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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA 

„TILIA” W ROKU 2014 

 

 DANE STOWARZYSZENIA 

1.1. nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie „Tilia” 

1.2. siedziba i adres: 

ul. Przysiecka 13  87 – 100 Toruń 

W 04.06.2013 dokonano zmiany w KRS  dot. nazwy i adresu.  

1.3. wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r. 

 data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19. 07. 2004 r. 

 nr KRS 0000028517 

1.4. numerem identyfikacyjnym w systemie REGON 

 

 REGON 870341405   

1.5. członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania): 

 imię i nazwisko: Zbigniew Szcześniak – Prezes 

 adres zamieszkania: ul. Stodólna 6; 87 – 600 Lipno 

1.6. cele statutowe organizacji: 

 

1) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 

 

2) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 

 

3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, 

 

4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 

 

5) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w 

Unii Europejskiej, 

 

6) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 

 

7) kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej. 

 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

2.1 BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ TSE TILIA 
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SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE 

Osada Leśna na Barbarce jest miejscem otwartym dla mieszkańców Torunia. Znajduje się w 

lesie 13 km od centrum miasta. Na terenie Osady Leśnej na Barbarce znajduje się Szkoła 

Leśna na Barbarce, która stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2004 roku 

na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Toruńskim 

Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”  

TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy ( w latach 2004 – 2010 umowy użyczenia z dnia 

14 grudnia 2006 r.) od Gminy Toruń tereny o powierzchni 3,8 ha, które określane są właśnie 

mianem Osady Leśnej Barbarka. Zarządza 3 budynkami (leśniczówką, w której znajdują się 

biura oraz otwarta sala, dwa budynki bazy noclegowej (Dworek z salą konferencyjną na 110 

Gościniec) oraz infrastrukturą (warsztat, stodoła, polany, wiaty, place zabaw). 

Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia  przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i 

kulturalne dla różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy 

okolicznościowe i rekreacyjne. Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji 

przyrodniczo-ekologicznej.  Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla 

mieszkańców Torunia i  turystów. TSE Tilia w 2010 podpisało umowę z Prezydentem Miasta 

Torunia nr 3766 w dniu 16.12.2010 r. na dzierżawę terenu Osady Leśnej na Barbarce na okres 

10 lat. 

Cele: 

 prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej 

 oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa 

 podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

 kultywowanie tradycji  i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

 promowanie miasta na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

 chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego 

  

      Szkoła Leśna na Barbarce spełnia głównie funkcje jako miejsca  edukacji ekologicznej. 

Ponadto teren jest ogólnodostępny przez co mieszkańcy Torunia mogą tutaj spędzać wolny 

czas.  Funkcjonowanie Szkoły Leśnej opiera się na realizacji trzech nurtów działania:  
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• realizacji własnego programu,  

• organizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami, 

• udostępnianiu terenu Barbarki innym podmiotom. 

• organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla 

różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych,  

•  organizowanie imprez, konkursów, kampanii, festynów oraz otwartych imprez 

okolicznościowych i rekreacyjnych, 

•  udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem i 

regulaminem użytkowania,  

• współpracowanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań promocyjnych, 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. 

 

 

Edukacja  

Proponowany przez Szkołę program zajęć edukacyjnych oparty jest na bezpośrednim 

kontakcie uczniów z przyrodą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otaczająca 

zieleń zachęca uczestników do przyjęcia postawy badacza. Uzupełnieniem wszystkich zajęć 

są karty pracy dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia 

ich świadomości ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Pod okiem 

wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy 

naukowych, dzieci i młodzież uczą się w terenie rozpoznawać drzewa i krzewy, poznają 

gatunki zwierząt i roślin chronionych, etc. Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne są 

zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Klasy i wycieczki zorganizowane maja do 

wyboru ponad 30 tematów. Oferta tematyczna jest sukcesywnie poszerzana. Co roku z zajęć 

korzysta około 15 tysięcy uczniów. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje także zielone 

szkoły(pobyty 2-3 dniowe)  Na potrzeby swojej działalności wydaje wiele materiałów 

informacyjno-edukacyjnych.  TSE Tilia wytyczyła także ścieżki edukacyjne na terenie i w 

pobliżu Osady Leśnej na Barbarce. 

Przedsięwzięcia 

Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg plenerowych imprez o charakterze 

edukacyjnym. Licznie uczestniczą w nich mieszkańcy Torunia i okolic- począwszy od 

najmłodszych do tych trochę starszych wiekiem. Zwykle są to przedsięwzięcia, których 

tematyka wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju. Zachętą do indywidualnego 

zainteresowania się tematyką proekologiczną, a zarazem do rozwijania talentów plastycznych, 

są konkursy na komiks oraz fotograficzne. Kampanie organizowane przez Szkołę Leśną na 

Barbarce zachęcają także do troski o środowisko naturalne. Jedną z nich jest akcja ,,Posadź 
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drzewo dla przyszłych pokoleń”, która zwraca uwagę nie tylko na rolę, jaką pełnią drzewa w 

środowisku i w naszym życiu, ale umożliwia aktywny udział w ich sadzeniu w Toruniu i w 

okolicznych lasach. W celu szerszego oraz skuteczniejszego propagowania problematyki 

ochrony środowiska wśród mieszkańców zorganizowano także szereg imprez. Były to m.in.: 

piknik ekologiczny w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, piknik ekologiczny pn. 

„Grzybobranie na polanie”. Szkoła Leśna co roku zaprasza również wszystkich miłośników 

zdrowego stylu życia Torunia na biegi narciarskie, rajdy rowerowe i biegi przełajowe 

organizowane w ramach cyklu ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. Przy organizacji imprez chętnie 

współpracuje z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi. W ciągu roku proponuje 

korzystanie z warsztatów: plastycznych (lepienie z gliny, wyplatanie z wikliny, plenery 

malarskie), fotograficznych.  Przedsięwzięcia realizowane są w ramach uzyskanych grantów 

oraz uzyskanego 1%. 

Baza Noclegowa na Barbarce 

Szkoła Leśna dysponuje dwoma budynkami o nazwie: „Gościniec” i „Dworek”. Łącznie do 

dyspozycji jest 70 miejsc noclegowych i sala konferencyjna  na 110 osób. Z noclegów mogą  

korzystać grupy szkolne, turyści oraz grupy biznesowe. Oprócz noclegów Szkoła Leśna 

oferuje 2-3 dniowe pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spotkania 

integracyjne. W ramach programu zagwarantowany są ciekawe zajęcia o tematyce 

przyrodniczej, sportowe, artystyczne, a także wiele dodatkowych atrakcji, m.in. park linowy, 

ognisko. 

Park Linowy, rowery, plac zabaw... 

Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Za niewielką opłatą wypożyczyć 

można zestaw do gry w boule, różnego rodzaju piłki, kometkę oraz rowery. Zimą w 

przypadku obfitego śniegu można skorzystać z przejażdżek saniami. Przy Leśniczówce 

stworzono dla młodszych dzieci plac zabaw. Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób 

pragnących spędzić aktywnie wolny czas. Młodsze dzieci mają do dyspozycji małą pętlę, na 

którą składa się 8 stanowisk – łącznie 96 metrów. Młodzież powyżej 17 roku życia oraz 

osoby dorosłe mogą spróbować swych sił  na dużej pętli o długości 200 metrów (18 

stanowisk). Przeszkody są zawieszone na wysokości od 2 do 10 metrów nad ziemią między 

26 drzewami. Na odważnych czekają między innymi mosty, zjazdy, ścianka wspinaczkowa, a 

także strzemiona i pajęcza sieć i możliwość przeżycia niecodziennych wrażeń pod okiem 

przeszkolonych instruktorów. Na terenie Osady znajduje się także  mały park rekreacyjny z 

mini – golfem i innymi grami. Znajduje sią także mini stajnia z możliwością przejażdżek na 

konikach. 

