. Wyjazd w całości finansowany był przez zagranicznego partnera.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów opracowali i złożyli wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym 
„Działaj Lokalnie”, aby umożliwić osobom młodym interesującym się fotografią rozwój swojej pasji. Uwieńczeniem całego 
projektu będzie wydanie albumu zdjęć o Tuchowie oraz zorganizowanie wernisażu prac osób biorących udział w projek-
cie. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 5.000 zł. 

Radni Młodzieżowej Rady uczestniczyli w wolontariacie Europe Direct 9 maja 2009 roku, rozdając przechodniom 
kwiaty i zachęcając do udziału w wyborach do Europarlamentu, a w czasie Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźnia-
czych obsługiwali stoisko Europe Direct.

Przewodnicząca MRGT - Anna Ciężkowska 

Sprawozdanie	Młodzieżowej	Rady	Gminy	Tuchów	kadencja	2007-2009
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 Remont pomieszczeń piwnicz-
nych w Zespole Szkół w Tuchowie

- wartość robót: 250 056,00 zł
- zakres robót: remont kapitalny po-
mieszczeń piwnicznych, w tym kuchni 
i jej zaplecza, a także szatni i koryta-
rza. 

Inwestycje

 Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Piotrkowicach
- wartość robót: 150 769,00 zł
- zakres robót: docieplenie starego 
budynku szkoły wraz z wykonaniem 
nowej elewacji istniejącego budyn-
ku i sali gimnastycznej, remont czę-
ści pomieszczeń parteru, docieplenie 
strychu, izolacja ścian fundamento-
wych starej części budynku.

 Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Mesznej Opackiej
- wartość robót: 111 100,00 zł
- zakres robót: docieplenie ścian ze-
wnętrznych wraz z wykonaniem no-
wej izolacji i części chodników wokół 
budynku.

 Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Trzemesnej
- wartość robót: 115 030,00 zł
- zakres robót: docieplenie ścian ze-
wnętrznych wraz z wykonaniem nowej 
izolacji i chodników wokół budynku.

 Termomodernizacja Przedszko-
la Publicznego w Tuchowie oraz 
modernizacja kotłowni i budowa 
dachu
- wartość robót: 899 133,00 zł
- zakres robót: wymiana pokrycia da-
chowego i docieplenie budynku sty-
ropianem, przebudowa instalacji c.o., 
wykonanie nowej kotłowni gazowej 
i instalacja kolektorów słonecznych.

 Wymiana pokrycia dachu na 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Zabłędzy
- wartość robót: 199 561,00 zł
- zakres robót: remont kapitalny po-
krycia dachu i docieplenie ścian pod-
dasza i stropu.
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 Budowa sali gimnastyki korek-
cyjnej przy Szkole Podstawowej 
w Lubaszowej
- wartość robót: 300 881,00 zł
- zakres robót: wykonanie fundamen-
tów i ścian parteru sali gimnastyki ko-
rekcyjnej, rozpoczęto przygotowania
do montażu konstrukcji dachu.

  Budowa kaplicy cmentarnej 
w Tuchowie
- wartość robót: 379 800,00 zł
- zakres robót: wykonanie stanu suro-
wego obiektu wraz z przykryciem bla-
chą miedzianą.

  Modernizacja Domu Kultury w Tuchowie – remont sali widowiskowej
- wartość robót: 482 938,00 zł
- zakres robót: wykonanie projektu aranżacji wnętrza sali widowiskowej, remont pomieszczeń sali widowiskowej i zaplecza, 

remont kapitalny parkietu sali widowi-
skowej, wymiana drzwi wejściowych, 
wykonanie tynków akustycznych, re-
mont kapitalny instalacji elektrycznej 
sali widowiskowej i części zaplecza, 
malowanie sali widowiskowej i wymia-
na foteli na widowni.

  Modernizacja pomieszczeń 
Domu Kultury w Tuchowie dla po-
trzeb Punktu Informacji Turystycz-
nej
- wartość robót: 45 000,00 zł
- zakres robót: remont kapitalny po-
mieszczenia, w tym wymiana instala-
cji elektrycznej, informatycznej, stolar-
ki okiennej i drzwiowej.

  Modernizacja Biblioteki Pu-
blicznej w Tuchowie
- wartość robót: 70 300,00 zł
- zakres robót: wymiana instalacji 
elektrycznej, stolarki drzwiowej i pod-
łóg, remont ścian wewnętrznych i ła-
zienki, zakup mebli.

  Budowa sali gimnastycznej 
przy Zespołu Szkół w Burzynie
- wartość robót: 339 564,00 zł
- zakres robót: wykonanie stanu zero-
wego sali gimnastycznej wraz z prze-
wiązką.
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 Budowa sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Karwodrzy
- wartość robót: 368 342,00 zł
- zakres robót: wykonanie stanu zero-
wego sali gimnastycznej wraz z prze-
wiązką.

 Inwestycje drogowe
Wartość robót ogółem: 3 483 380,00 zł.
Bieżące utrzymanie, naprawy miej-
scowe dróg i ulic: 629 217,00 zł.
Inwestycje drogowe: 2 854 163,00 zł.

Zakres robót:
I. Usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych – powódź, ulewne deszcze 
na drogach: Trzemsna k/szkoły, 
Burzyn k/szkoły, Jodłówka Tuchow-
ska-Ratówki, Tuchów ul. Kolejowa, 
Meszna Opacka-Buchcice, Piotr-
kowice-Granice, Siedliska, Zabłę-
dza-Ryje, Karwodrza-Rola-Góra, 
Lubaszowa na Kabodź, Tuchów 
ul. Leśna, Siedliska-Zabiele-Kozłó-
wek, Tuchów ul. Daleka.

II. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 
Tarnów-Konieczna – budowa chod-

nika wraz z kanalizacją deszczową 
na ul. Mickiewicza w Tuchowie na 
długości 599 mb.

III. W ciągu dróg powiatowych budo-
wa chodników wraz z kanalizacją 
deszczową:
1. w Siedliskach na długości 94 mb,
2. w Tuchowie na ul. Leśnej na dłu-

gości 173 mb.

IV. Kompleksowy remont drogi Kiela-
nowie-Burzyn na długości 1170 mb 
obejmujący skrzyżowanie, most, 
rowy, nawierzchnię bitumiczną, se-
parację ruchu pieszych.

