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Dnia 29 września mieszkańcy naszej gminy spotkali 
się i świetnie bawili na „Słonecznym Festynie”. Okazją 
do świętowania było zakończenie dwóch wielkich inwe-
stycji, czyli tzw. programu solarnego oraz wybudowanie 
Gminnego Parku Kultury, gdzie odbył się festyn. 

- Właśnie zakończyliśmy naszą wielką inwestycję insta-
lacji 695 zestawów kolektorów słonecznych, która, będąc 
największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, zmieni-
ła oblicze naszej gminy oraz istotnie przyczyniła się do polep-
szenia stanu środowiska naturalnego - powiedział wójt Jerzy 
Zająkała. - W prawie 700 obiektach już nie węgiel, czy ener-
gia elektryczna, przyczynia się do podgrzewania wody użyt-
kowej, a właśnie słońce. Nic więc dziwnego, że coraz czę-
ściej Łubiankę określa się mianem „słonecznej” gminy.

Wartość całego projektu wyniosła niemal 8,5 mln 
złotych, należy jednak podkreślić, że w 75 procentach została 
sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Drugą ważną tegoroczną inwestycją w gminie było wybu-
dowanie parku kultury, który powstał w okolicy boiska przy 
ul. Sportowej. Jest to obiekt wieloelementowy, a składają się 
na niego między innymi: amfiteatr ze sceną o pow. ok. 120 
m2, budynek zaplecza socjalnego i sanitarnego, widownia 

Słoneczny Festyn w naszej gminie
z ławkami na ok. 500 osób, trzy wiaty biesiadne ze stołami 
i ławkami na ok. 150 osób, miejsca i urządzenia do grillowa-
nia, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz chod-
niki i oświetlenie.

- Ten obiekt sprzyja i ma służyć rodzinnemu biesiadowa-
niu, co potwierdza jego wyposażenie i usytuowanie. Ma być 
miejscem, w którym będą się spotykali mieszkańcy całej 
gminy - dodał wójt Zająkała.

Wybudowanie Gminnego Parku Kultury kosztowało nie-
spełna pół miliona złotych i w 52 procentach zostało sfinan-
sowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas festynu wójt Jerzy Zająkała podziękował tym 
wszystkim, którzy mieli swój wkład w obie inwestycje. 
Uhonorował ich pamiątkowymi obrazami autorstwa miejsco-
wego malarza Olgierda Jonatowskiego z Brąchnowa. Ogło-
sił także wyniki konkursu na najbardziej „słoneczne” sołec-
two gminy (pod uwagę brano efektywność kolektorów), któ-
rym został Zamek Bierzgłowski, a kolejne miejsce zajęły: 
Łubianka i Biskupice. Goście festynu oraz przedstawiciele 
wszystkich sołectw zasadzili też drzewa w części Gminnego 
Parku Kultury.

Warto też dodać, że w czasie festynu wójt wręczył 
także Srebrne Medale Za Zasługi dla Gminy Łubianka Teodo-
rowi Krupskiemu, przewodniczącemu Gminnej Spółki Wod-

nej, oraz Zbigniewowi Cywińskiemu, przewodniczącemu 
Rady Gminy.

Po części oficjalnej nadszedł czas na wspólną zabawę. 
Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i goście 
wysłuchali koncertu Haliny Frąckowiak, która zaśpiewa-
ła swoje największe przeboje, z „Małym Elfem” na czele. 

Warto też dodać, że cały festyn rozpoczął Półmara-
ton Ku Słońcu, wiodący malowniczymi trasami gminy. 
Na starcie do rywalizacji, w samo południe, stanęło 220 
biegaczy z całego kraju. Zwyciężył Łukasz Zimmer (KM 
Truchcik Łubianka) z czasem 1,16,26 godz., drugie miej-
sce zajęła grudziądzanka Arleta Meloch - 1,20,32 godz., 
zaś trzeci był Kamil Leśniak (KM Truchcik) - 1,21,36 
godz. Wśród kobiet, kolejne miejsca za medalistką ostat-
niej paraolimpiady, zajęły: 2. Andżelika Dzięgiel (Bie-
gam Bo Lubię Toruń) -1,31,22 godz. oraz 3. Martyna 
Wiśniewska (Puma Running Team Rumia) - 1,39,.47 
godz. Najlepsi także dostali obrazy, zaś wśród wszystkich, 
którzy dobiegli do mety, rozlosowano nagrodę główną, 
czyli zestaw kolektorów słonecznych, ufundowany przez 
ich producenta, firmę Hewalex (takie same solary mon-
towano w gminie Łubianka). Szczęście w losowaniu 
uśmiechnęło się do Arlety Meloch. 

   Radosław Kowalski

Nasz Słoneczny Festyn rozpoczął się rywalizacją sportową, czyli Półmaratonem Ku Słońcu. Następnie była część oficjalna, podczas której m.in. wręczono Srebrne 
Medale Za Zasługi dla Gminy Łubianka Zbigniewowi Cywińskiemu i Teodorowi Krupskiemu. Później licznie zgromadzeni widzowie byli świadkami znakomitego występu 
naszej gwiazdy Haliny Frąckowiak


