Załącznik nr 2 do Uchwały 1/2009
Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
przyjętej przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20.02.2009r.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.
W sprawach Walnego Zgromadzenia Członków:
I.

8.02.2008r. – odbyło się posiedzenie zwyczajne o charakterze sprawozdawczym.
Przyjęto sprawozdanie finansowe i rzeczowe oraz merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia za 2007 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono
absolutorium

Zarządowi

Stowarzyszenia.

Ustalono

wysokość

składki

członkowskiej na 2008 rok oraz przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na dany rok.
Omówiono sprawy bieżące.

W sprawie Komisji Rewizyjnej:
I.

Komisja Rewizyjna w składzie: Justyna Paprotna – przewodnicząca, Bogdan
Kłosek – wiceprzewodniczący i Paweł Mrozek – sekretarz, w okresie
sprawozdawczym spotykała się czterokrotnie w następujących terminach: 28.01.,
08.02., 31.07., 10.11. W posiedzeniach Komisji udział brali członkowie Zarządu.
W trakcie posiedzeń zrealizowano obydwie zaplanowane kontrole. Szczegółowy
opis działalności Komisji Rewizyjnej stanowi jej sprawozdanie za 2008 rok
będące załącznikiem do protokołu Walnego Zgromadzenia.

W sprawie Zarządu:
I.

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2008 spotykał się w składzie: Adam Wawoczny –
prezes, Piotr Staroń – wiceprezes, Wojciech Kamiński – wiceprezes, Patrycja
Bielaczek – sekretarz i Daniel Cyran – skarbnik. Odbyło się 6 posiedzeń, w
których udział brali przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. W trakcie spotkań
Zarządu realizowano plan pracy przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu
08.02.2008r., który był na bieżąco modyfikowany i uaktualniany w miarę
pojawiających się potrzeb. Omawiano także sprawy bieżące, korygowano plan

rzeczowy i finansowy wg potrzeb, podejmowano decyzję o przystępowaniu do
kolejnych konkursów oraz realizacji poszczególnych zadań. Koordynowano
realizacją projektów, nadzorowano prace związane z przebudową i remontem
kaplicy. Uczestniczono w posiedzeniach komisji rewizyjnej. Szczegółowe
sprawozdanie z czynności podejmowanych przez Zarząd stanowi dokumentacja z
kolejnych posiedzeń.

Realizacja zadań.
1. W miesiącu styczniu do sali OSP w Suminie zaproszono pensjonariuszki
Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, dla których zorganizowano zabawę
karnawałową z konkursami i wspólnym śpiewem. Dla uczestników
przygotowano poczęstunek.
2. W dniach 21-24.01.2008r. wspólnie ze Stowarzyszeniem RODZINA na rzecz
Dzieci i Młodzieży z Trudnych Rodzin zorganizowano i przeprowadzono
akcję ZIMA 2008 pod hasłem BEZPIECZNE FERIE. W akcji udział wzięło 50
dzieci z gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice. Pierwszy dzień odbył się pt.
"Portrety dla babci i dziadka". Drugi „Idąc bajkami przez czas". Trzeci dzień
zajęć zatytułowano "Karnawałowe różności". Niespodzianką był też teatrzyk
kukiełkowy. Czwartkowe popołudnie i wieczór wypełnione były spotkaniem
ze strażakami z PSP w Rybniku poświęcone pokazom ratownictwa
medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także
właściwego zachowania się w miejscu zagrożenia z umiejętnym i sprawnym
powiadomieniem służb ratunkowych. Dzieciom rozdano specjalne naklejki z
numerami telefonów alarmowych oraz breloczki odblaskowe. Codziennie
podawane były gorące napoje oraz posiłki.
3. W miesiącu marcu podjęto się współfinansowania i częściowej organizacji
Dnia Kobiet dla KGW w Suminie, jako elementu dziedzictwa kulturowego
regionu oraz w celu zachowania spójności i tożsamości kulturowej.
4. W kwietniu ogłoszono konkurs wśród dzieci i młodzieży Gminy Lyski ph.
„Jak my śpiewamy, czyli przeboje młodego pokolenia” Do udziału zgłosiło się
kilkadziesięcioro uczestników reprezentujących wszystkie szkoły oraz