Szkoła Leśna na Barbarce 

Stowarzyszenie  Tilia 

Ul. Przysiecka 13 

87-100 Toruń 
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+48 56 657 60 85 

www.szkola-lesna.torun.pl 

Leśniczówka w Rezerwacie Las Piwnicki 

Od 30 czerwca 2013 r.  prowadzony jest programu edukacji – ekologicznej w oparciu 

o budynek w Rezerwacie Las Piwnicki. Obiekt w 2014 został wyposażony dzięki 

wsparciu WFOŚIGW w Toruniu. Usytuowany tam domek myśliwski – leśniczówka 

jest to obiekt ponad stuletni. W 1962 roku powstała tam Stacja Ekologiczna Wydziału 

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Decyzją władz 

uczelni, w 2006 roku stacja zakończyła działalność. Obecnie leśniczówka jest 

dzierżawiona od Nadleśnictwo Toruń (umowa z dnia 03.03.2010 r.) na okres 15 lat  

przez Stowarzyszanie  Tilia. W 2012 r. został tam rozpoczęty generalny remont 

budynku ze  środków RPO Woj. KUJ –Pom oraz WFOŚiGW w Toruniu. Miejsce to 

służy edukacji ekologicznej i jest uzupełnieniem przedsięwzięć organizowanych w 

Szkole Leśnej na Barbarce.  

 

2.3 ODBIORCY 

Uczestnicy  zajęć przyrodniczo-ekologicznych  

Odbiorcy: 

• przedszkola 

• szkoły podstawowe 

• gimnazja 

• szkoły średnie 

 

Oferowane zajęcia: 

• jednodniowe (od 2- 5 godz.)  

• dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.) 

•  trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.) 

 

Uczestnicy przedsięwzięć: 

• Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli) 

• Organizacje pozarządowe 

• Osoby indywidualne 

 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
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Podsumowanie projektów mających na celu realizacje zajęć, warsztatów przyrodniczo – 

ekologicznych, artystycznych i integracyjnych: 

Kontakt: 

Portale internetowe 

www.tilia.org.pl 

www.szkola-lesna.torun.pl 

www.ekointegracja.org.pl 

www.ekomultikonkurs.pl 

www.natura2000edukacja.pl 

www.elektroodpady.edu.pl 

http://www.naszanatura2000.pl/ 

http://www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/ 

2.6  Przedsięwzięcia finansowane m.in. z środków uzyskanych z 1% podatku. 

 

Przedsięwzięcia/ imprezy plenerowe/pikniki organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” 

w 2014 r.  

1. Barbarkowy Bieg Narciarski 

W dniu  2 lutego 2014 r. w Osadzie Leśnej Barbarka odbyła się kolejna impreza sportowa z 

cyklu "Żyjmy zdrowo na sportowo" - Barbarkowy Bieg Narciarski. Do rywalizacji stanęło 31 

osób. Bieg został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Tilia” wraz ze Szkołę Leśną na 

Barbarce wspieraną przez markę Beretta przy współpracy z firmą SIKOR-SKI, prowadzącą 

wypożyczalnie nart biegowych na Barbarce. Bieg rozegrany został na dwóch dystansach: 4,3 

km oraz  8,6  km. O godzinie 11.00 rozpoczął się bieg krótki dla dzieci i młodzieży w którym 

wzięło udział 4 zawodników  w wieku od 10  d 14  lat. Bieg ten miał charakter rekreacyjny. 

Wszyscy jego uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami oraz  upominkami. Najszybszy w tej 

kategorii był Jan Dudziński, który przybył na metę po 19 min i 44 sek. Drugie miejsce zajął 

Adam Dudziński, a 3 miejsce Kacper Romanowski.  Następnie na start stanęły 5 zawodniczek 

w kategorii kobiety powyżej 16 lat i 22 zawodników w kategorii mężczyźni powyżej 16 

lat.  Najszybszym zawodnikiem biegu długiego okazał się Pan Robert Dudziński, który 

ukończył bieg z czasem 33 min 11 sek.  Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Pan Jarosław 

http://www.tilia.org.pl/
http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.ekointegracja.org.pl/
http://www.natura2000edukacja.pl/
http://www.elektroodpady.edu.pl/
http://www.naszanatura2000.pl/
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Bartczak z czasem 38 min 31 sek., a trzecie Pan Krzysztof Sobieraj z czasem 38 min 55 sek.  

Najszybszą zawodniczką była Pani Katarzyna Rohn-Kiełpińska, która ukończyła bieg z 

czasem 57 min 2 sek. Drugie miejsce wśród kobiet zajęła Pani Barbara Drygalska z czasem 

72 min 17 sek., a trzecie Pani Irena Maliszewska z czasem 73 min 33 sek. Najlepsi zawodnicy 

w biegu długim zostali wyróżnieni dyplomami i upominkami. Dla pozostałych uczestników 

przygotowano dyplomy oraz upominki do rozlosowania.  Po skończonym biegu tradycyjnie 

zawodnicy rozgrzewali się przy ognisku przy herbatce i pieczonej kiełbasce.  

2. Akcja pn „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń na Dzień Ziemi” 

W niedzielę 6 kwietnia 2014 roku w godzinach 14.00-16.00 w Osadzie Leśnej na Barbarce  

tak jak w poprzednich latach, we współpracy z Nadleśnictwem Toruń zorganizowana została 

akcja „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń na Dzień Ziemi”, której celem jest zachęcenie 

mieszkańców Torunia i okolic do sadzenia drzewek w swoim otoczeniu.  Do udziału w akcji 

zaproszone zostały szkoły oraz osoby indywidualne. Mieszkańcy Torunia i okolic licznie 

zgłosili się po sadzonki drzewek leśnych (róży fałdzistolistnej, lipy, jarzębu, buka, bzu 

koralowego, brzozy). Rozdaliśmy ich łącznie około 1200 sztuk.  

3. 14 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki  

Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez markę Beretta w dniach 26,  28 i 29 kwietnia 2014 

r.  zorganizowała zajęcia pn. "Żaby i ropuchy szukają pomocy" w ramach 14 Toruńskiego 

Festiwalu Nauki i Sztuki. Miały one charakter podchodów. Zadaniem uczestników było 

odnalezienie ukrytych w lesie wizerunków i opisów płazów. Uczestnicy odszyfrowywali ich 

nazwy i na ich podstawie odnajdywali kolejne wskazówki do ukrytego "żabiego" skarbu. 

Oczywiście spacer połączony był z obserwacjami przyrodniczymi i badaniami chemicznymi 

wody przy stawie na Barbarce. Zajęcia uzupełniła prezentacja multimedialna oraz rozmaite 

gry i konkursy na temat plazów. W  zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 13 lat 

zarówno w ramach zorganizowanych grup szkolnych jak i osoby indywidualne. 

4. Piknik NATURA 2000 na Barbarce podsumowujący projekt realizowanej 

kampanii informacyjno – promocyjnej " 

 

W dniu 11 maja 2014 r. zorganizowana została impreza otwarta w Toruniu w Szkole Leśnej 

na Barbarce. Piknik był podsumowaniem kampanii pn.: „Człowiek, środowisko, integracja. 
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Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie woj. Kuj-

pom”. Na piknik zaproszeni zostali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby 

indywidualne oraz grupy zorganizowane z placówek oświatowych, którzy mimo 

niesprzyjającej pogody licznie stawili się na pikniku. Gościem specjalnym pikniku był 

prezenter telewizyjny Maciej Orłoś oraz toruński zespół Sofa. Na piknik przygotowano szereg 

stanowisk edukacyjnych, informacyjnych oraz warsztatowych. Uczestnicy pikniku mogli 

dowiedzieć się więcej na temat obszarów chronionych w naszym województwie na 

stanowiskach edukacyjnych przygotowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół 

Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Nadleśnictwo Toruń oraz 

Stowarzyszenie „Tilia”. Dla wszystkich uczestników przygotowano wiele gier terenowych: 

grę planszową, memo, puzzle, koło fortuny, zabawy sportowe. Dla najmłodszych 

przygotowano wiele stanowisk plastycznych, na których m.in. mogli wykonać papierowe 

maski zwierząt chronionych. Starsi brali chętnie udział w warsztatach linorytu na drewnie 

oraz wytwarzania naturalnego atramentu i pisadeł z piór. Przez cały czas pikniku ze sceny 

prowadzone były konkursy i zabawy z nagrodami. W czasie zaopatrzyć można było się też w 

produkty wytworzone przez regionalnych producentów żywności i rękodzieła. Bezpośrednio 

przed piknikiem odbył się quiz wiedzowy dla szkół, który poprowadził Maciej Orłoś. W 

pikniku wzięło udział około 2000 osób Na piknik zakupione zostały namioty wystawiennicze, 

stoły i krzesła. 

