Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2009
z działalności Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i
Sportu „Czyż-nie”
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu
„Czyż-nie” organizuje oraz wspiera różnego rodzaju działania, które są przewidziane w
działalności statutowej Stowarzyszenia i miało to miejsce również w roku 2009.
Cyklicznie zwoływano zebrania zarządu, na których podejmowano decyzje co do
realizacji planowanych przedsięwzięć, spotkania również odbywały się w poszerzonym
gronie z liderami zespołów tematycznych. Członkowie Zarządu, również w roku 2009,
aktywnie pracowali nad wszystkimi projektami, biorącymi udział w konkursach grantowych
na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć.
Terminowo dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Toruniu oraz z ZUS-em.
Zainicjowaliśmy zawarcie partnerstwa pomiędzy stowarzyszeniem, szkołami, gminą
oraz ROEFS w Toruniu, którego celem jest wspieranie działań na rzecz środowiska
lokalnego,
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zewnętrznych w swoich placówkach. W ramach partnerstwa odbyły one cykl szkoleń.
Stowarzyszenie korzysta z bezpłatnego doradztwa w dziedzinie pozyskiwania funduszy oraz
możliwości brania nieodpłatnie udziału w szkoleniach o tej tematyce. Członkowie
stowarzyszenie brali dodatkowo udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu.
Zostało również zorganizowane szkolenie dla przedsiębiorców z terenu gminy
Czernikowo w dziedzinie aplikowania wniosków z RPO w działaniu 5.2. To szkolenie
odniosło swój sukces wśród lokalnych przedsiębiorców.
Utworzyliśmy strone internetową stowarzyszenia: www.czyznie.czernikowo.pl. .
Uzyskaliśmy nieodpłatnie dostęp do 65 rodzajów szkoleń e-learningowych o wszechstronnej
tematyce. Szkolenia te są udostępniane uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie.
Jest możliwe, aby te szkolenia udostępnić również mieszkańcom naszej gminy.
Za dotychczasową działalność oraz za inicjatywę renowacji cmentarzy ewangelickich
„Tak Trzeba” stowarzyszenie uzyskało tytuł i nagrodę w konkursie „Rodzynki z
pozarządówki” od Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnictwo w gali
rozdania nagród było wyśmienitą promocją stowarzyszenia i gminy. Otrzymaliśmy również
list pochwalny od Starosty toruńskiego za dotychczasową działalność na rzecz środowiska.
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Dokonano rozliczeń dwóch projektów z EFS. Pierwszy dotyczył POKL działanie 9.5
„Nowoczesne formy edukacyjne dla dzieci starszych i młodzieży z Gminy Czernikowo” a
drugi projektu POKL poddziałania 8.1.1 „Rozwój kwalifikacji w zakresie informatyki i
technologii informacyjnych”. Te Projekty były realizowane w roku 2008/2009.
Największe realizowane działania w roku 2009 to:

 „Bank dziecięcych uśmiechów” – warsztaty wokalne dla dzieci z gminy
Czernikowo – grant 6000 zł – Wielkopolski Bank Kredytowy. Projekt dotyczył
zorganizowania muzycznych zajęć warsztatowych dla uzdolnionych dzieci i
młodzieży z Makowisk. Przy współpracy ze Szkołą podstawową w Makowiskach

 PRZYGODA

Z TEATREM – warsztaty teatralne dla uczniów szkół Podstawowych z

terenu powiatu, nauczycieli, instruktorów oraz opiekunów, 1000 zł – Starostwo
Powiatowe w Toruniu. Projekt był realizowany ze Szkołą Podstawową w Czernikowie.

 „III warsztaty przyrodnicze dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z
powiatu toruńskiego”, 2000 zł – Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt był
realizowany ze Szkołą Podstawową w Czernikowie.

 „Woda - bezcenny skarb naszej Planety” - projekt poświęcony edukacji
przyrodniczej i ekologicznej, 2000 zł – Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt
był realizowany z Gimnazjum w Czernikowie. W ramach projektu został zakupiony
sprzęt laboratoryjny do badania jakości wody i gleby.

 Czernikowskie muzykowanie w ramach działania 9.5 POKL – 49.480 zł – Urząd
Marszałkowski w Toruniu. Projekt jest realizowany ze Szkołą Podstawową w
Czernikowie.

 III Plener dobrzyński dla nauczycieli plastyki i uczniów z terenu powiatu
toruńskiego i ziemi dobrzyńskiej z udziałem artystów plastyków z powiatu
toruńskiego i ziemi dobrzyńskiej 1000 zł – Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Projekt był realizowany ze Szkołą Podstawową w Czernikowie. W ramach pleneru
odbyły się wystawy artystów plastyków i amatorów z ziemi dobrzyńskiej (St. Głowacki,
K. Wiśniewski, M. Grzywińska) i wystawa poplenerowa. Wydano folder poplenerowy, a
plener ( z różnych powodów) odbił się szerokim echem w okolicy, był na stronach
internetowych plastyków włocławskich, SGZD, Starostwa.

