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Część opisowa
I. Działalność gospodarcza
Działalność ta w naszym Towarzystwie sprowadza się do wydawania gazety,
umieszczania reklam w gazecie i na stronie internetowej, drobnych sprzedaży gadżetów .
Gazetą w zdecydowanej części zajmowała się Redaktor Naczelny kol Joanna Rusok ,zaś
odpłatnie skład komputerowy gazety wykonywała kol. Janina Oleś .Rozwozem gazety i
rozliczaniem kosztów zajmuje się Z_ca redaktora kol. Mariusz Stebel. Mimo nikłej sprzedaży
wydawanie gazety pozwala na utrzymywanie płynności finansowej TMRu. Dzięki temu
również za rok 2020 nie zalegamy z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego .Trzeba z
dumą podkreślić że mimo panującej epidemii udało się nam zachować normalny cykl
wydawniczy. Jest to zasługa nie tylko wymienionych redaktorów ale też społecznych
redaktorów i fotoreporterów. Do nich należeli ; Ewa Wierzbińska-Kloska Stanisław Brzęczek
,Elżbieta Jankowska, Jolanta Pikos, Krzysztof Jędrośka ,Alicja Kołodziej ,Grażyna i Roman Gunia
,Bernadeta i Henryk Oślizły, Jerzy Jankowski, Jerzy Majer ,korespondenci z Lysek i Henryk
Machnik W działaniach związanych z przygotowaniami do zmiany siedziby i procesu
adaptowania nowych pomieszczeń na cele programowe, w tym na urządzenie Szpitalnych Izb
Pamięci szczególny wkład wnieśli; Stanisław i Anna Płoński, Jerzy Jankowski, Jan Jargoń,
Henryk Mańka, Mariusz Stebel ,Róża i Henryk Machnik, Anna Kopiec, Antonowicz Janina,
Kozielska Teresa, Ogromne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szpitala i Starostwa
Powiatowego za niezwykle przychylne decyzje ,dzięki którym mamy bardzo dobre warunki
działania. Bardzo pomocnym były też nasze Władze Miasta i Pracownicy ZGK ,którzy pomogli
w przewiezieniu sprzętów do nowej siedziby i urządzeniu Szpitalnych Izb Pamięci.
II. Działalność programowa
W zdecydowanej części opierała się na realizacji działań założonych w projektach
grantowych. Realizowaliśmy następujące projekty:
a) z dziedziny kultury;
„Pamiętamy o ofiarach bombardowania Rydułtów 4 luty 1945 r” .”Propagujemy śląskie
tradycje – to nas seniorów obowiązek”. oraz projekt powiatowy „Wiosenne gry ,zabawy z
osobami niepełnosprawnymi
Projekty zostały zrealizowane w zakresie jakim zostały zmienione z uwagi na panujące
obostrzenia sanitarne. To niewątpliwie nasz sukces zaś na szczególne podziękowania
zasługuje zespół Klika Machnika który wraz z animatorką Dorotą Rak realizował zadania

związane z organizacją gier ,zabaw muzycznych z osobami niepełnosprawnymi z Rydułtów
Pszowa i Radlina, ,Zespół też był organizatorem koncertów w naszym mieście i koncertował
w gminach sąsiednich ,w ramach promocji miasta i TMRu. Udzielając pochwałę całemu
zespołowi przedstawiamy jego skład; Jerzy Adamczyk, Henryk Sosna ,Jerzy Latoń, Jerzy
Drobny, Henryk Mańka, Franciszek Paprotny, Jerzy Jankowski, Józef Grzenkiewicz, Kazimierz
Rogala, Jerzy Majer, Stanisław Płoński , Tadeusz Wojaczek, Stanisław Dziwoki, Stanisław
Tylżycki, Henryk Machnik. Za przeprowadzenie konkursu na Rydułtowika Roku na pochwałę
zasługuje Alicja Pawełek a za przeprowadzenie konkursu plastycznego Alicja Kołodziej i
Romana Hojnisz. Trzeba przyznać, że realizacja tych projektów i to z nakładającymi się
terminami, trwającymi i zmieniającymi się obostrzeniami sanitarnymi nastręczała nam wiele
problemów. Mimo to cieszy, że udało się przeprowadzić jesienną biesiadę pt ”Jesień nie musi
być smutna” w której prócz Kliki Machnika wystąpiły Rzuchowianki z Pauliną i Waldemarem
Świerczkiem, oraz soliści Czelodki. Udało się zorganizować wycieczkę autobusową
(podziękowanie dla Mariusza Stebla), przeprowadzić kilka koncertów na rynku miasta (co było
naszym wyróżnikiem w całym regionie) . W tym miejscu pragniemy podziękować naszym
Przyjaciołom ,którzy swoimi występami znakomicie wzbogacili program tych koncertów. Do
nich należeli: zespól Rzuchowianki, zespół Dzimierzanki, zespół Kokoszyczanki zespół w
składzie ;Henryk Sosna –Paulina Świerczek, soliści zespołu Czelodka, Cały czas wydawaliśmy
gazetę Kluka. Niestety nie udało się nam aktualizować naszej strony internetowej
www;tmrrydułtowy.pl z braku odpowiednio przeszkolonej osoby i to jest zadanie na rok 2021.
Z oczywistych względów nie udało się przeprowadzić Walnego Zebrania TMR ale większość
naszych Członków zapoznała się z przygotowanymi sprawozdaniami i uchwałami co
potwierdzono podpisami i co zatwierdził Sąd Rejestrowy. Zarząd w statutowej obecności
zebrał się …. Zaś na bieżąco Prezes konsultował decyzje z osobami z Zarządu, szczególnie z
tymi ,z którymi był bieżący kontakt tj Alicją Pawełek ,Mariuszem Steblem, Henrykiem Mańka,
Joanną Rusok.
Zestawienie podjętych uchwał;
Działania programowo–organizacyjne w układzie miesięcznym:
styczeń 2020
-rozliczenie programowo-finansowe realizowanych projektów w 2019r
-złożenie 3 projektów(2 do UM i 1 do Powiatu)
-przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego TMR za 2019
-Kolędowanie z zespołem Klika Machnika w NZOZ(ul Tetmajera)i w Ciepłowni Rydułtowy
Luty 2020
-Kolędowanie z zespołem Klika Machnika i zespołem Dzimierzanki W Lyskach
-rozpoczęcie realizacji projektu „Wiosenne gry i zabawy z osobami niepełnosprawnymi „impreza w Stowarzyszeniu Rodzin i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Obywatelskiej

