
Protokół Nr XXXIX/17 

z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 29 maja 2017 r. 

 

Czas trwania sesji: ok. 13.05 – 14.40. 

Miejsce obrad: Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. 

Przebieg sesji – ogólny opis i streszczenie wypowiedzi: 

 

Otwarcie sesji i powitanie gości.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach p. Józefa Misiurę: Wysoka Rado! Otwieram 39 

sesję Rady Miejskiej w Ropczycach! Wysoka Rado, Szanowni Goście - Panie i Panowie! 

Szanowni Księża, Panie Burmistrzu, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, Drodzy Uczniowie 

Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach! Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej, świąteczny 

nastrój, wspólne złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami osób, które są lokalnymi 

osobowymi symbolami Ropczyc – to obchody Dnia Samorządu Terytorialnego ustanowionego 

na dzień 27 maja. Dzisiejszą uroczystością akcentującą Dzień Samorządu Terytorialnego 

również podkreślamy 655 rocznicę założenia naszego miasta Ropczyce i otwieramy jego  

święto a więc 40-te Dni Ziemi Ropczyckiej. Szanowni Państwo, pozwolę sobie nawiązać do 

historycznych uwarunkowań, myśli przewodniej dzisiejszej uroczystej sesji, a więc święta 

samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w Polsce wyrasta z tradycji sięgających XVIII 

wieku. Na przestrzeni naszej historii były lata kiedy odgrywał dużą rolę w kształtowaniu  

i organizowaniu życia mieszkańców oraz były czasy gdy był zmarginalizowany i zniesiony. Po 

różnorodnych przemianach i wydarzeniach nadszedł czas, symboliczny rok 1989, zmiany 

ustroju państwa, kształtowania się woli i programu politycznego, oraz poparcia społecznego, 

co obejmowało również reaktywację samorządu gminnego. Rzeczywiste przywrócenie 

instytucji samorządu terytorialnego to rok 1990, kiedy to  8 marca ustawodawca uchwalił 

ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej i następnie 27 maja odbyły się pierwsze demokratyczne wybory  samorządowe do rad 

gmin miast i wsi. Samorządowi gminnemu zostało powierzone wykonywanie istotnej części 

zadań publicznych. Podmiotem była gmina czyli społeczność lokalna zamieszkała na 

określonym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy. Od 1999 roku 

funkcjonuje trójszczeblowy samorząd terytorialny a więc gminny, powiatowy i wojewódzki. 

Obecnie mija 27 lat od utworzenia samorządu gminnego i jest to VII już kadencja.  

W działalności samorządu wiele tysięcy mieszkańców ma  udział, przez to, że mają prawo 

wybierać i być wybierani, do władz samorządowych. Przez minione 27 lat zgromadzono wiedzę 

i doświadczenie, przeobrażono miasta i wsie, co widać wokoło. Szanowni Państwo, Panie  

i Panowie – działalność i praca wasza osobista lub firm i instytucji, które reprezentujecie – to 

cegiełki duże i małe w dzisiejszym wizerunku naszego miasta i gminy Ropczyce.  Dzisiejsza 

uroczysta sesja - Dzień Samorządu Terytorialnego - jest okazją do przekazania Wam wyrazów 

szacunku i podziękowań, a także okazją do refleksji nad wspólnymi dokonaniami na rzecz 

rozwoju naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo – Panie i Panowie! W imieniu Rady 

Miejskiej w Ropczycach a także burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka dziękuję wam bardzo 

serdecznie za przyjęcie zaproszenia i waszą tutaj obecność. Proszę mi wierzyć, że mam 

ogromny zaszczyt, że już kolejny raz mogę was państwo właśnie na tych obchodach Dnia 

Samorządu Terytorialnego powitać. Bardzo serdecznie witam was wszystkich, witam 

proboszcza parafii, dziekana dekanatu ropczyckiego księdza dziekana Leopolda Kordasa, 

wicedziekana, proboszcza parafii Świętego Michała Archanioła księdza Tadeusza Mieleszkę, 

proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego księdza prałata dr Stanisława Mazura, księdza 

Wojciecha Styczyńskiego z parafii Świętej Anny,  proboszcza parafii świętego Michała 

Archanioła w Małej księdza Jacka Piroga, serdecznie witam, jest nam niezmiernie miło gościć 

Wicewojewodę Podkarpackiego pana Piotra Pilcha, serdecznie witam przedstawicieli miasta 



Stropkov na Słowacji, miasta zaprzyjaźnionego z Ropczycami, a wśród nich pana Ondreja 

Brendzę primatora, pana Stanislava Humenika prednostę, przedstawiciela kultury w Stropkovie 

pana Tibora Kubickę, witam samorządowca z sąsiedniej gminy wójta pana Marka Tęczara, 

witam przedstawicieli instytucji wojewódzkich, a wśród nich prezesa Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie pana Franciszka Kosiorowskiego, witam wśród 

nas przedstawicieli ropczyckiej ziemi, przedsiębiorców, a wśród nich pana Jana Niwę Prezesa 

firmy NIWA,  Zasłużonego dla Ropczyc, witam Zasłużoną dla Ropczyc panią Genowefę 

Zygmunt, Zasłużoną dla Ropczyc  panią Elżbietę Bizoń,  witam Honorowego Obywatela 

