SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VI KADENCJI
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TUCHÓW
W LATACH 2013-2015

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Tuchowa z dnia 26 września 2013 roku
wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów odbyły się 31 października 2013 roku
w szkołach ponadpodstawowych naszej gminy. W wyniku przeprowadzonych wyborów
mandat radnego otrzymało 15 uczniów.
Pierwsze posiedzenie robocze odbyło się 6 listopada 2013 roku i miało za zadanie
przygotować nowych radnych do przejęcia obowiązków odchodzącej Rady z kadencji
2011-2013.
Dnia 13 listopada 2013 roku odbyła się wspólna sesja, na którą zostali zaproszeni
radni z odchodzącej kadencji i nowo wybrana Rada. Podczas tej sesji wybrano nowe
prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w składzie:
 Jakub Rogoziński – Przewodniczący
 Patryk Odroniec – Wiceprzewodniczący
 Patryk Stefan – Wiceprzewodniczący
 Aleksandra Bujak – Sekretarz
W połowie kadencji, z powodu zmiany miejsca nauki, mandat radnego utracił
Hubert Maurycy, a zastąpił go Tomasz Krzemień z Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.
Idąc śladami poprzednich kadencji, radni kontynuowali dotychczasowy dorobek,
a także wspierali i realizowali dobre inicjatywy swoich poprzedników.
Ale przede wszystkim podejmowali działania skierowane do młodzieży starając się
odpowiedzieć na ich potrzeby i zainteresowania.
 Taką inicjatywą, zapoczątkowaną już przez III kadencję i kontynuowaną aż do teraz,
jest akcja sprzątania cmentarzy wojskowych. Co roku w okresie wiosennym
i bezpośrednio poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Publicznego
Gimnazjum w Tuchowie oraz Burzynie w ramach wolontariatu podejmowała się
udziału w akcji. Pod przewodnictwem swoich kolegów i koleżanek – radnych,
a także Przewodniczącego Rady Miejskiej młodzież porządkowała kwatery
wojskowe pochodzące z okresu I Wojny Światowej.

Ponadto, uczniowie z Gimnazjum w Siedliskach, Karwodrzy i Jodłówce
Tuchowskiej dbali o dobry wygląd cmentarzy, a także o zaniedbane i opuszczone
groby w swoich miejscowościach.
 Radni Młodzieżowej Rady w myśl podjętej uchwały jeszcze przez IV kadencję
zobowiązali się do każdorazowego wystawiania pocztu sztandarowego Armii
Krajowej Batalionu „Barbara” podczas uroczystości patriotyczno-religijnych.
Okazją do tego były niewątpliwie uroczystości na Jamnej, w Dąbrach, czy Zlot
Niepodległościowy w Łowczówku. Radnych z pocztem sztandarowym nie zabrakło
także podczas ważnych rocznic, takich jak: Narodowe Święto Niepodległości,
Święto Konstytucji 3 Maja, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej czy 100 rocznicy
bitwy pod Łowczówkiem.
 Kontynuowano organizację wydarzeń w szczególności sportowych, które na stałe
przeniknęły do kalendarza imprez i świadomości ludzi młodych, a także stały się
nieodłączną częścią tożsamości Rady. A są to: Mikołajkowy Turniej w Piłkę
Siatkową organizowany pod patronatem Młodzieżowej Rady od 2009 roku, Otwarty
Bieg Tuchowski o Puchar Burmistrza Tuchowa organizowany w latach 2010-2015,
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Tuchowa, często
organizowany w kilku edycjach od 2012 roku, Młodzieżowe Dni Tuchowa, które
cyklicznie od 2010 roku odbywają się pod innym hasłem oraz w odmiennej
konwencji. VI kadencja zrealizowała dwa większe koncerty zespołów muzycznych
w ramach tego cyklu pn. „Spragnienie Kultury – Dzień Młodzieży” w 2014 roku
oraz „Dzień Młodzieży – Festiwal na powitanie lata” w 2015 roku.
Także z inicjatywy Młodzieżowej Rady wspólnie z tuchowskim Kinem Promień
oraz Domem Kultury w Tuchowie w wakacje 2014 i 2015 roku zostało
zorganizowane darmowe kino plenerowe w tuchowskim amfiteatrze.
 Radni Młodzieżowej Rady aktywnie wspierali inne, dobre inicjatywy.
Współorganizowali wydarzenia z innymi podmiotami, pomagali w ich organizacji
i prawidłowym przeprowadzeniu, zawsze chętnie pracowali, jako wolontariusze.
W szczególności wykazali się swoim zaangażowaniem i zainteresowaniem podczas:
Międzynarodowych Spotkań Miast Bliźniaczych w Tuchowie, obchodów Dni
Tuchowa, Ogólnopolskiego Zlotu Pojazdów „Wehikuł Czasu”, Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tuchowa, festiwalów z cyklu
„3maj się zdrów” organizowanych przez Centrum Zdrowia Tuchów, Turnieju
Sołectw Gminy Tuchów czy imprezy „maSowej”.
 Radni Młodzieżowej Rady brali także udział w warsztatach, szkoleniach, a także
projektach. Radni rozpoczęli prowadzenie projektu pn. „Meet up in Tuchów”,