świetlice środowiskową. Dzieci i młodzież przygotowały utwory do
zaśpiewania, które zaprezentowały w eliminacjach szkolnych, a następnie
przed komisją konkursową w dniu 19 czerwca. Wyłoniono finalistów, pośród
których było 5 solistów oraz jeden duet. Finał konkursu odbył się podczas VI
Pikniku Familijnego SUMINA 2008 w dniu 27 lipca. Podczas koncertu
finaliści zaprezentowali po dwa utwory. Komisja oceniająca wyłoniła
zwycięzcę, którym został Michał Burda z Suminy, dla którego prócz nagród
rzeczowych ufundowano półroczną naukę wokalu w Ognisku Muzycznym w
Rybniku, a także nagranie, wydanie i promocję płyty muzycznej. Drugie
miejsce zajęli wszyscy pozostali finaliści tj.: Justyna Palarz z Suminy,
Agnieszka Stosz z Adamowic, Anita Adamiec z Dzimierza, Martyna Oczadły
ze Zwonowic oraz Katarzyna Marcol i Magdalena Procek z Raszczyc. Wobec
tego, że wszyscy finaliści wykazali się dużym talentem i profesjonalnymi
wykonaniami utworów postanowiono, że oni także nagrają swoje utwory na tej
płycie. Nagrania studyjne zakończono w listopadzie zaś sesję zdjęciową do
okładki i samy wydanie płyty w grudniu 2008 roku. Konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz rodziców.
5. Także w miesiącu kwietniu ogłoszono konkurs literacki pt. „MOJA MAMA”
kierowany do społeczności gminy Lyski niezależnie od wieku. Celem
konkursu było napisanie wiersza lub prozy o tematyce związanej z Matką lub
Dniem Matki. Napłynęło kilkadziesiąt prac z całej gminy. W dniu 27 maja br.
w sali OSP Sumina odbyło się uroczyste świętowanie Dnia Matki. W imprezie
wzięło udział ponad sto osób: matek, gości zaproszonych oraz wyróżnionych
uczestników konkursu literackiego pod hasłem Moja Mama. Dla licznie
zgromadzonych matek, wśród których były przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Lyski przygotowano atrakcje artystyczne oraz
poczęstunek. Dzieci i młodzież biorący udział w konkursie literackim
zaprezentowały stworzone przez siebie dzieła. Wszyscyi twórcy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami i obdarowani pamiątkowymi dyplomami
uznania oraz książkami tematycznie związanymi z konkursem, wręczonymi
przez organizatorów i zaproszonych gości specjalnych. Każdy z uczestników
imprezy zabrał ze sobą do domu tomik twórczości dziecięcej przedstawionej
przez autorów specjalnie wydany na tę okazję, a zilustrowany przez członkinię
naszego stowarzyszenia.. Obecne na uroczystości matki otrzymały róże oraz

specjalne życzenia. Na zakończenie odbył się koncert muzyki popularnej w
wykonaniu Rodziny Stawarskich.
6. W dniach 25 do 27 kwietnia zorganizowano kolejną wycieczkę integracyjnokrajoznawczą, tym razem do Białego Dunajca, która jak zwykle miała
charakter rodzinny. Na trasie wycieczki znalazły się Wadowice z Domem
Rodzinnym JP II, Inwałd z parkiem miniatur architektury światowej, Zakopane
z
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Krzeptówkach, Sanktuarum MB Podhala w Ludźmierzu, Zamek w Niedzicy,
deptak uzdrowiska w Krynicy. Na miejscu odbył się kulig dorożkami z
pochodniami, wieczór góralski w fatrze z kapelą regionalną konkursy dla
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7. W okresie od 12 do 31 maja przeprowadziliśmy wspólnie z Nadleśnictwem w
Rybniku, Powiatem Rybnickim oraz Gminą Lyski i szkołami na terenie gmin
Lyski, Gaszowice oraz Jejkowice, II edycję akcji SPRZĄTAMY ŚLĄSKIE
DROGI, ŁĄKI, RZEKI, POLA I LASY. W akcji, która ma na celu szczególnie
edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wzięło udział kilkaset uczestników,
którzy zebrali kilkadziesiąt worków śmieci, a także zatroszczyli się o
posadzone rok wcześniej drzewka.
8. W miesiącu kwietniu i maju zaplanowano i zorganizowano całomiesięczne
warsztaty szkoleniowe dla członków stowarzyszenia oraz osób aktywnych
społecznie z terenu Powiatu Rybnickiego. W szkoleniu przeprowadzonym
przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z Rybnika udział
wzięło 25 osób, które nabyły wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb
społecznych, pobudzania aktywności środowisk lokalnych, współpracy w
zespole,

wnioskowania

o

dofinansowanie

projektów,

ich

realizacji,

koordynowania, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości.
Każdy

z

uczestników

otrzymał

specjalny

certyfikat.