 5. Piknik Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Toruniu 

W dniu 18 maja 2014 r. w godzinach 12.00-16.00 na terenie Osady Leśnej na Barbarce 

zagościły psy z toruńskiego Schroniska dla Zwierząt oraz wielu miłośników zwierząt z 

Torunia i okolic. Piknik zorganizowany został w ramach projektu pn „ Edukacja ekologiczna 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2014 r.”, finansowanego ze środków Gminy 

Miasta Toruń. Odwiedzający w tym dniu Barbarkę mogli wziąć udział w licznych konkursach 

z nagrodami oraz posłuchać prelekcji na temat opieki nad zwierzętami, a także obejrzeć pokaz 

filmów związanych tematycznie z tematem imprezy. Przygotowane zostały również 

stanowiska Szkoły Leśnej na Barbarce oraz organizacji i fundacji związanych z opieką nad 

zwierzętami. Odbyła się zbiorka karmy oraz dodatków dla Schroniska dla Zwierząt w 

Toruniu. Osoby, które przybyły w tym dniu na Barbarkę licznie stawili się w punkcie 

bezpłatnego czipowania i rejestracja psów. Dla uczestników pikniku przygotowane zostało 

również ognisko z kiełbaskami. 
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6. 4- Eko Piknik z Berettą 

W dniu się 8 czerwca 2014 r. w godz. 14.00-18.00 w Osadzie Leśnej na Barbarce odbył się na 

4 EKO Piknik z Berettą zorganizowany z okazji  światowego Dnia Ochrony Środowiska i 

Dnia Dziecka. Sponsorem pikniku i fundatorem nagród  była firma RUGG RIELLO 

Urządzenia Grzewcze S.A, właściciel marki Beretta. W programie pikniku znalazły się gry i 

zabawy edukacyjne i rekreacyjne z mnóstwem nagród dla dzieci i rodziców, konkursy i 

zabawy ze sceny, warsztatowe stoiska przyrodnicze, zabawy i warsztaty plastyczne, konkursy 

przyrodnicze, leśne podchody, rodzinne zabawy sportowe i zręcznościowe, malowanie 

buziek, koło fortuny i loteryjki, 

W czasie pikniku usmażyć można było sobie kiełbaski na ognisku. 

 

7. Festiwal Ekologiczny Kujawsko-Pomorskie Jestem Eko 

W dniach 14 czerwca 2014 r. godz. 10.00-15.00 oraz 15 czerwca 2014 r. godz. 10.00-16.00 

zorganizowano w Osadzie Leśnej na Barbarce Festiwal Ekologiczny Kujawsko-Pomorskie 

Jestem EKO w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej. Celem kampanii było 

kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Kampania edukacyjno-informacyjna w aktywny 

sposób promowała Parki Krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obszary 

Natura 2000. 

Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie „Tilia” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W festiwalu wzięli udział uczniowie placówek 

oświatowych z terenu województwa kujawsko- pomorskiego oraz mieszkańcy Torunia i 

okolic. Na Festiwal przygotowano szereg stanowisk edukacyjnych tj. mobilne laboratorium 

chemiczne, stanowisko badania wody i gleb; warsztaty w zakresie elektroodpadów oraz ich 

utylizacji, warsztaty z tematyki recyklingu wraz z praktycznym wykorzystaniem i 

zagospodarowaniem odpadów, warsztaty trash – art., warsztaty z energii odnawialnej wraz z 

ekspozycją ogniw fotowoltaicznej, stanowiska: "koło fortuny" oraz gry terenowej, stanowiska 

z żywnością regionalną, warsztaty od ziarenka do bochenka, stanowiska konkursów 

plastycznych, a także stanowisko konkursów edukacyjnych i środowiskowych. 
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7.  Barbarkowy Rajd Rowerowy 

22 czerwca 2014 r. zorganizowany został Barbarkowy Rajd Rowerowy o godz. 11.00 na 

terenie Osady Leśnej Barbarka. Celem corocznej imprezy jest popularyzacja turystyki 

rowerowej jako jednej z form zdrowego wypoczynku, doskonalenie współdziałania i 

współżycia w grupie oraz życia na co dzień z przepisami ruchu drogowego. Rajd odbył się na 

dystansie 15 km. Na trasie wyznaczone zostały 4 punkty kontrolne. Wśród uczestników rajdu 

rozlosowano drobne nagrody. 

8. Plener malarski Malownicza Barbarka 

W ramach VI Toruńskiego Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego Malownicza 

Barbarka 2014 w dniu 7 lipca 2013 w godzinach 14.00-17.00 odbyły się w Osadzie Leśnej na 

Barbarce warsztaty plastyczne dla mieszkańców Torunia i okolic. W plenerze uczestniczyli  

artyści malarze z dziewięciu krajów: Ania Swoboda, Vincenza Spiridione - Włochy, Sefkat 

Islegen, Burak Erim, Latife Akin - Turcja , Hanne Haukon - Norwegia, Nada Itani – Liban, 

Lenny Waasdorp – Holandia, Nejib Rokbani – Tunezja, Saad Nazih – Maroko, Viktor 

Sierenko, Ivan Bondarenko, Irina Muzirina – Rosja, Iwona Ostrowska, Małgorzata 

Wojnowska-Sobecka, Dotota Kucharska, Ewa Pankiewicz, Bogusia Kociołek, Jacek 

Kamiński, Dariusz Przewięźlikowski (Kurator Sympozjum) – Polska. Pod czujnym okiem 

artystów osoby uczestnicy pleneru mogły tworzyć własne prace oraz malowały farbami 

akrylowymi i pastelami wspólne obrazy na dużych płótnach ustawionych na polanie dolnej. 

Mimo niesprzyjającej deszczowej pogody wspólnymi silami dzieci i artystów powstała wielka 

kolorowa panorama Torunia. W plenerze wzięło udział około 150 osób. We wrześniu 2014 

roku prace malarskie powstałe w czasie trwania sympozjum zaprezentowane zostały 

mieszkańcom Torunia i turystów w salach wystawowych Towarzystwa Miast Partnerskich 

Torunia – Dwór Mieszczański ul. Podmurna 4-6. 

 

9. Dzień bez samochodu 

W dniu 21 września 2014 r. Stowarzyszenie „Tilia” oraz Arriva RP wspólnie z 

Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych z Bazy Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim, 

PKP PLK Zakładem Linii Kolejowych w Bydgoszczy  zaprosiło mieszkańców Torunia do 

Osady Leśnej na Barbarce na event promujący aktywny styl życia w ramach obchodów 

Europejskiego Dnia bez Samochodu.  Event miał na celu popularyzację transportu 



12 

 

zbiorowego i zmianę przyzwyczajeń mieszkańców Torunia, którzy najczęściej wybierają się 

na Barbarkę samochodem. W ramach wydarzenia zorganizowany został bezpłatny przejazd 

pociągiem Arriva RP w godz. 12.00-16.50 na trasie: Dworzec Toruń Główny - Toruń Miasto -

Toruń Wschodni -Toruń Północny -Toruń Barbarka, w którym bardzo licznie wzięli udział 

mieszkańcy Torunia.  Zaś na terenie Osady Leśnej Barbarka zorganziowane zostały rodzinne 

konkursy z nagrodami,  sportowe zabawy plenerowe i  warsztaty plastyczne,  podchody pn. 

„Ekologiczne Środki Transportu”. 

10. Grzybobranie na polanie  

 W dniu 28 września 2014 r. r. w godz. 14.00-18.00 na terenie Osady Leśnej na Barbarce 

odbyła się coroczna impreza plenerowa pn „Grzybobranie na polanie”.  Impreza została 

zorganizowana w ramach projektu pn „Człowiek, środowisko, integracja. Edukacja 

ekologiczna  w Toruniu” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń oraz projektu pn 

Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu”, 

finansowanego ze środków Mechanizmu Gospodarczego EOG”. 

Dla uczestników imprezy przygotowano stanowiska edukacyjne dotyczące budowy, 

znaczenia i podziału grzybów, a także walorów przyrodniczych Torunia i okolic. 

