ZARZĄD
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI RUDNICKIEJ

im. ks. Franciszka Nicałka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES KADENCJI
OD 4 LISTOPADA 2001 ROKU DO 4 LISTOPADA 2004 ROKU

4 listopada 2001 roku odbyło się Walne Zebranie członków TMZR. Wybrano Zarząd
w następującym składzie:
Marek Florek
- prezes
Krystyna Wójcik
- wiceprezes
Andrzej Wołcz
Genowefa Szast

- wiceprezes
- sekretarz

Kazimierz Socha - skarbnik
Małgorzata Sztaba - członek
Józef Sztaba
- członek,
oraz Komisję Rewizyjną do której weszli:
Andrzej Olak
Wiktoria Serafin
Jan Maciej Łyko

- przewodniczący
- członek
- członek

Po bezczynności Zarządu, trwającej do kwietnia 2002 roku, prezes Marek Florek
złoŜył rezygnację z pełnionej funkcji. 14 kwietnia 2002 roku nowym prezesem został
Marian Pędlowski. Kolejna zmiana w składzie Zarządu zaszła 19 lutego 2004 roku.
Po rezygnacji Józefa Sztaby, nowym członkiem został Michał Rosół.
W okresie kadencji, trwającej praktycznie od pół roku krócej, odbyło się dziewięć
posiedzeń Zarządu.
Zarząd swoje obowiązki wykonywał społecznie, bez Ŝadnego wynagrodzenia,
w jakiejkolwiek postaci.
Zarząd w tym okresie:
1. Uporządkował dokumentację Towarzystwa.
W przejętej dokumentacji Towarzystwa znajdowały się dokumenty załoŜycielskie
i rejestracyjne Towarzystwa, protokóły z Walnych Zebrań , oraz pisma, dotyczące
róŜnych zagadnień. Nie organizowano w okresach corocznych Walnych Zebrań
Zwyczajnych (Sprawozdawczych), lecz jedynie co trzy lata, Zebrania SprawozdawczeWyborcze. Zarządy nie opracowywały np. rocznych preliminarzy budŜetowych,
programów działania. Zarządy nie przygotowywały rocznych sprawozdań ze swojej
działalności. Brak było uchwał Walnych Zebrań, a takŜe protokołów z posiedzeń

