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PROGRAM Walnego Zebrania:


Przywitanie Członków i Gości- sprawdzenie kworum



Powołanie Prezydium i Protokolanta



Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków



Wybór Przewodniczącego Zebrania

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
a) Sprawozdanie programowe Zarządu
b) Sprawozdanie finansowe
c) Sprawozdanie Redaktora Naczelnego
d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
e) Wystąpienie Prezesa
f) Wystąpienie Gości i dyskusja nad sprawozdaniami
g) Wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2012
rok
h) Podjęcie uchwał dotyczących sprawozdań i wniosku o absolutorium
i) Przedstawienie planu działań i planu finansowego na 2013 rok
j) Dyskusja nad planami i wolne wnioski
k) Przyjęcie uchwał w sprawie planów działania i zgłoszonych dodatkowych wniosków
l) Zakończenie kręgiem i hymnem TMRu

Realizacja zadań statutowych przez Zarząd TMRu za rok 2012

W roku 2012 odbyło się 6 zebrań Zarządu przy wymaganym kworum i 10 spotkań
konsultacyjnych z udziałem ścisłego Zarządu (Z-ca, Skarbnik, Sekretarz) pod
przewodnictwem Prezesa.
Zarząd tworzą:
Prezes:
V-ce Prezes :
V-ce Prezes:
Skarbnik:
Sekretarz:
Członkowie:
Krystian Gajda
Alicja Kołodziej
Jan Jargoń
Adolf Widera
Elżbieta Jankowska
Mariusz Stebel
Czesław Rezner

Henryk Machnik
Andrzej Korbica
Jerzy Majer
Jan Swoboda
Henryk Mańka

W roku 2012 realizowaliśmy następujące projekty:
 Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy – Urząd
Miasta Rydułtowy, wartość projektu 3 960,00 zł, dofinansowanie 1 800,00 zł,
 „Zolyty, Zolyty to fajno jest rzecz” - Urząd Miasta Rydułtowy, wartość
projektu 6 152,00 zł, dofinansowanie 4 000,00 zł,
 „Dbam o ochronę środowiska bo dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich” Urząd Miasta Rydułtowy, wartość projektu 3 562,00 zł, dofinansowanie
516,00 zł,
 Przegląd zespołów regionalnych pt.: „Tradycje śląskie w godce, tańcu
pieśniczce, strojach i scenkach teatralnych” – Starostwo Powiatowe, wartość
projektu 6 905,00 zł, dofinansowanie 4 860,00 zł,
 Konkurs: „Dni Rydułtów i listopadowa gala” zgłoszony do Urzędu Miasta nie
uzyskał dofinansowania ale zrealizowaliśmy w zasadzie zadania w ramach
tego konkursu przy czym konkurs na „Rydułtowik Roku” i „Najpiękniejsze
otoczenie domu” mieszczące się w ramach ogólnego zadania były opłacone
przez Urząd Miasta,
W stosunku do założonego planu działania na rok 2012 nie wykonano następujących
zadań:
 Nie odbyła się wycieczka na „Szarlotę” – brak zgody Dyrekcji Kopalni
Rydułtowy – Anna,



Nie odbyła się zakładana gala z zabawą taneczną jako podsumowanie zadań –
brak dofinansowania poprzez projekt,

Wykonano natomiast dodatkowe przedsięwzięcie:
 Uruchomiono
dodatkową
stronę
internetową
Towarzystwa
www.tmrrydultowy.pl, na której umieszczamy bieżące informacje o
Towarzystwie,
 W ramach realizowanego projektu „Świadomy Obywatel” za pośrednictwem
telewizji TVS zrealizowano i wyemitowano dwa odcinki propagujące
działalność Towarzystw i Partnera w sferze porad prawnych i obywatelskich,
 Zbieraliśmy zabawki dla dzieci z Czadu,
 Przeprowadziliśmy akcję promocyjną zdrowia i ekologii w 5 wydaniach
KLUKI,
 Męska część TMRu czyli członkowie „Old Stars” wspólnie z Zespołem
„Rzuchowianki” koncertowali w Rydułtowach, Rzuchowie, Raciborzu,
Kobyli, Syryni, Rybniku, Wiśle, Mikołowie, Kornowacu, Brzeziu,
Czyżowicach,