Ropczyc pana Stanisława Misztala, witam  pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej 

pierwszej kadencji pana profesora Wiesława Żylskiego, witam  dyrektora Niepublicznego 

Zespołu Szkół w Ropczycach pana Stanisława Fąfarę, witam prezesa Zarządu ZM Invest  

w Ropczycach pana Leona Marcińca, witam wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP 

Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Powiatowego Zarządu OSP w Ropczycach pana profesora 

Władysława Tabasza, serdecznie witam wasze rodziny wcześniej wyczytanych, witam 

komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera pana Jacka Roga, 

witam Komendanta Policji w Ropczycach nadkomisarza pana Wojciecha Raka, witam 

powiatowego lekarza weterynarii panią Katarzynę Oleś-Bizoń, witam dyrektora do spraw 

medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach pana doktora Jacka Huka, witam 

przedstawicieli firm i zakładów, a wśród nich pana Krzysztofa Walczyka prezesa firmy 

Cerplast, pana Stanisława Przywarę i pana Marka Fereta współwłaścicieli firmy Elmix, pana 

Tadeusza Walczyka właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Hutmag, 

właściciela Firmy Wod-Klik, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego pana Ludwika Parę, bardzo serdecznie witam szefów banków 

pana Tomasza Kasprzyckiego i pana Michała Daraża, witam kierownictwo i przedstawicieli 

instytucji edukacyjnych w naszej gminie a więc dyrektorów i zarządzających oświatą, bardzo 

serdecznie witam przewodniczących, prezesów i działaczy stowarzyszeń działających na 

terenie miasta i gminy Ropczyce, na czele z prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej panem Adamem Syplem Zasłużonym dla Ropczyc, witam prezesów jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Ropczyce na czele z prezesem panem 

Andrzejem Rachwałem, witam sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, 

samorządowców obecnej i przeszłych kadencji, witam kadrę kierowniczą urzędu miejskiego, 

jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, witam reprezentację pracowników Urzędu 

Miejskiego w Ropczycach oraz liczną delegację pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej, którzy dzisiaj będą honorowani odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami, witam 

przedstawicieli mediów przybyłych na dzisiejszą sesję w szczególności lokalnej prasy, bardzo 

serdecznie witam współgospodarzy dzisiejszej uroczystości, a więc burmistrza pana Bolesława 

Bujaka i radnych Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie 

witam, a dalszą część dzisiejszej sesji, proszę aby kolejne punkty dzisiejszego planu 

poprowadziła pani dyrektor Centrum Kultury pani Teresa Kiepiel. 

 

Prezentacja filmu o Ropczycach. 

Pani Teresa Kiepiel zaprosiła zebranych do obejrzenia filmu, który na zlecenie miasta i gminy 

Ropczyce przygotował rzeszowski oddział Telewizji Polskiej. Film składa się, z kilku krótkich 

archiwalnych fragmentów na temat Ropczyc od 1990 roku, przedstawiających ówczesne życie 

kulturalne i gospodarcze miasta. Pierwszy i ostatni fragment filmu odnosi się do 

współczesności. 

Projekcja filmu archiwalnego o Ropczycach. 

 

 



Wręczenie odznaczeń państwowych. 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że nastąpi uroczysty moment wręczenia odznaczeń 

państwowych. Z wnioskiem o nadanie Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią służbę wystąpił 

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym w pracy 

społecznej i zawodowej na rzecz miasta i gminy Ropczyce oraz Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Ropczycach. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczenia odznaczeń 

dokona Wicewojewoda Podkarpacki pan Piotr Pilch. 

Poprosiła wszystkich o powstanie.  

Poinformowała, że na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: pani Maria Bochenek, pan Józef Drozd, pan 

Krzysztof Nykiel.  

Wręczenie odznaczeń wymienionym osobom przez Wicewojewodę Podkarpackiego pana 

Piotra Pilcha. 

 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że na wniosek Wojewody Lubelskiego, za zasługi  

w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został 

pan Zdzisław Duliban. 

Wręczenie odznaczenia panu Zdzisławowi Dulibanowi przez Wicewojewodę Podkarpackiego 

pana Piotra Pilcha. 

 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe  

i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym 

Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: pani Maria Żerkowska, pani Grażyna 

Bereś, pani Teresa Lorenc, pan Jacek Kasprzyk, pan Zbigniew Nowacki, pan Roman Moskwa, 

pan Marian Paśko, pan Jacek Przywara, pan Wiesław Skiba, pan Marian Tokarz, pan Florian 

Żuczek. 

Wręczenie odznaczeń wymienionym osobom przez Wicewojewodę Podkarpackiego pana 

Piotra Pilcha. 

