INFORMACJA NR 8a/2007
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 18.10.2007 DO 28.10.2007 R.

69. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.10.2007 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dotacji celowej dla
miasta Bydgoszcz w związku z organizowanym w Operze Nova w Bydgoszczy Festiwalem Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich
„Pejzaż bez Ciebie”, który odbędzie się w dniach 27 i 28 października br.
Koncert Galowy tego festiwalu, w tym roku dedykowanego Annie Jantar emitowany będzie w Programie 2 TVP w dzień Wszystkich Świętych.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 151/07 do nru 155/07.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
-

Druk Nr 199/07 - w sprawie ustanowienia wzoru logo muzycznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

-

Druk Nr 200/07 - zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)

-

Druk Nr 202/07 - w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

-

Druk Nr 203/07 - w sprawie wyrażenia opinii na zawarcie porozumienia w sprawie połączenia zakładów opieki zdrowotnej

-

Druk Nr 204/07 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

-

Druk Nr 205/07 - w sprawie zmiany budżetu województwa na 2007
rok,

-

Druk Nr 206/07 - zmieniającej w sprawie wieloletniego programu
świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych
przewozów osób.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 69/887/07 - wyznaczono przedstawiciela instytucji pośredniczącej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz przedstawiciela instytucji wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do prac w Pre-Komitecie
Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 69/881/07 - podjęto decyzję o nabyciu na własność do zasobu nieruchomości Województwa Kujawsko-Pomorskiego nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miasta Grudziądz, położone w Grudziądzu, przy
ulicy Waryńskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
3. Nr 69/882/07 - zatwierdzono ceny zamortyzowanych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych po zlikwidowanej Centralnej
Pralni Służby Zdrowia w Toruniu.
Przeznaczono do likwidacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
po zlikwidowanej Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu, za wyjątkiem linii
technologicznej poprzez:
a) sprzedaż Bardusch-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, środków trwałych związanych z linią technologiczną,
b) przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pozostałych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. Nr 69/883/07 - postanowiono zlecić sporządzenie wyceny nieruchomości
położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej 2 w celu ustalenia opłat
z tytułu trwałego zarządu.
5. Nr 69/884/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/307/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego we Włocławku na 2007 r.
6. Nr 69/885/07 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały nr 27/312/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
7. Nr 69/886/07 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 56/770/07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyjęcia i zatwierdzenia
wzoru wniosku wraz z załącznikami i wzoru umowy stypendialnej oraz
wyznaczenia terminu i miejsca składania wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów”
realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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70. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 23.10.2007 R.
1.
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako wspólnik Spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, objęło 5.000
udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy udział, tj. o łącznej
wartości 5.000.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 156/07 do nru 160/07.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 207/07 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 70/888/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - Bogdana Sasa.
2. Nr 70/889/07 - wyrażono zgodę dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na przekazanie sprzętu biurowego w formie darowizny na rzecz Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z/s w Inowrocławiu.
3. Nr 70/890/07 - wyrażono zgodę panu Henrykowi Szczepanikowi - dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
na likwidację poprzez złomowanie samochodu marki NYSA 522
TOWOS, użytkowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Bydgoszczy.
4. Nr 70/891/07 - wyrażono zgodę panu Henrykowi Szczepanikowi - dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy
na likwidację wyeksploatowanych, zużytych, uszkodzonych składników
majątkowych stanowiących własność Samorządu Województwa, użytkowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
5. Nr 70/892/07 - przyjęto Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zwany RPO WK-P.
6. Nr 70/893/07 - przyjęto projekt Planu Działania na lata 2007-2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
- dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
- dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
- dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.
- dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji.
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7. Nr 70/894/07 - zmieniono uchwałę nr 66/897/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa części dydaktycznej Regionalnego
Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy”.
8. Nr 70/895/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 48/682/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Prace modernizacyjne oraz dostosowanie do
nowych wymogów przeciwpożarowych” realizowanego przez Operę
Nova w Bydgoszczy.
9. Nr 70/896/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 55/754/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok
2007 zadania pod nazwą „Remonty dróg” realizowanego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
10. Nr 70/897/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/208/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą
„Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu
i aparatury medycznej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
11. Nr 70/898/07 - zatwierdzono na rok 2007 harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą „Zakup pomp infuzyjnych” realizowanego przez
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu.
12. Nr 70/899/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 29/334/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja” w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Biziela w Bydgoszczy.
13. Nr 70/900/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2008 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 503.160,00 zł
na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 pod warunkiem
uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2008 roku zadań wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
14. Nr 70/901/07 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Szpital Uzdrowiskowy Nr 1, 87-720 Ciechocinek ul. Armii Krajowej 6, ubiegającym się
o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.
15. Nr 70/902/07 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna
w 2008 roku dofinansowanie do kwoty w wysokości 301.896,00 zł
na koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności
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zawodowej z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Sportowej pod warunkiem
uzyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2008 roku zadań wynikających z ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
16. Nr 70/903/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie biur w departamentach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Nr 70/904/07 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie regionalnych kolejowych przewozów osób w okresie
obowiązywania rozkładu jazdy pociągów tj. od 9 grudnia 2007 roku do
13 grudnia 2008 roku na linii tzw. BiT CITY.
18. Nr 70/905/07 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych
oraz materiałów eksploatacyjnych szczegółowo wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. Nr 70/906/07 - powołano Zespół Koordynacyjny do spraw wdrożenia Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej w celu przygotowaniu podstaw merytorycznych i organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

71. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 25.10.2007 R.
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk Nr 205/07 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007.
- Druk Nr 208/07 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 71/907/07 - pełniącą obowiązki dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. M. Kopernika w Toruniu, Panią Barbarę Slesińską, zwolniono z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
od dnia 1 września 2007 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
2. Nr 71/908/07 - dokonano zmian w składzie Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu.
3. Nr 71/909/07 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa Grzegorza Jakubowskiego.
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4. Nr 71/910/07 - zmieniono uchwałę nr 48/1024/06 Zarządu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie
ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego..
5. Nr 71/911/07 - powołano Kapitułę ds. Stypendiów na pierwszy semestr
roku akademickiego 2007/2008, której przewodniczy Pan Maciej
Eckardt - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 71/912/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/233/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziału Noworodków" na rok 2007 realizowanego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
7. Nr 71/913/07 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 22/234/07 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania pod
nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup
sprzętu i aparatury medycznej" na lata 2005-2007 w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
8. Nr 71/914/07 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2007 zadania pod nazwą „Modernizacja, adaptacja, remont obiektów
szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej" w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
9. Nr 71/915/07 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację
z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za III kwartały 2007 r.

KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
18.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich otworzył w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy pracownię
densytometryczną. Pracownia ta będzie służyła do badania gęstości kości
u najmłodszych pacjentów. Lekarze szacują, że rocznie pracownia będzie wykonywała 2,5 tys. badań. Jej budowa kosztowała 300.000 zł, a sfinansował ją
samorząd województwa.
18.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział
w uroczystości inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Pomorskiej.
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19.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski uczestniczyli w uroczystościach związanych
z piątą rocznicą powstania Centrum Caritas w Brodnicy oraz w brodnickich
obchodach Światowego Dnia Walki z Ubóstwem. Centralnym punktem uroczystości było przekazanie domów wybudowanych przez organizację rodzinom
ofiar tragicznej katastrofy w Katowicach, gdzie w styczniu 2006 r., podczas
międzynarodowej wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich.
19.10.2007 - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Marszałek Województwa Piotr
Całbecki wręczył nagrody przyznane przez władze samorządowe województwa
pięćdziesięciu dwóm wyróżniającym się pedagogom z całego regionu. W wystąpieniu Marszałek podziękował pedagogom za ich trud, którego efektem jest
kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Gala wręczenia nagród odbyła się
w toruńskim Muzeum Etnograficznym.
19.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył dwudniową konferencję „Infrastruktura transportowa szansą i barierą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego”. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i bydgoskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Dominującym
tematem było wykorzystanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury w
naszym regionie.
19.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która odbyła się w Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy. Tematem spotkania był wybór przedstawicieli