-Aktywny udział w spotkaniu zespołów regionalnych w Czyżowicach
Marzec
-Przygotowanie starej siedziby do zdania Właścicielom i malowanie pomieszczeń w nowej
siedzibie
-Mimo nie uzyskania dofinansowania z programu FIO, urządziliśmy w 5 pomieszczeniach
Szpitalne Izby Pamięci (trwały też remonty całego budynku
-Z pomocą pracowników ZGK z końcem m-ca nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby
-Z udziałem Właściciela nastąpił odbiór pomieszczeń przy ul Traugutta 289.W tym miejscu raz
jeszcze dziękujemy Państwu Jędrośka za wieloletnie użyczenie parteru ich domu na siedzibę
TMR. Te pomieszczenia służyły bardzo dobrze na nasze programowe działania
Kwiecień
-Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy działalność w nowej siedzibie począwszy od urządzania siedziby
i uruchamiania urządzeń przesyłowych
-Z powodu obostrzeń sanitarnych musieliśmy odwołać przygotowaną Wiosenną Biesiadę (16
kwietnia) i Walne Zebranie Członków TMR (18 kwietnia)
-Z powodu przeprowadzki nie złożyliśmy kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary przy ul
Ofiar Terroru .# osobowa delegacja Zarządu uczyniła to dopiero 21 kwietnia(miesiąc pamięci
narodowej
- 21 kwietnia z udziałem Władz Powiatu i Szpitalu przy obecności mediów (Nowiny ,Na
Ratuszu, telewizja TVT) odbyło się uroczyste otwarcie siedziby TMR połączone ze
spontanicznym koncertem zespołu Klika Machnika w holu budynku
Maj
-Ogłosiliśmy konkurs na Rydułtowika Roku- przyjmujemy zgłoszenia osób i organizacji
-Przygotowania
programowe i organizacyjne do kolejnego spotkania z osobami
niepełnosprawnymi -tym razem ze Pszowa
-Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych dla M PS ,KRS i GUS
-Spotkanie z nauczycielami SP4 w sprawie konkursu plastycznego i planowanej gry terenowej
w ramach projektu; „Pamiętamy o ofiarach bombardowania Rydułtów 4 luty 1945 r”
-Spotkanie z Proboszczem Parafii św Jerzego w sprawie w/w projektu oraz współpracy w
realizacji żywnościowej akcji pomocowej.
-Przekazanie otrzymanej dotacji dla DPS Gorzyce-umowa (kwota 25501 zł)