 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni 

zostali: pan Józef Brzoza i pan Józef Ochał. 

Wręczenie odznaczeń wymienionym osobom przez Wicewojewodę Podkarpackiego pana 

Piotra Pilcha. 

 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni 

zostali: pani Beata Darłak, pani Anna Zegar, pan Wojciech Róg, pan Waldemar Cholewa. 

Wręczenie odznaczeń wymienionym osobom przez Wicewojewodę Podkarpackiego pana 

Piotra Pilcha. 

 

Pan Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki - Szanowni Księża, Panie Burmistrzu, Panie 

Przewodniczący Rady wraz z Radnymi, Szanowni Goście ze Słowacji. Bardzo się cieszę, że 

miasto partnerskie uczestniczy w uroczystościach swojego odpowiednika polskiego, to wielkie 

również i wyróżnienie, że możecie państwo tutaj być wraz ze społecznością Ropczyc. Szanowni 

Państwo, chciałbym wszystkich państwa serdecznie pozdrowić również w imieniu pani 

Wojewody Ewy Leniart a przede wszystkim chciałbym złożyć gratulacje wszystkim 

odznaczonym. Bardzo się cieszę, to dla mnie zaszczyt, że mogę państwu wręczyć medale 



przyznane przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Również cieszę się z tego, że jest tych medali tak 

dużo. Nie wszędzie burmistrz czy inne organy składają do wojewody tyle wniosków ale to też 

świadczy o tym jak silne jest tutaj poczucie więzi z małą ojczyzną. Widzieliśmy na tym filmie 

jak się zmieniały Ropczyce. Sam przez Ropczyce przejeżdżałem dziesiątki razy i to było 

miejsce, gdzie wszyscy wspominali, że ciężko przejechać i ciężko w ogóle wjechać, ale z jednej 

strony obwodnica, z drugiej strony autostrada, polepszyło się niesamowicie. To jest osiągnięcie 

tak jak i wiele innych, ostatnia inwestycja Rolls Royce, państwa. Za to serdecznie dziękuję ale 

również gratuluję bo to samo nie przychodzi. 27 lat temu jak była wdrażana reforma, sam 

pamiętam jakie były obawy, że nie wiadomo czy ludzie na dole sobie dadzą radę, czy potrafią 

zarządzać mieniem, przecież nie mają żadnego doświadczenia. Pan burmistrz doskonale 

pamięta również te obawy a teraz wiemy, że po tych latach przez wszystkich ta reforma jest 

oceniana jako jedna z najlepszych i najbardziej udanych. Dlatego też cieszę się, że został 

ustanowiony 17 lat temu Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to dzień w którym można się 

spotkać i również rozmawiać i wspominać, co się dobrego zrobiło, jakie są plany na przyszłość. 

Chciałbym jeszcze raz serdecznie państwu pogratulować, podziękować za pracę, w większości 

jest to praca społeczna i prosić o jeszcze. Wszystkiego najlepszego dla Ropczyc i dla 

wszystkich państwa. 

 

 

Wręczenie aktów nadania tytułu Zasłużony dla Ropczyc. 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że nastąpi teraz wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla 

Ropczyc” poprzedzone charakterystyką osób wyróżnionych. Tytuł „Zasłużony dla Ropczyc”  

jest nadawany od 2014 roku. Na wniosek Burmistrza Ropczyc i Kapituły tytuł nadaje Rada 

Miejska poprzez uchwałę. Stosowne uchwały zostały podjęte na sesji Rady Miejskiej 28 

kwietnia 2017 roku. Tytuły przyznaje się osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom 

społecznym za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej, edukacyjno-kulturalnej, 

gospodarczej i społecznej. Wyrażają one szacunek i wiążą się z uhonorowaniem laureata aktem 

nadania oraz statuetką o nazwie ropczycki sokół.  

 

Prezentacja sylwetki pana Stanisława Fąfary uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Ropczyc”   

przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Ropczycach – panią Teresę Rachwał: 

Stanisław Fąfara - nauczyciel, specjalista kształcenia zawodowego, samorządowiec, obecnie 

od 2007 r. dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół w Ropczycach. Swoją pracę zawodową 

związaną z edukacją podjął w 1969 roku i kontynuował ją przez ponad 33 lata. Przez 15 lat był 

zastępcą dyrektora ds. pedagogicznych w ówczesnym Zespole Szkół, następnie został jego 

dyrektorem, szefował także ropczyckiemu Centrum Kształcenia Praktycznego. W latach 1994-

2002 był radnym miejskim, członkiem Zarządu Miasta i pełnił funkcję Przewodniczącego 

Komisji zdrowia, ładu i porządku publicznego. Był inicjatorem założenia Stowarzyszenia 

