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Stowarzyszenie Społeczno- 
-Kulturalne im. św. Marii Magdaleny 
w Biskupicach

„Poszerzamy horyzonty”
-----------------------------------------------------------------------------
„Polegaj na nas, jak na Zawiszy”

1000,00 zł
-----------------------
1000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Łubianka „Przyszłość” w Łubiance 
z siedzibą w Pigży

IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” 
i VII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod ha-
słem „Kiedy myślę .... stwierdzam - Polak - to brzmi dum-
nie”

1300,00 zł

Klub Maratoński Truchcik Łubianka XVI Bieg Niepodległości 2000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy 
Bałagany Łubianka

Obóz szkoleniowo-rekreacyjny 1500,00 zł

Klub Sportowy Bach
 

„Trzej przyjaciele z boiska - szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży

1000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Łubianka „Przyszłość”
 

„Z ekologią przez Polskę - II edycja”
-----------------------------------------------------------------------------
„Eko-rajd”

1210,00 zł
-----------------------
860,00 zł

Program solarny
Powoli dobiega końca tzw. program solarny, czyli największa 
inwestycja w gminie Łubianka w ostatnich latach. 

Przypomnijmy, że pod koniec września na pierwszych 
domach w naszej gminie zostały zamontowane zestawy 
kolektorów słonecznych w ramach programu „Podniesienie 
jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, 
poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych zestawów 
jednostek wytwórczych, wykorzystujących energię promienio-
wania słonecznego”. 

W ramach tego programu istnieje możliwość uzyskania 
aż 75-procentowego dofinansowania inwestycji montażu 
zestawów solarnych. Z tej możliwości skorzystało już kilkuset 
mieszkańców naszej gminy. Pod koniec marca na budynkach 
indywidualnych było zainstalowanych ponad 540 zestawów.

Wciąż istnieje możliwość przystąpienia do programu, bo 
pozostało jeszcze kilkanaście zestawów tzw. Z-4, czyli czte-
ropanelowych. Trzeba się jednak spieszyć, a jednocześnie 
pamiętać o tym, że partnerami gminy w tym projekcie są tyl-
ko i wyłącznie te osoby, które wpłaciły na specjalne konto całą 
kwotę darowizny na cele zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną gminy Łubianka. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w UG, w budynku B.

Trwa też cykl spotkań szkoleniowych dla tych mieszkańców, 
którzy solary mają już zainstalowane. Uczestniczy w nich, 
oprócz pracowników UG, także przedstawiciel wykonawcy 
całej inwestycji. Odbyły się już trzy szkolenia, kolejne są za-
planowane na drugą połowę kwietnia i na maj. O dokładnym 
terminie zainteresowanych poinformujemy listownie.
 Radosław Kowalski

Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął w ostatnim czasie 
decyzję o wyborze i przyznaniu dotacji na realizację 
zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu oraz edukacji ekologicznej przez organiza-
cje pozarządowe. 

Wszystkie oferty złożone przez podmioty działają-
ce w gminie Łubianka zostały rozpatrzone pozytyw-
nie i otrzymały dofinansowanie na realizację opraco-
wanych przez siebie przedsięwzięć. Wysokość przy-
znanych dotacji podajmy w tabeli poniżej.

Na uwagę zasługuje fakt, że zgłoszone do konkur-
su projekty posiadały wysoką wartość merytoryczną 
i uwzględniały pracę w ramach wolontariatu. Świad-
czy to o dużym zaangażowaniu stowarzyszeń i klu-
bów sportowych na rzecz podwyższania poziomu 
świadomości patriotycznej, kulturalnej, sportowej 
i ekologicznej mieszkańców naszej gminy. 

Gratulujemy autorom wszystkich projektów po-
mysłów i zaangażowania i życzymy powodzenia 
w realizacji zadań.

  Honorata Żeglarska

Wiadomości z powiatu

Bezpłatne warsztaty plastyczne

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” 
rozpoczyna realizację projektu pn. „Organizacja warszta-
tów plastycznych oraz warsztatów z rękodzieła ludowe-
go i artystycznego”. 

Program w 70 proc. finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałe 
30 proc. zostanie pokrytych w ramach pracy społecz-
nej członków stowarzyszenia i wolontariuszy. Planowa-
ny koszt projektu to 13.061,04 zł.  Termin zakończenia 
upływa w lipcu br.

Głównym celem programu jest podnoszenie jakości 
życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR 
poprzez organizację warsztatów plastycznych oraz warsz-
tatów z rękodzieła ludowego i artystycznego dla miesz-

kańców gminy Łubianka.  W ramach zadania zosta-
nie przeprowadzonych siedem warsztatów z rękodzieła 
ludowego i artystycznego dla dzieci i młodzieży z gminy 
Łubianka, takich jak: kwiaty z krepy włoskiej, malowa-
nie farbami na szkle, malowanie na drewnie, malowanie 
drewnianych świeczników, masa solna, haft wstążeczko-
wy - kartki, biżuteria z filcu. Warsztaty będą prowadzo-
ne przez doświadczonego instruktora Małgorzatę Górecką 
w siedzibie stowarzyszenia w Pigży. 

W ramach programu zostanie także zorganizowanych 
od czterech do ośmiu 4-godzinnych warsztatów plastycz-
nych prowadzonych w Fundacji Piękniejszego Świata 
w Skłudzewie do wyboru: malarstwo, grafika  i rzeźba.  
Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszelkich informacji 
udziela koordynator projektu Anna Filus pod nr tel. 56 
678 82 18 wew. 39.

  Anna Filus
Podczas warsztatów plastycznych powstanie wiele 
ciekawych przedmiotów