Główna działalność TMRu skupiała się jednak na realizacji zadań związanych z
prowadzeniem 4 Bezpłatnych Biur Porad Prawnych i Obywatelskich na terenie powiatu,
organizacji akcji promocyjnych w powiecie i to tak poprzez spotkania z mieszkańcami jak i
promocje prasowe, radiowe i telewizyjne. Przedstawione w gazecie KLUKA działania TMRu
w roku 2012 obrazują wszechstronne działania programowe Towarzystwa. Zestawienie to jest
załącznikiem do sprawozdania. Na pewno do szczególnych osiągnięć należy też zaliczyć inne
działania tj.: utrzymanie gazety KLUKA, uruchomienie własnej strony internetowej,
zorganizowanie imprezy dla kobiet pt.: „Z kobietami nie tylko na poważnie”, działania
proekologiczne, zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego przeglądu zespołów
regionalnych w RCK z tytułem wiodącym „Zolyty, Zolyty to fajno jest rzecz”. Nie mniej
udanymi przedsięwzięciami były: wszechstronny udział w Świecie Stowarzyszeń,
przeprowadzenie konkursu na „Rydułtowika Roku” i „Najpiękniejszą posesję” oraz udział w
okresie 2 dni w świecie miasta czyli Dniach Rydułtów, promocje Towarzystwa przez występy
zespołu Old Stars z Rzuchowiankami, telewizyjna akcje promocyjna z panem Jargoniem i
pracownicami TMRu w roli głównej, organizacja wycieczki do Pławniowic, organizacja
udanych spotkań z przedstawicielami Sejmu, powiatu, władz miasta i przedstawicielami
organizacji społecznych. Do tego należy dodać przygotowane wystawy zdjęciowe,
prezentacje modeli naszych modelarzy zwłaszcza pana Kąska i pana Stęchłego, pokazanie
zbiorów hobbystów zwłaszcza pana Kąska i pana Masarczyka a zwłaszcza p. Adama Pietryga
z Chwałowic, przeprowadzenie pokazu latających lampionów na Dniach Rydułtów, udział w
przejeździe korowodu „Jadą wozy kolorowe” itd. o czym wspominamy w zestawieniu
działań. Godne najwyższego uznania jest zaangażowanie naszych Członków w utrzymanie
pomieszczeń TMRu w dobrym stanie, a to kosztuje nie mało. Stąd zaangażowanie finansowe
Członków na rzecz TMRu i w działaniach programowych. Bez wolontariatu naszych
Członków nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić wielu zadań a to czynili nasi Członkowie

poprzez fizyczny udział jak i poprzez wpłaty 1% podatku na cele statutowe TMRu. Nazwiska
osób, które wpłaciły zadeklarowany podatek zostały opublikowane w KLUCE za co raz
jeszcze dziękujemy.

Jak rozdysponowano otrzymane wpłaty:
Suma wpłat 1 % wyniosła 9 037,50 zł
Wpłaty na Gimnazjum Nr 1 w Rydułtowach wyniosły 1 841,44 zł
Wpłaty na ZSP Nr 2 wyniosły 1 133,22 zł.
Wpłaty na p. I. Baumgart wyniosły 1 894,87 zł
Pozostała kwota 4 167,97 zł została przekazana na TMR.
Kwotę 4 167,97 zł wydano na działania zgodnie z zapisami w KRS
PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich.
- organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska
- działalność grup o specjalnych zainteresowaniach, takich jak turystyczne
Kwota 1 614,55 zł
PKD 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
- urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp.
- popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury
Kwota 853,01 zł
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- działalność organizatorów wystaw, targów i kongresów i przygotowywanie stoisk
Kwota 1 056,80 zł
PKD 85.32.C
Kwota 30,00 zł
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- organizowanie imprez turystycznych włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym
programem imprez uwzględniający transport i zakwaterowanie
Kwota 99,63 zł
PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
- działalność polegająca na opracowaniu artystycznych i popularyzowaniu narodowych i ludowych pieśni i tańca
Kwota 130,50 zł
PKD 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- działalność szkół tańca i instruktorów tańca , dyskotek
- imprezy dla dzieci działalność rodeo, strzelnic, pokazy sztucznych ogni
Kwota 133,48 zł
PKD 84.12.Z Sprawy zagraniczne
- kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej
za granicą
Kwota 250,00 zł

