
W pigułce… o ponad 12-letniej 
działalności Młodzieżowej Rady  

Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów rozpoczęła swą działalność w 2003 roku. 

Zwiastunem jej powstania była lekcja historii w formie sesji rady, zorganizowana w sali 

posiedzeń tuchowskiego Ratusza przez nauczyciela historii i ówczesną dyrektor 

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Tuchowie Marię Dulian. Na tej lekcji uczniowie złożyli 

wniosek o utworzenie młodzieżowej rady.  

W ślad za wnioskiem został opracowany projekt uchwały i skierowany na sesję 

Rady Miejskiej, która podjęła stosowną uchwałę. Burmistrz zarządził wybory i pierwsza 

sesja  

I kadencji 2003 – 2005 odbyła się w październiku 2003 roku. Przewodniczącym 

Młodzieżowej Rady został wybrany Łukasz Ryś.  

Kolejnym dwuletnim kadencjom przewodniczyli: Barbara Kmietowicz, Anna 

Ciężkowska, Krzysztof Mężyk, Eryk Bernal, Jakub Rogoziński.  

Działalność radnych tych minionych sześciu kadencji mocno odbiegała od tego, 

czego młodzież doświadczyła na nietypowej lekcji historii. Oprócz sesji w sali posiedzeń 

w ratuszu, były spotkania robocze w celu właściwego przygotowania obrad. Młodzież 

występowała  

z inicjatywami, aby angażować siebie i swoich kolegów, ale również, aby wskazać 

władzom gminy, jakie ma oczekiwania.  

Złożono szereg wniosków oraz zainicjowano wiele działań, jak na przykład: 

zbiórka zabawek dla Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, zbiórka książek dla biblioteki 

w szkole w Mesznej Opackiej, konkurs na logo Młodzieżowej Rady, zaangażowanie się 

w opracowanie wniosków o dotację: na organizację konkursu fotograficznego, kursu 

tańca towarzyskiego, na realizację spotu filmowego, organizacja Młodzieżowych Dni 

Tuchowa.  

Ponieważ najłatwiej do młodzieży dotrzeć przez sport, Młodzieżowa Rada 

zorganizowała zawody streetball’owe w Tuchowie oraz uczestniczyła w rozgrywkach 

streetball'owych w Tarnowie, zorganizowała Mikołajkowe Turnieje w piłkę siatkową, 

gminne turnieje w piłkę plażową.  

Radni aktywnie uczestniczyli w organizacji imprez kulturalno-sportowych 

organizowanych przez władze miasta. Włączali się w przeprowadzenie zawodów 

sportowych organizowanych na boiskach i halach sportowych. Pomagali w obsłudze 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, odbywającego się w hali MOSiR. 

Pomagali w rozstawianiu i obsłudze stanowisk promujących miasto i gminę Tuchów.  



W szczególności aktywnie obsługiwali stanowisko Europe Direct, pomagali  

w promowaniu i przeprowadzeniu akcji honorowego krwiodawstwa, a także 

angażowali się w organizację charytatywnego koncertu dla powodzian.  

Radni Młodzieżowej Rady wyjeżdżali dziesięciokrotnie za granicę, w tym cztery 

razy do Francji, trzy razy do Niemiec i trzy razy na Węgry. Kiedy z kolei grupa młodzieży 

z Francji gościła w Tuchowie, radni pełnili rolę opiekunów i organizatorów pobytu.  

Z inicjatywy radnych są organizowane wiosenne i jesienne akcje sprzątania 

cmentarzy wojennych w Tuchowie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Zabłędzy,  

a liczba zaangażowanej młodzieży to setki uczniów. 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.  

Na barkach radnych IV kadencji spoczęła bardzo ważna decyzja, w tym czasie 

młodzież zdecydowała, podejmując stosowną uchwałę, że zaangażuje się w sprawę 

uczestnictwa w pocztach sztandarowych ze sztandarem żołnierzy AK Barbara.  

Ta inicjatywa zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ świadczy o tym, że sprawy 

honoru, patriotyzmu i historii ojczyzny są ważne dla młodych ludzi.  

Wnioski, które radni składali na posiedzeniach były przekazywane do Burmistrza 

Tuchowa i w miarę posiadanych środków realizowane. Do najważniejszych należy 

budowa skate – parku i placu zabaw dla dzieci, budowa boisk do piłki plażowej, 

malowanie muru oporowego przy hali sportowej w Tuchowie. Temat powstania kina  

i muzeum też był wielokrotnie przypominany na sesjach.  

Na podkreślenie zasługuje również to, że wybory radnych, to również bardzo 

ważna lekcja samorządności, ponieważ są one organizowane na takich samych 

zasadach, jak wybory powszechne do rad gmin, więc młodzież ma możliwość poznania 

reguł demokracji.  Samo działanie Radnych jest podobne do działalności Rady Miejskiej, 

bo młodzież uczestniczy w spotkaniach, podejmuje wiele inicjatyw, składa wnioski. 

Działalność Młodzieżowej Rady to lekcja patriotyzmu lokalnego, to praca na rzecz tej 

naszej małej Ojczyzny.  

Niezwykle istotną rzeczą jest wolontariat, bo młodzi ludzie angażują się  

w sprawy pomocy ludziom dorosłym i nie oczekują za to wynagrodzenia. Jest to bardzo 

dobra lekcja społecznikostwa wśród młodych. Na forum Młodzieżowej Rady młodzi 

ludzie mają możliwość wymiany poglądów, tworzenia projektów obywatelskich 

społecznych i sportowych, realizacji swych pomysłów. Podczas tych wszystkich kadencji 

nigdy nie zajmowano się polityką. Młodzieżowa Rada jest podstawą tego, by działać 

dalej, aktywizować kolejne pokolenia młodych ludzi w innych środowiskach, m.in., 

dlatego z inicjatywy Radnych postał Młodzieżowy Klub TMT działający przy 

Towarzystwie Miłośników Tuchowa.  


