
Załącznik 

do uchwały Nr …… 

Rady Gminy Chełmża  

z dnia 30 marca 2021 r.  

 

Sprawozdanie z wykonania rocznego planu działania  

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 

za 2020 rok.  

 

 

1. Realizacja zadań 

statutowych 

  

Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej 

i zaspakajającej  potrzeby kulturalne mieszkańców oraz 

upowszechnianie i promocja atrakcji gminy oraz kultury lokalnej. 

W 2020 roku działalność kulturalna została ograniczona ze względu 

na epidemię i wprowadzonymi ograniczeniami w działalności.  

Niżej wymienione działania w okresie epidemii zostały zrealizowane 

zgodnie z wytycznymi i restrykcjami przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID-19 obowiązującymi od marca 2020.  

 

 

2.Prowadzenie zajęć i 

spotkań w świetlicach 

wiejskich 

 

 Aktywne ferie pt. Czas na ferie- świetlica w Mirakowie, świetlica 

w Dźwierznie, świetlica w Kończewicach: 27.01- 09.02.2020r. 

 

 100 Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski – cykl 

spotkań historycznych- Nawra świetlica i biblioteki gminne- 

styczeń 2020 

 

 Akcja szycia maseczek ochronnych- Udział CIK-u w gminnej akcji 

szycia maseczek ochronnych- kwiecień- maj 2020 

 

  Kultura na rowerze- akcja promująca 30 lecie Samorządu 

Terytorialnego; rozdawanie gadżetów promocyjnych podczas tras 

rowerowych po Gminie Chełmża- MAJ 2020- biblioteki i CIK. 

 

 Nagranie filmu o działalności CIK-u z okazji 30-lecia samorządu- 

maj 2020 

  

 Wizualizacja – opracowanie i wykonanie banerów  z okazji 30lecia 

samorządu. Banery zawieszono w Kończewicach- skrzyżowanie; 

Grzywna- centrum, Brąchnówko- centrum- maj 2020 

 

 Wydanie okolicznościowych znaczków i chorągiewek biało-

zielonych- CIK . 
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 Warsztat ogrodniczy, krawiecki, rękodzielniczy oraz sesja 

fotograficzna w ramach projektu „Motyli Czar”- Drzonówko- 

LIPIEC- WRZESIEŃ 2020- CIK. 

 

 Spotkania konsultacyjno- graficzne, dotyczące wydania gry 

plenerowej oraz planszówek (na mapie Gminy Chełmża), w 

ramach projektu „Bezpieczną drogą  

z ekologią”- Dźwierzno- sierpień – październik 2020- CIK. 

 

 Współorganizacja wystawy w Galerii Stara Szopa w Grzywnie 

„Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym 

dostępem do morza”  - październik 2020 

 

 

3. Projekty. 

 

 

 Realizacja i zakończenie projektu pt. „Utworzenie Klubu 

Młodzieżowego w Głuchowie”. Projekt finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RLKS (Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność).  Wartość dofinasowania: 

30 tyś zł. – CIK- luty 2020 

 

  „Bezpieczną drogą z ekologią”- Projekt współfinansowany 

przez Gdańsk Transport Company S.A. koncesjonariusza 

AmberOne Autostrady A1 w ramach programu AmberOne Blisko 

Nas- kwota dofinasowania –5 tyś. zł. 

 

  „Motyli Czar”- Projekt dofinansowany ze środków programu 

"Działaj lokalnie" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

(oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw 

Lokalnych w Lisewie). Wnioskodawca i realizator zadania- KGW z 

Drzonówka. Projekt został napisany i koordynowany przez CIK. 

Kwota dofinasowania 4,5 tyś. 

 

  „Vademecum wiejskiego zielarza” Projekt dofinansowany z  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. Kwota dofinasowania 1700 zł. Projekt nie 

zrealizowany ze względu na pandemię. 

 

 Realizacja pt. „Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze”. 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność).  Wartość dofinasowania: 30 tyś zł. – CIK. 