V. Remont i modernizacja dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych.

1. Dąbrówka Tuchowska-Łężna na 
długości 400 mb – nawierzchnia 
bitumiczna,

2. Piotrkowice-Buchcickie na dłu-
gości 150 mb – regulacja rowu 
przydrożnego, umocnienie 
skarp płytami prefabrykowany-
mi, podbudowa z kamienia ła-
manego.

VI. Budowa chodnika wraz z kanaliza-
cją deszczową oraz zabezpiecze-
nie skarp palisadą na ul. Wróblew-
skiego na długości 140 mb.

VII.Na drogach i ulicach gminnych 
wykonano remont nawierzchni bi-
tumicznych przez położenie nakła-
dek na długości 1 922 mb.
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 Modernizacja piwnic w Szkole Podstawowej w Łowczowie
- wartość robót: 29 929,00 zł
- zakres robót: remont klatki schodowej.

 Inwestycje sieciowe
- wartość robót: 160 773,00 zł
- zakres robót: 
• wodociąg - Tuchów, ul. Długa
• wodociąg - Tuchów, ul. Kolejowa
• wodociąg - Tuchów, ul. Tarnowska

Zlecono wykonanie wodociągów: Tuchów, ul. Długa-Nowa, ul. Okólna i ul. Górna.
Zlecono wykonanie projektów sieci wodociągowej dla m. Tuchowa obejmujące ulice:
• Warzywną, Ryglicką, Owocową, Rzeczną, Tarnowską – zakres ok. 13 km
• oraz wodociąg dla gminy Tuchów obejmujący Buchcice, Łowczów, Luba-

szową - zakres ok. 8 km

 Monitoring Zespołu Szkół w Karwodrzy
- wartość robót: 18 480,00 zł
- zakres robót: wykonanie monitoringu, w tym instalacja systemu wizyjnego, montaż kamer wizyjnych, konfiguracja i zapro-
gramowanie systemu TV dozorowanej.
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Pozyskane	fundusze

 Modernizacja Domu Kultury w Bu-
rzynie wraz z otoczeniem – 500 000,00 zł 
–  Program  Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

  Remont i modernizacja Domu Kul-
tury w Tuchowie – 200 000,00 zł – Mini-
sterstwo  Kultury  i Dziedzictwa  Narodo-
wego.

  Usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych – 872 381,00  zł  –  Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Budowa chodników przy drogach 
powiatowych – 79 966,00 zł – Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie.

  Budowa chodników przy drogach 
wojewódzkich – 311 296,00  zł  –  Urząd 
Marszałkowski  Województwa  Małopol-
skiego.

  Modernizacja dróg gminnych – 
184 038,00 zł – Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego.

  Drogi wewnętrzne – 38 090,00  zł 
–  Fundusz  Ochrony  Gruntów  Rolnych.

 Termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Mesznej Opackiej – 10 693,00 zł 

–  Premia  termomodernizacyjna  BGK; 
85 311,00 zł – Bank Ochrony Środowiska.

 Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Trzemesnej  – 20 440,00 
zł  –  Premia  termomodernizacyjna  BGK; 
83 438,00 zł – Bank Ochrony Środowiska.

 Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Piotrkowicach – 7 648,00 
zł  –  Premia  termomodernizacyjna  BGK; 
67 299,00 zł – Bank Ochrony Środowiska.

 Termomodernizacja Przedszkola 
Publicznego w Tuchowie – 58 833,00  zł 
–  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środo-
wiska  i Gospodarki  Wodnej  w Krakowie; 
97 954,00 zł  –  Premia  termomoderniza-
cyjna BGK; 414 877,00 zł – Bank Ochrony 
Środowiska.

  Dostosowanie pomieszczania Domu 
Kultury dla Punktu Informacji Turystycz-
nej w Tuchowie – 33 750,00  zł  –  Mało-
polski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007 - 2013.

  „Przez wszechstronny rozwój do 
sukcesu” – projekt edukacyjny szkół 
w: Dąbrówce Tuchowskie, Lubaszowej, 
Łowczowie i Piotrkowicach – 447 650,00 

zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 
lata 2007 – 2013. 

  Funkcjonowanie Punktu Informacyj-
nego Europe-Direct w Tuchowie w 2009 
roku – 20 800,00 € – Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce.

  X Międzynarodowe Spotkanie Miast 
Bliźniaczych w Tuchowie w ramach 
programu „Europa dla Obywateli” – 
17363,42 € – Komisja Europejska w Bruk-
seli  Agencja  Wykonawcza  ds.  Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego.

  Program Operacyjny „Promocja czy-
telnictwa”  – 7 480,00  zł  - Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Zakup pomocy dydaktycznych dla 
Zespołu Szkół w Siedliskach oraz Szkoły 
Podstawowej w Zabłędzy w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła” – 13 966,00 zł – 
Małopolski Urząd Wojewódzki.

  Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez organizację 
zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Już 
pływam” – 13 800,00 zł – Urząd Marszał-
kowski Województwa Mało polskiego.

Tuchów, podobnie jak 11 
innych miasteczek Małopol-
ski, znajduje się na nowym 
“Szlaku Średniowiecznych 
Miasteczek Małopolski”. Każ-
da z tych miejscowości jest 

oznakowana dwiema tablicami, na których znajduje się nazwa 
szlaku, nazwa miejscowości oraz symbol graficzny identyfikujący 
szlak. Na Szlaku znajdują się takie miasta jak: Bobowa, Ciężkowi-
ce, Czchów, Dobczyce, Lanckorona, Lipnica Murowana, Nowy Wi-
śnicz, Stary Sącz, Szczyrzyc, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.

Najdłuższy szlak europejski – droga św. Jakuba (Caminos de 
Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswe-
ge), wiedzie także przez Tuchów, a przeznaczony jest do wędró-
wek zarówno pielgrzymich, jak i turystycznych. Szlak wiedzie m.in. 
z Tuchowa, Tarnowa, Brzeska czy Wieliczki przez Niemcy, Francję 
do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Służyć ma pielgrzymom-
turystom, którzy w samotności lub w małej grupie przemierzają 
Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną 
się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, od-

Projekty,	promocja	

kryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – 
zwiedzić ciekawe miejsca czy poznać nowych ludzi.

