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 2014
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.: Anita Krupa, 44-180 Kotulin, ul. Kolejowa 1
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,
 poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego
promocja,
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 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
własnego statutu przyjętego uchwałą nr 2/2012 na spotkaniu założycielskim
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w dniu 08.02.2012r. Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku
publicznego, posiada osobowość prawną, organizacja typu „non profit”.
10. W roku 2014 odbyło się 9 zebrań zarządu (16 styczeń, 8 maj, 15 maj, 22
maj, 3 czerwiec, 19 sierpień, 10 wrzesień, 24 październik, 18 grudzień) oraz
2 walne zebrania (16 maj, 11 listopad) . Zarząd stowarzyszenia wziął udział
w kilku szkoleniach:
 szkolenie dotyczące działalności NGO – Poniszowice (5.06) finansowane
ze środków LGD Spichlerz Górnego Śląska
 szkolenie dotyczące małych projektów programu LEADER– Toszek
(9.06)
 szkolenie dotyczące projektów „Działaj Lokalnie” – Toszek (8.07)
 szkolenie dotyczące środków z programu FIO przeprowadzone przez
Agatę Gnat – Kotulin (18.12)
Ponadto wiceprezes zarządu uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do
Francji, Hiszpanii i Monako organizowanym przez LGD Spichlerz Górnego
Śląska. Wizyta odbywała się w dniach 20-28 wrzesień i miała na celu
szkolenie lokalnych liderów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie
współpracy.
11. Działania stowarzyszenia od stycznia 2014r.
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. Liczba wyświetleń na początek roku 2015 to
blisko 20 tys. Prowadzeniem strony zajmuje się nieodpłatnie jeden z
mieszkańców Kotulina.
Wiceprezes zarządu oraz sekretarz prowadzą również stronę
stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook. Obserwuje ją
blisko 300 osób nie tylko z najbliższej okolicy. Poprzez ten kanał
stowarzyszenie kontaktuje się z młodymi mieszkańcami Kotulina oraz
osobami zainteresowanymi naszą działalnością. Udostępnia również
informacje od zaprzyjaźnionych organizacji oraz powiadamia o
realizowanych projektach i podejmowanych działaniach.
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b) 21 styczeń odbyła się gala podsumowująca realizację partnerskiego
projektu z Gminą Toszek dla Orkiestry Dętej Kotulin pn. „Pomuzykujmy
razem w Kotulinie”. Projekt „Pomuzykujmy Razem w Kotulinie” polegał
na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pięciomiesięcznych warsztatów dla
członków Orkiestry Dętej Kotulin oraz wyjazdach edukacyjnych do
filharmonii i opery. Został zrealizowany wspólnie z przedstawicielami
orkiestry oraz przy wsparciu pani Agaty Gnat, animatorki z Regionalnego
Ośrodka EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Było to nasze dotychczas
największe przedsięwzięcie, zarówno finansowe jak i czasowe. Całkowita
wartość pozyskanych środków na ten cel to 45 300zł.
Uroczysta gala podsumowująca projekt przebiegała w dwóch etapach:
pierwszym był egzamin końcowy a następnie miał miejsce popis
muzyczny dla lokalnej społeczności. Impreza miała miejsce w sali
państwa Prause. Dla wszystkich gości przygotowano drobny poczęstunek,
natomiast beneficjenci projektu czyli członkowie orkiestry dostali
kanapki.
c) Stowarzyszenie zorganizowało II Bal Przebierańców w Kotulinie, który
odbył się w sali tanecznej państwa Prause dnia 1 lutego. Cieszył się on
dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości. Na zabawie bawiło się
około 120 osób. Do tańca przygrywał zespół Pago, a gwiazdą wieczoru
była Ewa Kokoszka z pokazem Bella Dance i tańcem ze skrzydłami.
Zorganizowano również konkurs na najlepsze przebranie oraz wybrano
króla i królową balu.
d) Wraz z nastaniem wiosny stowarzyszenie podjęło się kilku istotnych dla
naszej miejscowości prac społecznych. Pod nadzorem Nadleśnictwa
Rudziniec został uporządkowany lasek na ulicy Kolejowej w pobliżu
wiaty przystankowej. Zostały tam ustawione dwie ławeczki, pod którymi
utwardzono teren. Ustawiono także kwietniki.
Również krzyż przy ulicy Kolejowej zyskał nowe oblicze. Po wycięciu
czterech kasztanowców teren wokół krzyża był niezagospodarowany.