Realizacja 09.10.2020. Projekt zawieszony w listopadzie 2020 ze 

względu na pandemię. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
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4. Partnerstwo w 

projektach. 

W 2020 roku CIK Gminy Chełmża było partnerem w projektach 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). 

Granty zostały udzielony w ramach projektu „ Lokalne Ośrodki 

Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

Projekty były  realizowane w Zalesiu-edycja II, Kończewicach- edycja 

II ; w Mirakowie - I edycja, na zrewitalizowanych terenach ( w Zalesiu 

w centrum wsi, w Kończewicach – plac rekreacji z miasteczkiem 

rowerowym, w Mirakowie świetlica i teren wokół świelticy).                                                                                                    

  W ramach partnerstwa CIK był organizatorem: 

- dwóch wycieczek: do Torunia do Szkoły Leśnej na Barbarce- lipiec 

2020; do kina- sierpień 2020, 

- trzech pikników rodzinnych w Zalesiu – Pluskowęsach ( 04.09); 

Kończewicach ( 12.09) i Mirakowo (19.09). 

Wnioskodawcą projektu była Gmina Chełmża, a bezpośrednim 

realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w 

partnerstwie z Centrum Inicjatyw Kulturalnych  Gminy Chełmża.                                          

 

 

5.Organizacja 

konkursów 

 

 

 Wirtualna krzyżówka z okazji 30. Samorządu Terytorialnego maj  

2020 

 

 Konkurs plastyczny pt. „Biało- zielona- mój rysunek z flagą Gminy 

Chełmża” - maj 2020  

 

 Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Chełmża w obiektywie- 

jesiennie” listopad  2020 

 

6. Organizacja i 

współorganizacja 

imprez gminnych i 

spotkań 

 

 

 Zlot Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża pod hasłem: 

Cygański Wieczór Grzegorz- styczeń 2020 

 Gminny Dzień Kobiet – Zelgno- marzec  2020 

 Dożynki Gminne 2020 w Świętosławiu – sierpień 2020 

 Organizacja pikników rodzinnych w partnerstwie z GOPS-em w 

Zalesiu- Pluskowęsach; Kończewicach i Mirakowie- wrzesień  

2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjay83v_oHjAhUGtIsKHfPvDLcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frolnictwo%2Frozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks&usg=AOvVaw1xFpoXXO3vzK7INdnCGeNm
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7. Wycieczki 

 

 

 Wycieczka do Torunia-  Klub Młodzieżowy w Głuchowie (Baj 

Pomorski, Planetarium, Geodium, Starówka)- styczeń 2020 

 

 Wycieczka do Torunia- Klub Młodzieżowy w Głuchowie (Muzeum 

Toruńskiego Piernika, Kinder Park)- Luty 2020  

 

 

 Wycieczka po Gminie Chełmża w ramach projektu „Bezpieczną 

drogą z ekologią” 

 

 Wycieczka do Myślęcinka- ogród botaniczny i zoologiczny; w 

ramach projektu „Motyli Czar” – październik 2020 

 

 

 Wycieczki orgaznizowane na zlecenie GOPS-u w ramach 

programu rewitalizacji do Torunia (Barbarka)- lipiec 2020;  

wycieczka do kina- sierpień 2020 w ramach projektu  

 

 Wycieczka do Bydgoszczy dla dzieci z Klubu w Nawrze- 

październik 2020.  

 

 

8. Prowadzenie 

zespołu wokalnego 

POLSKIE KWIATY- 

styczeń – luty 2020 

 

 

Zespół prowadzony jest w ramach działalności CIK Gminy Chełmża. 

Liczy 20 osób. Warsztaty w/w okresie odbywały się systematycznie  

1 x w tygodniu. Zespół wykonuje polską muzykę ludową i promuje 

Gminę Chełmża podczas koncertów i występów.  