W 2009 roku Biblioteka Publiczna w Tuchowie sporządziła 
elektroniczne archiwum regionalnych czasopism: Tuchowskiego 
Informatora Samorządowego, Tuchowskich Wieści, Siedliszcza-
nina oraz Gazety Tuchowskiej. Wszystkie materiały znajdują się 
na stronie www.tuchow.pl (a Tuchowskie Wieści na stronie http://
www.mbc.malopolska.pl/dlibra). Trwają obecnie przygotowania 
do stworzenia Tuchowskiej Biblioteki Cyfrowej, która zawierać 
będzie lokalne publikacje w wersji elektronicznej.

Gmina Tuchów podjęła szereg dzia-
łań służących promocji naszego miasta 
i gminy. Sfinansowała w całości lub części 
bardzo wiele publikacji (plan miasta, mapa gminy, przewodnik 
turystyczny, foldery), współfinansowała konkursy, imprezy, zaku-
piła nagrody na turnieje sportowe i konkursy wiedzy. Na zlecenie 
Gminy Tuchów został wyprodukowany film promocyjny o Tucho-
wie oraz rozpoczął funkcjonowanie projekt: „Internetowa Telewi-
zja Tuchów”. Tuchów był też gospodarzem radiowej audycji na 
żywo w ramach projektu RDN Małopolska „Projekt: weekend”. 

Publikacje, wydawnictwa dotyczące Tuchowa



 10 

Pro
jekty,	p

ro
m

o
cja

Biblioteka Publiczna w Tuchowie znalazła się wśród fina-
listów Programu Rozwoju Bibliotek. Wniosek Biblioteki został 
zakwalifikowany na drugiej pozycji w Małopolsce, po Bibliote-
ce w Starym Sączu, a przed Biblioteką w Chrzanowie, uzysku-
jąc wynik  432 punkty na 450 możliwych. Wynik ten uplasował 
nas także w czołówce krajowej. Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, 
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp 

TUCHOW.PL	–	najlepsza	strona	!
Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Tuchowie - www.tuchow.pl - zdobył I miejsce w ka-

tegorii Gmina w II Konkursie na Najlepszą Stronę Internetową Małopolskich Jednostek Samorządo-
wych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Wręczenie nagród odbyło się 18 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Grodzkiej w Krako-
wie. Nagrodę odebrali Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie 
Ryszard Wrona a fotorelację z uroczystości przygotował Wiktor Chrzanowski. Warto zaznaczyć, że 
strona www.tuchow.pl została wybrana jako najlepsza spośród ponad 50 stron gminnych zgłoszo-
nych do konkursu.

Oto uzasadnienie komisji: TUCHÓW - I miejsce w kategorii GMINA za niezwykle ciekawy, profe-
sjonalnie dopracowany projekt graficzny, oryginalny system nawigacji i dbałość o szczegóły, wszyst-
ko to zmierza ku pełnej i uporządkowanej prezentacji miasta i gminy.

Serwis internetowy powstał i funkcjonuje dzięki pracy wielu osób i ścisłej współpracy Urzędu 
Miejskiego i Domu Kultury w Tuchowie. Redakcja tuchow.pl dziękuje wszystkim, którzy nawet w naj-
mniejszy sposób przyczynili się do powstania i funkcjonowania serwisu.

Punkt Informacyjny Europe-Direct 
w Tuchowie to jeden z 27 punktów wy-
łonionych spośród 90 wniosków zło-
żonych w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce. Misją punktów 
informacyjnych jest promowanie świa-
domego i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. Dla obywateli stanowią 

one punkt pierwszego kontaktu z Unią, oferując ogólne in-
formacje o UE, wskazując źródła informacji specjalistycznych, 
zwiększając świadomość i propagując dyskusję. Punkty są rów-
nież wysuniętymi placówkami Komisji, 
stanowiąc kanał informacji zwrotnych 
od obywateli, współpracując w innymi 
aktywnymi źródłami informacji i wspie-
rając przedstawicielstwa Komisji w ich 
działaniach lokalnych.

Swoją działalność Punkt rozpoczął 
konferencją pt. ”Polska w Unii Europej-
skiej - 5 lat doświadczeń”. Na zaprosze-
nie Punktu Informacyjnego Europe-Di-
rect oraz Burmistrza Tuchowa przybyli 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
Urszula Gacek i Bogusław Sonik, Poseł 
na Sejm RP Michał Wojtkiewicz oraz 
Starosta Powiatu Tarnowskiego Mie-
czysław Kras. Głównym tematem były 
dokonania europejskie na przestrzeni ostatnich 5 lat, fundusze 
unijne oraz osobiste doświadczenia mówców. 

Cykliczna impreza, jaką jest Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych w Tuchowie, była z kolei okazją do zapre-
zentowania Punktu Informacyjnego szerszej publiczności. 
Stoisko, jako zupełna nowość, było oblegane przez całe 2 dni 
trwania spotkania, szereg udostępnianych materiałów znala-

zło uznanie odwiedzających, a rodzące się pytania i dyskusje 
stały się okazją do późniejszych spotkań.

W trakcie roku konsultant Punktu odwiedzał szkoły orga-
nizując tzw. lekcje europejskie, przybliżając dzieciom i młodzie-
ży problematykę europejską, organizując mini-konkursy wiedzy 
oraz dystrybuując szereg materiałów dot. Unii Europejskiej. 

Punkt jest również wydawcą publikacji traktujących o sze-
roko pojętej Unii Europejskiej, problemach jej mieszkańców 
oraz możliwościach kontaktu ze strukturami europejskimi, 
dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie i na 
stronie internetowej.

Chcąc dotrzeć do szerokiej rzeszy 
mieszkańców regionu Punkt Konsulta-
cyjny zorganizował audycję radiową pt. 
„Projekt weekend”, chcąc przekazać in-
formacje o działalności Punktu słucha-
czom radia RDN Małopolska.

Wszystkich zainteresowanych te-
matyką Unii Europejskiej, jej polityki 
i podejmowanych działań zaprasza-
my do siedziby Punktu Informacyjne-
go mieszczącego się w Domu Kultury 
przy ulicy Chopina 
10 w Tuchowie. 
Z konsultantem 
Punktu można 

kontaktować się 
pocztą elektroniczną i telefonicznie pod 
numerem (014) 6525 436. Dostępna 
strona internetowa Punktu (www.eu-
rope-direct.tuchow.pl) przynosi bieżące 
informacje o jego działalności i Unii Eu-
ropejskiej.