Trochę smuci fakt, że tylko 30 rodzin reprezentujących TMR przekazało 1% na cele
statutowe TMRu, a jest to prawie jedyne źródło prócz składek, z którego możemy finansować
działania programowe. Osobnym przedsięwzięciem jest wydawanie gazety KLUKA.
Wszystkie gazety mają kłopot z utrzymaniem się na rynku bo tak jak mizerne jest
czytelnictwo książek to podobnie jest z zakupami i czytelnictwem gazet, bo wszystko wypiera
telewizja i internet. Fakt, że jednak przez 19 lat nieprzerwanie wydajemy gazetę (choć w
zmniejszonym nakładzie) jest naszym niewątpliwie sukcesem. Zarząd TMRu serdecznie
dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w pisanie, skład gazety, rozwóz, obsługę
finansową. Zapewne redaktor Naczelny kolega Bogumił Kosowski w swoim wystąpieniu
przekaże więcej informacji o gazecie. Mimo wszystko największym wyzwaniem jest
realizacja programu „Świadomy Obywatel” bo to wiąże się z dużymi kosztami, które
pochodzą ze środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a to wymaga niezwykłej
precyzji w realizacji wszystkich punktów w tym finansowych założonych w projekcie. Przed
nami jeszcze ten rok realizacji w ramach tego programu lecz przed nami niezwykle trudne
zadanie tj. przekonanie samorządów do współfinansowania porad prawnych i obywatelskich
na dalsze lata, bo widać wyraźnie, jak program ten jest ważny dla ludzi. Warto wiedzieć, ze z
porad w samych Rydułtowach skorzystało dotąd 1891 osób. Działania prowadzone w ramach
projektu „Świadomy Obywatel” przez TMR i niezwykle ważnego Partnera czyli PCPR są
zauważone we wszystkich gminach naszego i nie tylko powiatu.
Do niezwyczajnych działań naszego Towarzystwa należy fakt, że od wielu lat
zatrudniamy poprzez umowy po kilka osób, a cieszy niezwykle fakt, że praca u nas jest
doskonałą szkołą dzięki czemu odchodzący znajdują dobrze płatne funkcje w wielu
instytucjach i firmach. Takich osób przewinęło się przez okres działania Towarzystwa aż 13.
Aktywność naszych Członków wciąż jest nie mała. W tym roku na szczególne słowa uznania
zasługują osoby: Alojzy Barnabas, Krystian Gajda, Krystyna Garbas, Małgorzata Gedyk,
Elżbiet i Jerzy Jankowscy, Jan Jargoń, Andrzej Korbica, Weronika i Bogumił Kosowscy,
Alicja Kołodziej, Erwin Kosteczko, Tadeusz Kieś, Kazimierz Kąsek, Teresa Maciejewska,
Jerzy Majer, Ryszard Malerz, Henryk Mańka, Cecylia Madejska, Lucjan Mrozek, Danuta
Nowak, Barbara Pałka, Edyta Paciulan, Czesław Rezner, Stefania Stebel, Mariusz Stebel, Jan
Swoboda, Leonard Stęchły, Rudolf Warło, Adolf Widera, Maria Antonina Wieczorek, Jan
Wojaczek, Grzegorz Wala.
Cenimy sobie bardzo, że mamy oddanych przyjaciół i grupy, z którymi na bieżąco
współpracujemy. Tu pragniemy szczególnie podziękować Zespołowi Rzuchowianki,
Zespołom Ciaproki, Czelodka, Gimpel Band, Orkiestrze KWK Rydułtowy z zespołami
tanecznymi oraz szkołom – Gimnazjum nr 1, SP nr 1, ZSP nr 1 i nr 2, przedszkolom –
zwłaszcza Przedszkolu nr 4, Ognisku Pracy Pozaszkolnej, RCK Feniks, którzy zawsze byli
otwarci na wspólne działania. Dziękujemy instytucją, z którymi współpracujemy na co dzień
– Urzędowi Miasta Rydułtowy, Starostwu Powiatowemu, naszemu Partnerowi Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędowi Gmin Mszana i Gorzyc, Posłowi Ryszardowi
Zawadzkiemu oraz naszym stałym bliźniaczym organizacjom tj. Stowarzyszeniu Rodzin i
Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwu Przyjaciół Pszowa z zespołem Pszowiki, Komendzie
Hufca ZHP Rydułtowy i organizacji z Czech Werichovcom, chórom „Cecylia” i „Lira”.