„Bezpieczne Miasto". Następnie w latach 2002-2006 w wyborach bezpośrednich został 

wybrany Burmistrzem Ropczyc. Za jego kadencji powstał Zakład Gaśnic w Ropczycach, 

oddana została tzw. obwodowa północna łącząca Ropczyce z Brzezówką, skanalizowana 

została Lubzina, Brzezówka i osiedle Czekaj. Oddany został wówczas do użytku budynek 

Centrum Kultury, wielofunkcyjny budynek na osiedlu Granice, zmodernizowano Wiejskie 

Centrum Kultury w Gnojnicy, budynek szkolny na osiedlu Czekaj. Burmistrz Fąfara miał też 

swój udział w budowie hali widowiskowo-sportowej. W swojej pracy zawodowej pełnił 

również funkcję członka Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Rolniczej w Ropczycach 

wspierając władze uczelni w jej rozwoju. Był radnym powiatowym, członkiem Zarządu 

Powiatu, przewodniczącym Komisji Edukacji Kultury i Sportu. Obecnie działa aktywnie  

w Zarządzie pełniąc funkcję prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia 



Inżynierów i Mechaników Polskich przy Zespole Szkół w Ropczycach. Przewodniczy 

Zarządowi Koła Pszczelarskiego w Ropczycach, udziela się także w ropczyckim Kole 

Wędkarskim. W 2014 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski. Dyrektor Fąfara całe życie zawodowe związany jest z edukacją i nauczaniem młodych 

pokoleń, to specjalista od kształcenia zawodowego. Zawsze starał się stwarzać młodym idealne 

warunki do zdobycia wymarzonego zawodu. Za całokształt osiągnięć zawodowych oraz 

działalność edukacyjno-kulturalną otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Ropczyc”. 

 

Wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” oraz statuetki „Sokół ropczycki” panu 

Stanisławowi Fąfarze przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Prezentacja sylwetki pana Leona Marcińca uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Ropczyc”   

przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach – pana Grzegorza Bielatowicza: 

Leon Marciniec - obecnie prezes zarządu ZM Invest S. A., którą kieruje od 2005 roku. W latach 

1990 – 1996 zaczynał na stanowisku dyrektora naczelnego Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów. 

Odpowiadał za przeprowadzenie gruntownej restrukturyzacji w związku z wprowadzeniem  

w Polsce od 1990 r. zasad „gospodarki rynkowej”. Przeprowadzenie tych reform i dobre wyniki 

ekonomiczne pozwoliły, w tym trudnym okresie, na dalszy umiarkowany rozwój firmy. 

Następnie w latach 1996 – 2000 kierował największą w Polsce hurtownią części 

motoryzacyjnych MOTO-HURT, równolegle w latach 1998-2000 doprowadził do przejęcia od 

Wojewody Podkarpackiego będącego w likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego  

w Ropczycach. Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji, udało się kontynuować działalność. 

W 2000 r. z inicjatywy Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. tworzył od podstaw firmę 

ZM Service, która skutecznie pomagała Spółce „Matce" rozliczać należności głównie z hutami 

oraz generować dodatkowe dochody. W 2002 r. po kilku miesiącach negocjacji doprowadził 

do sfinalizowania transakcji zakupu przez grupę miejscowych biznesmenów, likwidowanego 

Mostostalu Ropczyce od Mostostalu Siedlce. W swojej pracy zawodowej zawsze dał się poznać 

jako dobry menager. Pan Leon Marciniec od lat uczestniczy czynnie w pracach Fundacji Ojca 

Pio oraz działalności charytatywnej na rzecz wielu organizacji pożytku publicznego, w tym 

także miejscowych szkół, klubów sportowych i ochotniczych straży pożarnych. W swej 

rodzinnej miejscowości – Gnojnicy był i jest uczestnikiem, wspierającym także materialnie, 

wielu ważnych dla miejscowej społeczności działań. Wspierał działania związane z gazyfikacją 

wsi, budową bazy dla klubu Inter Gnojnica, Wiejskiego Centrum Kultury, Ochotniczej Straży 

Pożarnej czy współfinansował wydanie publikacji monografii „Wieś Gnojnica". Podjął się 

szeregu inicjatyw, które służyły rozkwitowi gospodarczemu i społecznemu naszej małej 

ojczyzny. Za całokształt osiągnięć zawodowych, działalność społeczną oraz promocję miasta 

zostaje uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Ropczyc”. 

 

Wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” oraz statuetki „Sokół ropczycki” panu 

Leonowi Marcińcowi przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Prezentacja sylwetki pana Władysław Tabasza uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla 

Ropczyc”  przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Ropczycach – panią Teresę Rachwał: 

Władysław Tabasz - prawnik, socjolog i historyk, doktor habilitowany, profesor Staropolskiej 

Szkoły Wyższej w Kielcach, pracownik kontroli państwowej, samorządowiec i nauczyciel 

akademicki, mieszkaniec Ropczyc. Związany z naszym miastem od roku 1972. Promuje miasto 

i region, publikując artykuły i prowadząc wykłady o tematyce historyczno-socjologicznej. 