Przygotowano również szereg warsztatów plastycznych i artystycznych tj. warsztaty 

wikliniarskie, malowanie na płótnie i  malowanie drewnianych grzybów,  rzeźba w glinie, 

warsztaty rzeźbiarskie  oraz zabawy edukacyjne - koło fortuny, grę terenową. W czasie 

imprezy prowadzone były dla uczestników konkursy ekologiczne ze sceny, w tym „Konkurs 

na króla i królową Grzybobrania”. Na scenie występował też zespół muzyczny, który swoimi 

występami uatrakcyjniał imprezę.  

Przez cały czas pikniku  jego uczestnicy mogli bezpłatnie delektować się potrawami z 

grzybów, przygotowanymi przez Longinę Borkowicz, która oprócz pokazu gotowania potraw, 

prezentowała pogadanki, z których można było się dowiedzieć jak odpowiednio 

przygotowywać grzyby oraz poznać ich historię  i rolę w kuchni polskiej 

Na imprezę zaproszenia zostali również lokalni producenci żywności ekologicznej oraz 

wytwórcy rękodzieł i uczestnicy imprezy mogli je spróbować oraz zakupić. 

W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób.   

11. Barbarkowy Bieg Przełajowy 
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19 października 2014 r. odbył się w Osadzie Leśnej na Barbarce po raz kolejny Barbarkowy 

Bieg Przełajowy, impreza sportowa z cyklu "Żyjmy zdrowo na sportowo". W zawodach 

wzięło udział 98 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcą biegu głównego 

na 10 km został Mechliński Bartek z czasem 35:09, drugie miejsce zajął Jaworski Andrzej 

(35:52) a trzecie – Barankiewicz Artur (36:19). Wśród kobiet najszybszą była Arseniuk Anna 

(43:04), przed Podbielską Aliną (48:18) i Żenkiewicz- Jasińską Małgorzatą (51:15). W 

kategorii 7-13 lat wśród chłopców zwyciężył Graczył Nikodem, przed Banaszkiewiczem 

Oliwierem i Falco Maksymilianem, zaś w wśród dziewcząt zwyciężyła Banaszkiewicz Aga, 

drugie miejsce zajęła Jasińska Alicja, a trzecie Doksa Maja. W najmłodszej kategorii dzieci 

do lat 6 najszybszą okazała się Doksa Pola. Drugie miejsce wśród dziewczynek zajęła Kopiec 

Patrycja, a trzecie Leciak Zuzanna. Wśród chłopców zwycięzcą został Jasiński Tymon, przed 

Warachem Jakubem i Przepiórą Wojtek. Dla zwycięzców przygotowano upominki i 

pamiątkowe dyplomy. Po zakończonym biegu tak jak zawsze na jego uczestników czekał 

poczęstunek ognisko z kiełbaskami. 

13. Warsztaty bożonarodzeniowe 

14 grudnia 2014 r. na Barbarce odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe pn. "Prezenty 

zrobione lepsze niż kupione". Do budynku Dworek przybyła duża grupa osób zainteresowana 

własnoręcznym wykonaniem prezentów. Dużym zainteresowaniem również cieszyły się 

ozdoby bożonarodzeniowe, które były wykonywane podczas warsztatów. Warsztaty te miały 

na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialne robienie zakupów tak ważne w okresie 

,,przedświątecznej gorączki”. Do wykonywania  ozdób i prezentów uczestnicy używali 

materiałów naturalnych z których wykonywali zawieszki i bombki na choinkę. 

 

 

Uczestnicy zajęć 

/warsztatów -Projekty 

2014 
         L

.p

. 

Finansow

anie/Orga

n 

udzielając

y pomocy 

Tytuł 

projektu/ 

zakres 

Ilość osób uczestniczących w zajęciach 

Ilość 

grup 

zajęcia 

jednod

niowe 

Jedno

dniow

e (2-3 

godz.) 

ilość 

uczest

ników 

2 

dni

ow

e 

iloś

ć 

gru

p 

2 

dniow

e ilość 

uczest

ników 

2 

dni

ow

e 

iloś

ć 

zaj

ęć 

2 

dni

ow

e 

iloś

ć 

go

dzi

n 

3-

dni

ow

e 

iloś

ć 

gru

p 

3-

dniow

e ilość 

uczest

ników 

3- 

dni

ow

e 

iloś

ć 

zaj

ęć 

3 

dni

ow

e 

iloś

ć 

go

dzi

n 
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zdj

ęć 

zaj

ęć 

1. Regionaln

y Program 

Operacyjn

y 

Wojewódz

twa 

Kujawsko 

– 

Pomorskie

go na lata 

2007 - 

2013, 

WFOŚiG

W w 

Toruń 

Człowiek, 

środowisko

, 

integracja. 

Kampania 

promocyjn

a i 

informacyj

na 

dotycząca 

obszarów 

Natura 

2000 na 

terenie 

województ

wa 

kujawsko-

pomorskie

go 

102 2343 37 1025 148 296 33 819 198 396 

2. Regionaln

y Program 

Operacyjn

y 

Wojewódz

twa 

Kujawsko 

– 

Pomorskie

go na lata 

2007 - 

2013, 

WFOŚiG

W w 

Toruń 

Promocja 

odnawialn

ych źródeł 

energii 

oraz 

nowoczesn

ych 

systemów 

dywersyfik

ujących 

źródła i 

sposoby 

ich 

wykorzysta

nia jako 

element 

ochrony 

środowiska 

przyrodnic

zego w 

województ

wie 

kujawsko-

pomorskim 

65 1393                 
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3. Mechaniz

m 

finansowy 

EOG 

Człowiek, 

środowisko

,integracja. 

Rozwój 

ośrodka 

edukacji 

ekologiczn

ej w 

Toruniu 

193 3976                 

4. Wojewódz

two 

Kujawsko-

Pomorskie 

KSOW 

Warsztaty 

"Od 

ziarenka 

do 

bochenka" 

w wiatraku 

w 

Bierzgłowi

e w 2014 r. 

10 205   

  

  

          

5. Wojewódz

two 

Kujawsko-

Pomorskie  

Popularyza

cja 

ekoturysty

ki na 

szlakach 

otaczający

ch Osadę 

Leśna 

Barbarka 

21 451         

        

6. Gmina 

Miasta 

Toruń 

Popularyza

cja 

ekoturysty

ki na 

szlakach 

otaczający

ch Osadę 

Leśna 

Barbarka 

10 176         

        

7. Gmina 

Miasta 

Toruń 

Człowiek, 

środowisko

, 

integracja. 

Organizacj

a czasu 

wolnego 

dzieci i 

młodzieży 

30 650         
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8. Gmina 

Miasta 

Toruń 

Edukacja 

ekologiczn

a w 

Schronisku 

dla 

Bezdomny

ch 

Zwierząt w 

2014 r. 

50 1139         

        

9. UMK, UM 

Toruń 

Toruński 

Festiwal 

Nauki i 

Sztuki 

6 98         

        

1

0. 
Wojewódz

two 

Kujwsko-

Pomorskie 

Słoneczna 

jesień 
2 50   

  

  

          

1

1. 
WFOŚ i 

GW w 

Toruniu 

Program 

edukacji 

przyrodnic

zej w 

Leśniczów

ce w 

rezerwacie  

„Las 

Piwnicki”   

22 450   

  

  

          

1

2. 
Zajęcia 

odpłatne 

jednodnio

we 

  

48 1071     

            

 

Suma   559 12002 37 1025 148 296 33 819 198 396 

 

            Suma wszystkich uczestników zajęć/warsztatów : 13 846    

     

Konkursy 2014 

 

Konkursy 

2014 
    L.p

. 

Projekt Finansowani

e 

Ilość 

uczestnikó

w 

Ilość 

prac 
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1. Człowiek, środowisko, integracja. 

Kampania promocyjna i informacyjna 

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego-

Konkurs na plakat wraz z hasłem 

promocyjnym ukazujacym atrakcje 

przyrodnicze i kulturowe obszarów Natura 

2000 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Kujawsko – 

Pomorskiego 

na lata 2007 - 

2013, 

WFOŚiGW w 

Toruń 1230 1230 

  a) uczniowie klas I-III SP   
465 465 

  b) uczniowie klas IV-VI 

SP 

  

504 504 
  c) uczniowie gimnazjów   

186 186 
  d) uczniowie klas 

ponadgimnazjalnych 

do 17 roku życia 

  

46 46 

  

e) osoby powyżej 18 roku 

życia   29 29 

2. 