Inne uwagi.
Informujemy, że na Zebrania Zarządu każdorazowo zapraszaliśmy przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej, zaś w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej zwykle uczestniczyli Prezes TMRu i
Skarbnik. Zarząd TMRu bardzo ceni wykonywaną pracę kontrolną sprawowaną przez
Komisję Rewizyjną za co też serdecznie dziękujemy. Z końcem roku został przeprowadzony
spis z natury. Obecnie wartość naszego majątku wynosi: 46 629,77 zł. Niestety kłopotliwą i
mogącą mieć skutki finansowe jest fakt kradzieży laptopa bo nie wiemy jak potraktuje tę
sprawę Instytucja Zarządzająca czyli MPiPS i czy nie uzna, że wartość laptopa podlega
zwrotowi. Majątek Towarzystwa w bieżącym roku wzrośnie o zakup kamery cyfrowej i
głośników w wersji tzw. kina domowego. Ponieważ nie wszystkie zgłoszone przez Zarząd
projekty zostały ocenione nie jesteśmy w stanie dokładnie określić działań programowych na
rok bieżący. Stąd założenia programowe są bardzo ogólne choć podporządkowane ogólnemu
tematowi „Obchody 20-leci działalności TMRu”. Również w zarysach jest plan budżetu i
przedstawiamy tylko zakładane koszty, w których pewnikiem są tylko wpływy i wydatki
związane z obsługą projektu „Świadomy Obywatel”, a jest to kwota 673 074,25 zł.
Do trudnych spraw, których stale nie możemy rozwiązać jest opłacalność składek. Tak
jest i za rok 2012. To skutkuje decyzją Zarządu w wyniku, którego członkostwa w
Towarzystwie utraciło 14 Członków z tego 3 osoby z uwagi na śmierć zaś 1 zmiana miejsca
zamieszkania (Warszawa). Jeśli do tego dodamy, że 2012 roku nie przyjęliśmy żadnego
nowego Członka w szeregi TMRu to okazuje się, że nasza organizacja zmniejszyła się do141
Członków. To jest niepokojący fakt i bieżący rok musimy poświęcić wielorakimi działaniami
promocyjnymi by zachęcić ludzi do wstępowania w szeregi TMR. Nasza sytuacja finansowa
od wielu lat nie należy do dobrych. W bieżącym roku musimy spłacić jeszcze ponad 8 tys zł
zaciągniętego w latach poprzednich kredytu dlatego Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, ze bez
pomocy rzeczowej lub finansowej firm i instytucji na rzecz TMRu zwłaszcza na zakup opału,
środków czystości i opłat za energię i telefony, za papier, tonery trudno będzie Towarzystwu
realizować wielostronne zadania programowe, na które liczą nasi Członkowie ale też
mieszkańcy.
Czym możemy się pochwalić?
 Zdobyliśmy nagrodę za działania proekologiczne przyznane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach,
 Władze Miasta Rydułtowy wyróżniły TMR statuetką 20-leci Samorządności
Miasta z wkład Towarzystwa w życie miasta,
 Na zakończenie obchodów 20-lecia samorządności Miasta Rydułtowy Władze
Miasta wyróżniły naszą gazetą KLUKA również statuetką 20-lecia z
dokumentowanie działań i osiągnięć miasta w okresie 20-lecia,

Reasumując Zarząd przedstawia otwarcie problemy nas oczekujące ale tez osiągnięcia i
uważamy, ze dzięki dalszej ofiarności naszych Członków, życzliwości przyjaciół oraz
pomocy od instytucji zdołamy przetrwać i dalej służyć miastu i mieszkańcom. Taką pomoc
uzyskiwaliśmy od Urzędu Miasta Rydułtowy, Ciepłowni Rydułtowy, NZOZ Rydułtowy,
Kopalni Rydułtowy – Anna za co niezwykle serdecznie dziękujemy i liczymy też na inne
instytucje i firmy dzięki czemu uda pokonać się wszelkie przeciwności i ten jubileuszowy rok
uda się zakończyć dodatnim saldem po stronie należności i zlikwidujemy zobowiązania
wobec Banku Spółdzielczego.