Profesor Tabasz prowadzi od wielu lat badania monograficzne i socjologiczne w mieście i na 

całej ziemi ropczyckiej, publikując efekty swoich ustaleń w licznych publikacjach, redaktor 

bądź współredaktor i recenzent m.in. monografii o wsi Gnojnica, o Granicach Ropczyckich,  



o Czekaju, o Wielopolszczyźnie, o Małej, o Kapeli „Kurasie”, o szkolnictwie podstawowym na 

obszarze powiatu ropczyckiego, o ropczyckim Liceum Ogólnokształcącym, o ropczyckich 

kowalach i kowalstwie pogranicza, o polonii ropczyckiej we Francji, o cmentarzach  

i cmentarzyskach w regionie. Jest regionalistą i jednocześnie ratownikiem zaangażowanym  

w działalność ochotniczych straży pożarnych i ich Związku. Przez kilka kadencji prezes 

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ropczycach, współinicjator pracy  

z uzdolnioną muzycznie młodzieżą zarówno w Szkole Muzycznej, jak również w orkiestrze 

dętej w Ropczycach. Współtworzył z kadrą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

ropczycki Uniwersytet III Wieku, będąc nadal jego stałym wykładowcą. Przez wiele lat był 

radnym miejskim, a następnie powiatowym, a także reprezentował samorząd ropczycki  

w Sejmiku Samorządowym w kadencji 1994-1998, piastując w nim funkcję 

wiceprzewodniczącego. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora oddziału banku w Ropczycach. 

Mimo ciągłego podejmowania nowych obowiązków zawodowych nieprzerwanie prowadzi 

działalność badawczą w zakresie dziejów miasta i regionu, którą to skutecznie rozsławia nasze 

miasto. Przez kilka kadencji pełnił funkcję społeczną prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Ropczyckiej, natomiast od 2014 roku jest członkiem zarządu tejże organizacji. Za całokształt 

działalności społecznej na rzecz upowszechnienia historii, kultury i działań prospołecznych 

oraz promocji dziedzictwa kulturowego miasta Ropczyce zostaje uhonorowany tytułem 

„Zasłużony dla Ropczyc”. 

 

Wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Ropczyc” oraz statuetki „Sokół ropczycki” panu 

Władysławowi Tabaszowi przez Burmistrza Ropczyc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Pan Władysław Tabasz - Szanowni, Dostojni Państwo, pozwólcie, że powiem parę słów. Miło 

słyszeć o środowisku, mieście w którym się mieszka. Nie zawsze na co dzień sobie 

uzmysławiamy, że jesteśmy częścią wspólnoty. Ta wspólnota na nas oddziałuje. My 

oddziałujemy na wspólnotę. W jakiś sposób piętno zamieszkania, pochodzenia odciska się. 

Czuć i widać wówczas, kiedy od miejsca zamieszkania, od miejsca pochodzenia jest się na tyle 

daleko, żeby zacząć już tęsknić. Człowiek tego nie czuje będąc tu na co dzień. Ale jak się oddali 

to nawet nad morzem będąc polskim czy chorwackim numery rejestracyjne RRS sprawiają 

przyjemność. To jest właśnie ten związek emocjonalny ze wspólnotą. Człowiek socjalizuje się 

całe życie. I to piętno miejsca zamieszkania w jakiś sposób jest tak twarde, że człowiek o nim 

pamięta i jest z tego dumny. Ale także człowiek nie zdaje sobie sprawy, że w jakiś sposób jest 

łasy na zauważenie, czasem na pochwalenie, czasem na docenienie. Ja mówię, że każdy z nas 

jest przez całe życie dzieckiem trochę doroślejszym i wraz ze swoimi przyjaciółmi Stanisławem 

i Leonem wdzięczni jesteśmy niezmiernie samorządowi, że za to co robimy, cośmy już zrobili, 

za to co kochamy robić zauważono nas. To jest ten moment, który wyciska łzę z oka bo dalej 

będziemy pracować ale zauważonym będzie jeszcze bardziej miło. Nie wiem w jaki sposób 

dokonano doboru tego trio dzisiejszego naszego ale myślę, że nasze trio wypełnia tą rzymską 

paremię - Wszelka trójca jest doskonała, ale dlaczego na to zwracam uwagę. Pan dyrektor 

Stanisław uczył nas, mnie, mojego brata, moją siostrę, całe pokolenia jak dobrze żyć, jak dobrze 

pracować, jak bezpiecznie pracować. Leon się nauczył i pracuje bezpiecznie pomnażając 

majątek narodowy, pomnażając majątek swojej spółki, swojej rodziny. Ja będąc pracownikiem 

sfery budżetowej po prostu to wszystko trawię co oni nauczyli mnie a że w efekcie zostaje parę 

fajnych rzeczy w wymiarze kulturowym, to cieszy. Powiem na koniec korzystając trochę 

żartobliwie z cytatu czy fragmentu jednej z komedii polskich chyba Barei - Trochęśmy zrobili, 

trochę się udało ale panowie myślę, że nie jest to z naszej strony ostatnie zdanie.  

