INFORMACJA NR 8/2011
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 27.08.2011 R. DO 13.09.2011 R.

54. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.08.2011 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o udziale w Dniach Polskich w Tu-

luzie, które odbędą się w dniach 12-16 września 2011 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 54/1027/11 - przyjęto:
− informację o przebiegu wykonania budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego za I półrocze 2011 roku,
− informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2011 roku,
− informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2011 roku.
2. Nr 54/1028/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji i pokrycia dachu warsztatów szkolnych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
udziela się zamówienia Wykonawcy: ERMS PLUS Kamila Karłowska
z siedzibą w Szczecinku.
3. Nr 54/1029/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu w 2011 roku.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
4. Nr 54/1030/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 44/626/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania
zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (ze zm.).
5. Nr 54/1031/11 - ustalono termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 19 września 2011 r.
do dnia 14 października 2011 r. do godziny 12:00.
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6. Nr 54/1032/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 70/874/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
7. Nr 54/1033/11 - zmieniono załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr 5/54/11
z dnia 25 stycznia 2011 r. Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu konkursów na lata
2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2011 rok dla projektów
współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
8. Nr 54/1034/11 - wprowadzono zmiany w załączniku do uchwały
Nr 62/1040/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) ze zm.
9. Nr 54/1035/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 12/164/11 z dnia
22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej
Funduszu Powierniczego JEREMIE.
10. Nr 54/1036/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 54/1037/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
12. Nr 54/1038/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie
i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 54/1039/11 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
14. Nr 54/1040/11 - zmieniono załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały
Nr 85/1376/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
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13 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 54/1041/11 - dokonano zmian w załączniku nr 2 do uchwały
Nr 34/574/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 maja 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 r. (ze zm.).
16. Nr 54/1042/11 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.
17. Nr 54/1043/11 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 29 lutego
2012 r.
18. Nr 54/1044/11 - zaopiniowano pozytywnie zmianę planu finansowego na
2011 rok Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 r.
19. Nr 54/1045/11 - postanowiono zorganizować i przeprowadzić konkurs
plastyczny „Mój region w Europie – mamy się czym pochwalić” wśród
uczniów szkół podstawowych.
Przyjęto regulamin Konkursu oraz powołano Komisję Konkursową.
20. Nr 54/1046/11 - zmieniono § 3 ust. 3 w załączniku nr 1 do uchwały
Nr 39/662/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia w latach 2011-2013 (ze zm.).
21. Nr 54/1047/11 - powołano skład Komisji Oceny „ZałoŜeń do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach Funduszu Wsparcia na
lata 2011-2013” oraz przyjęto regulamin pracy Komisji.
22. Nr 54/1048/11 - przyjęto zasady, kryteria oceny oraz wzór „ZałoŜeń do
przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju w ramach Funduszu
Wsparcia na lata 2011-2013”.
01.09.2011
23. Nr 54/1049/11 - uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup siedmiu samochodów na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska, gdyŜ oferta z najniŜszą ceną
przewyŜsza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
24. Nr 54/1050/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup siedmiu samochodów na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska.
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Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

55. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 08.09.2011 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Nr 140/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1 i 909 oraz
działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina
Łabiszyn,
- Nr 141/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota,
- Nr 142/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota,
- Nr 143/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic KsięŜycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota,
- Nr 144/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota,
- Nr 145/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 89/7 w obrębie
Mokre, gmina Grudziądz,
- Nr 146/11 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w rejonie ulic:
Zdrojowej oraz Włocławskiej w Toruniu,
- Nr 147/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy JeŜewo,
- Nr 148/11 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łysomice.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 135/11 - w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny
części nieruchomości na rzecz Powiatu Bydgoskiego.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 55/1051/11 - zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny udziału do 258504/933052 części nieruchomości, połoŜonej w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10 o pow. 0,7049 ha, dla której Sąd Rejonowy w To-
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runiu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/00015885/5, na potrzeby
zamiany
nieruchomości
pomiędzy
Województwem
KujawskoPomorskim a Skarbem Państwa.
2. Nr 55/1052/11 - postanowiono wykreślić w dziale III księgi wieczystej
KW nr WL1W/00062465/4, prowadzonej dla lokalu mieszkalnego nr 4
połoŜonego w budynku przy ul. Bulwary Marszałka Piłsudskiego 5b –
Towarowa 2 we Włocławku, roszczenie wpisane na rzecz Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, iŜ w przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby
trzeciej poza osobami bliskimi przed upływem 10 lat od daty nabycia lub
przeznaczenia lokalu na cel inny niŜ mieszkalny przed upływem 5 lat od
daty nabycia przyznana bonifikata podlega zwrotowi.