Podjęte uchwały przez Zarząd TMRu w 2012 roku.
1. Przyjęto rozliczenie finansowe za grudzień 2011r.
2. Przyjęto termin 14 luty jako obowiązujący do sporządzenia pełnego bilansu za
2011
3. Przyjęto plan Walnego Zgromadzenia
4. Zaproponowano gości na Walne Zgromadzenie
a) Obiegły, Burmistrz Miasta Rydułtowy K.Newy, Dziekan K.Opitek, Poseł
Na Sejm R.Zawadzki
b) Z uwagi na choroby zwolniono ze składek za rok 2011 i 2012 – J.Kolasa
1. W związku z ciągłą stratą w działalności gospodarczej TMRu postanawia się
zawiesić wydawanie gazety w wersji papierowej do kolejnego Walnego Zebrania TMRu
2. Na zorganizowanie Walnego Zebrania przeznacza się kwotę 500 zł potrzebną
na sfinansowanie poczęstunku.
3. Rozwiązać umowę na telefon nr 32 725 85 36 z firmą ERA
4. Przygotować plan działań związanych z ograniczeniem działalności gospodarczej by nie przekroczyć terminów wypowiedzenia umów
5. Zorganizować jeszcze jedno Spotkanie Obywatelskie w dniu 5 marca
6. Pani Baumgart zwróciła się do TMR z prośbą o wsparcie finansowe na cele
zdrowotne. W związku z prowadzonym odpisem 1 % podatku oraz z realizacją umowy i wykonaniem jej zapisów wnioskuje się o wsparcie kwotą 520
złotych, poza kwotą odpisu na dalsze jej kosztowne leczenie. Kwota ta pochodzi z wpłat członków TMR.
7. Przedstawiono propozycję zakupu kapelusików jako uzupełnienie stroju do
występów Zespołu OLD STARS . Należy rozeznać koszty i możliwości wykonawcze w Skoczowie , do wysokości kosztów wskazanych we wniosku i
projekcie
8. Podjęto jednogłośnie uchwałę o przedłużeniu wydawnictwa miesięcznika
„Kluka” na okres do września br. włącznie.
9. Podpisano umowę z p. Jędrośką w sprawie wymiany grzejnika w pomieszczeniu biurowym na typ PURNO wraz z zaworami na kwotę około 600 zł. Jednomyślnie przyjęto uchwałę.

10. Skarbnik sygnalizuje złą ściągalność składek członkowskich. Ponad połowa

członków nie uregulowała składek. Zawnioskowano by Kol. Henryk Mańka
pełnił funkcję skarbnika w okresie absencji chorobowej ko. Jana Swobody.
11. Zarząd akceptuje przedstawione wyniki dochodów i kosztów związanych z
udziałem TMR w obchodach Dni Rydułtów
12. W związku z sytuacją związaną z brakiem finansowania gazety Kluka bieżące
wydawnictwo prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach
13. Sformułować pismo do Burmistrza Miasta w sprawie pominięcia udziału
TMR w organizowanych konkursach i wyróżnieniach na Dniach Rydułtów w
tym brak podpisów przedstawicieli TMR na dyplomach dla laureatów konkursów , brak zaproszenia przedstawicieli TMR przy wręczaniu statuetki Rydułtowika Roku
14. Zarząd przyjmuje propozycję działań programowych do końca roku 2012 z
uwagi na brak finansowych możliwości realizacji zadań zakładanych na Walnym Zebraniu TMR ( odrzucenie projektu przez UM).
15. Zarząd przyjął argumentację Prezesa ws wniosków : Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o ściągalności składek członkowskich oraz prośby sekretarki TMR. Zarząd w głosowaniu tajnym zdecydował o podtrzymaniu decyzji
Prezesa dot. anulowania wypowiedzenia pracy.
Podjęto Uchwały Zarządu:
16. W sprawie przesunięcia płatności rat w Banku Spółdzielczym o trzy miesiące.
Głosowano: za – wszyscy.
17. Podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków osoby zalegające ze składkami
członkowskimi. Głosowano: za – wszyscy+ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
18. Treści listów do Przewodniczącego R.M. i Burmistrza ws nadania odznaki
„Złote Grabie” dla P. Krystiana Burdy, treści listu o akceptację propozycji
TMR ws. obchodów XX-lecia TMR i XIX-lecia gazety Kluka, terści listu i intencyjnego ws dalszej współpracy z Verihowcami (Czechy). Głosowano: za –
wszyscy,
19. w związku z niewykryciem kradzieży laptopa, policja umorzyła postępowanie,
co skutkuję wykreśleniem w ewidencji środków trwałych ww sprzętu. Głosowano; za – wszyscy, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
20. Przedstawiono propozycję dowolnego opodatkowania Członków TMR na sfinansowanie zakupu opału na ogrzewanie pomieszczeń ( kwoty ok. 2500zł.),
lub wystąpienia do Kopalni o darowiznę węgla.
21. Przedstawiono propozycje powołania osób do Komitetu Honorowego obchodów XX-lecia TMR i XIX-lecia gazety Kluka.: K. Newy, H. Wojtaszek, D.
Freund-Konieczny, A. Widera, H. Matuszek, J. Wojaczek, K. Opitek, R. Zawadzki,
22. 16. Zarząd przyjmuję wstępne założenia programowe zaplanowane do realizacji do końca roku 2012.
23. 17. Zarząd proponuję osoby do komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu XX-lecia TMR i XIX-lecia gazety Kluka: H. Machnik, H. Mańka, J. Ma-