Szkolenie

przeprowadzono między innymi dzięki grantowi w kwocie 4.000 zł
otrzymanemu w drodze konkursu ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie.
9. W sobotnie przedpołudnie 31 maja 2008 roku około setka dzieci z Suminy
oraz niewiele mniej rodziców wzięło udział w Dniu Dziecka na placu przy

budynku przedszkola w Suminie. Dzieciom zorganizowano specjalne darmowe
atrakcje jak zjeżdżalnia i dmuchany domek, malowanie twarzy, konkursy i
latające balony. Nowy ogólnodostępny sołecki plac zabaw oraz nowo
przygotowane boisko do koszykówki, skusiło pierwszych amatorów. Przy
udziale

wychowawczyń

i

opiekunów

ze

świetlicy

środowiskowej

przeprowadzono zawody na celność rzutów. Odbył się także turniej wieloboju
pomiędzy dziewczętami i chłopakami. Nie zabrakło także napojów i słodyczy,
a także ciepłego poczęstunku dla każdego dziecka ufundowanych przez
stowarzyszenie, a przygotowanych przez obsługę przedszkola.
10. 21 czerwca na boisku przy przedszkolu w Suminie 6 dwuosobowych zespołów
rozegrało pomiędzy sobą I Wakacyjny Turniej Streetballa, (czyli piłki
koszykowej na jeden kosz) na przygotowanym do tego specjalnym
ogólnodostępnym boisku. Zwycięzcom wręczono puchary i dyplomy. Dla
wszystkich przygotowano słodkie niespodzianki oraz napoje.
11. Dnia

12

lipca

2008r.

w

godzinach

dopołudniowych

i

wczesnych

popołudniowych odbył I Rodzinny Rajd Rowerowy. Uczestnikom wręczono
specjalne mapy tras rowerowych gminy Lyski oraz elementy odblaskowe
podwyższające bezpieczeństwo imprezy. Kilkadziesiąt osób przejechało szlak
rowerowy z Suminy przez lyseckie Kamionki i Podlesie, Dzimierz, Żytną,
Adamowice, Szymocice, Górki Śląskie z powrotem do Suminy, gdzie na
zakończenie uczestnicy zasiedli przy wspólnym ognisku i biwakowym
śpiewie.
12. 27 lipca w niedzielę przeprowadzono VI PIKNIK FAMILIJNY SUMINA
2008. W imprezie wzięło udział ponad 3 tys. osób. Na scenie zaprezentowały
się lokalne grupy młodzieżowe i folklorystyczne, kabaret, akademia tańca
towarzyskiego oraz grupa koncertowa Męska Orkiestra. Dzieci z chęcią wzięły
udział w bajkowym przestawieniu oraz atrakcjach czekających w Ogródku
Jordanowskim i dmuchanych zamkach. Rozegrano wiele konkursów
indywidualnych oraz zmagań rodzinnych. W trakcie pikniku wyłoniono
zwycięzcę konkursu "JAK MY ŚPIEWAMY, czyli przeboje młodego
pokolenia". Szeroka medialna zapowiedź imprezy, ciekawy i przyjazny
program artystyczny oraz jej cykliczny charakter przyciągają wielu odbiorców
tej formy kultury.

13. 30 sierpnia 2008 o godz. 10.00 na boisku sportowym w Suminie przy ul.
Dworcowej rozegrano już drugi wakacyjny turniej streetballa o puchar
Stowarzyszenia SUMINA. Dwuosobowe zespoły stające do zmagań
sportowych rozegrały między sobą kilka meczów. Rozdano kolejne puchary,
dyplomy oraz słodycze i napoje dla wszystkich.
14. Przez cały 2008 rok do 18 października trwały prace remontowo - budowlane
oraz wykończeniowe przy kaplicy p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Suminie u
zbiegu ulic Dworcowej i Rybnickiej. Pierwsze prace rozbiórkowe starego
obiektu

rozpoczęto

w

październiku

2007

roku.