Grzegorz Mastalerz

do komputerów, Internetu i szkoleń. Jest to wspólne przed-
sięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko- Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. Biblioteka w Tuchowie aplikowała 
jako biblioteka wiodąca wspólnie z bibliotekami w Ciężkowi-
cach, Pleśnej oraz Gromniku. W ramach programu w pierw-
szym kwartale 2010 r. Biblioteka otrzyma sprzęt komputerowy 
o wartości 20000 zł, a pracownicy biblioteki już od grudnia 
2009 będą uczestniczyć w cyklu szkoleń.

Co	po	GCI	?
W budynku Domu Kultury w Tuchowie po remoncie pomieszczeń byłego Gminnego Centrum Informacji 

zlokalizowane będą: Punkt Informacji Turystycznej działający w ramach Małopolskiego Systemu Informacji 
Turystycznej, Punkt Informacyjny „Europe-Direct” oraz Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, reali-
zującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER. Wymienione Punkty i Biuro PSR finansowane są ze środków Unii 
Europejskiej. Tworzy się zatem w Tuchowie swego rodzaju centrum informacyjno-promocyjne oraz realizacji programów, projek-
tów unijnych i krajowych. Te inicjatywy Burmistrza Tuchowa, Rady Miejskiej w Tuchowie to kolejny krok w stronę dobrych praktyk 
a szczególnie promocji i rozwoju miasta i gminy Tuchów oraz współpracy z gminami sąsiednimi. Pozwoli to na pełniejsze wyko-
rzystanie potencjału społeczno gospodarczego gminy i realizacje nowych przedsięwzięć prorozwojowych. 

Janusz Kowalski
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Pogórzańskie Stowarzyszenie Roz-
woju zostało wybrane do realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 
Oś „LEADER”. 13 lipca 2009 roku Za-
rząd PSR podpisał umowę o warun-
kach i sposobie realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju na kwotę 7 842 964, 00 
zł. Oznacza to, że do roku 2014 stowa-

rzyszenie realizowało będzie zadania w zakresie rozwoju spo-
łeczno - gospodarczego, turystyki, kultury, promocji i ekologii. 
Zatem Zarząd Województwa Małopolskiego będzie ogłaszać 
corocznie nabory wniosków o przyznanie pomocy na realizacje 
projektów w następujących działaniach:
* 413/ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w tym działania;

•  różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
– wsparcie dla rolników,

•  tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw - wspar-
cie dla przedsiębiorców,

•  odnowa i rozwój wsi - wsparcie inwestycji,
•  małe projekty – wsparcie stowarzyszeń, organiza-

cji, placówek kultury.
* 421/ Wdrażanie projektów współpracy.

* 431/ Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności, aktywi-
zacja.

O dotację i wsparcie będą mogły ubiegać się: jednostki 
samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje, stowarzy-
szenia, rolnicy i przedsiębiorcy. Wnioski o przyznanie pomocy 
będzie można składać bezpośrednio w Biurze Pogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów (bu-
dynek Domu Kultury). O terminach naborów wniosków o przy-
znanie pomocy będziemy informować na bieżąco. Od grudnia 
br. prowadzone będą spotkania informacyjne z mieszkańcami 
dotyczące ubiegania się o przyznanie pomocy. Wszystkie szcze-
gółowe informacje znajdują się na stronie www.psr.tuchow.pl.

Przypomnijmy, że Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 
działa na obszarze gmin: Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzy-
żewski, Ryglice, Szerzyny. Stowarzyszenie to 110 członków, 
w tym osoby fizyczne i prawne reprezentujące sektor publicz-
ny, gospodarczy i społeczny. Stowarzyszeniem kieruje 10 oso-
bowy Zarząd. W stowarzyszeniu powołana jest 15 osobowa 
Rada Decyzyjna, której Przewodniczącym jest Mariusz Ryś, 
a która podejmować będzie decyzje dotyczące wyboru wnio-
sków o przyznanie pomocy. Do obsługi administracyjnej utwo-
rzone zostało Biuro PSR, w którym zatrudnione są trzy osoby, 
a którego Dyrektorem jest Wiktor Chrzanowski.

Janusz Kowalski

Dbając o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, 
kierownictwo tuchowskiego magistratu czynnie włączyło się w  
realizację projektów szkoleniowych finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Działania 5.2: Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1: Modernizacja zarządzania w 
administracji samorządowej.

W br. kadra zarządzająca oraz pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Tuchowie wzięli udział w szkoleniach realizowanych w 
ramach następujących projektów, realizowanych przez: 

- Fundację „Uwolnienie” z Łodzi – projekt pn. „Życzliwy 
Urzędnik – Kompetentny Urząd” - dwudniowe szkolenie dla kadry 
zarządzającej;

- Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z Krakowa - pro-
jekt pn. „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich” - trzy jednodniowe szkolenia dla 
wszystkich pracowników i kadry zarządzającej;

- Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary z Wrocławia 
- projekt „Wzrost jakości usług publicznych poprzez zwiększenie 
kompetencji zarządczych kadry kierowniczej administracji samo-
rządowej” - dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej, które od-
będzie się w grudniu 2009 r.

Dotychczasowe szkolenia, w których uczestniczyli pracow-
nicy tuchowskiego magistratu, miały na celu zwiększenie efektyw-
ności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popu-
laryzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela 
jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych 
w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzę-
du oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego na-
stawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów. Wkład własny 
do projektu stanowiło wynagrodzenie oddelegowanego na szkole-
nie pracownika, zatem urząd nie ponosił dodatkowych kosztów.

Ponadto tut. urząd wraz z innymi partnerami/urzędami 
gmin, przy udziale jako lidera - PM Doradztwo Gospodarcze sp. 
z o.o. wystąpił w br. z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego pro-
jektu szkoleniowo – doradczo - wdrożeniowego w ramach POKL. 
Projekt zakłada szkolenia oraz wdrożenie systemów, procedur w 
trzech filarach dobrego zarządzania, tj.: państwo prawa, skutecz-
ność i efektywność oraz partycypacja i przejrzystość. 