jer, J. Swoboda, B. Kosowski, A. Barnabas, K. Garbas, K. Gajda, U. Hajto, J.
Jargoń, E. Jankowska, M. Stebel, A. Stebel, A. Kołodziej, A. Korbica, E. Kosteczko, Cz. Madejska, Cz. Rezner, A. Widera, M.-A. Wieczorek, T. Maciejewska. Propozycję przegłosowano jednogłośnie.
24. Zaproponowano skład Zespołu współpracującego dla przygotowującego Jubileusz: S. Jordan, J. Kawulok, Z. Leks, L. Przybyła, I. i M. Pierchała, M. Trzeciok, A. Zając, S. Dziwok. Propozycję przegłosowano jednogłośnie.

Oto krótkie zestawienie aktywności TMRu:
Czy Towarzystwo
Miłośników
jest nadal
 W styczniu
rozpoczęliśmy
drugi aktywne?
rok
prowadzenia 4 Biur Bezpłatnych Porad
Prawnych i Obywatelskich na terenie
powiatu w ramach programu „Świadomy
Obywatel”. Informujemy, że w roku 2012 w
BBPPO w Rydułtowach udzielono ponad
950 porad,
 Zorganizowaliśmy wieczór sylwestrowy w
siedzibie TMRu z powitaniem roku na rynku.
 Wspólnie z Przedszkolem nr 4 w
Rydułtowach, Zespołem Szkół Specjalnych
w Raciborzu i dwujęzyczną Szkoła w Solarni
Wieczór Stylu
zbieraliśmy zabawki dla dzieci z Czadu i
Z kobietami nie tylko na poważnie
przesłaliśmy za pośrednictwem misji z ONZ.
 W lutym odbyło się kolejne Walne Zebranie
TMRu, w którym podsumowaliśmy rok i
założyliśmy nowe zadania na rok 2012,
 W siedzibie TMRu od stycznia do marca
zorganizowaliśmy 6 spotkań obywatelskich z
udziałem władz, w których wzięli m.in. Poseł
Ryszard Zawadzki, Burmistrz Kornelia
Newy, Przewodniczący Rady Miasta Lucjan
Szwan, Z-ca Burmistrza Henryk Hajduk,
Sekretarz Krzysztof Jędrośka, Członek
Zarządu
Powiatu
Andrzej
Korbica,
Przewodniczący FOPSZ Arkadiusz Skowron









i wielu innych.
Wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji
20-lecia Samorządności Miasta Rydułtowy,
Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach
noworocznych
i
wiosennych
na
terenie
powiatu
wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego
oraz cieszyńskiego w ramach występów
mężczyzn - Old Stars z Rzuchowiankami,
Przeprowadziliśmy akcję promocyjną w
zakresie
ekologii
i zdrowego żywienia w 5 wydaniach KLUKI,
Zorganizowaliśmy imprezę „Z kobietami nie
tylko na poważnie”,
Uczestniczyliśmy w otwarciu nowego
Orlika,