2. Uregulował kwestię członkostwa w Towarzystwie.
Na litach z kolejnych lat znajdowało się od 31 do ponad 82 osób. Były na niej osoby
od dawna nie Ŝyjące, oraz od dawna przebywające poza granicami kraju. Nie moŜna
było zatem ustalić, ilu faktycznie Towarzystwo liczyło członków. Aktualnie na liście
członków znajduje się 51 osób.
3. Opracował nowe druki deklaracji członkowskiej.
4. Przygotował nowe legitymacje członkowskie.
5. Sporządzał preliminarze budŜetowe na lata 2002-2004.
Preliminarz taki został sporządzony po raz pierwszy od utworzenia Towarzystwa.
6. Sporządzał sprawozdania z działalności w latach 2002-2004.
7. Opracował projekt nowego Statutu Towarzystwa oraz kolejną zmianę.
Treść statutu była tak bardzo archaiczna, Ŝe zmiana polegała praktycznie
na przygotowaniu całej nowej jego treści.
8. Doprowadził do rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym składał
wnioski o dokonanie zmian w rejestrze, a takŜe o nadanie statusu organizacji
poŜytku publicznego.
Zgodnie z nowymi przepisami Towarzystwo, jako stowarzyszenie, miało obowiązek
dokonania ponownej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowych. Rejestracji tej dokonał
dopiero nowy Zarząd (postanowienie KRS-u z dnia 16 października 2002 roku. Od tej
daty Towarzystwo uzyskało pełną osobowość prawną i stało się pełnoprawnym
podmiotem praw i obowiązków. Otrzymanie statusu organizacji porządku publicznego,
wiąŜe się z dodatkowymi obowiązkami, ale teŜ wieloma przywilejami, w szczególności w
zakresie moŜliwości pozyskiwania dotacji.
9. Wystąpił z wnioskiem o nadanie godności honorowych dla członków
Towarzystwa.
Zarząd w uznaniu zasług poniesionych dla Towarzystwa przez Państwa Chmielów,
przez Pana Edwarda Sekulskiego, Panią Genowefę Szast i Pana Kazimiera Sochę,
złoŜył Walnemu Zebraniu wniosek o przyznanie najwyŜszych wyróŜnień Towarzystwa.
Otrzymali oni tytuły Honorowych i ZasłuŜonych Członków TMZR.
10. Doprowadził do wykonania strony internetowej Towarzystwa.
Autorem strony i jej administratorem jest Patryk Sobota. To dzięki Patrykowi nasze
Towarzystwo zaistniało w świecie. Strona pojawiła się pod koniec 2002 roku
i do chwili obecnej korzystano z niej ponad sześć tysięcy razy. Najczęściej odwiedzana
była przez mieszkańców kraju, a w dalszej kolejności: Stanów Zjednoczonych, Francji,
Izraela, Austrii, Niemiec, Holandii, Rosji, a takŜe przez mieszkańców Afryki.
11. Uzyskał zgodę Banku Spółdzielczego w Rudniku na obniŜenie kosztów obsługi
konta bankowego.
Dzięki naszym staraniom dyrektor banku wyraził zgodę na radykalne obniŜenie kosztów
obsługi naszego konta.
12. Powierzył Pani Marii Kowalskiej - pracownikowi Banku Spółdzielczego
w Rudniku prowadzenie dokumentacji księgowej Towarzystwa.
Po raz pierwszy w całym okresie działalności Towarzystwa, sporządzanie czynności
technicznych, jak np. przelewu bankowego, oraz prowadzenie dokumentacji finansowej,
wykonywane jest profesjonalnie. Pani Maria wykonuje te czynności równieŜ społecznie.
13. Do Rady Regionalnej Towarzystw Kultury Województwa Podkarpackiego oraz do
Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w
Ciechanowie, przesłał aktualną informację o zmianach, które nastąpiły w
Towarzystwie.
Zarząd przejawiał troskę o to, aby informacja o istnieniu naszego Towarzystwa było
moŜliwie najszerzej rozpowszechniana.