Eko Multimedialny Konkurs pn "Dobry 

dla przyrody, dobry dla siebie" 

AIS.PL 239 621 

  a 13-18 lat   93 238 

  b od 18 lat   146 383 

    

głosowanie 

internautów 1288 osób     

      

SUMA 

wszystkich 

uczestników 

konkursu 1469 1851 

 

 

Szkolenia dla nauczycieli 
 

  L.p. Projekt Finansowanie Ilość 

uczestników 
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1. Człowiek, środowisko, integracja. 

Kampania promocyjna i informacyjna 

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Kujawsko – 

Pomorskiego na 

lata 2007 - 

2013, 

WFOŚiGW w 

Toruń 142 

a) 11.01.2014 r. Toruń   28 

b) 18.01.2014 r. Toruń   20 

c) 1.03.2014 r. Bydgoszcz   30 

d) 15.03.2014 r. Toruń   32 

e) 19.03.2014 r. 

Pokrzydowo   32 
2.  Razem o łupkach 

 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW w 

Gdańsku, 

WFOŚiGW w 

Olsztynie, 

WFOŚiGW w 

Toruniu 37 

  

30.03.2014 r. 

Bydgoszcz   25 

  10.06.2014 r. Olsztyn    12 

 

 

 

Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego  organizowane przez 

Stowarzyszenie „Tilia” w 2014 r. organizowanym w ramach następujących 

projektów: 

 

1) Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna 

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 

finansowanie 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środki Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
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Mobilne stanowisko edukacyjne składa  gra terenowa, puzzle terenowe, memo terenowe, 

stanowisko komputerowe, stanowisko edukacyjne z tablicą interaktywną, na której 

prezentowane są filmy, spoty oraz prezentacje multimedialne  przygotowane w ramach 

projektu  oraz  terenowa wystawa przyrodnicza . Wszystkie elementy mobilnego stanowiska 

prezentują walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy 

wydarzenia i zwycięzcy zabaw  konkursów otrzymują edukacyjne materiały promocyjne- 

informacyjne wydane w ramach projektu.   

W 2014 roku Tiliobus w okresie od  3 marca do 2 października  uczestniczył w 36 akcjach, w 

których wzięło udział łącznie około 30 tysięcy osób.  

 

Lista zbiorcza wyjazdów Tiliobusa w ramach projektu pn. "Człowiek, środowisko, 

integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na 

terenie województwa kujawsko - pomorskiego" 

 

 

        

            Lista zbiorcza wyjazdów Tiliobusa   

         

Lp. Data Wydarzenie 

Miejscowo

ść 

Placówka 

zapraszajaca Powiat 

Koordynato

r placówki 

Liczba 

odbiorcó

w 

1. 3.03.2014 

Wizyta w 

szkole Tuczno 

ZPO w 

Tucznie Inowrocławski 

Wanda 

Sienkiewicz 

- Tyma 120 

2. 7.03.2014 

Wizyta w 

szkole Lubanie 

Zespół Szkół 

im. Jana 

Pawła II Włocławski 

Romana 

Pankiewicz 200 

3. 

10.03.201

4 

Wizyta w 

szkole 

Dąbrowa 

Biskupia 

Zespół Szkół 

im. Ziemi 

Kujawskiej Inowrocławski 

Lidia 

Pomianowsk

a 400 

4. 

14.03.201

4 

Wizyta w 

szkole Grudziądz 

Zespół Szkół 

Specjalnych m. Grudziądz 

Hanna 

Sulikowska 80 

5. 

17.03.201

4  

Wizyta w 

szkole                           

Powitanie 

Warszewic

e 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Zawiszy 
Toruński 

Elżbieta 

Dembek 130 
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wiosny Czarnego z 

Garbowa 

6. 

21.03.201

4 

Wizyta w 

szkole                        

Szkolny 

Dzień Wiosny 

Kowalewo 

Pomorskie 

Szkoła 

Podstawowa 

Golubsko - 

Dobrzyński 

Grażyna 

Majewska 400 

7. 

24.03.201

4  

Wizyta w 

szkole Toruń 

Zespół Szkół 

nr 16 w 

Toruniu m.Toruń 

Dorota 

Świerczyńsk

a - Zwiorek 200 

8. 

28.03.201

4 

Wizyta w 

szkole                        

Dzień Ziemi 

Sępólno 

Krajeńskie 

Zespół Szkół 

nr 3 Sępoleński 

Sylwia 

Piątkowską 400 

9. 

31.03.201

4 

Wizyta w 

szkole Kończewice 

Szkoła 

Podstawowa Toruński 

Ewa 

Czarnecka 200 

10

. 4.04.2014 

Wizyta w 

szkole Rzęczkowo Zespół Szkół Toruński 

Beata 

Dudzińska 100 

11

. 7.04.2014 

Wizyta w 

szkole Małki 

Szkoła 

Podstawowa 

im. 

Dywizjonu 

303  Brodnicki 

Beata 

Klonowska 80 

12

. 

11.04.201

4 

Wizyta w 

szkole                         

Dzień Ziemi Unisław 

Szkoła 

Podstawowa Chełmiński 

Mariola 

Żmuda 200 

13

. 

14.04.201

4 

Wizyta w 

szkole Szadłowice 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Ks. 

I.Posadzego Inowrocławski 

Maria 

Marcinkows

ka 100 

14

. 

25.04.201

4 

Wizyta w 

szkole                       

Drzwi otwarte 

w SP 4 Brodnica 

Zespół 

Szkolno - 

Przedszkoln

y nr 3 Brodnicki 

Małgorzata 

Czaplicka 300 

15

. 

26.04.201

4 

Festyn 

Ekologiczny z 

okazji Dnia 

Ziemi - 

Wizyta w 

szkole 

Solec 

Kujawski 

Gimnazjum 

Publiczne nr 

2 Bydgoski 

Małgorzata 

Kłaniecka - 

Sroka 1500 

16

. 

28.04.201

4 

Wizyta w 

szkole 

Złotniki 

Kujawskie 

Gimnazjum 

im. Karola 

Urbańskiego Inowrocławski 

Wanda 

Sienkiewicz 

- Tyma 120 
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17

. 3.05.2014 

Dni otwarte 

Cytadeli 

Grudziądz Grudziądz 

Twierdza 

Grudziądz m. Grudziądz 

Sławomir 

Kosmala 3500 

18

. 5.05.2014 

Wizyta w 

szkole Chełmża 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 5 Toruński 

Ilona 

Sołtysiak 258 

19

. 

19.05.201

4 

Wdecki Park 

Krajobrazowy Osie 

Zespół Szkół 

w Osiu Świecki 

Monika 

Wiśniewska 170 

20

. 

25.05.201

4 

Jarmark Św. 

Wawrzyńca 

Nakło nad 

Notecią 

Muzeum 

Ziemi 

Krajeńskiej Nakielski 

Andrzej 

Sołtysiak 3000 

21

. 

30.05.201

4 

Wizyta w 

szkole Inowrocław 

Zespół Szkół 

im. M. 

Kotańskiego Inowrocławski 

Aldona 

Dunat - 

Gryla 300 

22

. 

31.05.201

4 

Festyn 

Rodzinny 

Caritas z 

okazji Dnia 

Dziecka 

"Bądżmy 

razem" Toruń 

Caritas 

Diecezji 

Toruńskiej Toruński   10000 

23

. 6.06.2014 

Dni 

Wąbrzeźna Wąbrzeżno 

Urząd Miasta 

Wąbrzeźna Wąbrzeski 

Maciej 

Zimnicki 350 

24

. 7.06.2014 

Piknik 

Rodzinny w 

Nowogrodzie Nowogród 

Szkoła 

Podstawowa 

im. 

Tadeusza 

Kosciuszki 

Golubsko - 

Dobrzyński 

Renata 

Piskorska 250 

25

. 

14.06.201

4 

II Festyn 

RODZINYY - 

Mamo, Tato 

poćwicz ze 

mną Toruń 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 35 m. Toruń 

Renata 

Chruścik 300 

26

. 

28.06.201

4 Dni Lipna Lipno 

Urząd Miasta 

Lipna                     

Miejskie 

Centrum 

Kulturalne w 

Lipnie Lipnowski 

Anna 

Sawicka - 

Borkowicz 3000 

27

. 

