Sprawozdanie z działalności Zarządu
Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i
Sportu „Czyż-nie” za rok 2012
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 były realizowane w roku 2012.
Stowarzyszenie osiągnęło przychód: w roku 2012 – 930.009,53 zł
Cyklicznie zwoływano zebrania zarządu, na których podejmowano decyzje co do
realizacji planowanych przedsięwzięć. Poddawaliśmy się kontroli inspektorom z Urzędu
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Sprawdzane były realizowane
przez nas projekty ze środków unijnych.
Terminowo dokonywano rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Toruniu oraz z ZUS-em.
Współpracowaliśmy z Kujawsko - Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.
W ramach współpracy mamy reprezentanta w zespole eksperckim federacji do spraw znaku
jakości organizacji pozarządowych. Reprezentant jest również członkiem Kapituły Znaku
jakości federacji. W ramach współpracy dokonywaliśmy wizyty w innych organizacjach
pozarządowych, ubiegających się o znak jakości federacji. Prowadzimy społecznie warsztaty
i szkolenia dla innych członków organizacji pozarządowych naszego województwa.
Działalność Stowarzyszenia skupiała się również między innymi na realizacji
projektów finansowanych ze środków unijnych, ze środków innych instytucji zewnętrznych
oraz realizowała własne inicjatywy ze środków własnych.
Realizowane projekty ze środków unijnych:

•

„Nowoczesne

formy

kształcenia

drogą

do

zdobycia

wykształcenia

i kształtowania postaw społeczeństwa informacyjnego” w ramach działania 9.3
POKL – kwota 1.491.580 zł – Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt zakończony
trwa rozliczanie.
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•

„Szkolenia i doradztwo dla firm z kujawsko-pomorskiego odpowiedzią na
kryzys” Poddziałanie 8.1.1 POKL – 169.872,95 zł – Urząd Marszałkowski w
Toruniu. Projekt zakończony, trwa rozliczanie.

•

„Własna firma szansą na sukces”, Działanie 6.2 POKL – 1.078.940,00 zł –
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Projekt zakończony i rozliczony.

•

„Innowacyjne formy kształcenia drogą do zdobycia wykształcenia”. Działanie 9.3
POKL – 1.533.174, 00 zł Urząd Marszałkowski w Toruniu. Trwa realizacja.

•

„Z przeszłością w przyszłość – Czyż nie warto pamiętać o zabytkach” Działania
9.5 POKL – 42.389,00 zł Urząd Marszałkowski w Toruniu. – Projekt zakończony i
rozliczony.

•

Warsztaty wyjazdowe: filmowe, fotograficzne i plastyczne dla uczniów z plenerem
malarskim i wystawą: ZEWSZĄD JEST WIDOK NA CZTERY STRONY
ŚWATA” – 20 399,70 zł - LGD PROW - Projekt zakończony. Trwa rozliczanie.

Realizowane projekty z innych środków zewnętrznych i własnych:
•

VI powiatowe warsztaty ekologiczne – Chcę żyć ekologicznie o wartości wsparcia
2.550 zł. Projekt dofinansowany przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w
Toruniu, Starostwo Powiatowe. Miejsce realizacji: SP w Czernikowie – wrzesień 2012.

•

IV Warsztaty Teatralne "Przygoda z Teatrem" warsztaty teatralne dla uczniów szkół
podstawowych, nauczycieli, instruktorów teatralnych, opiekunów kółek teatralnych.
Wartość dofinansowania ze Starostwa Powiatowego 1.600 zł. Miejsce realizacji projektu:
SP w Czernikowie – czerwiec 2012.

•

VI Dobrzyński plener malarski – „Dworki i parki podworskie”. Wartość
dofinansowania ze Starostwa Powiatowego 1.000 zł. Miejsce realizacji projektu: SP w
Czernikowie, plener – czerwiec 2012.

Imprezy na 10-lecie CZYŻ-NIE:
•

Rajd rowerowy do Wilczych Kątów połączony z poznaniem cmentarza ewangelickiego, z
konkursami na wiersz i fraszkę na 10-lecie CZYŻ-NIE, z zawodami sportowymi i
poczęstunkiem.