Pan Władysław Tabasz zaprosił ponownie na scenę pana Stanisława Fąfarę i pana Leona 

Marcińca, aby ukłonić się raz jeszcze, ponieważ chwila jest historyczna.  

 



Pan Stanisław Fąfara - w tym szczególnym dniu pragnę podziękować Wysokiej Radzie, Panu 

Burmistrzowi, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za to wszystko co udało się nam 

zrobić razem dla tej naszej małej ojczyzny. Myślę, że w dalszym ciągu przy dopisywaniu 

zdrowia będziemy dalej chcieli się wykazywać jak najlepszymi wynikami współpracy, przede 

wszystkim w kształceniu naszych młodych obywateli ropczyckich. Dziękuję wszystkim, życzę 

zdrowia i pomyślności wszelkiej. 

 

Pan Leon Marciniec - Dostojni Goście z Panem Wojewodą na czele, Szanowni Gospodarze  

z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Burmistrzem Ropczyc. Jestem ogromnie zaskoczony ale 

jednocześnie bardzo zaszczycony. To jest dla mnie honor, że otrzymałem tytuł, choć w mojej 

osobistej ocenie jako mieszkaniec tej okolicy, tej gminy, mieszkaniec od urodzenia, nic takiego 

szczególnego nie robię. Uważam, że robię to, co powinienem, dlatego to dzisiejsze wyróżnienie 

chciałem dedykować, uważam, że zostali uhonorowani nie tylko ja ale cała rzesza doskonałych 

menagerów, przedsiębiorców, którzy na co dzień bardzo dużo robią dla tej lokalnej 

społeczności, dla rozwoju tej miejscowości, dla rozwoju tej małej naszej ojczyzny jaką są 

Ropczyce. Uważam, że rada miasta od wielu zresztą już lat a szczególnie pan burmistrz 

Bolesław Bujak jakoś weszło to już w tradycję docenianie roli i miejsca jaką pełnią dobre 

zakłady, dobre firmy w życiu codziennym mieszkańców tej ziemi. Dlatego bardzo serdecznie 

dziękuję za to wyróżnienie i życzę wszystkim dużo, dużo dobrego. 

 

 

Wręczenie nagród Burmistrza Ropczyc. 

Pani Teresa Kiepiel poinformowała, że z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Burmistrz 

Ropczyc Bolesław Bujak przyznał wyróżnienia osobom szczególnie zaangażowanym  

w działalność na rzecz społeczności lokalnej, otrzymują je: pani Genowefa Ciosek – Radna 

Rady Miejskiej, pan Jan Curzytek – Radny Rady Miejskiej, pan Stanisław Ostafin – Sołtys 

Brzezówki, pan Piotr Bochenek – Sołtys Gnojnicy Dolnej, pani Maria Kozińska – Dyrektor 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, pani Krystyna Melnyk – inspektor w Zespole 

Obsługi Jednostek Oświatowych, pani Elżbieta Harchut – inspektor w Urzędzie Miejskim, pani 

Małgorzata Bykowska - inspektor w Urzędzie Miejskim, pani Teresa Bełko - inspektor  

w Urzędzie Miejskim oraz pan Andrzej Panek - inspektor w Urzędzie Miejskim. 

 

Wręczenie wyróżnień wymienionym osobom przez Burmistrza Ropczyc. 

  

Pan Jan Curzytek - po tak złotoustych wypowiedziach trudno mi będzie coś powiedzieć. 

Wracam jeszcze myślą do lat 60-tych, kiedy ksiądz proboszcz nieżyjący już parafii  

w Nowosielcach mówił, że za otrzymaną łaskę należy podziękować. Serdecznie dziękuję panu 

burmistrzowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili, że dostałem to wyróżnienie. Dziękuję 

serdecznie. 

 

 

Wystąpienie Burmistrza Ropczyc. 

P. Bolesław Bujak - Szanowny panie Wojewodo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

szanowni koledzy ze Słowacji ze Stropkova, panie burmistrzu Andrzeju, sekretarzu 

Stanisławie, panie dyrektorze, czcigodni księża proboszczowie, czcigodni księża, szanowne 

koleżanki i koledzy samorządowcy, szanowni goście! Chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim wam za przyjęcie na dziś naszego zaproszenia na to okazjonalne 

spotkanie, spotkanie samorządowe, spotkanie, którym chcemy podkreślić również historyczny 

czas – 655 lat nadania praw miejskich Ropczycom, ale też rozpoczynamy tą uroczystą sesją dni 



ziemi Ropczyc, 40-te dni właśnie uroczyste, w których prezentujemy nasze zespoły artystyczne 

kulturalne, sportowe, dorobek pracy całego bieżącego, ubiegłego roku. Szanowni państwo, taką 

kwintesencją tej uroczystej sesji naszego wspólnego samorządowego spotkania jest jednak 

wręczenie odznaczeń państwowych, wyróżnień. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie 

podziękować osobiście panu wojewodzie panu Pilchowi za osobisty przyjazd, za wręczenie 

odznaczeń w imieniu swoim, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej bo tak naprawdę 

samorząd to gminy, samorząd to szanowni państwo w tej mini skali to my tu obecni i wiele 

naszych koleżanek i kolegów, którzy z różnych powodów nie mogą być z nami. 27 lat. Dzisiaj 

te odznaczenia państwowe, wyróżnienia samorządowe a w szczególności te trzy tytuły 