3. Nr 55/1053/11 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Brześć Kujawski na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
4. Nr 55/1054/11 - wyraŜono zgodę Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu na likwidację zuŜytego mienia znajdującego się na stanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
5. Nr 55/1055/11 - wyraŜono zgodę na likwidacje zuŜytego mienia Zespołu
Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy.
6. Nr 55/1056/11 - powierzono Pani Beacie Rataj stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu na okres 5 lat szkolnych, tj. od
dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2016 r.
7. Nr 55/1057/11 - udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kielnikowi
– Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do dokonywania czynności związanych z projektem pod nazwą „System ewidencji
dróg wojewódzkich” finansowanym ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
8. Nr 55/1058/11 - nadano numery drogom gminnym w powiecie nakielskim.
9. Nr 55/1059/11 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie węzła rozdzielczego
w Gustorzynie (WRG Gustorzyn) – wyprowadzenie gazociągów DN700.
10. Nr 55/1060/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa –
drogi powiatowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Nr 55/1061/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i wykonanie w dniu
12 października 2011 r. koncertu w Brukseli.
Wybrano tryb postępowania z wolnej ręki oraz powołano komisję prze-
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targową.
12. Nr 55/1062/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup elektrycznych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych, którą złoŜył Wykonawca: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14a.
13. Nr 55/1063/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na adaptacje i przystosowanie pomieszczeń NKJO w Toruniu
na potrzeby K-PCEN w Toruniu, którą złoŜył Wykonawca: „JAWOR” Sp.
z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 121.
14. Nr 55/1064/11 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 31/374/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Województwo KujawskoPomorskie bez barier”.
15. Nr 55/1065/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój
instytucji otoczenia biznesu, Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposaŜenie
w środki i zasoby) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 55/1066/11 - wyraŜono zgodę Panu Piotrowi Hinz Dyrektorowi Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu na podjęcie dodatkowego
zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w Wojewódzkim
Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
17. Nr 55/1067/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę publikacji nt. regionalizmu.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
18. Nr 55/1068/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
19. Nr 55/1069/11 - dokonano wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montaŜem wyposaŜenia dla placów zabaw, którą złoŜył Wykonawca: Ewelina Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „MAJA” Ewelina Piotrowska w Małkini
Górnej przy ulicy Kopernika 10.
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20. Nr 55/1070/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
21. Nr 55/1071/11 - przyznano dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Powiatowi Radziejowskiemu na utworzenie zakładu aktywności zawodowej w budynku posadowionym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 690/2 o powierzchni
860,19 m2 przy ul. Kościuszki 58.
22. Nr 55/1072/11 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 100/1282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, GolubiaDobrzynia, Rypina do drogi S-10” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura
drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 (ze zm.).
23. Nr 55/1073/11 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 75/1282/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
24. Nr 55/1074/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie akcji promocyjnej,
w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar oraz
kompleksowa organizacja 83 koncertów w zabytkach biorących udział
w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
pn. „Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawskopomorskiego”.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
25. Nr 55/1075/11 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie elementów strategii promocji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych
oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu, ustalono
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję
przetargową.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
27-28.08. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 31. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, które odbyły się we Włocławku, w Górsku i w Toruniu.
We Włocławku mieszkańcy Kujaw i Pomorza bawili się na Rodzinnym Festynie
Solidarności, który odbył się na placu przy zbiegu ulic Wiejskiej, Zbiegniewskiej
i Konopnickiej. Tego samego dnia w Toruniu odbyły się przesłuchania konkursowe Festiwalu Pieśni Niepokornej, a wieczorem w Górsku spotkanie liturgiczne pod krzyŜem upamiętniającym miejsce porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Podczas uroczystości w toruńskim amfiteatrze Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej zasłuŜeni działacze Solidarności i przedsierpniowej opozycji demokratycznej odebrali wysokie odznaczenia państwowe
i wojewódzkie. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego krzyŜe
komandorskie, oficerskie i kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote
KrzyŜe Zasługi wręczył jego doradca Henryk Wujec.
Na koniec uroczystości jej uczestnicy wysłuchali Koncertu Pieśni Niepokornej,
w którym udział wzięli laureaci Festiwalu Pieśni Niepokornej oraz Maria Sadowska, Mariusz Lubomski i Janusz Szrom. Wydarzenie poprowadził Maciej Orłoś.