Czerwiec
-Organizacja I koncertu na rynku miasta pod hasłem ”Śpiewaj z nami Miłośnikami przy kuflu
piwa”
-Udział części zespołu w wieczorze poetyckim p Ewy Wierzbińskiej –Kloska
-Intensywne prace remontowe w budynku-siedziby TMR-akcje sprzątania i czyszczenia
-Wykonanie ekspozycji fotograficznej „Nasi Aktywni seniorzy” oraz albumu pod tym tytułem
Lipiec
-4 lipiec –złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstań Śl z okazji rocznicy włączenia Rydułtów
do państwa polskiego
-Na ogródkach działkowych w Pszowie przeprowadziliśmy kolejne gry, zabawy, śpiewy z
osobami niepełnosprawnymi z Pszowa (9lipiec)
- Kolejne przygotowania programowe z nowym repertuarem na planowaną nową biesiadę
-20 lipca udział zespołu Klika Machnika w spotkaniu zespołów pod pomnikiem Eichendorffa w
Raciborzu-Brzeziu
- 31 lipca kolejna biesiada na rydułtowskim rynku z udziałem zespołu tańca liniowego z Pszowa
oraz zespołu Kokoszyczanki
Sierpień
Organizacja wycieczki autobusowej dla 45 uczestników Gliwice Palmiarnia, do zamku w Toszku
,Nadleśnictwa Kędzierzyn z zakończeniem w restauracji „Taka Ryba” w Suminie
-29 sierpnia kolejna biesiada z cyklu Śpiewaj z nami Miłośnikami na rynku miasta z udziałem
solistów Czelodki grupy muzycznej w składzie Henryk Sosna ,Jerzy Adamczyk Paulina Świerczek
i grupa muzyczna Waldemara Świerczka( Rzuchowianki)
-Przyjmowanie prac młodzieży z konkursu plastycznego pt „Wojna to piekło-pokój to droga do
szczęścia”
-Rozpoczęcie prób zespołu z pieśniami świątecznymi
Wrzesień
-Udział w uroczystym otwarciu tężni na Machnikowcu oraz uroczystości wręczenia statuetek
Rydułtowika roku Małgorzacie Brząkalik - Skowronek i Robertowi Grzybkowi
- 8 wrzesnia zespól Klika Machnika spotkał się ze znakomitym dokumentalistą-filmowcem p.
Henrykiem Kaletka, który nagrał kolejne utwory zespołu do zobaczenia i usłyszenia na yutu
pod nazwą Klika Machnika

-19 września zespól i liczna grupa Członków wzięli udział w imprezie pod nazwą „Wszystko o
jabłku” w otoczeniu zameczku w Rzuchowie
-29 września kolejne gry, zabawy, śpiewy ,konkursy dla osób niepełnosprawnych w Radlinie
pod hasłem ;”Pokonajmy samotność – cieszmy się życiem”
-Zorganizowano w siedzibie TMR wystawę z prac młodzieży w ramach konkursu plastycznego
Październik
- Organizacja 2 częściowej biesiady pod hasłem” Jesięń nie musi być smutna” dla 100
mieszkańców w restauracjach Villa i Platinum
- Podpisanie umowy z Franciszkiem Nieć na wykonanie tablicy pamiątkowej ,wręczenie nagród
młodzieży za konkurs plastyczny
- Przygotowanie świątecznego programu przez zespól
Listopad
Przygotowania do uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Domku Marii
- Przygotowania programowe przez zespól i zaproszone zespoły do występu na Jarmarku
Świątecznym
-Spotkanie w Starostwie i PCPR z podsumowaniem zrealizowanego i rozliczonego projektu
powiatowego
-Wystąpienie o pomoc publiczną w ramach tarczy covidowej ,złożenie projektu do Warszawy
z akcji Niepodległa przez system Witkac
Grudzień
-Rozliczanie zrealizowanych projektów w mieście
-Zawieranie umów z podmiotami na rok 2021
-4 grudnia –uroczystość odsłonięcia tablicy na Domku Marii ku czci ofiar bombardowania w
1945 r z udziałem Władz Miasta Powiatu, Proboszcza Parafii św Jerzego ,warty honorowej
rydułtowskich harcerzy ,części zespołu Klika Machnika ,delegacji młodzieży ,nauczycieli
-Udział w pogrzebie śp Adolfa Gwoździka
-Oddanie projektu pod nazwą „Letnie konkursy na rynku miasta”
-Spotkanie barbórkowe w siedzibie TMR z udziałem Burmistrza Marcina Połomskiego i Z-cy
Marioli Bolisęga
- Z powodu obostrzeń sanitarnych odwołano koncert w czasie Jarmarku Świątecznego

- Ustalenia wstępne Zarządu w sprawie programu działania na rok 2021
- Otrzymanie pozytywnej decyzji w sprawie dotacji covidowej z której opłacono wydatki na
Urząd Skarbowy, telefon, czynsz.
III. Rozliczenie 1% wpłat
Na cele statutowe TMR Urzędy Skarbowe przelały nam kwotę 4576,30 zł. Z tego kwota 1113,50
zł to środki przeznaczone na cele oświatowe w SP4 .. Z wymienioną szkołą mamy wzajemnie korzystną
umowę. Pozostałe środki w całości zostały wykorzystane na cele programowe w realizacji projektów
grantowych na pokrycie wydatków po stronie TMRu. Niestety co rok zmniejszają się kwoty uzyskiwane
z 1% przekazywane na cele TMR przez mieszkańców, ale jesteśmy zadowoleni z każdej kwoty, bo to
pozwala realizować zadania programowe stąd liczymy na dalszą ofiarność naszych Członków i nie tylko
.Od firmy z Cieszyna otrzymaliśmy kwotę 26 500 zł. która była przeznaczona na zakup środków higieny
dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Zmniejszoną kwotę o należną prowizję przekazaliśmy
na konto DPS. Kwota dotacji jest rozliczona fakturami.