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego do Pre-Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny. W posiedzeniu udział wzięli również Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Hoffmann oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Michał Korolko.
19.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wizytował nowo otwartą
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy pracownię densytometryczną, badającą gęstość kości u najmłodszych pacjentów.
Pracownia działa od 18 października, a jej powstanie sfinansował samorząd
województwa, który wyasygnował na ten cel 300 tys. zł. Leczą się w niej także
przewlekle chore dzieci, u których na skutek długotrwałego przyjmowania leków
i zaburzeń odżywiania dochodzi do osteoporozy. Dzięki zakupionemu przez
samorządowe władze województwa densytometrowi możliwe będzie wczesne
diagnozowanie u nich niedoborów tkanki kostnej. Pracownia może też diagnozować tzw. osteopenię wcześniaczą, na którą narażone są maluchy, które zbyt
wcześnie się urodziły. Według wstępnych założeń, pracownia ma wykonywać
2,5 tys. badań rocznie.
20.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w jubileuszu 60-lecia utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Uroczystości odbyły się w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy.
23.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wraz z Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Michałem Korolko
wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które odbyło
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się w Pułtusku. Dwudniowa konferencja była spotkaniem podsumowującym
proces negocjacji wszystkich polskich programów operacyjnych, w ramach których inwestowana będzie w naszym kraju unijna pomoc na lata 2007-2013 szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz programów zarządzanych przez rząd. W spotkaniu uczestniczyli również Minister Rozwoju
Regionalnego Grażyna Gęsicka oraz wiceministrowie w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Władysław Ortyl, Jerzy Kwieciński, Janusz Mikuła i Jacek Szczot.
23.10.2007 - Wicemarszałek Edward Hartwich poprowadził spotkanie z przewodniczącymi rad społecznych jednostek służby zdrowia, którego tematem były
zasady funkcjonowania rad społecznych.
25.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki otworzył powarsztatową
wystawę prac dzieci, które wzięły udział w zajęciach plastycznych „Jestem tutaj”. Zajęciom, zorganizowanym przez toruńską Fundację Rusz, patronował
marszałek Piotr Całbecki. Uczestniczyło w nich około dwudziestu dzieciaków
z Domu Rodzinnego przy ulicy Żytniej w Toruniu oraz Domu Dziecka nr 2 w Toruniu. Podczas warsztatów, które trwały od lipca do października, powstało
w sumie kilkaset prac. Warsztaty i wystawę dofinansował Urząd Marszałkowski.
25.10.2007 - Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski wziął udział
w uroczystym otwarciu wystawy Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie zatytułowanej „80-lecie Mleczarni Parowej ROTR”. Firma przekazała do Muzeum stare fotografie i dokumenty, opowiadające o historii rypińskiej spółdzielni. Po uroczystości Zbigniew Sosnowski spotkał się z Dyrektorem Muzeum Andrzejem
Szalkowskim oraz Prezesem Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej ROTR Mariuszem Trojakowskim.
26.10.2007 - Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w drugim posiedzeniu Konwentu Wójtów w Wichowie (gm. Lipno). Głównym tematem Konwentu były kryteria podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 oraz Funduszu Wsparcia w latach 2008-2010.
26-28.10.2007 - Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt reprezentował
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2007 w Poznaniu. Poznańskie targi turystyczne są największą tego typu imprezą w kraju. Stoisko naszego województwa przygotowała Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, a zaprezentowano na nim materiały promocyjne oraz lokalne smakołyki: smalec z lubczykiem, powidła królewskie, grzybki w zalewie z Krzywogońca w Borach
Tucholskich, miód z Doliny Dolnej Wisły, nalewkę Hieronima i konfitury malinowe.
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