INFORMACJA NR 8a/2008
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 09.10.2008 DO 19.10.2008 R.

78. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 09.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął stanowisko w sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie konieczności budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle
w rejonie Ciechocinek-Nieszawa.
Do Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie przekazano kopie uchwał i stanowisk Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w w/w sprawie.

2. Zarząd Województwa spotkał się z członkami Zarządu Powiatu Nakielskiego w sprawie finansowania indywidualnego projektu kluczowego Powiatu Nakielskiego pn. „Przystań Wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią".
3. Zarząd Województwa podjął decyzje:
- w sprawie współorganizacji „VIII Dni Austrii w Toruniu" w dniach 7-14
listopada 2008 roku.
Impreza promować będzie dorobek kulturowy i gospodarczy oraz walory turystyczne Austrii i Landu Styria, z którym Województwo Kujawsko-Pomorskie
prowadzi współpracę międzyregionalną od 2005 roku.

- w sprawie organizacji stoiska regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach Grüne Woche 2009 w Berlinie w dniach 16-25
stycznia 2009 r.
Targi Grüne Woche to jedna z najważniejszych wystaw poświęconych gospodarce żywnościowej i rolnictwu, organizowana w formie narodowo-regionalnych ekspozycji. Udział w targach weźmie około 1700 wystawców z 60 krajów.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 214/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Statutu
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Brodnicy.
2. Przyjęcie projektu uchwały i stanowiska Sejmiku Województwa
- Druk nr 231/08 - projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki kapitałowej.
- projekt stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie projektu Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 78/961/08 - zmieniono uchwałę nr 73/896/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie wyboru
członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Nr 78/962/08 - zmieniono uchwałę Nr 64/812/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedziny rozwój infrastruktury
edukacyjnej.
3. Nr 78/963/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/99/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok
2008 pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego
przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku.
4. Nr 78/964/08 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, na bezprzetargowe wynajęcie, Firmie: „TOMOGRAF” sp. z o.o. w Toruniu budynku
o powierzchni użytkowej 664,14 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie
pracowni rezonansu magnetycznego.
5. Nr 78/965/08 - przyznano nauczycielom 13 nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Nr 78/966/08 - przyznano 23 nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 roku.
7. Nr 78/967/08 - przyjęto projekt Programu Rozwoju Kultury Fizycznej
i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015, który
przekazano do zaopiniowania Sejmikowi Województwa KujawskoPomorskiego.

79. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 14.10.2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji cyklu konferencji z zakresu pomocy społecznej związanych z Kampanią Społeczną
„Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - wspólna sprawa", która trwać będzie od 10 października do 30 listopada 2008 roku na
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Celem inicjatywy jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej chorób
psychicznych, przełamywanie barier społecznych i stereotypów jakimi obarczone są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją oraz
promocja województwa w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
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Honorowy patronat nad Kampanią objął Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego.

2. Zarząd Województwa zlecił promocję turystyczną Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej na
Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2008 w Poznaniu w dniach 16-18 października 2008 roku.
Celem promocji jest zwiększenie zainteresowania i przybliżenie atrakcji turystycznych turystom krajowym i zagranicznym odwiedzającym targi. Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR SALON należą do największych tego typu
imprez w Polsce, w których Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy od
1999 roku.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wnioski Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przyjął postanowienia od nru 215/08
do nru 217/08 w sprawie udzielenia przedsiębiorcom koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 233/08 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Powiatu Inowrocławskiego
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 79/968/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok
2008 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne - wdrożenie systemu
finansowo-księgowego”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu.
2. Nr 79/969/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Polex-Ruch” w Ciechocinku, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
3. Nr 79/970/08 - zmieniono uchwałę nr 18/202/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie podziału
środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2008 roku.
4. Nr 79/971/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały nr 25/282/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2008,
5. Nr 79/972/08 - przyjęto sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał
2008 roku o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez Samorząd Województwa.
6. Nr 79/973/08 - przyjęto do stosowania procedury wdrażania Programu
w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4
7. Nr 79/974/08 - wprowadzono zmiany do Książki Wewnętrznych Procedur Wdrażania stanowiącej załącznik do uchwały nr 26/354/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2005 roku
w sprawie przyjęcia Książki Wewnętrznych Procedur Wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 dla Działań: 2.2. Scalanie gruntów, 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego, 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi.
8. Nr 79/975/08 - wprowadzono zmiany w uchwale nr 73/900/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
9. Nr 79/976/08 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wystąpienie do właściwego organu o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

80. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 16.10 .2008 R.
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzje:
- o współorganizacji XVI Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej
Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki na trasie Bydgoszcz-Włocławek
w dniu 19.10.br., imprezy sportowej upamiętniającej męczeńską
śmierć Kapelana Solidarności,
- o organizacji konferencji pn. „Opieka paliatywna wyzwaniem XXI wieku”, która odbędzie się 28.10.br. w Toruniu.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 225/06 - autopoprawka Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008
- Druk nr 232/08 - w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej
współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
a Samorządnym Regionem Trnava (Słowacja)
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 80/977/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa Stefana
Rychtera zamieszkałego: Ludzisko 80; 88-160 Janikowo.
2. Nr 80/978/08 - przyjęto Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, podlegający weryfikacji i akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
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3. Nr 80/979/08 - zmieniono uchwałę Nr 38/456/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedzin: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.
4. Nr 80/980/08 - zmieniono uchwałę Nr 64/811/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla dziedziny rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza.
5. Nr 80/981/08 - zatwierdzono „Tryb składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla projektów znajdujących się
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych", który
określa terminy składania i oceny wniosków, wymogi dotyczące dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, miejsce i sposób składania
wniosków, kryteria i sposób wyboru projektów a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowania dokumentacji konkursowej.
6. Nr 80/982/08 - powołano Komisję Konkursową (KK) do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, dla dziedziny rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, którą tworzą specjaliści z następujących list:
1) ds. oceny technicznej,
2) ds. oceny finansowo-ekonomicznej,
3) ds. oceny strategicznej.
7. Nr 80/983/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz innego sprzętu, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Nr 80/984/08 - dokonano wyboru projektów z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 i 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
9. Nr 80/985/08 - oddalono w całości protest z dnia 8 października 2008 r.
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych
przewozów osób w okresie od 16 listopada 2008 roku do 13 grudnia
2008 roku przez wykonawcę Konsorcjum PCC Rail S.A. z siedzibą
w Jaworznie i Arriva Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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10. Nr 80/986/08 - oddalono w całości protest z dnia 8 października 2008 r.
złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych
przewozów osób w okresie od 14 grudnia 2008 roku do 12 grudnia 2009
roku przez wykonawcę Konsorcjum PCC Rail S.A. z siedzibą w Jaworznie i Arriva Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia
7-11.10.2008 – Członek zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w oficjalnej wizycie w Mohylewie. Podczas wizyty w stolicy białoruskiego Obwodu Mohylewskiego Bartosz Nowacki wziął udział w VI Forum Gospodarczym, podczas którego zaprezentował walory turystyczne i inwestycyjne regionu. Celem podróży
było umocnienie współpracy oraz wymiana doświadczeń między regionem
partnerskim Obwodem Mohylewskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
9.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Rypinie z prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresą Kamińską. Spotkanie dotyczyło
planowanego utworzenia podstrefy PSSE w Rypinie.
10.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt wziął udział w konferencji prasowej w Toruniu, otwierającej kampanię społeczną „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – wspólna sprawa. Konferencję zorganizowano
w związku z obchodzonym 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Urząd Marszałkowski wsparł finansowo kampanię. Współorganizatorem przedsięwzięcia są między innymi stowarzyszenie „Pol-Familia”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
12.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystej sesji inauguracyjnej Forum Etyki i Nauki na rzecz Środowiska w toruńskim Dworze Artusa.
Tematem referatu Marszałka była współpraca władz samorządowych ze środowiskami akademickimi regionu. Forum otworzyło debatę na temat odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Było ono inicjatywą kręgów akademickich
niemieckiego Bayreuth i włoskiej Ferrary - dwa pierwsze spotkania odbyły się
właśnie w tych miastach. Wybór Torunia na miejsce trzeciej edycji forum był wyróżnieniem dla miasta i regionu, tym bardziej, że - dzięki zaangażowaniu
w projekt wybitnych intelektualistów i przedstawicieli znaczących instytucji naukowych - konferencja stała się ważną imprezą międzynarodową. Do Torunia
przyjechali między innymi profesor Richard Ernst ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego w Zurychu, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (w 1991 roku) za wykorzystanie magnetycznego rezonansu jądrowego do badań spektroskopowych, prezydent finansującej badania naukowe
niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta profesor Helmut Schwarz i rektor uniwersytetu w Ferrarze, profesor Patrizio Bianchini.
13.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z Honorowym
Konsulem Generalnym Rumunii w Gdyni, Arnoszem Cezariuszem Borzyńskim.