29.06.201

4 

Dni gminy 

Bobrowo Zgniłobłoty 

Urząd Gminy 

Bobrowo Brodnicki 

Agnieszka 

Dąbrowska 150 

28
5.07.2014 Rozpoczęcie 

Dni Borów 
Tuchola Starostwo 

Powiatowe      
Tucholski 

Wojciech 
950 
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. Tucholskich w Tucholi Kociński 

29

. 

12.07.201

4 

Ośrodek 

Wypoczynko

wy w 

Ostrowąsie Ostrowąs 

Spółdzielnia 

Socjalna 

"Spiżarnia 

Kujawska" 

Aleksandrows

ki 

Jolanta 

Lewandows

ka 300 

30

. 

10.08.201

4 

Wojewódzki 

Dzień 

Pszczelarza 

Zarzeczew

o 

KPODR w 

Minikowie Włocławski 

Laura 

Maciejewska 2000 

31

. 

24.08.201

4 

Turniej 

Sołectw 

Gminy 

Chełmża Kuczwały 

Turniej 

Sołectw 

Gminy 

Chełmża   

Katarzyna 

Orłowska 250 

32

. 

18.09.201

4 

Wizyta w 

szkole Szerzawy 

Zespół 

Placówek 

Specjalnych                      

Ośrodek 

Szkolno - 

Wychowawc

zy im. 

Janusza 

Korczaka Mogileński 

Iwona 

Barczak - 

Dudziak 180 

33

. 

23.09.201

4 

Wizyta w 

szkole Bydgoszcz 

Zespół Szkół 

nr 20 SP nr 

27              w 

Bydgoszczy                           m. Bydgoszcz 

Hanna 

Paterka 110 

34

. 

25.09.201

4 

Wizyta w 

szkole Topólka 

Szkoła 

Podstawowa                            

im. Mikołaja 

Kopernika Radziejowski 

Anna 

Michalak 250 

35

. 

26.09.201

4 

Wizyta w 

szkole Łasin 

Zespół Szkół 

Publicznych Grudziądzki 

Ewa 

Szymanowic

z 300 

36

. 2.10.2014 

Wizyta w 

szkole Toruń 

Zespół Szkół 

nr 7 Toruński 

Milena 

Michalska 158 

  Razem 30306 

        

 

2) Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO", finansowanie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

W 2014 r.  w ramach kampanii zorganizowany został udział stanowisko edukacyjno - promocyjne  w 

następujących wydarzeniach i imprezach plenerowych, w których łącznie wzięło udział około 55 

tysięcy osób: 

 9 -10 maja – Juwenalia w Toruniu 

 10 -11 maja – impreza plenerowa pn. „Targi Lato na Wsi w Minikowie” -  

 13 – 14 maja Juwenalia w Bydgoszczy  

 18 maja – Piknik Przyjaciół Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu na Barbarce  

 7 czerwca  –impreza plenerowa pn. Michayland w Toruniu  

 8 czerwca- Eko piknik z Berettą na Barbarce 

 

 

2.4 Realizowane projekty i otrzymane dotacje:  

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Tilia w 2014 roku 

  
  

L.p

. 

Nazwa projektu  Strona 

interneto

wa/partn

er 

Finansowan

ie 

Czas 

trwania  

Zasięg/ 

beneficje

nci 

nr 

umowy  

wartość 

projektu 

  DOTACJE             

1 Człowiek, 

środowisko, 

integracja. 

Kampania 

promocyjna i 

informacyjna 

dotycząca 

obszarów Natura 

2000 na terenie 

województwa 

kujawsko-

pomorskiego 

www.nas

zanatura2

000.pl  

Projekt 

finansowany 

jest z 

Regionalneg

o Programu 

Operacyjneg

o 

Województ

wa 

Kujawsko – 

Pomorskiego 

na lata 2007 

- 2013, 

WFOŚiGW 

Toruń 

styczeń 

2013 - 

grudzień 

2014 r. 

dzieci i 

młodzież, 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

kujawsko 

– 

pomorskie

go 

WPW.I.

433.2.9.

2012, 

DT1307

7/EE-

pw  

1845718,16 

(dotacja RPO 

K-P 

1292002,71, 

WFOŚiGW w 

Toruniu 546 

244,45) 

http://www.naszanatura2000.pl/
http://www.naszanatura2000.pl/
http://www.naszanatura2000.pl/
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2 Człowiek, 

środowisko, 

integracja. 

Rozwój ośrodka 

edukacji 

ekologicznej w 

Toruniu 

  Mechanizm 

finansowy 

EOG 

lipiec 

2014- 

kwiecień 

2016 

nauczyciel

e, dzieci i 

młodzież 

ze szkół z 

terenu 3 

wojewódz

tw: 

kujawsko-

pomorskie

go, 

wielkopol

skiego, 

warmińsk

o-

mazurskie

go 

(przedszk

ola, szkoły 

podstawo

we, 

gimnazja, 

szkoły 

ponadpods

tawowe, 

studenci). 

Pośrednio 

uczestnika

mi 

projektu 

jest 

również 

ogół 

społeczeńs

twa. 

 Nr 

umowy 

300/201

4/Wn02/

OP-XN-

02/D z 

dnia 

7.08.201

4 

 1139726 

(kwota 

dofinansowani 

a1025753, 

wkład własny 

113973 zł) 

3. 
Warsztaty "Od 

ziarenka do 

bochenka" w 

wiatraku w 

Bierzgłowie w 

2014 r. 

 

   

Województ

wo 

Kujawsko-

Pomorskiego

, KSOW 

1 

kwietnia  

– 30 

września 

2014 r. 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

kujawsko-

pomorskie

go 

UM_RG

.042.1.1

21.2014 

5 000 zł 

4. Popularyzacja 

ekoturystyki na 

szlakach 

otaczających 

Osadę Leśna 

Barbarka 

   

Województ

wo 

Kujawsko - 

Pomorskiego 

styczeń – 

listopad 

2014 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

kujawsko-

pomorskie

UM_G

M.616.1

.076.201

4 

4830 zł 

dotacja, 550 zł 

wklad własny 
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go 

5. Popularyzacja 

aktywnego 

wypoczynku i 

ekoturystyki na 

szlakach 

otaczających 

Osadę Leśna 

Barbarka 

  Gmina 

Miasta 

Toruń 

styczeń – 

listopad 

2015 

mieszkańc

y Torunia 

i turyści 

30/KFTi

K/2014 

2000 zł 

dotacja, 

1400zł wkład 

własny 

6. Człowiek, 

środowisko, 

integracja. 

Organizacja 

czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

  Gmina 

Miasta 

Toruń 

styczeń-

grudzień 

2014 r. 

grupy 

zorganizo

wane z 

placówek 

oświatowy

ch, 

ośrodków, 

stowarzys

zeń i 

fundacji, 

półkolonii 

organizow

anych na 

terenie 

Gminy 

Miasta 

Toruń i 

okolic a 

także 

osoby 

indywidua

lne. 

WE.524

.5.2014 

6600 zł 

dotacja, 4500 

zł wkład 

własny 

7. Plener malarski   Gmina 

Miasta 

Toruń 

maj-

wrzesień 

2014 r. 

mieszkańc

y regionu 

(wizyta na 

Starym 

Mieście, 

otwarty 

plener na 

terenie 

Osady 

Leśnej na 

Barbarce, 

wystawa 

plenerowa

9/2014 7000 zł 

dotacja; 

6560,01 zł 

wkład 

własny;1440 

zł świadczenie 

wolontariuszy  
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) - łącznie 

700 osób. 

8. Człowiek, 

środowisko, 

integracja. 

Edukacja 

ekologiczna  w 

Toruniu 

  Gmina 

Miasta 

Toruń 

styczeń- 

grudzień 

2014 

dzieci, 

młodzież i 

nauczyciel

e z 

placówek 

oświatowy

ch z 

Torunia, 

dorośli 

mieszkańc

y Torunia, 

Nr 

umowy  

WŚiZ 

524.07.2

014 

4900 zł 

dotacja; 3300 

zł wkład 

własny 

9. Edukacja 

ekologiczna w 

Schronisku dla 

Bezdomnych 

Zwierząt w 2014 

r. 

  Gmina 

Miasta 

Toruń 

styczeń- 

grudzień 

2014 

dzieci, 

młodzież i 

nauczyciel

e z 

placówek 

oświatowy

ch z 

Torunia, 

dorośli 

mieszkańc

y Torunia, 

Nr 

umowy 

WŚiZ. 