14. Do Starosty NiŜańskiego, corocznie przesyłał informacje o stanie organizacyjnym
Towarzystwa,
sprawozdania
z
działalności
wraz
z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o stowarzyszeniach. Starosta sprawuje
bowiem nadzór na ich działalnością. Nie zdarzyło się, aby przesyłane uchwały
i sprawozdania były kwestionowane pod względem prawnym.
15. Zlecił wykonanie pieczątek Towarzystwa: nagłówkowej i imiennych dla
funkcyjnych członków Zarządu.
Towarzystwo posiadało dotąd jedną pieczątkę nagłówkową i to zawierającą błąd
w pisowni nazwy miasta. Sporządzono nową pieczątkę nagłówkową oraz dwie pieczątki
imienne.
16. Do Marszałka Województwa i Wojewody Podkarpackiego, składał wnioski o
dofinansowanie Międzynarodowego Pleneru Wikliny Artystycznej oraz kolejnych
edycji „Wikliny Rudnik nad Sanem”.
Towarzystwo corocznie było współorganizatorem „Wikliny”. Środki uzyskane
z budŜetu województwa i budŜetu wojewody, Towarzystwa przekazywało
na organizację tych imprez.
17. Składał wnioski o dofinansowanie Towarzystwa z budŜetu Gminy.
Uzyskana dotacja w kwocie 1000 złotych rocznie, była przeznaczana
na dofinansowanie kosztów wydawania „Przeglądu Rudnickiego”.
18. Udzielił Waldemarowi Grochowskiemu poparcia w wyborach burmistrza gminy i
miasta Rudnika nad Sanem.
Zarząd jednoznacznie opowiedział się za poparciem w wyborach na burmistrza
Waldemara Grochowskiego.
19. Ogłosił konkurs plastyczny na logo Towarzystwa i „Przeglądu Rudnickiego”
Na konkurs wpłynęło ponad 80 prac. Efektem konkursu było przyjęcie przez Zarząd logo
Towarzystwa oraz logo „Przeglądu Rudnickiego”. Dotąd, ani Towarzystwo, ani „PR”, nie
posiadały swoich symboli graficznych.
20. Prowadził starania o pozyskanie nowych członków Towarzystwa.
Dzięki nim na zweryfikowanej liście członków Towarzystwa znalazło się 51 członków.
Największym sukcesem było przystąpienie do Towarzystwa jedenastu nowych członków
w wieku od 18 do 23 lat. Po raz pierwszy w historii Towarzystwa utworzono Sekcję
młodzieŜową.
21. W gablocie przed Urzędem Gminy i Miasta urządzono wystawę fotograficzną pt.
„Moja Mała Ojczyzna”.
Józef Sztaba prezentował w niej własne fotografie, obrazujące piękno Ziemi Rudnickiej.
Wystawy cieszyły się duŜym zainteresowaniem.
22. Podjął inicjatywę prowadzenia kroniki Towarzystwa.
Po raz pierwszy prowadzona jest kronika Towarzystwa w formie „papierowej”.
Z niezwykłą starannością kronikę prowadzi ElŜbieta Kiszko.
23. Ustanowił ks. Franciszka Nicałka patronem Towarzystwa.
Po raz pierwszy Towarzystwo ma swojego patrona. Bezapelacyjnie został nim ks.
Nicałek, jeden z pierwszych badaczy historii Ziemi Rudnickiej.
24. Do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem złoŜył wniosek
o podjęcie działań w zakresie uchwalenia przez Radę Miejską w Rudniku nad
Sanem zasad nadawania godności: „Honorowego Obywatela Rudnika nad
Sanem” oraz „ZasłuŜonego dla Rudnika nad Sanem”.
Rudnik nad Sanem jest jednym z miast, które nie podjęły dotąd uchwał, regulujących
moŜliwość przyznawania miejskich godności honorowych. Nasz wniosek pozostał bez
odpowiedzi.
25. Do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem złoŜył wniosek
o wykonanie nowej tablicy za pomniku hr. Hompescha o pierwotnej treści
i zorganizowanie uroczystości jej odsłonięcia podczas 5. edycji Dni Rudnika,
naukowych takŜe wykładów naukowych o tematyce wikliniarskiej.