W tym roku zakończony został projekt pn. „Rozbudowa 
systemów elektronicznej administracji w Małopolsce”, współfinan-
sowany m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa 
Informacyjnego, ZPORR. W projekcie uczestniczyło  11 powiatów, 
19 jednostek administracji publicznej, 84 miasta i gminy, w tym 
również gmina Tuchów. Projekt obejmował współfinansowanie za-

kupu niezbędnego sprzętu informatycznego (serwer, czytniki kart, 
skaner), oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników w celu 
uruchomienia systemu e-SOD, czyli Elektronicznego Systemu 
Obiegu Dokumentów w urzędzie.  Finansowy udział  naszej gminy 
w powyższym projekcie wyniósł 21 700 PLN, tj. 25 % kosztów sys-
temu e-SOD. Obecnie trwają prace wdrożeniowe polegające m.in. 
na opracowaniu odpowiednich procedur, szablonów i formularzy 
dot. załatwianych spraw i testowanie całego systemu. Uruchomie-
nie całego sytemu przewiduje się w roku 2010.

Jerzy Laska

„670	lat	miasta	Tuchowa
-	Kalendarz	Jubileuszowy	2010”
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 XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy miał miejsce 
także w Tuchowie - w niedzielę 11 stycz-
nia 2009 roku. Tegoroczny Finał prze-
biegał pod hasłem “Wczesne wykry-
wanie nowotworów u dzieci”. Zbiórce 
towarzyszyły: koncert zespołu rocko-
wego “ORION”, światełko do nieba na 
tuchowskim rynku, licytacja gadżetów 
WOŚP, fajerwerki. Dzięki Państwa ofiar-
ności zebrano kwotę 8 563,70 zł.

Imprezy,	uroczystości

 Dom Kultury w Tuchowie zorga-
nizował Gminny Konkurs Widowisk 
Teatralnych na Święta Bożego Na-
rodzenia, który odbył się 14 stycznia 
2009 roku w sali widowiskowej Domu 
Kultury w Tuchowie. Wystąpiły szkol-
ne zespoły i grupy teatralne z Siedlisk, 
Łowczowa, Lubaszowej, Jodłówki Tu-
chowskiej, Piotrkowic i Tuchowa.

 Koncert Kolęd dla “Nadziei” odbył się 18 stycznia 2009 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie. Dochód w ca-
łości przekazany został dla dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie. Na koncercie wystąpili m.in. 
Sanktuaryjny Chór Mieszany, Zespół 
regionalny „Tuchowiaczki”, Uczniowie 
Społecznego Ogniska Muzycznego, 
Chór Męski z parafii św. Jakuba Ap., 
Kolędnicy z Kielanowic, Sanktuaryj-
na Orkiestra Dęta, Zespół „Pokolenia” 
z parafii św. Jakuba Ap., Zespół „GE-
THSEMANI” z parafii NNMP. Licytowa-
no także obrazy i rzeźby Tuchowskiej 
Grupy Twórców Amatorów.

 W niedzielę 18.01.2009 w hali sportowej MOSiR w Tuchowie odbył się Drugi Turniej Piłki Halowej o Puchar firmy De-
ker. Turniej obfitował w piękne bramki, jeszcze wspanialsze parady bramkarzy oraz zaciętą walkę między drużynami o jak 
najwyższą lokatę. Turniej wygrała 
drużyna Ciężkowianki Ciężkowice. 
Wystąpiły drużyny: KS Ciężkowian-
ka Ciężkowice, KS “ISKRA” Tarnów, 
MKS Tuchovia Tuchów, LKS “Biała” 
Lubaszowa, LKS Karwodrza, MKS 
Tarnovia Tarnów, LKS Burzyn oraz 
MOSiR Tuchów.
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  28 stycznia 2009 roku w sali 
widowiskowej Domu Kultury odbyła 
się uroczystość wręczenia honoro-
wego wyróżnienia statuetką „Mela-
niusz” za zasługi dla rozwoju miasta 
i gminy Tuchów. Burmistrz Tuchowa 
i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie na podstawie decyzji 
Kapituł wręczyli statuetki dla: Koła 
Pszczelarzy w Tuchowie, o. Kazi-
mierza Plebanka, Marii Wójcik, sio-
stry Alfredy Bronisławy Daty, Tade-
usza Goliszewskiego.

 W ramach promocji Punktu In-
formacyjnego Europe-Direct w Tucho-
wie, 21 marca odbyła się konferencja 
pt. “Polska w Unii Europejskiej-5 lat 
doświadczeń”.

 29 marca 2009 roku w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury w Tucho-
wie odbyło się przedstawienie pt. “Gdy 
skazani na siebie…”.

 W piątek 3 kwietnia, o godz. 
19.00 w Sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej zaprezentowany został 
Tryptyk Rzymski (w opracowaniu Sta-
nisława Soyki) w wykonaniu tuchow-
skiej młodzieży w składzie: Oskar Hu-
dyka, Paulina Mróz, Wacław Gogola 
oraz kleryków w składzie: o. Maciej 
Ziębiec, Br. Marcin Krupa, Br. Grze-
gorz Gut, Br. Grzegorz Lesiak, Br. Sta-
nisław Paprocki.

 28 kwietnia 2009 roku odbyła się 
patriotyczna uroczystość Towarzystwa 
Miłośników Tuchowa związana z po-
sadzeniem dwóch dębów dla uczcze-
nia pamięci oficerów polskich zamor-
dowanych przez NKWD w 1940 roku. 
Tuchów uhonorował dębami pamięci 
gen. bryg. Stanisława Rolewicza oraz 
Zygmunta Piotrowskiego. Dęby zo-
stały posadzone na skwerze przy ul. 
Daszyńskiego, gdzie stanął także pa-
miątkowy kamień ze stosownym na-
pisem, ufundowany przez Kazimierza 
Karwata i jego synów.
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 3 maja 2009r. w Piotrkowicach 
odbyły się uroczystości jubileuszowe 
120-lecia OSP Piotrkowice. Uroczy-
stość ta połączona była z Gminnymi 
Obchodami Dnia Strażaka. 

