STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA KOTULINA” 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 25.
KRS: 0000414647
NIP: 9691605324
REGON: 242884856

Sprawozdanie
merytoryczne
z
działalności
stowarzyszenia „Razem dla Kotulina” za rok 2013
1. Nazwa: Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, Stowarzyszenie nie posiada
statusu organizacji pożytku publicznego
2. Adres siedziby: pow. gliwicki, gm. Toszek, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 25
3. Kontakt: (32) 230-61-97 ; mail: stowarzyszenie@kotulin.com.pl
4. Numer KRS: 0000414647 data wpisu do rejestru KRS: 16.03.2012r.
5. REGON: 242884856
NIP: 9691605324
6. Konto
bankowe:
ING
Bank
Śląski
S.A
nr konta:98 1050 1298 1000 0023 6221 8519
7. Dane członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia:
Prezes: Piotr Jaruszowic, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 40
Wiceprezes: Liliana Danch, 44-180 Kotulin, ul. Nakło 4
Skarbnik: Dorota Knopek, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 16
Sekretarz: Beata Wróbel, 44-180 Kotulin, ul Kolejowa 25
Komisja rew.: Ireneusz Kokoszka,44-180 Kotulin ,ul. Kolejowa 17
Komisja rew.: Agata Tomczyk, 44-180 Kotulin, ul. Krótka 3
Komisja rew.: Ernest Powrósło, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Grunwaldzka
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8. Cele statutowe stowarzyszenia:
 ochrona środowiska,
 działalność kulturalna,
 wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie
jej tradycji, promowanie produktów i wyrobów regionalnych,
 organizowanie imprez kulturalnych,
 poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 upowszechnianie wiedzy o historii Kotulina i gminy Toszek,
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 poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego
promocja,
 przeciwdziałanie bezrobociu,
 wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i
młodzieży,
 działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
 działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 działalność na rzecz budowy i renowacji budynków sakralnych, kaplic i
krzyży, lokalnych zabytków i innych,
 popularyzowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców,
 działania mające na celu propagowanie sportu i zdrowego trybu życia,
 wzbogacanie i promowanie walorów przyrodniczych Kotulina,
 tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 działania na rzecz propagowania integracji społecznej wśród obywateli,
 wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,
 działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji
elementarnej,
 działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy i renowacji ośrodków
użyteczności publicznej, sportowych, rekreacji i wypoczynku,
 propagowanie idei dobroczynności,
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnych na wsi,
 działania na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie Orkiestry Dętej
Kotulin, Scholi, Chóru DFK oraz wszystkich innych organizacji,
zrzeszeń, grup formalnych i nieformalnych propagujących rozwój
kulturalny regionu,
 wspierania i promowanie wyrobów regionalnych, produktów i
rękodzielnictwa.
9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o stowarzyszeniach
(Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i
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własnego statutu przyjętego uchwałą nr 2/2012 na spotkaniu założycielskim
w dniu 08.02.2012r. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku
publicznego, posiada osobowość prawną, organizacja typu „non profit”.
10. W roku 2013 odbyło się 15 zebrań zarządu oraz 3 walne zebrania. Zarząd
stowarzyszenia wziął udział w kilku szkoleniach z zakresu aplikowania o
środki zewnętrzne a także spotkaniach doradczych w GOCP w Gliwicach na
temat współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i
organizacji imprez artystycznych.
11. Działania stowarzyszenia od stycznia 2013r.
a) Kontynuacja administrowania strony internetowej Kotulina –
www.kotulin.com.pl. Strona oficjalnie zaczęła działać 14 kwietnia 2012r.
Zawiera ona opisy wszystkich organizacji działających w Kotulinie,
historię wioski, aktualności, ogłoszenia, galerię oraz sprawozdanie z
działań stowarzyszenia. Strona cieszy się zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Stan na połowę maja to ponad 14 000 wyświetleń.
Prowadzeniem strony zajmuje się nieodpłatnie jeden z mieszkańców
Kotulina. Członkowie zarządu prowadzą również fanpage stowarzyszenia
na facebooku.
b) Razem z Mniejszością Niemiecką zorganizowano I Bal Przebierańców w
Kotulinie, który odbył się na Sali Państwa Prause dnia 5 stycznia. Cieszył
się on dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości. Na zabawie
bawiło się ok. 130 osób. Do tańca przygrywał zespół Pago a Orkiestra
Dęta ze Świbia dała krótki koncert. Zorganizowano również konkurs na
najlepsze przebranie i wybrano króla i królową balu.
c) Od marca do listopada Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”
organizowało zajęcia taneczno-sportowe dla wszystkich chętnych z gmin
Toszek i Rudziniec. Realizowane były w ramach projektu „Zajęcia
ZUMBA - tanecznym krokiem do zdrowia”. Projekt został
współfinansowany ze środków Powiatu Gliwickiego w ramach realizacji
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.