Większość

prac

przeprowadzono własnym sumptem. Stowarzyszenie było inwestorem
zastępczym działającym jako organizacja posiadająca osobowość prawną w
imieniu mieszkańców Suminy. 19 października poświęcono nowy obiekt przy
okazji odpustu lokalnego. Stowarzyszenie współfinansowało tę inwestycję
oraz sfinansowało oprawę uroczystości odpustowej (orkiestra dęta i
nagłośnienie). Była to dotychczas największa nasza inwestycja w odbudowę i
rewitalizację kultury materialnej oraz sakralnej miejscowej społeczności.
15. 24 października podczas uroczystej gali odbywającej się w sali koncertowej
Akademii Muzycznej z okazji obchodów XV - lecia Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nasze
Stowarzyszenie uhonorowano wyróżnieniem i nagrodą pieniężną dla
organizacji w kwocie 10 tys. zł, za dotychczasową działalność edukacyjnoekologiczną w ramach konkursu „EKO AKTYWNI”. Ten zaszczytny tytuł
stawiający nas w gronie najaktywniejszych organizacji ekologicznych
województwa obserwowali zgromadzeni na gali włodarze miast z całego
Śląska, posłowie, senatorowie, przedstawiciele rządu oraz Parlamentu
Europejskiego.
16. W miesiącu listopadzie ogłoszono, zaś w grudniu przeprowadzono i
rozstrzygnięto konkurs na „słodkości bożonarodzeniowe” skierowany do osób
indywidualnych oraz kół gospodyń wiejskich gminy Lyski. Konkurs
rozstrzygnięto 12 grudnia w OSP Sumina przy okazji organizacji gminnego
turnieju KGW. W konkurencji słodkości bożonarodzeniowych zwyciężyło
KGW z Pstrążnej, które otrzymało puchar, dyplom i kuchnię mikrofalową. II

miejsce zajęło KGW w Suminie, a III KGW w Dzimierzu, które tez otrzymały
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
17. W listopadzie i grudniu przeprowadzono dwa konkursy o tematyce Świąt
Bożego Narodzenia: pierwszy „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” oraz drugi
„Najpiękniejsza karta świąteczna”. Do konkursu złożono 129 prac, w tym 85
kart i 44 ozdób świątecznych, wykonanych różną techniką. 12 grudnia w OSP
Sumina przyznano nagrody. Laureaci I miejsc otrzymali dyplomy, statuetki
okolicznościowe oraz odtwarzacze DVD, zaś za II i III miejsca przyznano
również cenne nagrody rzeczowe. Doceniając wkład i zaangażowanie
wszystkich uczestników konkursów postanowiono o przyznaniu im naszych
specjalnych płyt muzycznych z nagraniami finalistów konkursu JAK MY
ŚPIEWAMY, CZYLI PRZEBOJE MŁODEGO POKOLENIA.
18. W dniu 27 listopada w lyseckiej podstawówce i gimnazjum stowarzyszenie
zorganizowało, sfinansowało oraz przeprowadziło dyskotekę andrzejkową
wspólną dla klas 6-tych i gimnazjalistów. Ponad 200-osobowa grupa młodych
uczestników, specjalne nagłośnienie, efekty świetlne oraz DJ wywarły na
wszystkich duże wrażenie oraz miłe wspomnienia. Dla uczestników
zorganizowano także bufet ze słodkościami oraz napojami obsługiwany przez
panie z naszej organizacji. Wraz z kadrą pedagogiczną członkowie
stowarzyszenia zajmowali się zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie
imprezy oraz po jej zakończeniu.
19. 6 grudnia w OSP w Suminie odbyły się już III Gwarki, które nawiązują do
tradycji biesiad górniczych. Ciesząca się z roku na rok coraz większą
popularnością impreza została przygotowana jak zwykle przez nasze
Stowarzyszenie. Zapewniono występ orkiestry dętej, trójki prowadzących
Gwarków oraz poczęstunek. Z tej okazji wydano kolejną edycję specjalnego
śpiewnika śląskiego i okolicznościowych kufli. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło oczywiście wielkiego człowieka Tej Ziemi, a mowa tu o senatorze RP
profesorze Antonim Motyczce z małżonką Danutą. Zaproszeni na biesiadę
przedstawiciele Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z
podziwem odnosili się do ciągle żywych śląskich tradycji. Jak co roku imprezę
współfinansował Starosta Rybnicki Damian Mrowiec. Impreza była też częścią