 7 maja 2009 roku w Bibliote-
ce Publicznej w Tuchowie odbyło się 
spotkanie z Beatą Ostrowicką, po-
pularną autorką książek dla dzieci 
i młodzieży. Spotkanie zorganizowane  
zostało przez lokalną bibliotekę oraz 
krakowskie “Wydawnictwo Literatura” 
w ramach Tygodnia Bibliotek pod ha-
słem „Biblioteka to plus”.

 Tuchowska Majówka dla Matki 
odbyła się 24 maja 2009 r. w tuchow-
skim amfiteatrze.

  31 maja 2009r. w Szkole Pod-
stawowej w Lubaszowej odbył się VII 
Rodzinny Piknik. Uczniowie zapre-
zentowali rodzicom ciekawy program 
artystyczny z okazji Dnia Matki i Dnia 
Ojca. Atrakcjami Pikniku były: loteria 
fantowa, zawody sportowe, pokazy 
strażackie, spotkanie z policjantami 
i pogadanka na temat bezpiecznych 
wakacji, kiełbaski z grilla, kawa, her-
bata i pyszne domowe ciasta.

 X Jubileuszowe Międzynarodo-
we Spotkanie Miast Bliźniaczych już 
za nami. W ciągu dwóch dni odbyło 
się wiele koncertów lokalnych i zagra-
nicznych artystów. Swoje produkty re-
gionalne zaprezentowali mieszkańcy 
powiatu tarnowskiego i miast partner-
skich z całej Europy. Gwiazdą spotka-
nia był znany zespół LOMBARD.
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 XII Małopolski Konkurs Piani-
styczny im. I. J Paderewskiego dla 
uczniów Społecznych Ognisk Mu-
zycznych odbył się 6 czerwca 2009 r. 
w Dworku w Kąśnej Dolnej. 

 Biblioteka Publiczna w Tuchowie 
po raz piąty zorganizowała dla dzieci 
głośne czytanie bajek w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 10 czerwca fragmenty ba-
jek przeczytali: Mariusz Ryś – Bur-
mistrz Tuchowa oraz Jerzy Odroniec 
– policjant.

 W czwartek 11 czerwca 2009 r. 
obchodziliśmy uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Pańskiej czyli Boże Cia-
ło. W tym roku uroczysta Msza św. dla 
całego Tuchowa została odprawiona na 
naszym rynku o godz. 10:30. Po niej wy-
ruszyła procesja eucharystyczna do czte-
rech ołtarzy, która zakończyła się na dzie-
dzińcu Sanktuarium MB Tuchowskiej.

  14 czerwca na boisku szkolnym 
w Buchcicach odbył się Festyn Ro-
dzinny. Na rozpoczęcie zaplanowany 
został mecz piłki nożnej. Potem nastą-
piła część artystyczna przygotowana 
m.in. przez Dom Kultury w Tuchowie, 
festyn zakończyła zabawa taneczna

  Sukcesem sportowym i fre-
kwencyjnym zakończył się 18 czerw-
ca turniej streetball’a zorganizowany 
na centralnym placu Tarnowa i boisku 
w Tuchowie. W imprezie wzięło udział 
ponad 20 drużyn, zarówno żeńskich, 
jak i męskich ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

  21 czerwca odbyły się uroczy-
stości związane z Dniem Łowczowa. 
Organizatorami były Szkoła Podsta-
wowa, Ochotnicza Straż Pożarna 
i Rada Sołecka w Łowczowie. Pod-
czas uroczystości program artystycz-
ny zaprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Łowczowie oraz ze-
społy taneczne i muzyczne z Domu 
Kultury w Tuchowie. Odbyła się rów-
nież prezentacja po modernizacji 
Szkoły Podstawowej w Łowczowie.



 16 

Im
p

rezy,	u
ro

czysto
ści

  3 lipca 2009 roku podczas Wiel-
kiego Odpustu Tuchowskiego w Tu-
chowie gościło radio RDN Małopolska 
z audycją na żywo z Tuchowa - w ra-
mach “Projekt:u: weekend”.

  7 lipca wieczorem na dziedziń-
cu klasztornym odbył się koncert ze-
społu Gethsemani. Zespół, w skład 
którego wchodzi młodzież z Tuchowa 
i okolic, zagrał i zaśpiewał piosenki 
religijne w ramach Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego.

  Tradycyjnie na początku lipca 
odbył się w Tuchowie Wielki Odpust 
Tuchowski. Do Tuchowa pielgrzymo-
wały tłumy ludzi, m.in. harleyowcy 
i sportowcy.

  Od 18 do 31 lipca w Tuchowie 
po raz kolejny organizowany był Ogól-
nopolski Plener Malarski „Sacrum”. 
Komisarzem pleneru była Krystyna 
Baniowska Stąsiek, plener został za-
kończony wystawą obrazów.

  W niedzielę 2 sierpnia Towa-
rzystwo Miłośników Tuchowa i Koło 
PTTK w Tuchowie zaprosili na uro-
czystości 65. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Uroczysto-
ści rozpoczęto mszą św. w kaplicy o.o. 
Redemptorystów w Lubaszowej (Wil-
la) o godz. 17.00.

   Turniej Sołectw Gminy Tuchów 
połączony z Piknikiem Rodzinnym – 
Karwodrza 2009 odbył się w dniach 
8-9 sierpnia. To dość oryginalna i od 
dawna niespotykana forma turnieju, 
która będzie kontynuowana.
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  W czasie odbywającej się 
w Karwodrzy “III Biesiady w pasiece” 
Albert Radwan zachęcał do korzy-
stania z darów natury – produktów 
pszczelej pracy.

  22 sierpnia w Zabłędzy odbył się 
III Festyn Wsi połączony z dożynkami.

   Mistrz Świata Krzysztof “DIA-
BLO” Włodarczyk gościł w gminie 
Tuchów, a dokładniej w Jodłówce 
Tuchowskiej. Powodem, dla którego 
przybył, to nauka o bezpieczeństwie 
przez sport i zabawę.

  Gminne Dożynki odbyły się 
23 sierpnia 2009 r. i choć pogoda nie 
dopisała, to tradycjne święto zgroma-
dziło mieszkańców całej gminy - naj-
pierw w Sanktuarium NNMP a potem 
w sali widowiskowej tuchowskiego 
Domu Kultury. 

