

Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
w latach 1996 -1998
III kadencja
Ostatnie wybory do Zarządu TMZR odbyły się 26 stycznia 1995 roku, co zgodnie z par. 8 ust.
2 statutu Towarzystwa stawia wymóg nowych wyborów Zarządu na następną kadencję.
Na Walnym Zebraniu naszego Towarzystwa został wybrany Zarząd w następującym
składzie:
1. Edward Sekulski – prezes
2. Zdzisław Chmiel – zastępca prezesa
3. Wiktor Wójcik – zastępca prezesa
4. Adam Mach – członek
5. Kazimierz Socha – członek
6. Krystyna Wójcik – członek
7. Krystyna Lachowicz – członek
8. Andrzej Wołcz - członek
9. ElŜbieta Popowicz – członek
10. Kazimiera Puchalska – członek
11. Eugeniusz Wroński – członek
Zespół redakcyjny:
1. Zdzisław Chmiel – Główny Redaktor
2. Krystyna Lachowicz – członek
3. BoŜena Kumik – członek
4. Zofia Chmiel – członek
Towarzystwo nasze jest zarejestrowane w ksiąŜce Regionalnych Towarzystw Kultury w
Polsce oraz naleŜy do Rady Towarzystw Regionalnych woj. Tarnobrzeg.
Głównym zadaniem członków Towarzystwa jest rozbudzanie i wyzwalanie twórczości
kulturalnej związanej z regionem, popieranie badań naukowych związanych z Ziemią
Rudnicką, wydawanie publikacji o charakterze informacyjnym, kulturowym i naukowym
regionu. Ponadto upowszechnianie sztuki regionalnej i ich twórców, budzenie umiłowania
naszego miasta.
W minionej kadencji nasi członkowie współpracowali z Miejskim Ośrodkiem Kultury
przy organizowaniu działalności teatralnej, muzycznej, wystawienniczej, propagowaniu
sportu, turystyki i ochrony środowiska. Członkowie Towarzystwa brali udział w działalności
Ligi Ochrony Przyrody, w propagowaniu historii i kultury rękodzielniczej w zakresie

koszykarstwa i uprawy wikliny, czego dowodem było kilkakrotne wywiady i transmisje na
całą Polskę, w radiu i telewizji.
Jak wiadomo w okresie 1992-1995 był wydawany „Przegląd Rudnicki”, którego
wydano łącznie 17 numerów. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe główny cięŜar w redakcji, organizacji
wydania i samofinansowaniu czasopisma spoczywał na P.P. Zdzisławie i Zofii Chmiela.
Niestety, ich stan zdrowia i niekorzystny układ kosztowy uniemoŜliwił dalsze wydawanie
kwartalnika.
Jak Państwo sobie przypominają, w wyniku dyskusji na ostatnim zebraniu
sprawozdawczo wyborczym podjęliśmy kilka postanowień w/w sprawie, i tak:
- w dalszym ciągu naleŜy kontynuować przedmiotowe wydawnictwo zwiększając jego treść
o informacje ze szkół, Rady Miejskiej i Zakładów handlowo-przemysłowych,
- dokonać zmian organizacyjnych w działalności Towarzystwa, które umoŜliwiłyby dotację
z budŜetu Gminy wzorem innych gmin, gdzie środki finansowe są przekazywane poprzez
MOK (GOK) na rzecz tego typu towarzystw.
W/w sugestie nie zostały spełnione. Wyliczone koszty wydawania kwartalnika przy
odpłatności około 2 zł za jeden egz. w skali roku wyniosłyby ok. 6 tyś zł. Zaplanowano w
budŜecie Gminy dotację w kwocie 3 tyś zł. Pomimo argumentacji i szerokiej dyskusji na
jednej z sesji Rady nie udało się przekonać radnych o potrzebie zwiększenia środków na
powyŜszy cel.
W roku bieŜącym zaplanowano w budŜecie Gminy na działalność Towarzystwa 5 tyś zł i
sytuacja ta stwarza moŜliwość podjęcia i kontynuacji wydawania kwartalnika jak w latach
poprzednich.
Daje to szansę nowo wybranym władzą Towarzystwa wykazać się większymi efektami w
stosunku do ustępującego Zarządu.
W ramach obchodów 400-lecia nadania praw miejskich dla Rudnika między innymi
jest na ukończeniu druk ksiąŜki o historii naszego miasteczka. W ksiąŜce tej poruszone jest
wiele spraw o znaczeniu historycznym, społecznym, kulturowym itp. Oczywiście nie zostały
wyczerpane wszystkie problemy jakie interesują nasze społeczeństwo i myślę, Ŝe znajdą się
społecznicy i entuzjaści naszego miasteczka, którzy przedmiotową monografię uzupełnią.
Koszty związane z wydaniem omawianej ksiąŜki aktualnie pokrywa Urząd Miasta, a po
ustaleniu odpłatności za 1 egz. zostaną one później odpowiednio rozliczone.
Na dzisiejszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym chciałbym, aby oprócz wyboru
nowych władz Towarzystwa skoncentrować dyskusję na włączeniu się naszych członków do
obchodów 400-lecia nadania praw miejskich dla naszego grodu.
Informację w sprawie obchodów powyŜszej uroczystości złoŜy Pan Burmistrz mgr
Adam Mach sugerując nam jednocześnie odpowiednie zadania.
Ponadto proszę o poruszenie w dyskusji propozycji rozwiązania spraw
organizacyjnych w zakresie moŜliwości częściowego finansowania sfery wydawniczej
Towarzystwa, jak równieŜ aktywnego włączenia się w działalność wydawniczą szkół, Rady
Gminy i Zakładów handlowo-przemysłowych.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim członkom Towarzystwa i
sympatykom za ich pracę w minionej kadencji, a w szczególności Zofii i Zdzisławowi
Chmielom.