Memoriał Margicioka i Hałaczka

Sylwester w TMRze




























Przeprowadziliśmy 2-dniową imprezę z udziałem
środków miasta i powiatu pt. „Tradycje śląskie w
godce, tańcu, pieśniczce, strojach i scenkach
teatralnych z tematem wiodącym: Zolyty, zolyty to
fajno jest rzecz”,
Uczestniczyliśmy w konkursie „Co ślązakom w duszy
gra” zorganizowanym przez RCK „Feniks” poprzez
występ Old Stars z Rzuchowiankami i wyróżnienie za
piosenkę
„Zolyty
u Agatki”,
W maju Członkowie Towarzystwa zorganizowali Nagranie filmu promocyjnego „Świadomy
turniej w brydża sportowego o Puchar Burmistrza
Obywatel” przez telewizję TVS
Miasta Rydułtowy,
Nie mogło nas zabraknąć na kolejnym memoriale im.
J. Margicioka i L. Hałaczka,
W ramach programu „Świadomy Obywatel”
przeprowadziliśmy 8 spotkań z mieszkańcami powiatu
wodzisławskiego,
Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Flagi promując
flagowanie,
Czynnie i bardzo szeroko wzięliśmy udział w
prezentacjach scenicznych i wystawienniczych na XX Dni Rydułtów
Święcie Stowarzyszeń,
Wzięliśmy udział w obchodach 90-lecia powrotu
części Śląska do Polski,
Zorganizowaliśmy
wycieczki
do
zamku
w
Pławniowicach, nad kanał gliwicki oraz do Mosznej,
W ramach programu „Świadomy Obywatel”
nagraliśmy 2 odcinki filmu promocyjnego projekt,
który był emitowany przez telewizję TVS
czterokrotnie, również odbyły się promocje poprzez
audycje radiowe i promocje prasowe,
Uczestniczyliśmy czynnie w Dożynkach w Rzuchowie
Przegląd Zespołów Regionalnych
m.in. poprzez występ,
W siedzibie TMRu odbywały się przez okres kilku
miesięcy szkolenia dla bezrobotnych prowadzone
przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor,
Nie mogło zabraknąć spotkania integracyjnego
Członków TMRu z zespołem Rzuchowianki, które
odbyło się w Rzuchowie,

Młode Członkinie TMRu uczestniczyły czynnie w
„Wieczorze Stylu” zorganizowanym przez
Pogotowie Modowe w Gościnnym Domu,
Jak zwykle wzięliśmy czynny i zróżnicowany
udział w dwudniowym święcie miasta czyli w
Święto Stowarzyszeń
Dniach Rydułtów,
Old Stars z Rzuchowiankami wzięli udział w



Wzięliśmy udział w obchodach 40-lecia Koła
Gospodyń w Rzuchowie, na nadaniu
sztandaru Przedszkolu nr 1 w Rydułtowach,
na imprezie „Jesienny liść” zorganizowanym
przez HUFIEC Rydułtowy, na biesiadzie
Gwarków
(SITG),
festiwalu
Niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodzin i
Osób Niepełnosprawnych),
 Wzięliśmy
udział
w
obchodach
Obchody Święta Niepodległości
barbórkowych, wigilijnych w szkołach i
przedszkolach,
 Braliśmy
udział w uroczystościach rocznicowych krwiodawców (Organizacja Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2), w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości (Urząd Miasta),
w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 na uroczystościach ufundowania tablicy
poświęconej ś.p. prof. Józefowi Dudek oraz w wieczorze kolęd międzynarodowych, na
wieczorze adwentowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe
Niemców (koło centrum) i na wielu innych imprezach i uroczystościach,

Jeśli do tego dodamy 16 wydań gazety KLUKA, uruchomienie własnej strony internetowej
www.tmrrydultowy.pl, na której można również przeczytać bieżące informacje z TMRu, zobaczyć galerię
zdjęć i przeczytać archiwalne wydania gazety KLUKA (po miesiącu od wydania nowego numeru) to zauważ
Czytelniku, że działań Zarządu i Członków Towarzystwa Miłośników było chyba nie mało! A może się
mylę?

Inne:

 Realizacja projektu „Świadomy Obywatel” w tym przygotowanie 2 filmów
promocyjnych,
 Przygotowanie i podpisanie porozumień w celu realizacji bezpłatnych porad
prawnych
i obywatelskich ze środków samorządów na terenie powiatu poprzez biur w
Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl.,
 Dalsze działanie i rozwój zespołu „Old Stars” pod względem programowym i
ilościowym,
 Działania na rzecz promocji naszych modelarzy i innych hobbystów,
 Wszechstronne działania na rzecz utrzymania gazety w wersji papierowej jak i
elektronicznej na naszej stronie internetowej www.tmrrydultowy.pl,
 Wspólne przygotowanie programu z zespołem „Ciaproki” na finałowe obchody XXlecia TMRu – listopad 2013 – Budynek administracyjny KWK „Rydułtowy – Anna”.