Ustawiono metalowe ogrodzenie (niski płotek), posadzono również nowe
rośliny. Projekt sfinansowano z zysku z Balu Przebierańców. Krzyż został
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ponownie poświęcony przez miejscowego proboszcza podczas procesji
obchodów Dni Krzyżowych.
e) 16 maja odbyło się walne zebranie stowarzyszenia na którym
przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe
za 2013 rok. Omówione zostały finanse stowarzyszenia, swój raport zdała
również komisja rewizyjna. Podsumowano zrealizowane projekty,
dyskutowano nad zbliżającymi się wydarzeniami kulturalnymi (festyn
rodzinny, dożynki) oraz nad problemami i wyzwaniami z którymi boryka
się sekcja mażoretek. Omówione i zaakceptowane zostały nowe pomysły:
kalendarz na 2015 rok, renowacja terenu przy PKP oraz boiska
sportowego. Na spotkaniu określone zostały główne cele na najbliższy rok
oraz szukano rozwiązań finansowych na realizację projektów.
f) Największym wydarzeniem kulturalnym był coroczny festyn rodzinny.
Odbył się on 29 maja na terenie OSP Kotulin. Zorganizowano gry i
zabawy dla najmłodszych, wystąpiły mażoretki „Magnolia” oraz
Orkiestra Dęta Kotulin. Gwiazdą festynu była grupa kabaretowa „Wesoły
Masorz” a następnie Imitation Party Show w programie „Eurowizja na
bis”. Goście byli pod wrażeniem Concity Wurst oraz Donatana i Cleo,
którym towarzyszyły kotulińskie słowianki na czele z panem sołtysem
Albertem Osmandą. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna pod gołym
niebem a do tańca przygrywał zespół Skandal.
g) Stowarzyszenie czynnie włączyło się do konkursu na najpiękniejszy
kościół w Gliwicach i powiecie, zgłaszając do niego naszą parafialną
świątynię (dnia 23 czerwca) oraz zachęcając internautów na swoich
stronach do oddawania głosów. Organizatorem konkursu był portal Nasze
Miasto oraz Dziennik Zachodni. Głosowanie trwało do 31 lipca a nagrodą
główną było zdjęcie wiernych na tle kościoła i artykuł w prasie o
wspólnocie parafialnej. Ostatecznie nasza świątynia uplasowała się na 13
pozycji (2311 oddanych głosów) na 74 zgłoszonych do konkursu, co daje
świetny wynik.
h) Stowarzyszenie po licznych konsultacjach oraz rozeznaniu problemu
złożyło wypełniony wniosek w ramach działania Małe Projekty do LGD
Spichlerz Górnego Śląska. Ogłoszenie wyników miało miejsce 4 lipca.
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Nasza organizacja uplasowała się na 24 pozycji. Projekt „Kotulińska Oaza
- poprawa estetyki i funkcjonalności małej architektury rekreacyjnoturystycznej na boisku sportowym w Kotulinie” dofinansowano w kwocie
24 411,30 zł.
i) 24 sierpnia w Zabrzu odbyła się gala podsumowująca konkurs grantowy
programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem tego
konkursu jest pobudzenie działalności na rzecz lokalnych środowisk.
Podczas tej uroczystości członkowie zarządu odebrali nominację na kwotę
4 tysięcy złotych na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” – poprawa
funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku sportowym w Kotulinie.
Środki pozyskane w tym konkursie pozwoliły na odnowienie ławek i
zakup piłkochwytu.
j) Członkowie stowarzyszenia przygotowali kalendarz na rok 2015 z
archiwalnymi zdjęciami. Nakład wyniósł 120 sztuk. Kalendarz zawiera
archiwalne fotografie Kotulina oraz jego mieszkańców. Część zdjęć
pochodzi z wystawy, którą zorganizowano podczas majowego festynu
rodzinnego w 2012 roku. Wydanie stało się atrakcyjną pamiątką, którą
rozprowadzano podczas dożynek wiejskich 31 sierpnia. Doroczne
dożynki w Kotulinie miały w tym roku mniejszy zakres. Stowarzyszenie
nie było organizatorem tej imprezy. Wystąpiły mażoretki oraz orkiestra.
