
Załącznik 

do uchwały Nr XL/251/21 

Rady Gminy Chełmża  

z dnia 30 marca 2021 r.  

 

 

Roczny plan działania 

 Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża   

na 2021  rok 

I. Realizacja zadań statutowych   

1. Organizacja imprez kulturalnych i  rekreacyjnych  

2. Współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury z terenu powiatu, 

województwa i kraju m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji 

Kultury. 

3. Prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich i 

organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

4. Organizacja imprez gminnych promujących lokalną wytwórczość, 

artystów i kulinaria, wystawy, spotkania, konkursy. 

5. Działalność kulturalna w sieci.  

Realizacja w/w zadań odbędzie się wg obowiązujących przepisów 

sanitarnych i możliwości, mając na uwadze obecny stan epidemii, 

z zachowaniem procedur i zasad bezpieczeństwa. 

Cały rok 

II. Gminne imprezy, koncerty, spotkania- organizacja, współorganizacja 

1. Współorganizacja sesji fotograficznej i wystawy pt. 

KOBIETA Z KSIĄŻKĄ 

2. Organizacja wystawy wielkanocnej. 

 

3. TYdzień Dziecka na terenach rekreacyjnych- place zabaw- 7 

miejscowości po uprzednim zgłoszeniu. 

 

4.  Koncerty  pod platanem w Brąchnówku  

 

5. Powitanie lata w Zalesiu 2021 

 

6. Plener rzeźbiarski 2021  

 

7. Dożynki Gminne – Dziemion 2021 

 

 

Marzec 2021 

 

Marzec 2021 

 

Czerwiec 2021 

 

Maj- wrzesień 2021 

Czerwiec 2021 

 

Okres letni 2021 

 

28.08.2021 
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8. Gminne Grzybobranie - gra terenowa  

 

 

9. Organizacja spotkań i wystaw w Galerii Stara Szopa w Grzywnie. 

Organizacja plenerów malarskich i nauki rysunku- animator . 

 

Wrzesień- 

październik 2021 

 

Czerwiec – wrzesień 

2021 

III. Aktywizacja społeczności lokalnych i świetlic wiejskich, organizacja warsztatów 

1. Organizacja cyklu nagrań dotyczących tradycji kulinarnych pt. 

Gminne Gotowanie n@ ekranie   

2. Warsztaty rękodzielnicze w Pracowni Malwa w Zelgnie /online/ 

hybrydowo 

3. Akcja Lato 2021- plenerowo  

 

4. Realizacja spotkań pt. Vademecum wiejskiego zielarza. 

Marzec- wrzesień 

2021 

Lipiec- sierpień 

2021 

Lipiec- sierpień 

2021 

Lato 2021 

IV. Realizacja i partnerstwo w projektach EFS. 

Klub młodzieżowy w Nawrze- projekt EFS 2021 

Kontynuacja projektu pt. Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze. 

W związku ze podwyższonym stanem epidemii w listopadzie 2020 roku 

realizacja projektu została zawieszona. Kontynuację planuje się w miesiącu 

maj- czerwiec 2021   

Maj – czerwiec 2021 

Partnerstwo: Współorganizacja zajęć , wycieczek i pikniku w Mirakowie- 

realizacja projektu EFS z LGD –partnerstwo  z GOPS.  

Tytuł projektu:  Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa  w celu 

poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II. 

 

Czerwiec – wrzesień 

2021 

V. Prowadzenie zespołu wokalnego POLSKIE KWIATY 

Działalność zespołu Polskie kwiaty została zawieszona. Nie odbywają się 

warsztaty oraz koncerty. Planuje się przeprowadzenie warsztatów w okresie 

wakacyjnym – przed dożynkami ( jeśli wytyczne i sytuacja pozwolą na 

organizację  warsztatów i prób) 

 

Lipiec- sierpień 

2021 
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VI. Organizacja konkursów gminnych  

1. Organizacja konkursów pt. 

– Gdzie bije serce – konkurs zagadka 

- Konkurs dla dzieci na budowlę w klocków Lego  

- Konkurs plastyczny JAJKO WIELKANOCNE  

2. Organizacja konkursu plastycznego – ptaki. 

3. Konkurs fotograficzny pt. Wsi spokojna, wsi wesoła- zdjęcia  z 

okresu żniwnego. Wystawa konkursowych zdjęć podczas dożynek 

gminnych. 

4. Organizacja konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy i ozdobę 

dożynkową.  

 

Cały rok  

VII. Współpraca z organizacjami lokalnymi i pozarządowymi 

1. Współpraca z KGW. 

2. Współpraca z Radami Sołeckimi. 

3. Współpraca ze szkołami gminnymi. 

4. Współpraca z LGD Ziemia Gotyku. 

5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. 

6. Współpraca z bibliotekami gminnymi i instytucjami kultury spoza Gminy 

Chełmża. 

Cały rok  

VIII. Szkolenia  

Udział w szkoleniach z zakresu zdalnej i cyfrowej działalności instytucji 

kultury: nagrywanie filmów, wykonywanie zdjęć itp. 

Wg potrzeb  

IX. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

- LGD Ziemia Gotyku 

- Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie  

- MKiDN  

- Narodowe Centrum Kultury  

- Równać szanse 

- Niepodległa  

- Patriotyzm jutra 

- Fundacja Orlen, BGK i inne  

- WFOŚiGW w Toruniu  

- i inne 
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Plan  przygotowała:  

Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża  

 

 

X. Dokumentowanie 

 

Uzupełnianie na bieżąco informacji i galerii na portalach 

społecznościach Facebook. Tworzenie  strony internetowej CIK: 

https://cikgminachelmza.naszdomkultury.pl 

Tworzenie bazy zdjęć z wydarzeń, prowadzenie kroniki. 

Zbieranie wycinków prasowych i artykułów dotyczących kultury lokalnej. 

 

Cały rok  

XI. Sprawy organizacyjno- administracyjne  

 

1. Prace przy opracowaniu koncepcji  zagospodarowania zespołu 

pałacowo- parkowego w Brąchnówku. 

 

2. Prace przy organizacji i wyposażeniu Multimedialnej Izby Historii i 

Tradycji Wsi MALWA  w Zelgnie. 

 

3. Opracowanie i wykonanie figur postaci zespołu Polskie kwiaty celem 

promocji zespołu i gminy. 

 

4. Kadra CIK Gminy Chełmża:  0,5 etatu dyrektor, 1 etat instruktor 

CIK, 0,25 etatu główna księgowa. 

Pozostali instruktorzy zatrudniani wg potrzeb- umowa zlecenie. 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz 

stanu epidemii koronawirusa w Polsce niektóre z w/w imprez  odbędą się 

mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące 

przepisy dotyczące organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych.    

 

 

Cały rok  

https://cikgminachelmza.naszdomkultury.pl/