 Dzięki wsparciu Stowarzyszenia uczennica szkoły plastycznej w Bydgoszczy
Marta Grzywińska wykonała cykl prac malarskich na 700-lecie- Czernikowa pt.
Zabytki Gminy Czernikowo. Zostały one oprawione i stanowią galerię zabytków
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Czernikowa- na korytarzu Szkoły Podstawowej w Czernikowie i w bibliotece
szkolnej.

 „Unihokej – sposób na nudę”, 500 zł - Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt
był realizowany z Gimnazjum w Czernikowie. W ramach projektu został zakupiony
sprzęt do unihokeja.

 Nowoczesne

formy

kształcenia

drogą

do

zdobycia

wykształcenia

i kształtowania postaw społeczeństwa informacyjnego w ramach działania 9.3
POKL – kwota 1.433.980 zł – Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt dotyczy
utworzenia kształcenia ustawicznego w Czernikowie i jest realizowany w
partnerstwie z Zespołem Szkół w Rypinie oraz Liceum Ogólnokształcącym w
Czernikowie.

 Akcja ratowania cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Czernikowo "Tak trzeba" w
ramach programu Kultura Bliska 2009 – kwota 9.000 zł – Fundacja Wspomagania Wsi.
Projekt dotyczy renowacji cmentarzy ewangelickich w Liciszewach oraz we Włęczu.
Udało się z pomocą wolontariuszy uporządkować ostatnie poewangelickie cmentarze w
naszej gminie i dokonać uroczystego otwarcia.

 Zorganizowano kolejną 7 edycję akcji charytatywnej „Czyż nie warto zostać
świętym mikołajem?”. Zebrane pieniądze przez uczniów Szkoły Podstawowej w
Czernikowie oraz Zespołu Szkół w Czernikowie przeznaczono na zimowisko dla
uczniów, choinkę szkolną oraz Dzień Dziecka. Przedsięwzięcia realizowano przy
współpracy Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Zespołu Szkół w Czernikowie
oraz Czernikowskim Zespołem Charytatywnym.

 W pierwszej połowie roku były zorganizowane z UG w Czernikowie i SP
Czernikowo gminne otwarte konkursy plastyczne i fotograficzne z okazji 700lecia Czernikowa dla uczniów ze szkół gminy Czernikowo. Były to konkursy
plastyczne i fotograficzne pod hasłem „CZERNIKOWO na 700-lecie” Laureatów
nagrodzono dyplomami i nagrodami

 Odbyły się też konkursy gminne otwarte na hasło i logo z okazji 700-lecia. Dzięki
naszej inicjatywie- (było to działanie własne) powstało logo 700-lecia,
wykorzystane później na koszulkach, folderach, a hasła znalazły się na
wydawnictwach i Internecie-.

 Cyklicznie odbywały się organizowane z SP i UG w Czernikowie gminne
konkursy literackie skierowane do dzieci i młodzieży na twórczość własną
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(wiersze, opowiadania, legendy) w tym roku zakończone wydaniem (ze
wsparciem Stowarzyszenia) wyboru ( z kilku już lat konkursu) wierszy i legend
na 700-lecie Czernikowa i 20-lecie nadania imienia K.K. Baczyńskiego – pt
RZECZY NIEPOKÓJ Laureatów nagrodzono dyplomami i nagrodami.

 Konkursy recytatorskie recytacji poezji twórców regionalnych (ziemi
dobrzyńskiej) lokalnych oraz recytatorski.

 Dzięki warsztatom dziennikarskim, fotograficznym i filmowym mieliśmy
doskonałą okazję promować działalność Stowarzyszenia i projekt, oraz samo
Czernikowo- a to dzięki wydaniem w tysiącu egzemplarzach ( z pomocą UG)
FOLDEROWI POWARSZTATOWEMU „CZERNIKOWO na 700-lecie”, który
był elementem promocji czernikowa i Stowarzyszenia i jednocześnie nagrodą w
konkursach. Materiał zgromadzony w tym folderze może służyć na długo
uczniom i nauczycielom, jest doskonałą pomocą do regionalistyki.

 Odbył się II turniej „Noworoczny turniej tenisa stołowego”. Patronat sprawuje
Urząd Gminy w Czernikowie oraz stowarzyszenie. W ramach tego turnieju udało
się zakupić 2 stoły do tenisa stołowego w Gimnazjum w Czernikowie.

 Objęliśmy patronatem konkursy muzyczne, wokalne. Gdzie nasi reprezentanci,
pod egidą stowarzyszenia, osiągali wysokie noty i nagrody na imprezach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Finansowaliśmy dojazdy na te
przedsięwzięcia.
Jako stowarzyszenie napisaliśmy projekt dla gminy Czernikowo z PO IG działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo. W tym
projekcie stowarzyszenie występuję jako partner. Projekt przeszedł ocenę formalną,
merytoryczną i został zaakceptowany do dofinansowania przez Władzę Wdrażającą Programy
Europejskie w wysokości 4.239.148,43 zł.
Sprawozdanie sporządził Zarząd Stowarzyszenia „Czyż-nie” w dniu 30.03.2010 r. w składzie:
Andrejus Sivickis ……………...…….
Piotr Murszewski …………..………..
Violetta Paczkowska ……..………….
Robert Linkiewicz ……………………
Dariusz Chrobak ……………………..
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