524.01.2

014 

15000 

(dotacja 

100%) 

10. Słoneczna jesień     

Województ

wo 

Kujawsko - 

Pomorskiego 

kwiecień

-grudzień 

2014  

osoby w 

wieku 

emerytaln

ym  

UM_SP.

616.1.26

5.2014 

2000 zł dotacja; 

600 zł wkład 

własny,  

11. Program 

edukacji 

przyrodniczej w 

Leśniczówce w 

rezerwacie „Las 

Piwnicki”   

  WFOŚiGW 

w Toruniu 

styczeń - 

grudzień 

2014r 

dzieci i 

młodzież z 

woj. kuj-

pom., 

nauczyciel

e, 

mieszkańc

y woj. 

kujawsko-

pomorskie

go, 

turyści,   

 DT1403
8/EE-pr  
z dnia 
16.06.20
14r 

 Koszt 

całkowity 

113 000 zł 

(dotacja 

100 000 zł)  

  partnerstwa partner           
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12. Promocja 

odnawialnych 

źródeł energii 

oraz 

nowoczesnych 

systemów 

dywersyfikującyc

h źródła i 

sposoby ich 

wykorzystania 

jako element 

ochrony 

środowiska 

przyrodniczego w 

województwie 

kujawsko-

pomorskim 

www.nas

zaenergia.

kujawsko

-

pomorski

e.pl  

RPO , 

WFOŚiGW 

w Toruniu 

III 

kwartał 

2013-III 

kwartał 

2015 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

kujawsko-

pomorskie

go 

 nr 

RPKP.02

.06.00-

04-

008/13 

zgodnie  

z 

Uchwałą  

nr. 

30/1085/

14 z dnia 

23.07.20

14 

(Lider) 

Nr 

umowy 

porozu

mienia   

 Koszt 

projektu  

1996090 zł  

13. Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej  

Partner 

Europejski

e Centrum 

Współprac

y 

Młodzieży  

POKAL EU 1.10.2013

- 

30.09.201

5 

OBSZAR 

DZIAŁAN

IA: czwarty 

subregion 

województ

wa 

kujawsko-

pomorskieg

o tj. powiat  

                        

aleksandro

wski, 

powiat 

chełmiński, 

powiat 

toruński, 

M. Toruń.  

 UDA-

POKL.0

7.02.02-

04-

009/13-

00 z 

dnia 

22.11.20

13 

 Koszt 

projektu 

(100%) 

1351194,72 zł 

14. Razem o łupkach. 
Projekt 

realizowany we 

współpracy z 

Fundacją 

Rozwiązań 

EkoEnergetycznyc

h 

www.raze

molupkach

.pl 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW 

w Gdańsku, 

WFOŚiGW 

w Olsztynie, 

WFOŚiGW 

w Toruniu 

1 

kwietnia 

2013 - 31 

październ

ika 2014 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

pomorskie

go, 

kujawsko-

pomorskie

go, 

warmińsk

o- 

mazurskie

go i  

   Koszt po 

stronie S 

Tilia: koszt 

całkowity 

161 720 zł,  w 

tym dotacja z 

WFOŚiGW w 

Toruniu 

57 000 zł. 

oraz 104720 

(NFOŚiGW – 

partner 

beneficjent)  

http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.razemolupkach.pl/
http://www.razemolupkach.pl/
http://www.razemolupkach.pl/
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   zadania 

zlecone/usługi/spo

nsoring 

            

15  Eko 

Multimedialny 

Konkurs pn 

"Dobry dla 

przyrody, dobry 

dla siebie"  

www.eko

multikonk

urs.pl 

  marzec-

październ

ik 2014 r. 

mieszkańc

y Polski 

od 13 lat 

    

16 Kampania 

informacyjno-

promocyjna 

"Kujawsko - 

Pomorskie 

Jestem EKO" 

www.jest

emeko.ed

u.pl  

RPO 

Wojwództw

a Kujawsko-

Pomorskiego 

i budżet 

Województ

wa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

sierpień 

2013 - 

sierpnień 

2014 

dzieci, 

młodzież 

oraz ich 

opiekuno

wie, 

mieszkańc

y 

wojewódz

twa 

kujawsko 

- 

pomorskie

go 

    

17 ,,Zadbaj o klimat 

- zmniejsz emisję 

C02 z Berettą” 

  Rug Riello 

Urządzenia 

Grzewcze 

S.A 

 listopad 

2013 r. -  

styczeń 

2014 r 

uczniowie 

palcówek 

oświatowy

ch 

działający

ch na 

ternie 

gmin 

Przysiek, 

Lubicz 

oraz 

Wielka 

Nieszawk

a 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.ekomultikonkurs.pl/
http://www.ekomultikonkurs.pl/
http://www.ekomultikonkurs.pl/
http://www.jestemeko.edu.pl/
http://www.jestemeko.edu.pl/
http://www.jestemeko.edu.pl/


29 

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Tilia w 2014 roku - działania 
  

 

1. Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna 

dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- 

czas realizacji projektu: styczeń 2013 - grudzień 2014 r.  

Działania projektu: 

• warsztaty promocyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie 

Szkoły Leśnej na Barbarce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez noclegu jak 

i dwu lub trzydniowych pobytów w Bazie Noclegowej na Barbarce,  

• konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury 

2000, 

• wizyty Tiliobusa - specjalnie przystosowanego samochodu – mobilnego stoiska 

ekologicznego z pełnym wyposażeniem i oznakowaniem 

• przygotowanie i organizacja kampanii telewizyjnej, radiowej, internetowej i prasowej 

oraz konferencji prasowych promujących obszary NATURA 2000 na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego 

• organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do nauczycieli z województwa 

kujawsko – pomorskiego promującej walory dziedzictwa przyrodniczego 

województwa, w tym obszarów NATURY 2000 

• prowadzenie serwisu internetowego projektu (www.naszanatura.pl), 

• piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka 

podsumowujący projekt realizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej 

2. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w 

Toruniu. Okres realizacji projektu : lipiec 2014-kwiecień 2016 

Działania projektu: 

 Wyposażenie bazy Szkoły Leśnej na Barbarce oraz budynku w Rezerwacie Las 

Piwnicki w środki dydaktyczne, by mogły służyć jako miejsce edukacji ekologicznej 

 Edukacja przyrodniczo-ekologiczna- zajęcia edukacyjne na terenie Szkoły Leśnej na 

Barbarce oraz Rezerwatu Las Piwnicki 

http://www.naszanatura.pl/
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o Zajęcia jednodniowe- termin wrzesień 2014 - kwiecień 2016 

o Zajęcia w formie pobytów dwu i trzydniowe w ramach tzw. zielonej szkoły- 

termin wrzesień 2015-kwiecień 2016 

  Organizacja w 2015 roku V edycji  ogólnopolskiego Eko Multimedialnego Konkursu 

Fotograficznego tzw. Ekomutlikonkursu (www.ekomutikonkurs.pl) oraz równolegle 

konkursu fotograficznego dla szkół z województw kujawsko-pomorskiego, 

warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego wraz z warsztatami fotograficznymi 

dla laureatów konkursu  

 Przygotowanie programu edukacji terenowej w Rezerwacie Las Piwnicki 

  Modyfikacja istniejących  ścieżek edukacyjnych wokół Osady Leśnej Barbarka  

  Działania informacyjno-promocyjne Szkoły Leśnej na Barbarce 

o audycje w radio 

o piknik „Grzybobranie na Polanie” (2 edycje 2014 i 2015) 

o mini piknik- podsumowanie konkursu „Ekomultikonkurs” , jako okazja do 

przedstawienia postępów i efektów projektu 

o promocja poprzez stronę internetową Szkoły Leśnej (modyfikacja strony) 

o ulotki, plakaty, broszury, foldery przekazywane w urzędach, kuratoriach 

szkołach i innych placówkach oświatowych-tablica powitalna (Szkoła Leśna) i 

tablica informacyjna dot. Rezerwatu Las Piwnicki (historia rezerwatu oraz 

mapa z zaznaczonymi 

o tablice informacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce oraz w Rezerwacie Las 

Piwnicki 

 

3. Warsztaty "Od ziarenka do bochenka" w wiatraku w Bierzgłowie w 2014 r. 

o trzygodzinnych warsztatów edukacji regionalnej dla grup zorganizowanych 

4. Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka 

o organizacja 21 około 3- rajdów dla dzieci i młodzieży (w wieku od 6 lat do 

ukończenia szkoły gimnazjalnej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 
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21 roku życia) z placówek oświatowych działających na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

5. Popularyzacja  aktywnego wypoczynku i ekoturystyki na szlakach otaczających 

Osadę Leśna Barbarka 

o organizacja 9 trzygodzinnych rajdów dla dzieci i młodzieży, z placówek 

oświatowych działających na terenie Gminy Miasta Toruń .  

o organizacja trzygodzinnego otwartego rajdu dla mieszkańców Torunia i 

turystów.  

6. Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

o 30 - 3 godzinnych warsztatów edukacyjnych połączonych z elementami 

artystycznymi  w okresie letnich wakacji oraz w okresie przedświątecznym. 

7. Plener malarski 

o organizacja międzynarodowego pleneru artystycznego; 1 -10 lipca 2014 r. 

(udział 20 artystów z całego świata),  

o plener został zorganizowany na terenie Osady Leśnej na Barbarce pn. 

"Malownicza Barbarka"; 6 lipca 2014 r., uczestnicy: mieszkańcy Torunia i 

okolic oraz turyści,   

o organizacja wystawy prac artystów plastyków, druk katalogów, 

 

8. Człowiek, środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna w Toruniu 

 organizacja pikniku edukacyjnego "Grzybobranie na polanie"; 28 wrzesień 2014 r. 

9. Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2014 r. 

o pozyskiwanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasta Toruń - 

50 grup zorganizowanych, 

o organizacja punktów konsultingowych na terenie toruńskich szkół 

o organizacja imprezy plenerowej na terenie Osady Leśnej Barbarka 

10. Słoneczna jesień 
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o organizacja dwóch /maj, wrzesień/ 4 godzinnych zajęć dla osób starszych będących w 

wieku emerytalnym zamieszkujących tereny województwa kujawsko – pomorskiego; 

tematy zajęć „Obserwacje ornitologiczne” „Tajemnicze organizmy leśne - grzyby” 

11. Program edukacji przyrodniczej w Leśniczówce w rezerwacie „Las Piwnicki”   

o Wyposażenie i organizacja pracy bazy edukacji terenowej w rezerwacie Las Piwnicki  

o Przygotowanie programu edukacji terenowej w Rezerwacie Las Piwnicki 

o Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego 

o Organizacja otwartych warsztatów przyrodniczych i chiropterologicznych dla 

mieszkańców kujawsko-pomorskiego i turystów. 

12. Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów 

dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony 

środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim. Okres 

realizacji projektu II kwartał 2013-III kwartał 2015 

Działania projektu: 

o Serwis internetowy: 

o Konkursy: 

a) dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujący wiedzę i postawy 

proekologiczne:  

Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”: 

- wypełnienie poprawne elektronicznej karty pracy, 

- konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii.  

Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety. 

Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, 

z podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania.  

 

b) dla architektów: 
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Konkurs architektoniczny na projekt domu regionalnego. 

Konkurs nagradzający najlepsze realizacje z zakresu budownictwa 

energooszczędnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

o Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce: 

a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne. 

b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami. 

o Przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce ścieżki OZE.  

o Festiwalu Odnawialnych Źródeł Energii: 

o Kampania medialna (prasowa i radiowa). 

o Przygotowanie i organizacja konferencji: 

- Konferencja otwierająca – diagnoza, dyskusja problemowa. 

- Konferencja tematyczna – konferencja dot.  OZE, gazu łupkowego i stopnia wodnego 

oraz gazu LPG i LNG w transporcie publicznym. 

- Konferencja podsumowująca. 

o Promocja i informacja OZE – sporządzenie makiety odwiertu gazu z łupków, stopnia 

wodnego oraz domu energooszczędnego. 

o Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej 

13. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Okres realizacji projektu 1.10.2013- 30.09.2015 

Działania projektu:  

1. Doradztwo w zakresie (460h): 

•rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

•zakładanie przedsiębiorstwa społecznego, 

•prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 

•zarządzanie organizacją, 

•pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), 
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•prowadzenie księgowości.  

2. Szkolenia (18 dni szkoleń po 8 godzin), zakres: 

•uwarunkowania prawne prowadzenia PES, 

•ochrona danych osobowych w PES, 

•odpowiedzialność prawna PES, 

•prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej: biznesplan, zarządzanie 

finansami, 

•marketing i zarządzanie w PES: organizacja kampanii społecznych, pozyskiwanie 

sponsorów, myślenie projektowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, 

•innowacje społeczne: narzędzia elektroniczne, nowoczesne narzędzia informacji i 

komunikacji, zrównoważony rozwój, współpraca z biznesem i administracją, 

marketing internetowy, CSR. 

3. Poradnictwo  z obszaru prawa, księgowości, marketingu wykorzystywane w 

podmiotach ekonomii    społecznej. 

•170 godzin porad prawnych, 

•110 godzin porad księgowych, 

•70 godzin porad marketingowych. 

4. Animacja rozwoju i  tworzenia partnerstw, wypracowywanie współpracy ze 

społecznością lokalną. 

5.  Informacja i promocja. Biuro OWES mieści się w siedzibie Europejskiego Centrum 

Współpracy Młodzieży przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 

6. Spółdzielnie socjalne wsparcie merytoryczne istniejących oraz wsparcie finansowe na 

założenie dwóch nowych 

14. Razem o łupkach. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwiązań 

EkoEnergetycznych Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 do 21 grudnia 2014 

Działania projektu: 

 Warsztaty dla członków Lokalnych Komitetów Dialogu: 01.10.2013 - 31.10.2013 

 Cel: Przygotowanie uczestników do pracy w Lokalnych Komitetach Dialogu. 

 Działalność Lokalnych Komitetów: 11 spotkań w trakcie 01.10.2013 - 31.10.2014 

Cel: Zdobywanie wiedzy o poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego, budowanie 

wspólnego stanowiska LKD. 
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 Warsztaty dla nauczycieli: 01.09.2013 - 31.06.2014 

Cel: zwiększenie świadomości w temacie czystej energii i gazu łupkowego oraz 

zwiększenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej 

w gimnazjach i liceach. 

 Punkt Informacyjny/ Biuro LKD: 01.10.2013 - 30.11.2014 

Cel: zwiększenie dostępu do informacji na temat działań i postępów prac LKD oraz 

programu "Razem o łupkach". 

 Konkurs Fotograficzny: 01.03.2014 - 31.05.2014 

Cel: edukacja i zainteresowanie wydobyciem gazu łupkowego dzieci w wieku 13-17 

lat mieszkających na wybranych obszarach działalności LKD. 

 Konferencja podsumowująca: 01.09.2014 - 31.10.2014 

Cel: podsumowanie prac LKD, przekazanie wypracowanych rozwiązań reszcie 

lokalnej społeczności, oraz podsumowanie konkursu fotograficznego. 

15. Eko Multimedialny Konkurs pn "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie" 

 organizacja ogólnopolskiego konkursu na fotografię przyrodniczą w dwóch 

kategoriach wiekowych 13-18 lat (93 osoby - 238 fotografie) oraz powyżej 18 lat (146 

osób - 383 fotografie) 

 wybór 20 prac przez jury konkursu ( po 10 w każdej kategorii wiekowej)  

 ocena prac przez internautów – udział 707 internautów 

16. Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO" 

Okres realizacji : sierpień 2013 - sierpień 2014 

 

o wizyty oraz stanowiska związane z kampanią realizowane na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego 

o warsztaty edukacyjno - promocyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów 

realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, 

o konkursy przeprowadzane w ramach akcji terenowych związanych z kampanią 

o przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO 

o przygotowanie i realizacja kampanii telewizyjnej, radiowej oraz prasowej promującej 

walory środowiskowe województwa kujawsko - pomorskiego  
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17. Zadbaj o klimat - zmniejsz emisję C02 z Berettą  

Czas realizacji projektu listopad 2013 r. -  styczeń 2014 

o Organizacja zajęć edukacyjnych: zajęcia teoretyczne połączone z częścią 

doświadczalną + wizyta w fabryce Rug Riello S.A w Toruniu- 12 grup 

o Konkurs ,,Moja ekologiczna gmin 

 