którego celem jest tymczasowe oderwanie się od wszechobecnej technologii
i doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem w realnym świecie. W marcu 2014
roku wzięli udział w warsztatach ekologicznych pt. „Środowisko naturalne Tuchowa
i jego okolic” oraz szkoleniu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością
społeczną i ekonomiczną regionu” organizowanym przez Polski Klub Ekologiczny,
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Muzeum Przyrodnicze
w Ciężkowicach, które także mieli okazję zwiedzić. Młodzieżowa Rada bierze także
udział w konkursie „Tożsamość Karpacka” a od października 2015 roku wspólnie
z LKS Burzyn realizuje projektu dotyczący stworzenia wideo portalu prezentującego
ścieżki turystyczne w gminie Tuchów i na Pogórzu. Projekt jest dofinansowany
w ramach konkursu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam” z Fundacji Banku Zachodniego
WBK.
 Dużym osiągnięciem była możliwość pomocy w organizacji imprezy, jaką był
Puchar Polski MTB XCO w kolarstwie zorganizowany 9 sierpnia 2015 roku
w Lubaszowej oraz Siedliskach, a także nawiązanie współpracy z LKS Burzyn, co
zaowocowało partnerstwem i współorganizacją m.in. II Biegu Burzyńskiego im.
prof. Jana Sajdaka.
 Radni Młodzieżowej Rady współpracowali także z młodzieżą miast partnerskich
Tuchowa. W sierpniu 2014 roku wyjeżdżając z Niemiecko-Polskim Kręgiem
Przyjaciół Illingen radni mieli okazję odwiedzić miasto partnerskie w Niemczech.
W kwietniu 2015 roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady wspólnie z oficjalną
delegacją Tuchowa wzięli udział w międzynarodowej konferencji w partnerskim
mieście Martfű na Węgrzech. Kolejną okazją do wizyty było organizowane
w sierpniu 2015 roku Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży pod hasłem
„Przyszłość Europy, drogi i szanse w duchu zrównoważonego rozwoju” oraz
konferencja, której głównym tematem była „Przyszłości Europy i możliwości
zrównoważonego rozwoju”.
 Radni propagowali udział w akcjach społecznych, byli wolontariuszami 23. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierali także ideę Tuchowskiego
Budżetu Obywatelskiego. Radni byli obecni także podczas gali wręczenia statuetek
„Melaniusz”, spotkania z Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi,
doktorem Zbigniewem Igielskim, zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza
Tuchowa.
 Ponadto Młodzieżowa Rada dbała o promocję swoich działań oraz swój wizerunek.
Wydany został folder podsumowujący 12 letnią działalność Rady, zakupiono drobne
gadżety,
koszulki
z
logiem
Rady
oraz
opaski
odblaskowe.

Wspólnie z Towarzystwem Miłośników Tuchowa oraz Młodzieżowym Klubem
została wydana malowanka dla dzieci pt. „Maluj – poznawaj Tuchów – ucz się
języka polskiego”. Warto także wspomnieć, że od 6 czerwca 2012 roku funkcjonuje
strona Młodzieżowej Rady na Facebooku, która cieszy się dużą popularnością.
Świadczy o tym fakt, że strona jest odwiedzana przez obywateli m.in. Wielkiej
Brytanii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Austrii,
Belgii, Szwajcarii, Szwecji, a nawet Izraela czy Iraku.
Młodzieżowa Rada podjęła kilka uchwał, w tym uchwałę o powołaniu Komisji
Problemowych, co pozwoliło skupić się radnym nad konkretnymi problemami.
Komisja ds. Kultury i Sztuki pod kierownictwem Anny Steindel:





Kamil Kądziołka
Karolina Kostrzyńska
Wiktor Majcher
Wiktoria Tyrka

Komisja ds. Sportu i Turystyki pod kierownictwem Aleksandra Solarza:






Dominik Piątek
Gabriela Dudek
Patryk Nalepka
Radosław Wojdan
Tomasz Krzemień

Podczas VI kadencji Młodzieżowej Rady odbyło się 10 sesji, a każdą z nich
poprzedzała narada robocza. Ponadto radni spotykali się na licznych posiedzeniach
roboczych w ratuszu i spotkaniach w Domu Kultury w Tuchowie, podczas których
przygotowywane były dokładne plany przedsięwzięć oraz projektów wdrażanych
w życie przez radnych. Liczne spotkania przełożyły się na efekty pracy Rady.

Tuchów, 20 listopada 2015 r.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów

Jakub Rogoziński

