

Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej
okres 18 kwietnia 1998 r. - 20 września 2001 r.
IV kadencja
Przed ponad trzema laty, 18 kwietnia 1998 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Rudnickiej na którym wybrany został Zarząd Towarzystwa w składzie:
Marek Florek - Przewodniczący, Krystyna Wójcik - Zastępca Przewodniczącego, Kazimierz
Socha - Skarbnik, Genowefa Szast - Sekretarz, Andrzej Wołcz - członek Zarządu. Wybrano takŜe
Komisję Rewizyjną w składzie: Wiktor Wójcik, Lesław Popowicz, Wiktoria Serafin. W trakcie
dyskusji jaka miała miejsce na tymŜe Zebraniu Walnym sformułowano dwa wnioski odnośnie
dalszej działalności Towarzystwa i jego najwaŜniejszych zadań:
1. Zadaniem Towarzystwa jest uzupełnienie i poprawienie wydanej w 1998 r. monografii
Rudnika pt. „Historia jednego miasta nad Sanem".
2. NaleŜy kontynuować wydawanie „Przeglądu Rudnickiego" w formie kwartalnika.
Tu naleŜy przypomnieć, Ŝe wydawanie „Przeglądu Rudnickiego", w zasadzie jedynego
przejawu funkcjonowania Towarzystwa, zostało zawieszone w 1995 r.
Działalność Towarzystwa skoncentrowała się na trzech obszarach:
1. uporządkowanie spraw organizacyjnych;
2. wznowienie wydawania „Przeglądu Rudnickiego";
3. współudział w organizowaniu „Wikliny 2000" i „2001".
Ad. 1. Sprawy organizacyjne.
Główne zadania jakie stanęły przed Zarządem w pierwszym roku działalności, to
uporządkowanie spraw organizacyjnych i członkowskich. Okazało się bowiem, Ŝe Towarzystwo
nie jest zarejestrowane w sądzie, tak jak tego wymaga ustawa o stowarzyszeniach, nie ma
zarejestrowanego aktualnego statutu, nie wiadomo równieŜ ilu członków Towarzystwo liczy. W
trakcie przeglądania dokumentów Towarzystwa okazało się równieŜ, Ŝe „Przegląd Rudnicki"
wydawany był bez tzw. numeru ISSN, czyli nie był zarejestrowany w Bibliotece Narodowej,
jako oficjalne i legalne wydawnictwo, następnie, Ŝe uchwała Walnego Zebrania Towarzystwa z
1992 roku w sprawie zbierania składek nie jest realizowana, a takŜe, nie wiadomo nawet, czy
Towarzystwo ma konto bankowe, a na nim jakieś środki. Niestety tylko część tych spraw została
uporządkowana. W październiku 1998 roku Wydział Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w
Tarnobrzegu wydał postanowienie o rejestracji Towarzystwa i zmianie statutu w całości,
zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z10 stycznia 1992 r. Na wniosek Towarzystwa w kwietniu
1999 r, w Bibliotece Narodowej Warszawie zarejestrowano tytuł „Przegląd Rudnicki" i uzyskano
numer ISSS Zaktualizowano równieŜ konto Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Rudniku
nieuŜywane od kilku lat..

Nie udało się natomiast uregulować sprawy członkostwa i składek. Na podstawił
róŜnych dokumentów, w tym przede wszystkim list obecności na Zebraniach Walnych
stwierdzono, Ŝe od 1988 roku przez Towarzystwo „przewinęło się" około 80 osób, natomiast
lista wydanych legitymacji liczyła tylko 61 nazwisk, w tym osób, które nigdy nie
uczestniczyły w zebraniach Towarzystwa. W marcu 1999 r. do wszystkich osób, które w
jakikolwiek sposób zetknęły się z Towarzystwem wysłano deklaracje członkowskie z prośbą
o wypełnienie przez zainteresowanych jego działalnością i zwrot do Zarządu, a takŜe ź próśb?