•

Zbiorowe czytanie całej epopei narodowej na Sali SP Czernikowo - Pana Tadeusza na
10-lecie Czyż - nie przy udziale pracowników UG Czernikowo, Banku, Zespołu Jutrzenka
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i Klubu Seniora Radość, SP Steklin, ZS Czernikowo, Leśnictwa i Koła Bażant oraz
Parafia
•

PROJEKT JESIEŃ NA WSI Z CZYŻ-NIE
Warsztaty kulinarne dla uczniów.
Konkurs na potrawę z KAPUSTY, ZIEMNIAKÓW, DYNI (dla dorosłych).
Konkursy plastyczne fotograficzne i literackie JESIEŃ NA WSI - prace na wsi dla gminy
i okolicy (uczestniczyły szkoły gminne i z gminy Obrowo, Kikół, Skępe, Włocławek,
Toruń).
WYSTĘPY zespołów: Kapela Kamińskich z Osieka, Jutrzenka, Radość, uczniowie SP
i ZS, zespół pieśni i tańca KUJAWY z Włocławka; spotkanie pokoleń, degustacja potraw
z dyni, ziemniaków i kapusty; wykłady prof. Błachowskiego i Pani Pawłowskiej z
Muzeum Etnograficznego we Włocławku na temat kultury ludowej, obyczajów
związanych z pracami w polu
Prezentacja multimedialna z dorobku działalności Stowarzyszenia w latach 2002 – 2012.

Realizowane przedsięwzięcia ze środków własnych:

• Zorganizowaliśmy wspólnie z UG Czernikowo coroczny, noworoczny turniej tenisa
stołowego przy Zespole Szkół w Czernikowie,

• Współfinansowaliśmy WOŚP 2012 w zakresie części artystycznej,
• Finansujemy wyjazdy uczennic z LO Czernikowo na warsztaty dziennikarskie do
Bydgoszczy (zwracamy koszty dojazdów),

• Przy współpracy z Zespołem Szkół w Gronowie udało się utworzyć oddział szkoły
policealnej

w zawodzie BHP,

zajęcia odbywają

się

w SP

Czernikowo.

(przeprowadziliśmy kompanię promocyjną i rekrutację 25 słuchaczy).

• W grudniu zorganizowano 10 edycję akcji charytatywnej „Czyż nie warto zostać
świętym Mikołajem?”. Z zebranych funduszy (2 tys. zł) finansowaliśmy wycieczki i
wyjazdy edukacyjne dla dzieci zimowiskowych, wsparliśmy uczniów potrzebujących.
Finalistom kwesty sfinansowaliśmy wyjazdy edukacyjne i kulturowe do Torunia.

• Odbył się organizowany z SP i UG w Czernikowie X gminny konkurs literacki im.
K.K. Baczyńskiego RZECZY NEPOKÓJ, skierowany do dzieci i młodzieży na
twórczość własną (wiersze, opowiadania, legendy), zakończone „wydaniem” kilku
tomików (wsparcie nagrodami, książkami)
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• Współfinansowano udział uczniów w Międzynarodowych Zawodach Odysei Umysłu.
Zespół biorący udział w zawodach występował pod nazwą Stowarzyszenia i zajął III
miejsce w etapie ogólnopolskim.

• Finansowaliśmy wyjazdy reprezentantek, występujących pod nazwą Stowarzyszenia,
na wojewódzkie i ogólnopolskie festiwale piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
zajmując przy tym wysokie pozycje i zdobywając wyróżnienia.

• Współorganizowano ze Starostwem, UG, SP Czernikowo, konkursy recytatorskie
recytacji poezji twórców regionalnych lokalnych, Dobrze Ziemio (wsparcie
nagrodami, książkami) i poezji K.K. Baczyńskiego Znów wędrujemy ciepłym krajem
(wsparcie nagrodami, książkami).

• Wsparto akcję ratowania chaty poolęderskiej poprzez zakup folii i akcesoriów
budowlanych oraz poczęstunek dla uczestników sprzątania w 2012. Uczestnictwo w
akcji zadaszania brezentem.

• Wsparcie dla uczniów SP Steklin na warsztaty edukacyjne,
• Od 3 lat członkowie zarządu wspierają akcję ratowania chaty poolęderskiej (b.
siedziby kantora - szkółki ewangelickiej) poprzez wizyty lokalne, wizyty w WUOZ
Woj. Urzędzie Konserwatora Zabytków, wizje lokalne z Energą, pisma do Pastora i do
Energi, do WUOZ, wizyty na Radzie Parafialnej w Toruniu, wielokrotne wizyty w
domu we Łęczu w obecności przedstawicieli WUOZ, ENERGI, pastora, akcja
sprzątania, wizyty w nadleśnictwie, telefony, współdziałanie z Urzędem GminyZakłądem Komunalnym-Strażą – OSP Czernikowo, Osieckim Stowarzyszeniem, z
pastorem i Anną Zglińską, z dziennikarzami.

Sprawozdanie sporządził Zarząd Stowarzyszenia „Czyż-nie” w dniu 12.06.2013 r. w składzie:

Andrejus Sivickis ……………...…….

Violetta Paczkowska ……..………….
Daniel Świdurski ……………………

Dariusz Chrobak ……………………..
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