Dzięki starej pocztówce Andrzej Olak, ustalił treść napisów, jakie znajdowały się
na pierwszym, oryginalnym postumencie na którym znajdowało się popiersie hr.
Hompescha. Napisy te były zupełnie odmienne od tych, które aktualnie znajdują się
na postumencie. Ten wniosek równieŜ pozostał bez odpowiedzi.
26. Zapoznał się z informację Leszka Popowicza o staraniach nadania Liceum
Ogólnokształcącemu w Rudniku imienia „Orląt”.
Leszek Popowicz zapoznał Zarząd z trwającymi od 1986 roku, bezowocnymi staraniami
o nadanie rudnickiemu Liceum imienia „Orląt”.
27. Do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem złoŜył pisemną prośbę
o przyspieszenie prac nad wykonaniem nowej gabloty informacyjnej przed
budynkiem Urzędu Gminy i Miasta, której część wykorzystana byłaby dla
potrzeb Towarzystwa.
Zarząd od dawna zamierzał wykonać własną gablotę, w której zamieszczałby bieŜące
informacje z działalności wraz ze stałą fotogalerią. Burmistrz obiecal, Ŝe planuje
wykonanie nowej gabloty dla Urzędu Miasta i Gminy, a jej część udostępni dla potrzeb
Towarzystwa. Niestety mimo upływu planowanego terminu, gablota nie została
wykonana.
28. Do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem złoŜył pisemną prośbę
o zwiększenie dotacji dla potrzeb Towarzystwa, z przeznaczeniem
na zakup cyfrowego aparatu cyfrowego i dyktafonu dla potrzeb Kolegium
Redakcyjnego „Przeglądu Rudnickiego”.
Bez aparatu cyfrowego, dyktafonu oraz skanera, przygotowanie materiałów
do „Przeglądu Rudnickiego” było bardzo utrudnione i wydłuŜało czas przygotowania do
druku. Z dotacji z budŜetu Gminy zakupiono dyktafon, ze środków własnych – skaner.
Pozostaje do zakupu aparat cyfrowy.
29. Do ambasadora Austrii w Polsce, ambasadora Czech w Polsce,
do ambasadora Polski w Czechach, oraz polskiego konsulatu w Brnie, przesłał
pisemną prośbę o pomoc w poszukiwaniu informacji o hr. Ferdynandzie
Hompeschu.
śadna z tych instytucji nie udzieliła Ŝadnej pomocy, a nasze pisma pozostały bez
odpowiedzi. Do prezydenta RP została skierowana skarga na działalność polskich
ambasad i konsulatu.
30. Do
Stowarzyszenia
Klon
–
Jawor
przesłał
aktualną
informację
o Towarzystwie.
Umieszczenie informacji o Towarzystwie jest jedną z form jego promocji.
31. Członkowie Sekcji młodzieŜowej uczestniczyli w rowerowej Wyprawie do źródeł
Rudnej.
32. Do Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych, przesłał ankietę
o wydawanym przez Towarzystwo kwartalniku „Przegląd Rudnicki”.
33. Organizował spotkanie autorskie z:
- Janem Maciejem Łyko, rudnickim rzeźbiarzem,
- dr. Janem Maciejem Zarębskim, znanym działaczem społecznym, regionalistą ze
Staszowa,
- młodymi, rudnickimi poetami,
- prof. Januszem Paszyńskim z Warszawy (uczestnikiem Powstania Warszawskiego),
- ze Stanisławem Zygmuntem, rudniczaninem, znanym warszawskim satyrykiem.
34. Podjął uchwałę o przystąpieniu Towarzystwa do Ruchu Stowarzyszeń
Regionalnych RP.
35. Zatwierdził do druku album Genowefy Szast i Józefa Sztaby pt. „Piękno Ziemi
Rudnickiej”.
Album będzie pierwszym wydawnictwem naszego Towarzystwa. UkaŜe się
w I półroczu 2005 roku.
36. Przygotował pocztówki, obrazujące Ziemię Rudnicką.
Pocztówki ukaŜą się w I kwartale 2005 roku.

Po raz pierwszy w historii Towarzystwo wyda pocztówki. Będzie to kolejna forma
promocji naszego miasta. UkaŜą się w I kwartale 2005 roku.
37. 18 października 2004 roku prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Rudnickiej i prezes Zarządu Towarzystwa Ziemi NiŜańskiej, podpisali List
intencyjny o współpracy obu Towarzystw, a Zarząd podjął uchwałę
o nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Ziemi NiŜańskiej.
Będzie to pierwsze porozumienie o współpracy, jakie nasze Towarzystwo nawiązało ze
stowarzyszeniem o podobnym profilu działalności.
38. W okresie kadencji Zarząd zorganizował cztery Walne Zgromadzenia
Towarzystwa: jedno nadzwyczajne, dwa sprawozdawcze i jedno sprawozdawczowyborcze.
W czerwcu 2004 roku prezes zarządu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Powiatu NiŜańskiego, podczas którego przedstawił historię
oraz działalność Towarzystwa. Członkom Komisji wręczył ostatni wówczas numer „Przeglądu
Rudnickiego”.
W okresie sprawozdawczym
w składzie:

działało Kolegium

Redakcyjne „Przeglądu Rudnickiego”

Genowefa Szast (do czerwca 2004r.)
Zyta Kwiecień
Maria Lachowicz
Joanna Maczuga
Danuta Półchłopek
Wiktoria Serafin
Krystyna Wójcik
Wojciech Kania – sekretarz
Marian Pędlowski – redaktor naczelny
które od połowy 2002 roku do końca 2004 roku wydało 10 numerów.