o opłacanie składek, które zostały ustalone w wysokości 1 złotego miesięcznie. Deklaracja
wypełniło 20 osób, natomiast składki za rok 1999 opłaciło osób 19, natomiast za lata 2000
2001 juŜ nikt. Nie udało się zatem zweryfikować liczby członków Towarzystwa, chyba, Ŝe
uznamy, Ŝe jego członkami są tylko osoby, które złoŜyły deklaracje. Jedną z konsekwencji
tego jest, Ŝe na przykład nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zgodnie ze statutem Zebranie
Walne jest waŜne. Uporządkowanie tej sprawy, podobnie jak sprawy składek będzie jednym
z zadań, jakie staną przed nowym Zarządem TMZR.
Ad. 2. Wydawanie „Przeglądu Rudnickiego".
Postulat wydawania „Przeglądu Rudnickiego" był jednym z głównych zgłoszonych w trakcie
Zebrania Walnego w roku 1998, jak równieŜ kolejnego zebrania członków Towarzystwa w
kwietniu 1999, w którym uczestniczyło ok. 30 osób. W trakcie tego zebrania dyskutowano m.in. nad
ewentualną zmianą formuły „Przeglądu," jego szaty graficznej, uznając jednak, Ŝe naleŜy
utrzymać zarówno format, jak i wzór okładki, natomiast jeśli chodzi o treść, to więcej miejsca
naleŜy poświęcać bieŜącemu Ŝyciu miasta i gminy. Pod koniec kwietnia 1999 roku udało się
wydać pierwszy po przerwie, a 18 kolejny numer „Przeglądu Rudnickiego". W roku 2000
wydano numer 19, natomiast do końca czerwca roku 2001 ukazały się kolejne dwa, w tym
numer ostatni -21 - o charakterze monograficznym, poświęcony w całości Zjazdowi
Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Rudniku. Łącznie zatem w czasie kadencji obecnego
Zarządu TMZR ukazały się cztery numery „Przeglądu Rudnickiego": 18 (1/1999), 19 (1/2000),
20 (1/2001), 21 (2/2001). Wszystkie wydane numery „Przeglądu" były finansowane w całości bądź
przewaŜającej części z dotacji Urzędu Miasta i Gminy, ponadto ze środków TMZR
pochodzących ze sprzedaŜy poprzednich numerów zebranych składek. Nakład poszczególnych
numerów wynosił od 400 do 300 egzemplarzy.
Podstawowym problemem związanym z wydawaniem „Przeglądu Rudnickiego" jest
brak tekstów. Po prostu nie ma chętnych do pisania w nim. Większość tekstów w numerów
18, 19 i 20 była autorstwa członków zarządu Towarzystwa, którzy teŜ je redagowali. Nie
udało się namówić do współpracy nauczycieli, poza nielicznymi wyjątkami, a takŜe
młodzieŜy. W roku 2000 ukazał się tylko jeden numer „Przeglądu", bo po prostu nie było z
czego go złoŜyć kolejnego.
Drugim problemem jest dystrybucja. Część nakładu kolejnych numerów „Przeglądu
Rudnickiego" była rozdawana bezpłatnie Radnym, członkom Towarzystwa, kilkadziesiąt
sztuk przekazywano do Urzędu Miasta i Gminy w celach promocji Rudnika, po kilkanaście
egzemplarzy - zgodnie z przepisami - rozsyłano do Biblioteki Narodowej i głównych
bibliotek uniwersyteckich, po kilka egzemplarzy przy okazji róŜnych spotkań przekazywane
innym Towarzystwom Regionalnym. Jednak większą część starano się sprzedać, by
uzyskane środki móc wydawać kolejne numery. Pomimo, Ŝe „Przegląd Rudnicki" był
rozprowadzany przez kioski oraz Miejski Dom Kultury, a takŜe częściowo przez Urząd
Miasta i Gminy, zaś cena Ŝadnego z numerów w sprzedaŜy nie przekroczyła 3 zł, nie udało
się nigdy sprzedaŜ nawet połowy nakładu. Wskazuje to, Ŝe zainteresowanie „Przeglądem
Rudnickim" wśród mieszkańców Rudnika jest znikome, bo jak moŜna inaczej określić fakt,
Ŝe nawet rozdając go częściowo darmo, nie moŜna w prawie 10-cio tysięcznej gminie
rozprowadzić 200 sztuk „Przeglądu". NaleŜało by się być moŜe zatem zastanowić nad
celowością wydawania „Przeglądu Rudnickiego", bądź moŜe zmianą jego formuły, tak by

stała się bardziej atrakcyjna. Tu naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe na tle innych publikacji
wydawanych obecnie przez róŜnego rodzaju towarzystwa regionalne, samorządy bądź
róŜnego rodzaju organizacje pozarządowe, obecna formuła „Przeglądu Rudnickiego", zarówno
ze względu na treść jak i formę, jest wyraźnie anachroniczna.