Zasłużony dla Ropczyc, to jest wyraz naszego wspólnego szacunku dla tych spośród nas 

koleżanek i kolegów, którzy w szczególny sposób zasługują na to wyróżnienie, na to by  

w waszej obecności, najważniejszy urzędnik Województwa Podkarpackiego – Wojewoda, 

mógł wręczyć te symbole, symbole, które wyrażają podziękowanie i są jakimś wyróżnieniem 

za lata pracy, za lata starań w pracy zawodowej, społecznej, podkreślają dorobek ten 

emocjonalny, mówili o tym nasi koledzy. Chcemy szanowni państwo doceniać, doceniać ludzi 

aktywnych bo samorządowcy to sól naszej małej ojczyzny. Jeżeli możemy o tych 27 latach, tu 

w naszej małej ojczyźnie w Ropczycach i w naszej gminie coś ważnego powiedzieć, coś co 

pokazywał nawet w takiej pigułce ten film, reportaż, to można to ująć słowami profesora 

Władysława Tabasza, który trochę w sposób żartobliwy powiedział, że przez ten czas sporośmy 

zrobili, sporo nam się udało, to jest oczywista prawda, ale sądzę, że udało się naszemu państwu, 

Sejmowi, w 1989 roku, podjąć ważną decyzję, która spowodowała, że rok później odbyły się 

wybory samorządowe, że mamy konstytucję samorządową, że mamy ustawę, która daje nam 

prawo, nam mieszkańcom tysięcy polskich gmin, wyboru swoich przedstawicieli  

i gospodarzenia, samorząd to gospodarz, gospodarzenia odpowiedzialnego, gospodarzenia 

skutecznego, gospodarzenia w imieniu naszych bliskich, naszych sąsiadów, naszych 

mieszkańców. Sądzę, że w Ropczycach robimy to skutecznie, sam fakt, że przez wiele lat, przez 

tyle kadencji jesteśmy razem i że ludzie na to nam pozwalają wybierając nas, to jest też  

i uznanie i satysfakcja i taki dobry kierunek, że idziemy w dobrym kierunku. Szanowni 

państwo, nie chciałbym przedłużać, nie chciałbym mówić o naszych dokonaniach, ten krótki 

reportaż trochę to pokazuje, ale chcę powiedzieć, że uważam, że jesteście jako Ropczyce, 

samorządowcy Ropczyc na dobrej ścieżce, fakt, że kilkanaście dni temu w czasie pobytu  

w Ropczycach na otwarciu firmy Aero Gearbox bardziej znanej jako firma Rolls Royce pan 

premier Morawiecki ogłosił, że miasto Ropczyce znajduje się w pakiecie instrumentów 

prawnych i finansowych na rzecz strategii odpowiedzialnego rozwoju to oznacza, że jesteśmy 

zaliczeni do miast średnich a przecież jesteśmy tylko gminą o 27 tysiącach mieszkańców. To 

jest duża zasługa obecnej ekipy samorządowej, Rady Miejskiej na czele z panem 

przewodniczącym, naszych sołtysów, przewodniczących osiedli, pracowników urzędu 

miejskiego i tych wszystkich, którzy nas wspierają, sądzę, że ten niezwykle ważny na przyszłe 

lata projekt, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i to, że jesteśmy zaliczeni jako miasto 

do tego ważnego pakietu instrumentów prawnych, finansowych pozwoli nam na przyśpieszony 

rozwój, pozwoli nam na tworzenie coraz bardziej dobrego, skutecznego klimatu dla rozwoju 

przedsiębiorczości, którego dziś takim przedstawicielem jest pan prezes Leon Marciniec, 

któremu jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie naszego zaszczytnego tytułu. Szanowni państwo 

oprócz gospodarki, która jest na pierwszym miejscu, która jest niezwykle ważna, ona decyduje 

o dalszym rozwoju, ważna jest edukacja, ważna jest oświata, ważna jest kultura, ważny jest 

sport i potrzebny, sądzę, że tych najbliższych pięć dni w tym tygodniu tych 40-tych dni ziemi 