Całkowita wartość projektu to 5 307zł, z czego 2 500 zł to środki
powiatowe. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w sali gimnastycznej
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SP Kotulin
a prowadziła je nieodpłatnie
członkini naszego
stowarzyszenia. Z okazji rocznicy zajęć zumba w Kotulinie w czerwcu
przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestniczek. Panie mogły
również liczyć na upominki z okazji Dnia Kobiet.
d) Ochotnicza Straż Pożarna w Kotulinie obchodziła 125 lat istnienia. Na
festynie zorganizowanym dnia 4 maja członkowie stowarzyszenia
zorganizowali catering.
e) Jednym z największych wydarzeń kulturalnych, które współorganizowało
stowarzyszenie był festyn rodzinny. Odbył się on 1 i 2 czerwca na terenie
OSP Kotulin. Pierwszy dzień festynu dedykowany był dzieciom.
Przygotowano dla nich gry i zabawy, które poprowadzili członkowie
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia WIZAWI z Toszka. Wieczorem do
tańca przygrywał zespół Decybell.
Drugiego dnia członkowie stowarzyszenia przygotowali część artystyczną
festynu w postaci Imitation Party Show. Wystąpiła Ewa Kokoszka w
pokazie Bella Dance ze skrzydłami. Gwiazdą imprezy był kabaret
„Kafliki”. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna pod gołym niebem z
zespołem Pago.
f) Naszym dotychczas największym przedsięwzięciem jest projekt
„Pomuzykujmy Razem w Kotulinie”, który polegał na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu pięciomiesięcznych warsztatów dla członków Orkiestry
Dętej Kotulin. Projekt realizowany był w ramach konkursu nr
1/POKL/9.5/2012 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w Województwie Śląskim. Całkowita wartość pozyskanych
środków na ten cel to 45 300zł.
Projekt jest efektem podpisanego w kwietniu Partnerstwa Lokalnego
między Stowarzyszeniem „Razem dla Kotulina”, Orkiestrą Dętą Kotulin a
Urzędem Miejskim w Toszku. Został zrealizowany wspólnie z
przedstawicielami orkiestry oraz przy wsparciu pani Agaty Gnat,
animatorki z Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku przy Rudzkim
Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Od marca do września 2013r. przygotowywaliśmy się do jego realizacji.
W tym czasie zbieraliśmy wymaganą do podpisania umowy
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dokumentację, przeprowadziliśmy negocjacje merytoryczne i budżetowe,
założyliśmy w banku subkonto, wybraliśmy i zatrudniliśmy
prowadzących zajęcia, podpisaliśmy ze szkołą umowę użyczenia sal na
zajęcia, podpisaliśmy zabezpieczenie finansowe i odbyliśmy szereg
spotkań roboczych.
Od września do grudnia członkowie stowarzyszenia realizowali
wspomniany projekt. Zadaniem osób zaangażowanych w projekt było:
 Koordynacja projektu, kontakty z Instytucją Pośredniczącą
 Regularne rozliczanie etapów projektu – obsługę finansową
 Przygotowywanie poczęstunku dla uczestników zajęć
 organizacja wyjazdów edukacyjnych: do opery i filharmonii
 Promocja projektu oraz organizacja uroczystej gali kończącej
projekt
W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską nasza orkiestra została zaproszona w charakterze uczestnika
na koncert kolęd „Eurokolędowanie”, który odbył się 13 grudnia w
kinoteatrze Rialto w Katowicach. Organizatorem występów był Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego we
współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS.
g) Stowarzyszenie wraz z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” na podstawie
porozumienia prowadzi i utrzymuje sekcję mażoretek „MAGNOLIA” z
Kotulina. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za ubiór i wyposażenie
sekcji, która obecnie liczy 23 dziewczyny. Wyznaczony koordynator
ds.sekcji zajmuje się zarówno sprawami związanymi z występami, jak i
kontaktem z rodzicami oraz CK „Zamek w Toszku”. Członkowie
stowarzyszenia nieodpłatnie szyją i wykonują stroje z zakupionych
materiałów. W roku 2013 wykonaliśmy stroje dla dziewczyn do układów
z pomponami oraz stroje marszowe dla młodszej sekcji mażoretek. Nasza
sekcja dała wiele występów: na festynach, dożynkach, imprezach
sportowych (m.in. na otwarciu „Orlika” w Toszku czy podczas Dni Tańca
na toszeckim zamku). Największym przeżyciem był pokaz w marcu na
stadionie Piasta Gliwice na meczu Polska-Włochy grupy U20. Występ był
dla naszej sekcji wielkim wyróżnieniem i okazją do promocji.
Sekcja mażoretek „Magnolia” obchodziła pierwszą rocznicę powstania.
Dlatego członkowie stowarzyszenia przygotowali dla nich 2 lipca mały
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poczęstunek w postaci grilla, owoców i lodów. Spotkanie odbyło się po
treningu, na terenie OSP.
h) 24 lipca do Kotulina zawitał tygodnik Strzelec Opolski i pod hasłem
„Akcja wakacyjna redakcja” zorganizował dla dzieci i ich opiekunów
szereg zabaw i konkursów na terenie OSP. Razem z członkami rady
sołeckiej i sołtysem, członkowie stowarzyszenie pomogli przygotować
teren, zadbali o poczęstunek oraz o czystość i porządek po zakończeniu
imprezy.
i) 8 sierpnia odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia „Razem dla
Kotulina”, na którym przyjęto pięciu nowych członków wspierających.