Koncerty Zespołu Polskie kwiaty w 2020r.: 

 Świąteczne koncertowanie w Parafii św. Mikołaja w Kowalewie 

Pomorskim- styczeń 2020 

 Święto Trzech Króli w Trzebczu Szlacheckim- styczeń 2020 

 Obchody Setnej Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do 

Wolnej Polski w Złotorii- Gmina Lubicz – styczeń 2020 

 Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Górsku- styczeń 2020 

 „Brama do Wolności - sto lat WOLNEJ GMINY CHEŁMŻA” 

Kończewice- styczeń 2020 

 Koncert  w kościele w Nawrze- styczeń 2020 

 Filharmonia Pomorska - koncert z okazji Dnia Kobiet- marzec 

2020 
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 #GaszynChallenge#ZespółPolskieKwiaty Brąchnówko- 

nagranie – czerwiec 2020 

 Koncert dożynkowy- Dożynki  Gminne w Świętosławiu- 

sierpień 2020 

 

 

9. Informacja 

 

 

- Prowadzenie  profilu CIK Gminy Chełmża na portalu 

społecznościom Facebook. 

- Prowadzenie dokumentacji programowej w zakresie organizowanej 

działalności kulturalnej. 

- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej, filmów, 

na nośnikach cyfrowych oraz druków, wydawnictw 

okolicznościowych/ folderów, zaproszeń, plakatów itp./ dotyczących 

imprez kulturalnych organizowanych przez CIK 

- Prowadzenie dokumentacji prasowej o działalności CIK. 

- Wydanie gry planszowej o Gminie Chełmża w nakładzie 80 sztuk 

- Wydanie gry planszowej plenerowej xxl 

- Przekazywanie instytucjom kultury w sąsiednich gminach i regionie 

informacji o imprezach kulturalnych, konkursach, przeglądach i 

wystawach organizowanych przez CIK na terenie Gminy Chełmża. 

- Prowadzenie kroniki zespołu Polskie kwiaty 

- Przekazywanie informacji o działaniach do prasy lokalnej: Poza 

Toruń, Kurenda, Nowości 

- Opracowywanie materiałów promocyjnych. 

- Udostępnianie ciekawych fotografii do materiałów promocyjnych 

LGD Ziemia Gotyku i Gminy Chełmża 

 

10. Napisane i złożone 

wnioski 

 

W 2020 roku CIK opracowało i złożyło w MKiDN następujące wnioski: 

 „Struny kultury- cykl warsztatów muzycznych połączonych z 

koncertami”- Program Kultura Dostępna, Narodowe Centrum 

Kultury- wartość projektu 83000,00 zł. 

 

 „Spiżarnia wiejskiej tradycji i chleba”- cykl warsztatów 

zielarskich, rękodzielniczych, tworzenia lalek , pieczenia 

chleba i wyplatania wianków i wieńców dożynkowych- program 

Etnopolska 2021; Narodowe Centrum Kultury; wartość 

projektu: 16680,00 zł 
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 „Wolność Ziemi Chełmińskiej”- wystawa historyczna, mural i 

impreza podsumowująca. Program Niepodległa 2021. Wartość 

projektu: 37000,00 zł 

 

 „Multimedialna Izba Historii i Tradycji Wsi „MALWA” w Zelgnie. 

Program Infrastruktura domów kultury. Wartość projektu 

472600,00 zł 

11. Zasoby kadrowe 

CIK w 2020 roku. 

 

 Dyrektor 0,5 etatu 

 Instruktor 1 etat  

 Główna księgowa 0,25 etatu  

 

 

12. Współpraca z 

organizacjami 

lokalnymi i 

pozarządowymi 

 

 

 Współpraca z KGW 

  Współpraca z WOAK-iem z Torunia  

 Współpraca z Radami Sołeckimi 

 Współpraca ze szkołami gminnymi 

 Współpraca z LGD Ziemia Gotyku 

 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi 

  Współpraca z bibliotekami gminnymi 

 Współpraca z GOPS-em z Chełmży  

  

 

 

Sprawozdanie przygotowała:  

 Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 

 

 