 W sobotę 5 września 2009 roku 
byliśmy świadkami nadania Publicznej 
Szkole Podstawowej w Piotrkowicach 
imienia ks. Prałata Władysława Giba-
ły, jednocześnie była to gminna inau-
guracja roku szkolnego.

   Zespół Szkół, Rady Rodziców, 
OSP oraz Rada Sołecka w Karwodrzy 
zorganizowali Święto Wsi – Dzień 
Patrona Zespołu Szkół, które odbyło 
się 20 września w remizie OSP.

   20 września w sali widowisko-
wej Domu Kultury w Tuchowie odbył 
się koncert zespołu Kasa Chorych po-
łączony z Liberum Arbitrium ….
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  Już po raz ósmy w Jodłówce Tu-
chowskiej we wrześniu odbył się Fe-
styn Grzybiarski. Tym razem pogoda 
dopisała, zebrano mnóstwo grzybów, 
nagrodzono najlepszych. Imprezę 
uświetniły występy artystyczne dzieci, 
loteria fantowa i zabawy dla dzieci, 

 Uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Siedliskach tradycyjnie już 
uczestniczyli w Europejskim Dniu Ję-
zyków w Krakowie. Wzięli udział we 
wszystkich quizach i konkursach zdo-
bywając wiele nagród! Ale głównie poje-
chali po to, aby uczestniczyć w konkursie 
tanecznym i zaprezentować ... kankana.

  II Jesienny Rajd im. Tadeusza 
Wantucha szlakiem ”Wokół Tuchowa” 
zgromadził w Lesie Tuchowskim około 
200 osób (głównie młodzież). 2 paź-
dziernika ze wszystkich stron Gminy 
Tuchów nadciągały grupy młodzieży, 
aby spotkać się wspónie przy ogni-
sku i ciepłym żurku oraz wziąć udział 
w wielu konkursach.

  20 października 2009 roku Burmistrz 
Tuchowa Mariusz Ryś wraz z przedstawi-
cielami gminy Szerzyny, przekazali dwa 
samochody dla miejscowej Policji (Fiat, 
Kia). Tuchowski samorząd przeznaczył 
na ten cel 28 000,00 zł. Obecnie policjanci 
z Tuchowa są najlepiej wyposażonym ko-
misariatem Policji w powiecie tarnowskim 
w odniesieniu do taboru samochodowego.

  24 października 2009 roku odbył się w Karwodrzy 
tradycyjny “Hubertus”. W tym roku organizatorem był 
Paweł Kras. Trasa tegorocznego przejazdu wiodła 
z Karwodrzy w kierunku Trzemesnej, Łękawki, aż pod gra-
nicę Szynwałdu, a następnie z powrotem do Karwodrzy, 
gdzie odbyła się “pogoń za lisem”. Po gonitwie nastąpiła 
dekoracja zwycięzcy i wszystkich uczestników biegu.

 28 października 2009 roku w Re-
stauracji Agawa odbyła się uroczy-
stość związana z jubileuszem 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 15 par z terenu 
gminy Tuchów, czyli tzw. “Złotych Go-
dów”. Medale Prezydenta RP „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” wręczyli 
Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, 
Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ry-
szard Wrona.
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  2 listopada 2009 roku odbyła 
się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Tuchowie, inaugurująca obchody 
670-lecia miasta. Sesję poprzedziła 
msza św. odprawiona w kościele pw. 
św. Jakuba Apostoła. W programie 
sesji znajdowały się m.in. wykłady dra 
Andrzeja Mężyka, prof. dra hab. An-
drzeja Meissnera oraz benedyktyna 
o. Zygmunta Galocha.

  3 listopada 2009 roku o godz. 
17.00 w Domu Kultury w Tuchowie 
odbyły się “Wieczór z gawędą” oraz 
wystawa zdjęć Małgorzaty Kozioł i Ry-
szarda Flądro pt. “W ciszy cmentarzy”. 
Gościem specjalnym była skrzypacz-
ka Angelina Zielińska.

   XXI Złaz Patriotyczno-Tury-
styczny Szlakami Legionistów “Łow-
czówek 2009″ zgromadził jak co roku 
na cmentarzu nr 171 wielu młodych tu-
rystów z regionu tarnowskiego. 6 listo-
pada 2009 roku pogoda dopisała, a na 
cmentarz przybyło ok. 1000 osób.

   Punktualnie w południe 8 li-
stopada 2009r. na Cmentarzu Legio-
nistów w Łowczówku rozpoczęły się 
obchody Święta Niepodległości połą-
czone z XI Ogólnopolskim Zlotem Nie-
podległościowym “Łowczówek 2009″. 
Uroczystości zorganizowane przez 
Starostę Tarnowskiego, Burmistrza 
Tuchowa oraz Wójta Gminy Pleśna 
zgromadziły na cmentarzu w Łow-
czówku kilkuset gości.

  Z inicjatywy tuchowskiej Policji, 
która, aby zapewnić większe bezpie-
czeństwo dla dzieci na drogach, za-
proponowała zakupienie kamizelek 
odblaskowych dla wszystkich pierw-
szoklasistów w gminie Tuchów. Cały 
projekt sfinansował Burmistrz Tucho-
wa.
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Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Tuchowie  realizuje  zada-
nia wynikające przede wszystkim  z Ustawy o pomocy  społecznej 
z dnia 12 marca 2004r. /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

Pomoc  Społeczna  wspiera  osoby  i rodziny  znajdujące  się 
w trudnej  sytuacji  życiowej,  które  nie  są w stanie wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przezwyciężyć trudnych 
sytuacji życiowych, umożliwia im życie w warunkach odpowiadają-
cych godności człowieka.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jest  podstawowym  ogniwem 
systemu  pomocy  społecznej  realizującym  zadania  własne,  które 
są finansowane ze środków budżetu gminy oraz zadania zlecone 
gminie z zakresu pomocy społecznej, które są finansowane z bu-
dżetu państwa.