Tematem rozmów była możliwość współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z jednym z regionów Rumunii. Wspomniano także o planach organizacji
wymiany młodzieży między obydwoma krajami.
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13.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Głównym tematem obrad było omówienie sytuacji pracowników w zakładach mięsnych BYD-MEAT oraz zakładach mięsnych „Kujawy”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
14.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w obchodach jubileuszu
100-lecia szkoły w Kowalewie Pomorskim. Honorowym gościem uroczystości
rocznicowych w siedzibie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim był Lech Wałęsa. Ceremonia nadania pięciu szkołom (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące
i szkoła policealna) wchodzącym w skład Zespołu Szkół, imienia Lecha Wałęsy,
była głównym punktem uroczystości.
15.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w Konwencie
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Barcinie. Podczas spotkania zaprezentowano założenia polityki mieszkaniowej rządu oraz możliwości
finansowania budownictwa mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rząd RP reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Piotr Styczeń.
15.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii otwarcia pokonkursowej wystawy XVI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Wręczył także nagrody laureatom konkursu, którego celem było propagowanie wśród młodych osób grafiki jako dziedziny sztuki. Biennale jest okazją
do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, a wystawa pokonkursowa
przeglądem grafiki dzieci i młodzieży z różnych krajów. Na konkurs nadesłano
ponad 11 tysięcy prac z 39 krajów. Najliczniej reprezentowane były: Polska,
Słowacja, Rosja, Czechy i Rumunia. Przyznano 36 nagród, 47 wyróżnień indywidualnych oraz 3 nagrody dla placówek za kolekcje prac – dla Młodzieżowego
Domu Kultury „Creatio” z Rybnika, Young Envoys International z Hyderabad
(Indie) oraz The Hungarian „Nepkor” Cultural Center (Serbia).
15.10.2008 – Zarząd Województwa w pełnym składzie uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doroczny konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku
wpłynęło o 23 wnioski więcej niż w roku ubiegłym. Wartość nagród wyniosła
ponad 100 tysięcy złotych. Uroczystość uświetnił koncert Grzegorza Turnaua.
15.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Bydgoszczy w ceremonii otwarcia zmodernizowanej drukarni, należącej do firmy „Express Media”. Dzięki modernizacji i zakupie najnowocześniejszych urządzeń drukarskich
wzrosły możliwości produkcyjne drukarni.
16.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałkowie Edward Hartwich
i Maciej Eckardt oraz Członkowie Zarządu Franciszek Złotnikiewicz i Bartosz
Nowacki złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Toruniu. Zarząd Województwa uczcił w ten sposób 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.
16.10.2008 – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w konferencji
„Aglomeracje czy również metropolie? Dwa wymiary kwestii wielkomiejskiej".
Spotkanie radnych miast Bydgoszczy i Torunia odbyło się w Ostromecku. Było
to pierwsze spotkanie radnych obu miast.
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16.10.2008 – Członek Zarządu Bartosz Nowacki reprezentował Urząd podczas
uroczystości nadania placówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie imienia dr. Jakuba Cieślewicza. Uczestniczył w mszy
świętej w kościele Św. Trójcy w Strzelnie i ceremonii poświęcenia tablicy pamiątkowej SOSW.
17.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom z regionu. Ceremonia odbyła się podczas spotkania władz samorządowych województwa z nauczycielami w siedzibie Muzeum Etnograficznego
w Toruniu z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej.
Dwadzieścia trzy wyróżnienia są nagrodami Marszałka Województwa. Mogli się
o nie ubiegać pracownicy wszystkich szkół i placówek oświatowych działających w naszym województwie. Dwanaście nagród przyznał Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyróżnienia te zostały przyznane pracownikom
jednostek oświatowych, dla których Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym.
17.10.2008 – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii otwarcia odcinka autostrady A1 Swarożyn – Nowe Marzy. W uroczystości wziął udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Trasa ze Swarożyna w województwie
pomorskim do Nowych Marz (powiat grudziądzki) jest częścią I etapu budowy
A1 (Rusocin – Nowe Marzy). Realizację tego etapu inwestycji rozpoczęto jesienią 2005 roku. W grudniu 2007 roku oddano do użytku pierwszy odcinek (25 kilometrów) autostrady na trasie Dusocin – Swarożyn. Koncesję na budowę
i eksploatację trasy A1 między Gdańskiem a Toruniem posiada międzynarodowe konsorcjum Gdańsk Transport Company, zaś generalnym wykonawcą jest
konsorcjum Skanska-NDI.
17-18.10.2008 – Wicemarszałek Maciej Eckardt uczestniczył w Poznaniu
w Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2008”. Są to największe targi turystyczne w Polsce. Dla branży turystycznej to także jedno
z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku, które jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych i prezentacji najnowszych ofert. W targach wzięło udział 700
wystawców z 40 różnych krajów. Województwo kujawsko-pomorskie zaprezentowało 4 najważniejsze produkty turystyczne: Dwumiasto, Grudziądz i Włocławek, dziedzictwo Pałuk oraz miasta uzdrowiskowe (Ciechocinek i Inowrocław). Stoisko województwa było aktywne i zauważone przez zwiedzających
dzięki impresjom artystycznym oraz filmom promocyjnym regionu. KujawskoPomorska Organizacja Turystyczna zaprezentowała swoje najnowsze wydawnictwo poświęcone turystyce biznesowej.
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