Budżet

Dzięki
dotacji rządowej w wysokości 5000zł,którą otrzymaliśmy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu
Pracy mogliśmy pokryć niezbędne wydatki związane z Urzędem Skarbowym ,kosztu uruchomienia linii
telefoniczno-internetowej i opłat czynszowych za okresy ;listopad, grudzień i styczeń 2021. Bilans,
Rachunek Zysków i Strat oraz Sprawozdanie Skarbnika są załącznikami do sprawozdania z budżetu.
Warto podkreślić, że uzyskany dodatni wynik mimo znacznych kosztów malowania pomieszczeń w
starej siedzibie jak i pomieszczeń w budynku administracyjnym szpitala jest wynikiem przelewania
znacznych kwot na konto TMR przez kol. Alicję Kołodziej, pokrywania części kosztów przez Joannę
Rusok, Henryka Machnika i Jerzego Jankowskiego. Wymienionym Osobom Zarząd składa serdeczne
podziękowania.
V. Członkowie TMR-u
W roku 2019 z szeregów TMR na „wieczną wartę” odeszli: Jan Porembski ,Ogórek Józef, Kąsek
Kazimierz, Bogumił Kosowski, Masarczyk Rudolf, Erwin Mężyk, w 2020 r Andrzej Cięciała, Adolf
Gwoździk, zaś w bieżącym roku Otylia Magot. więc stan zmniejszył się do 9 osób. W roku 2020 Zarząd
podjął uchwałę o podwyżce składki członkowskiej do 50 zł. Niestety do końca stycznia 2021 drugiej
części składek nie uregulowało dotąd…osób. Martwi zastój, w przyjęciach nowych Członków i to jest
wyzwanie na rok 2021
Działania organizacyjno-gospodarcze
Do działań tych należy utrzymanie lokalu, utrzymanie sprawnych urządzeń, zabezpieczenie
rozliczeń finansowych. , dotyczy to również naszych urządzeń, czyli komputerów, telefonu, drukarki
itp. Byłoby bardzo wskazane ,by do tych działań włączyła się większa grupa naszych Członków.
VII. Różne

To co się udało zrobić w roku ubiegłym, to oczywiście zasługa Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Redakcji „Kluki”, jak i części Członków TMR, ale też dzięki Naszym Przyjaciołom, do których zaliczamy:
NZOZ Rydułtowy z doktor Bożeną Konieczny-Freund na czele, Ciepłownię Rydułtowy z Prezesem
Andrzejem Wyciskiem na czele, Urząd Miasta Rydułtowy z burmistrzem Marcinem Połomskim na
czele, gminę Lyski z wójtem Grzegorzem Grytem na czele , Klub Emeryta SITG z Prezesem Alojzym
Steblem na czele. Równie dla nas ważni byli Przyjaciele: Zespół „Rzuchowianki”, Dzimierzanki,
Kokoszyczanki, Czyżowianki, Pszowiki, Gołęzanki, Orkiestra KWK Rydułtowy, Zespół „Czelodka”
prowadzony przez Sylwię Jakubiec, rydułtowskie szkoły (zwłaszcza SP4) i przedszkola, a także Ognisko
Pracy Pozaszkolnej i RCK „Feniks”, oraz nasza młodzieżowa organizacja Hufiec ZHP Rydułtowy,
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, Ognisko Plastyczne , chóry. Szczególne też
podziękowania kierujemy do naszego wielkiego przyjaciela dr. Henryka Kaletki i osób z Rybnickiego
Klubu Seniora. Pomoc i życzliwość wymienionych i wielu innych pozwala żywić nadzieję, że rola TMR w
naszym mieście i regionie nie będzie mniejsza od lat minionych. Dziękujemy wszystkim, którzy
odpowiedzieli na apel Zarządu i wsparli TMR finansowo, a także Wszystkim darczyńcom 1% podatku
na rzecz TMR. Do Was Członkowie TMRu apelujemy byście nadal zachowali chęć do społecznej pracy
na rzecz TMRu i Miasta i wykazywali inicjatywy. Każda Wasza inicjatywa może zostać podjęta o ile
pozwolą na to środki i Wasze zaangażowanie. Wyzwaniem wszystkich jest przyciągnięcie do działań
Towarzystwa nieco młodszych Mieszkańców
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