Ad. 3. Współudział w organizowaniu „Dni Rudnika" i „Wikliny 2000 i 2001".
Towarzystwo przez dwa lata występowało i otrzymywało dotację z - Urzędu
Marszałkowskiego na organizowane imprezy „Wiklina 2000" i „Wiklina 2001". Były to
kwoty po 2000 i 3000 zł. Przeznaczano je na dofinansowanie imprez organizowanych przez
MDK. Środki te były rozliczane przez księgowość Domu Kultury. NaleŜy tu zwrócić uwagę,
Ŝe Towarzystwo, podobnie jak innego rodzaju tzw. organizacje pozarządowe, ma większe
moŜliwości w pozyskiwaniu środków na róŜnego rodzaju imprezy, czy ogólnie rozumiana.
działalność statutową, niŜ np. samorządy czy podległe im placówki kultury. Jest to jeden
argumentów za dalszym istnieniem Towarzystwa, mimo obecnego małego zainteresowania jego
działalnością ze strony mieszkańców.
Inna działalność:
Towarzystwo utrzymywało kontakty z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji
Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie, skąd otrzymano min. kilkanaście publikacji
ksiąŜkowych. Drogą wymiany z podobnym Towarzystwem działającym w JeŜowem uzyskano
równieŜ wydane przez nie 2 publikacje dotyczące JeŜowego i Zalesia. We wrześniu roku 1998
Towarzystwo prezentowało swoje wydawnictwa na wystawie poświęconej ruchowi regionalnemu
zorganizowanej przez WyŜszą Szkołę Humanistyczno-Przyrodniczą w Sandomierzu.
Nie udało się natomiast podjąć Ŝadnych działań odnośnie postulowanego od wielu lat
utworzenia muzeum regionalnego w Rudniku.
Reasumując, działalność Towarzystwa w ciągu ostatnich trzech lat w zasadzie
ograniczała się, podobnie jak to miało zresztą miejsce wcześniej, do wydawania „Przeglądu
Rudnickiego" oraz pomocy w pozyskiwaniu środków na imprezy organizowane przez MDK.
Informacja o finansach TMZR w okresie kwiecień 1998 - wrzesień 2001:
Stan konta w chwili rozpoczęcia kadencji (31.03.1998):
12,68 zł
Stan konta w dniu 31.12.1999 r.
1.920,11 zł
W tym: dotacja UMiG na „Przegląd Rudnicki" - 1.697,31
dochód ze składek i sprzedaŜy „Przeglądu Rudnickiego" - 239 zł
Wydatki w 2000 r. - druk „Przeglądu Rudnickiego" - 918,63 zł
Stan konta w dniu 31,12.2000 r.
1,001,04 zł
Dotacja UMiG dla
„Przeglądu Rudnickiego" - l .000,- zł
Dochód ze sprzedaŜy „Przeglądów" - 688,-zł
Wydatki-druk nr 20 i 21 „Przeglądu Rudnickiego"-2.640,72 zł
Stan konta na dzień 31.08.2001
5,24 zł