projektu realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania z
zakresu kultury przy współfinansowaniu przez Gminę Lyski.
20. W niedzielne popołudnie 7 grudnia w remizie OSP w Suminie Stowarzyszenie
kolejny raz miało okazję uczestniczyć organizacyjnie i finansowo w akcji
MIKOŁAJ DZIECIOM Święty obdarował paczkami pełnymi niespodzianek
ponad 100 najmłodszych. Paczki przygotowano przy wsparciu zawsze hojnych
sponsorów oraz z darowizn uzyskanych podczas letniego pikniku familijnego.
21. W grudniu 2009 roku Stowarzyszenie współfinansowało oraz brało udział w
organizacji spotkania opłatkowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie,
podsumowującego całoroczną pracę społeczną członkiń na rzecz naszego
stowarzyszenia.
22. W miesiącu grudniu ogłoszono oraz przeprowadzono KONKURS DLA
INTERNAUTÓW.
www.sumina.pl
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najszybszych prawidłowych odpowiedzi nagrodzono wznowionym w grudniu
wydaniem tomiku poezji MOJA MAMA, który stał się doskonałym prezentem
pod choinkę.
23. Na przestrzeni od lutego do 15 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie realizowało
także projektu pt. „Od edukacji do promocji” na terenie gminy Nędza. Projekt
obejmował przygotowanie i postawienie trzech tablic informacyjno –
turystycznych w najważniejszych miejscach wsi Górki Śl. Stowarzyszenie
otrzymało dofinansowanie na to zadanie w wysokości 3000 zł, w ramach
konkursu z Gminy Nędza. W rezultacie opracowano przygotowano oraz
zamieszczono w terenie 4 tablice dwujęzyczne z logo naszego stowarzyszenia.
Projekt koordynował członek naszego stowarzyszenia, mieszkaniec Górek
Śląskich. Realizacja tego zadania odbiła się bardzo szeroki echem medialnym
podnosząc naszą rangę jako organizacji, która dba o historię, tradycje, kult
zabytkowych miejsc oraz znaczenie ludzi.
24. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaszowicach oraz Lyskach, a
także Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicch i
Świetlicą Profilaktyczno-Integracyjną w Gaszowicach wraz z filiami w

Czernicy, Szczerbicach i Piecach prowadzi się stały monitoring środowiska
lokalnego pod kątem ujawniania ewentualnych zjawisk patologicznych oraz
niedostosowania społecznego. Ujawnione przypadki są diagnozowane, a
następnie udzielana jest pomoc i wsparcie materialne oraz psychologiczne i
prawne.
25. W miarę potrzeb na bieżąco prowadzi się konsultacje indywidualne i społeczne
w sprawach kluczowych dla miejscowej ludności oraz osób prywatnych.
Udzielono 46 porad obywatelskich, a także przeprowadzono 4 konsultacje
społeczne.
26. Poczyniono

przygotowania

i

przeprowadzono

pierwsze

rozmowy

z

wykonawcą toreb ekologicznych, do których zaprojektowano specjalne LOGO
naszego stowarzyszenia odnoszące się do ekologii.
27. Na zakończenie roku 2008 na posiedzeniu Zarządu przyjęto Plan Pracy na rok
2009.
Realizowane projekty w ramach konkursów grantowych:
1.

Projekt p.t. „BLIŻEJ SIEBIE, czyli z Tradycją Śląską za Pan Brat”, na
którego realizację w drodze konkursu otrzymano kwotę 7.000,00 zł z Gminy
Lyski. (wnoszono o 15.000,00 zł)

2.

Projekt p.t. „Klucz do sukcesu”, na którego realizację w drodze konkursu
otrzymano kwotę 4.000,00 zł ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańsiej
Fundacji Wolności. (wnoszono o 4.000,00 zł)

3.

Projekt p.t. „Od edukacji do promocji”, na którego realizację w drodze
konkursu otrzymano kwotę 3.000,00 zł z Gminy Nędza. (wnoszono o
4.404,00 zł)

4.