Zagrał zespół KROSS Artura Sojki.
k) Mieliśmy zaszczyt gościć delegację z partnerskiej gminy Hohenau oraz
burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka. 4 października w sali tanecznej
w Kotulinie zjedliśmy wspólnie
tradycyjny śląski obiad. Goście
wysłuchali prezentacji dotyczącej naszej miejscowości oraz
stowarzyszenia. Zostali również obdarowani drobnymi prezentami. My
również otrzymaliśmy od nich drobne upominki. Delegacja z Hochenau
została zaproszona przez Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” jako
podziękowanie za gościnność , którą okazali podczas wizyty naszych
członków w gminie partnerskiej wiosną 2014 roku.
l) 10 października rozpoczęliśmy prace rewitalizacyjne na boisku
sportowym w Kotulinie. (18.10, 25.10, 8.11, 11.11) Zakres prac to m.in.:
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odnowienie bramek, zamontowanie piłkochwytu, wymiana ławek oraz
wyczyszczenie skarpy pod ławkami, budowa boiska do siatkówki
plażowej, przygotowanie miejsca pod altankę, wyczyszczenie lasku.
Budżet tych projektów to ponad 32 tysiące złotych.
m) 12 października odbyło się uroczyste zakończenie sezonu mażoretek.
Członkowie stowarzyszenie przygotowali kolację dla wszystkich
przybyłych. W Sali Caritas spotkali się przedstawiciele stowarzyszenia
oraz mażoretki wraz ze swoimi rodzicami.
n) 11 listopada odbyło się walne zebranie stowarzyszenia, jego celem była
zmiana składu komisji rewizyjnej. Po rezygnacji Ernesta Powrósło
nowym członkiem komisji została Anita Krupa. Zostały omówione
bieżące projekty i problemy. Podczas tego spotkania zostały złożone
podziękowania dla przewodniczącego komisji rewizyjnej Ireneusza
Kokoszki, który kończył pracę w Radzie Miejskiej w Toszku za pomoc i
wsparcie działań stowarzyszenia na gruncie samorządu gminnego.
o) Członkowie stowarzyszenia przygotowali paczki świąteczne dla
dziewczyn z sekcji mażoretek. 5 grudnia, podczas treningu, sekcję
mażoretek Magnolia odwiedziły Pani Mikołajowa oraz Elf Dzwoneczek,
które w imieniu Świętego Mikołaja, wręczyły dziewczynom prezenty,
sprawdziły postępy w nauce, zachęciły do dalszej pracy oraz życzyły
wielu udanych występów w nadchodzącym sezonie. Również panie
Marzena Gruszka oraz Agata Chlodek – trenerki sekcji – otrzymały
podarunki za ciężką, całoroczną pracę. Z kolei 6 grudnia słodkie
upominki otrzymały dzieci członków stowarzyszenia. Były to już trzecie
mikołajki przygotowane dla mażoretek.
p) W grudniu już po raz czwarty w historii Kotulina został zorganizowany
jarmark świąteczny. Jarmark odbył się 14 grudnia w sali państwa Prause
oraz częściowo na kotulińskim rynku. W organizację zaangażowali się nie
tylko członkowie stowarzyszenia, ale także liczni wolontariusze,
niezwiązani z naszą organizacją. Program był bardzo bogaty: z krótkim
programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej,
tradycyjne świąteczne kolędy oraz melodie zagrała Orkiestra Dęta Kotulin
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Gwiazdą wieczoru był zespół BIS oraz Krzysztof Ster. O oprawę
muzyczną zadbał Mateusz Sojka. Na licznie zaopatrzonych stoiskach
można było zakupić ozdoby świąteczne, drobne upominki, rękodzieło,
miód i świąteczne smakołyki a także grzaniec i żywe choinki.
q) Stowarzyszenie wzięło udział w ogólnopolskim konkursie grantowym
„Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego organizatorem była Fundacja
Banku Zachodniego WBK. Wniosek wysłano 20 listopada,
zaś
ostateczne
ogłoszenie wyników miało miejsce 30 grudnia.
Dofinansowanie otrzymało 247 pomysłów spośród 2861 złożonych
wniosków. Wśród nich znalazł nasz projekt „Kotuliński zakątek”, który
uzyskał dofinansowanie w kwocie 2,5 tys. i miał na celu poprawę
funkcjonalności modernizowanego boiska sportowego. Za pieniądze
wygrane w konkursie zakupione zostaną kosze na śmieci oraz stojak
rowerowy.
r) W roku 2014 stowarzyszenie dokonało następujących zakupów:
 Piłkochwyt
 Materiał na scenę
s) W roku 2014 członkowie stowarzyszenia wraz z wolontariuszami
przepracowali łącznie ponad 7 tysięcy godzin!
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