SPRAOZDANIE REDAKTORA NACZELNEGO
Mijają miesiące i mijają lata, ale przychodzi taki czas, że trzeba podsumować osiągnięcia ale
także problemy, które występują nie tylko w prywatnym życiu, ale także w organizacjach
pozarządowych jakim jest Towarzystwo Miłośników Rydułtów które wydaje gazetę „Kluka”. Walne
Zebranie TMRu oceni działalność Zarządu TMRu w tym działalność wydawania gazety „Kluka. TMR
zdaje sobie sprawę, że wydawanie gazety zawsze było i jest sprawą prestiżową, ponieważ jesteśmy
jednym z 3 stowarzyszeń w województwie śląskim, które wydaje gazetę. Ktoś powie, że wydawanie
gazety to nic prostszego. Otóż nie. Są olbrzymie problemy. Mamy przykłady jak ciężko jest też
innym wydawcom. Mieliśmy i w dalszym ciągu mamy problemy ze znalezieniem takiej ilości reklam,
które by mogły pokryć koszty wydawania gazety. W 2011 roku gazeta przynosiła olbrzymie straty.
Zainteresowanie w 2012 roku zakupem gazety utrzymuje się na niezmiennie niskim zakupie gazety,
choć przyznać trzeba, że Ci co naszą gazetę kupują czekają na następne wydanie gazety. Aby
zmniejszyć koszty wydania należało podjąć bardzo radykalne środki. Mianowicie pozbyliśmy się
balastu utrzymania samochodu. Obecnie gazetę rozwozimy prywatnymi samochodami. Następną
rzeczą jaka wynika z konieczności była decyzja o wydawaniu gazety w kolorze czarno-białym. Ta
decyzja skutkowała dodatkowym kłopotem bo Urząd Miasta uznając że gazeta czarno-biała jest
nieatrakcyjna podjął decyzję o obcięciu o połowę kosztów publikacji Urzędu Miasta. W roku 2012
wydaliśmy jedenaście wydań, które miały przeciętnie 22 strony. Na szczęście UM tzn. Burmistrz
Miasta podjęła decyzję i pod koniec roku została przywrócona umowa w korzystnym zapisie. Niestety
mimo tych starań gazeta przyniosła straty. Ale dość biadolenia. Gazeta nadal istnieje a to dzięki
staraniom osób: prezesa H. Machnika oraz innych osób które były zgodne, że gazetę należy
prowadzić, dziękuję A. Korbicy i J. Majerowi, a także pozostałym członkom Zarządu. Było to
możliwe dzięki dodatkowym wpłatom różnych osób w tym osób wymienionych a także pomocy

Żorskiej Agencji Przedsiębiorczości , która pokrywała koszty związane z drukiem stron kolorowych
dla reklamodawców. Wydawanie gazety to jedna strona medalu, ale żeby gazeta żyła to muszą być
chętni do pisania w gazecie. Dlatego dziękuję wszystkim osobom, które są zaangażowane w pisanie,
skład gazety, rozwóz i wspieranie finansowe. Do nich zaliczam osoby: Krystynę Barnabas, Marię
Antoninę Wieczorek, Elżbietę Jankowską, Stanisława Brzęczka, Mariusza Stebel, Jerzego Majera,
Kornelię Newy, Henryka Machnika, Angelikę Rzaczek, Sabinę Tomaszewską, Beatę Gaszka, Jana
Jargonia, Jana Swobodę, Erwina Kosteczko, Henryka Mańkę, Barbarę Pałka, Alicję Kołodziej,
Katarzynę Konofał, Marka Fibica, Bożenę Wójcicką, Joannę Gapińską, Ilonę Lemiesz, Joannę Rusok,
Piotra Skowronka, Jacka Stebel, Rzecznika Starostwa Wojciecha Raczkowskiego, Ewę Kałużny,
Magdalenę Leśnik i wielu innych.
Dziękuję także wszystkim reklamodawcom, którzy nas wspierają. Dziękuję również Burmistrzowi
Miasta za powrócenie do poprzedniej umowy, która ma istotny wkład do sfinansowania kosztów
wydawania gazety. Dziękuję również p. B. Freund za wspieranie naszej gazety oraz Ciepłowni
Rydułtowy i Gminie Lyski. Mam nadzieję i w to głęboko wierzę, że gazeta będzie istnieć, a przy tym
mam prośbę do młodzieży, która już pisze do gazety i do tej która chciałby się włączyć do życia
naszej gazety by pisali o wszystkich interesujących ich i mieszkańców problemach.

B. Kosowski