Zarząd przyjął ich uchwałą 7/2012, zwykłą większością głosów.
j) Przegląd sekcji mażoretek
W lipcu przystąpiliśmy do konkursu programu „Działaj Lokalnie VIII"
2013 organizowanego przez Forum Młodzieży Samorządowej z
Gierałtowic, finansowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt polegał na
organizacji pierwszego przeglądu sekcji mażoretek powiatu gliwickiego.
Całkowita wartość projektu to prawie 6 000 zł, z czego 3 500 zł to środki
pozyskane z programu. Przegląd miał miejsce 20 października w sali
gimnastycznej SP Kotulin a wzięły w nim udział następujące sekcje:
 Magnolie z Kotulina,
 Pantery z Gliwic,
 Iluzja z Knurowa,
 Sonet z Poniszowic.
Przegląd poprzedzony został warsztatami, które poprowadziła p. Marta
Jabłońska, aktualna Mistrzyni Świata Mażoretek w kategorii solowej.
W imprezie udział wzięła liczna publiczność z Kotulina jak również z
całej gminy Toszek oraz powiatu gliwickiego.
k) We wrześniu stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” współorganizowało
imprezę 110-cio lecia Orkiestry Dętej Kotulin połączoną z przeglądem
orkiestr dętych. Zabawa miała miejsce dnia 21 września na terenie OSP.
W związku z tą imprezą realizowane był projekt „Orkiestrowy zawrót
głowy”. Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” było beneficjentem tego
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projektu a założenia opracowali członkowie Orkiestry Dętej. Projekt
został współfinansowany ze środków Powiatu Gliwickiego w ramach
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tej imprezy ze środków
powiatu gliwickiego pozyskano 4 000 zł. Dodatkowo gmina Toszek
przeznaczyła na ten cel 11 500 zł.
l) 22 września w Kotulinie odbyły się Dożynki Gminne, które
współorganizatorem było nasze stowarzyszenie. Do naszych zadań
należało: przygotowanie występów artystycznych, przygotowanie i
przystrojenie terenu oraz załatwianie spraw organizacyjnych wspólnie z
radą sołecką i Urzędem Gminy. Po uroczystej Mszy świętej nastąpił
przemarsz na teren OSP w towarzystwie Orkiestry Dętej i Mażoretek
Magnolia. Gości zabawiali: Kabaretowa Grupa Biesiadna KGB oraz
Imitation Party Show z Kotulina. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna
z zespołem Contex.
m) Członkowie stowarzyszenia przygotowali paczki świąteczne dla
dziewczyn z sekcji mażoretek. Mikołaj i śnieżynka, w role których
wcielili się nasi wolontariusze, zawitali na próbę sekcji 6 grudnia.
Niespodzianka sprawiła wiele radości, nie tylko najmłodszym. Mikołaj
odwiedził również dzieci członków stowarzyszenia.
n) 1 grudnia w Kotulinie zorganizowano pierwszy turniej skata o puchar
sołtysa Kotulina. W turnieju udział wzięło ponad dwudziestu uczestników
z Kotulina oraz miejscowości ościennych. Zwycięzcy
otrzymali
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
o) W grudniu już po raz trzeci w historii Kotulina został zorganizowany
jarmark świąteczny, w tym po raz drugi pod szyldem stowarzyszenia
„Razem dla Kotulina”. Jarmark odbył się 15 grudnia na kotulińskim
rynku. W organizację zaangażowali się nie tylko członkowie
stowarzyszenia, ale także liczni wolontariusze, niezwiązani z naszą
organizacją. Program był bardzo bogaty: wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej, schola parafialna i młodzież, Orkiestra Dęta Kotulin oraz
zespół kameralny. Gwiazdą wieczory był Krzysztof Ster. Na licznie
zaopatrzonych straganach można było zakupić ozdoby świąteczne, drobne
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upominki, rękodzieło, miód i świąteczne smakołyki a także grzaniec i
żywe choinki. Patronem medialnym imprezy został tygodnik „Strzelec
Opolski”. W związku z organizacją jarmarku wystąpiliśmy do Burmistrza
Toszka o pozwolenie na zbiórkę publiczną. Naszym celem było
zgromadzenie funduszy na sfinansowanie bieżącej działalności
stowarzyszenia, zgodnej z celami statutowymi.
p) W roku 2013 stowarzyszenie wzbogaciło się o nowy sprzęt muzyczny,
który służy głównie podczas treningów mażoretek oraz nagłaśniania
mniejszych imprez i zebrań. Sprzęt zakupiono na potrzeby projektu
„Zajęcia ZUMBA - tanecznym krokiem do zdrowia” finansowanego ze
środków powiatowych a jego wartość to 2 000 zł. Zakupiono również
chusty do zumby, laminarkę a także drukarkę atramentową (format A3)
zakupioną do zrealizowania projektu „Pomuzykujmy Razem w Kotulinie”
a sfinansowaną ze środków UE.
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