Ropczyc będziemy o tym sporo mówić. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tych 

różnych uroczystościach na miarę możliwości waszego czasu. Chciałbym raz jeszcze bardzo 

serdecznie wszystkich państwa pozdrowić, pozdrowić wszystkich naszych mieszkańców  

z okazji naszego święta - Dnia Samorządu, szczególnie serdecznie pozdrowić naszych gości 



pana Wojewodę, naszych kolegów z miasta Stropkov, z którymi mamy dobre, przyjazne, 

koleżeńskie kontakty od kilkunastu lat, robimy wymianę młodzieży sportowej, przyjeżdżają 

zespoły artystyczne, kulturalne, ostatnio była orkiestra dęta w Stropkovie, była u nas również  

i szkoła muzyczna, nasza szkoła muzyczna wyjeżdża, zwiedzamy Stropkov, nasi koledzy 

zwiedzają Ropczyce, zawsze jest czas przy takim spotkaniu uroczystym na chwilę refleksji, na 

spotkanie przy kawie, na wymianę doświadczeń i niech tak dalej będzie panie burmistrzu, 

koledzy samorządowcy ze Stropkova byśmy na dalsze lata wymieniali te nasze koleżeńskie, 

samorządowe informacje. Szanowni państwo proszę przyjąć z okazji dzisiejszego spotkania 

życzenia przede wszystkim satysfakcji z działania społecznego, publicznego, życzenia dalszego 

rozwoju naszego miasteczka, naszej gminy, naszego osobistego rozwoju, rozwoju naszych 

rodzin i na przyszłe lata dużo, dużo satysfakcji i uznania w oczach naszej lokalnej społeczności, 

niech żyje i rozwija się samorząd terytorialny. Bardzo dziękuję.                 

 

Wystąpienia gości. 

Ksiądz dr Stanisław Mazur – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - 

Ksiądz biskup Kazimierz Górny pierwszy Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, Honorowy 

Obywatel Miasta Ropczyce bardzo sobie ceni zawsze obecność wśród nas, nie mogąc przybyć 

przekazuje list i błogosławieństwo. Szanowny pan Bolesław Bujak Burmistrz miasta Ropczyce. 

Szanowny Panie Burmistrzu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na świętowanie Dnia 

Samorządu Terytorialnego w Ropczycach. W tym dniu już wcześniej przyjąłem inną posługę, 

łączę się z szanownym panem burmistrzem i samorządem miasta i gminy, a także ze wszystkimi 

gośćmi w radosnym świętowaniu. Serdecznie życzę błogosławieństwa Bożego w codziennej 

służbie społeczeństwu miasta i gminy. Niech siłą przewodnią w podejmowanych działaniach 

będą słowa świętego Jana Pawła II, które skierował do samorządowców: Siła państwa i jego 

rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów tak aby dla wszystkich 

w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany. Nade wszystko 

gratuluję samorządowi miasta i gminy Ropczyce wielu wspaniałych osiągnięć na różnych 

płaszczyznach  życia miasta i gminy. Dziękuję za dostrzeganie potrzeb ludzi ubogich  

i niepełnosprawnych. Niech oni nadal będą priorytetem w waszej służbie. Szanownym panom: 

Stanisławowi Fąfarze, Leonowi Marcińcowi i Władysławowi Tabaszowi gratuluję tytułu 

Zasłużony dla Ropczyc. Życzę by nadal swoim codziennym życiem i podejmowaną 

działalnością a zwłaszcza przez czynienie dobra bliźnim dawali świadectwo, że tylko miłość 

jest twórcza, jak mawiał święty Maksymilian męczennik miłości bliźniego. Wszystkim 

odznaczonym i wyróżnionym, wszystkim uczestnikom uroczystej sesji Rady Miejskiej – 

serdecznie wszystkich pozdrawiam, przekazuję wyrazy szacunku i serca błogosławię. Biskup 

Kazimierz Górny. Wraz z kapłanami tutaj obecnymi dołączamy się do wszystkich gratulacji  

i przekazujemy zapewnienie o modlitwie. Szczęść Boże.      

 

 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Misiura - Szanowni Państwo! Zanim dokonam aktu 

zamknięcia, dzisiejszej uroczystej sesji, jeszcze raz serdecznie gratuluję wyróżnionym i życzę 

wyróżnionym jak i obecnym tutaj samorządowcom powodzenia w dalszej działalności 

samorządowej ale przede wszystkim satysfakcji z tej pracy. Jeszcze raz serdecznie wszystkim 

dziękuję za udział w dzisiejszej sesji, za przyjęcie tego zaproszenia. Szanowni państwo, po 

programie artystycznym, który zostanie za chwilę zaprezentowany, zapraszam wszystkich na 

krótkie spotkanie, gdzie w dalszym ciągu będziemy mogli wymieniać refleksje i wspomnienia 

z minionych  lat samorządu terytorialnego. Szanowni państwo, z okazji dzisiejszej uroczystości 

chcemy wam również przekazać okolicznościowe pamiątki, które będą rozdawane przy wyjściu 



na zewnątrz obok szatni, będzie to najnowszy folder o Ropczycach. Jeszcze raz serdecznie 

wszystkim dziękuję za dzisiejszy udział w sesji i zamykam 39 sesję Rady Miejskiej. 

   

Protokolanci:   

mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej,   

mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej. 

 

  