Projekt p.t. „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”, na którego
realizację w drodze konkursu otrzymano kwotę 6.500,00 zł z Gminy Lyski.
(wnoszono o 6.500,00 zł)

Złożone projekty, na które nie uzyskano dofinansowania:
1. Projekt p.t. „Razem – lepiej, czyli kultura i tradycja łączy ludzi” – wniosek
złożono w ramach konkursu do programu DZIAŁAJ LOKALNIE VI PolskoAmerykańskiej Fundacji wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny RAMŻA. (wnioskowana kwota - 6.000,00
zł) – otrzymano 0,00 zł. projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalna i
merytoryczną. O nie przyznaniu dotacji zdecydowała Komisja Konkursowa.
2. Projekt p.t „Razem lepiej – aktywna integracja społeczności Gminy Lyski” –
wniosek złożono do konkursu w ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki pt. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w
Województwie Śląskim ogłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego.
Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Nie przeszedł natomiast oceny
merytorycznej”. (wnioskowana kwota - 49.080,00 zł) – otrzymano 0,00 zł.
3. Projekt p.t. „zielone wakacje świetlika” – wniosek złożono w ramach konkursu
„Pożyteczne wakacje 2008” ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi.
(wnioskowana kwota - 2.800,00 zł.) - przyznano 0,00 zł.
W dniu 20 grudnia 2000r. Zarząd stowarzyszenia powołał w ramach własnego
składu osobowego Kapitułę Nagrody NASZ SOLIDNY PARTNER, która
postanowiła o przyznaniu wyróżnienia dla firmy Zakład Robót Specjalnych
Budowlanych Antoni

Motyczka za dotychczasowe wsparcie finansowe naszej

działalności. Dla Redakcji RYBNIK PO GODZINACH jako partnera medialnego
od samego początku ich

powstania, a także za kreowanie dobrego wizerunku

naszej organizacji. Jako SOLIDNEGO PARTNERA uznano też Starostę Powiatu
Rybnickiego. Specjalne wyróżnienia

przyznawane będą corocznie.

Warto nadmienić, że od dnia 21 lutego 2008 roku Stowarzyszenie SUMINA
posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, skutkujący możliwością
pozyskiwania 1% podatku od dochodu osób prawnych i fizycznych, już przy okazji
zeznań podatkowych za rok 2008. Zostaliśmy bowiem wpisani do wykazu
ministerialnego organizacji o statusie OPP.
Ponadto na przestrzeni całego 2008 roku wielu z członków naszego
stowarzyszenia w różny sposób reprezentowało nas podczas wydarzeń kulturalnych,
konferencji, szkoleń oraz spotkań zarówno na terenie gminy jak i poza nią.
W 2008 roku współpracowano z wieloma instytucjami, firmami oraz osobami
fizycznymi,

którzy

bezinteresownie

wspierali

naszą

działalność.

Do

tych

najaktywniejszych

należy

zaliczyć:

Przedsiębiorstwo

Robót

Specjalnych

Budowlanych Antoni Motyczka, Gmina Lyski, Starostwo Powiatowe w Rybniku,
Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Rybnik, Stowarzyszenie
RODZINA w Suminie na rzecz dzieci i Młodzieży z Trudnych Rodzin, P.U.H. Alojzy
Tomiczek i Mariusz Tomiczek z Suminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lyskach i
Gimnazjum w Lyskach, Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi wraz z Filiami, Szkoła
Liderów Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie, Firma GBI Janusza
Kuski i firma bz-O2 Pracowni Projektowej Szymona Zdziebczoka. Swoje
zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w trakcie całego 2008 roku wniosły
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie oraz wnieśli członkowie OSP
Sumina i Sołtys Wsi Sumina.
Bardzo długa byłaby także lista tych, którzy nie będąc w naszej ani innej
organizacji dawali pomysły, nieśli swoją pomoc, wsparcie oraz czynie brali udział w
realizacji poszczególnych projektów.
W bardzo szeroki i znaczący sposób działalność naszej organizacji wpisują się
media, a szczególnie: współpracujący od 2 lat tygodnik „Rybnik po godzinach” i
„sport po godzinach”, Radio 90FM, informator powiatu rybnickiego I.R.G.A. oraz
informator Gminy Lyski.
Zarząd

Stowarzyszenia

składa

serdeczne

podziękowania

tym

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali naszej organizacji w realizacji
celów statutowych, a także przyczyniali się do rozwoju stowarzyszenia i podnoszenia
jego znaczenia społecznego.

................................................
Przewodniczący