Ośrodek,  oprócz  podstawowych  zadań,  jak  udzielanie  za-
siłków  i pomocy  w naturze,  dożywianie  dzieci  w szkołach,  usłu-
gi  opiekuńcze,  dodatków mieszkaniowych,  odpłatności  za  pobyt 
w domach pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne i społeczne, prowadzi dodatkowe działania na rzecz wspierania 
osób najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizował w okresie 
od 2.03.2009 r. do 31.07.2009 r. w ramach Priorytetu VII Promo-
cja  integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  Programu 
Operacyjnego Kapitał  Ludzki  projekt  pn.  „Kierunek  –  samodziel-
ność i niezależność”. Projekt był współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwo-
cie 92 227,73 zł. 

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawo-
dowej  klientów Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przy wykorzystaniu 
instrumentów  aktywizacji  społecznej,  zawodowej  i edukacyjnej. 
W projekcie  uczestniczyło  10  beneficjentów  –  kobiet,  z których 
7 to długotrwale bezrobotne, a 3 nieaktywne zawodowo.

Ponadto  Ośrodek  jest  w trakcie  przygotowywania  wniosku 
o dofinansowanie projektu na lata 2010-2012. Zgodnie z Uchwałą 
Nr 1058/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 wrze-
śnia 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację 
programów wieloletnich, Gmina Tuchów otrzyma dofinansowanie 
na lata 2010-2012 w wysokości 662 357,50 zł. W założeniach przy-
gotowywanego projektu działaniami zostaną objęte osoby w wie-
ku 18 – 25 lat, z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagro-
żone wykluczeniem społecznym. 

Ośrodek ponadto realizował Program „Uczeń na wsi – pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W roku szkol-
nym 2008/2009 Gmina Tuchów po  raz pierwszy  zakwalifikowała 
się i realizowała w ramach obszaru A pilotażowy program „Uczeń 
na wsi– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełno-
sprawne  zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiej-
skie”; program ten będzie  realizowany  również w roku szkolnym 
2009/2010. Celem programu  jest wyrównywanie szans w zdoby-
ciu wykształcenia, poprzez dofinansowanie kosztów nauki niepeł-
nosprawnym  uczniom  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i po-
nadgimnazjalnych zamieszkującym na obszarach wiejskich.

Umową UWA/000188/12/D z dnia 18 grudnia 2008 r. Gminie 
Tuchów  przyznano  z Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych  kwotę  35 619,94 zł  na  realizację  programu 
„Uczeń na wsi”. Otrzymana kwota stanowiła 42% wnioskowanych 
środków. 

W  roku  szkolnym  2008/2009  z dofinansowania  skorzystało 
łącznie 38 niepełnosprawnych, w tym:

- 17 uczniów szkół podstawowych,
- 13 uczniów gimnazjów,
- 8 uczniów szkół średnich.

Pomoc	społeczna	

Na rok szkolny 2009/2010 przyjętych i zakwalifikowanych zo-
stało 40 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepeł-
nosprawnego w tym;

- 22 wnioski uczniów szkół podstawowych,
- 11 wniosków uczniów gimnazjum,
- 7 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Maksymalna łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania 
na rok szkolny 2009/2010 wynosi 88 867,50 zł.

Ośrodek udzielił pomocy dla  rodzin  i osób poszkodowanych 
w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2009 r. Pomocą 
objęte zostały 52 osoby/rodziny, które poniosły straty w gospodar-
stwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wy-
posażeniu gospodarstw domowych) na skutek powodzi i znalazły 
się w szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej. Rodzinom przyznano 
i wypłacono pomoc w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 
81 300,00 zł. Ponadto wytypowano 10 dzieci  z rodzin  rolniczych 
poszkodowanych w wyniku powodzi na kolonie.

Obecnie  Ośrodek  przygotowuje  wypłatę  zasiłków  celowych 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 październi-
ka 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu 
pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych 
i działach  specjalnych  produkcji  rolnej  powstały  szkody  spowo-
dowane przez powódź 2009  r. Ośrodek otrzymał  56 protokołów 
z oszacowania zakresu i wysokości szkód oraz wyliczenia kwoty ob-
liczenia  dochodu w gospodarstwie  rolnym  lub dziale  specjalnym 
produkcji  rolnej  sporządzony przez Komisję Wojewody Małopol-
skiego.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Tuchowie  od  kilkunastu  lat 
prowadzi akcje pozyskiwania produktów żywnościowych, odzieży, 
artykułów gospodarstwa domowego. W 2009 r. Ośrodek pozyskał 
pomoc  rzeczową w formie żywności,  z której  skorzystało 252  ro-
dziny w tym 1070 osób.

W  ramach programu PEAD  rozdysponowano 26  ton 611  kg 
żywności /cukier, mąka, makaron, ser żółty, ser topiony, dania go-
towe, musli, masło, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna, dżem, 
mleko, mleko w proszku, herbatniki/ na kwotę 60 829,76 zł.

W  ramach  członkostwa  tut.  Ośrodek  otrzymał  pomoc  żyw-
nościową z Banku Żywności w Krakowie w ilości 772 kg na kwotę 
3 698,20 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w bieżącym roku pozy-
skał towar z Firmy „Roleski” Zbylitowska Góra.

W  tym roku Ośrodek po  raz pierwszy  realizował prace  spo-
łecznie użyteczne na podstawie porozumienia zawartego pomię-
dzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, a Burmistrzem Tu-
chowa.  Z tej  formy pomocy  skorzystało  14 mężczyzn  i 2  kobiety, 
były to osoby długotrwale bezrobotne bez prawa do zasiłku korzy-
stające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace były realizowane 
w okresie od marca do czerwca br. Na realizację prac przeznaczono 
kwotę 36 72,00 zł.

Do  działań  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Tuchowie  należy 
również obsługa świadczeń rodzinnych zgodnie z Ustawą o świad-
czeniach  rodzinnych  z dnia  28.11.2003  r.  /Dz.U.  z 2006r. Nr  139, 
poz.  992  z późn.  zm./  oraz  obsługa  funduszu  alimentacyjnego 
zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
z dnia  7.09.2007r.  /tekst  jedn. Dz.U.  z 2009r, Nr  1,  poz.7  z późn. 
zm./

W  okresie  od  1.01.2009r.  do  31.12.2009  r.  przewidywa-
ne  środki na  realizację  zadań pomocy  społecznej,  realizowanych 
projektów, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami,  zasiłków  i świadczeń  pielęgnacyjnych,  świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne to kwota 7 257 137,69 zł.