28.08. – Marszałek Piotr Całbecki był współgospodarzem DoŜynek Wojewódzkich, które w tym roku odbyły się w Chełmnie pod przewodnictwem starostów –
Teresy i Jana Wałachowskich z Brąchnówka. Gospodarzami miejsca tegorocznych regionalnych doŜynek byli starosta chełmiński Wojciech Bińczyk i burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski.
Podczas uroczystości biskup toruński Andrzej Suski odprawił w chełmińskim
kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny dziękczynną
mszę świętą. Po doŜynkowy korowód przemaszerował na rynek, gdzie odbyły
się oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, władz lokalnych, regionalnych i państwowych, przedstawicieli organizacji rolniczych
i przybyłych mieszańców regionu. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna
i koncert zespołu Bad Boys Blue.
Starostami chełmińskiego święta plonów byli Teresa i Jan Wałachowscy
z Brąchnówka (gm. ChełmŜa), którzy wspólnie prowadzą 70-hektarowe gospodarstwo rolne i specjalizują się w produkcji mlecznej, hodowli opasów i uprawie
buraków cukrowych. Jan Wałachowski angaŜuje się takŜe w pracę społeczną,
działa w środowisku mleczarskim. Jest m.in. laureatem konkursu wiedzy rolniczej i kilkukrotnym laureatem konkursu „Zielone złoto, bogactwem rolnika”.
29.08. – Odbyła się X Sesja Sejmiku Województwa.
30.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa podpisali
umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji związanych z rozbudową
i modernizacją infrastruktury edukacyjnej z jedenastoma miejskimi, gminnymi
i powiatowymi samorządami z całego regionu. Dwunastym beneficjentem, takŜe
zaproszonym na wspólną ceremonię parafowania umów, był samorząd Bydgoszczy, który otrzymuje wsparcie na budowę przystani jachtowej na Wyspie
Młyńskiej.
Konkurs o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji placówek edukacyjnych
ogłoszono w sierpniu ubiegłego roku, a nabór wniosków odbywał się w październiku i listopadzie 2010 r. PoniewaŜ wartość złoŜonych wniosków znacznie
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przewyŜszyła przeznaczone początkowo do rozdysponowania środki, Zarząd
Województwa zdecydował się podnieść kwotę alokacji o 10,6 mln złotych (do
38 milionów złotych).
Bydgoszcz jest jednym z dziewiętnastu miast w całym regionie, które budują,
remontują i odnawiają waŜne dla lokalnych społeczności obiekty w ramach finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja Wyspy
Młyńskiej jest jednym z najciekawszych tego typu przedsięwzięć. Budowa nowoczesnej mariny z przystanią dla jachtów i łodzi motorowych, kompleksem hotelowym i zespołem sal do odnowy biologicznej oraz restauracją jest dopełnieniem zrealizowanych juŜ wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych. Decyzję
w sprawie finansowania tej inwestycji z RPO WK-P Zarząd Województwa podjął
na początku tego roku. Obiekt będzie kosztował blisko 17 milionów złotych, planowane wsparcie z RPO WK-P to 6,7 mln złotych.
30.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa otworzył konferencję „Europejska
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, która odbyła się w związku z przystąpieniem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do ESRDK. Debata miała na celu przybliŜenie załoŜeń
ESRDK, przedstawienie informacji na temat jej działalności w innych regionach
członkowskich, ukazanie dobrych praktyk funkcjonowania sieci w Polsce
i wskazanie realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w projekcie.
Koncepcja Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego powstała w 1995 roku na
bazie współpracy pomiędzy południowo-wschodnią Skanią w Szwecji i duńską
wyspą Bornholm. Jest to inicjatywa propagująca tradycyjne produkty oraz
wspierająca ich ochronę i promocję. Aktualnie członkami sieci są 24 regiony Europy, w tym osiem polskich województw. Sieć skupia regiony członkowskie
z całej Europy, których wspólnym celem jest rozwój poprzez promocję lokalnych
i regionalnych produktów spoŜywczych w celu rozwoju drobnej przedsiębiorczości i turystyki.
31.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
31.08. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Pascalem Schallerem, attaché
ds. współpracy językowej Ambasady Francji w Polsce, który zakończył pełnienie swojej funkcji w regionie.
Pascal Schaller stanowisko attaché objął 1 września 2007 r. w przedstawicielstwie ambasady w Toruniu. Przez cztery lata odpowiadał za promocję języka
i kultury francuskiej na terenie pięciu województw Polski Północnej: w Kujawsko-Pomorskiem, Wielkopolskiem, Zachodniopomorskiem, Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i innymi partnerami z regionu (toruńskie stowarzyszenie
Alliance Française, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
PROF-EUROPE) wziął udział w organizacji między innymi koncertu artystów
z regionu partnerskiego Midi-Pyrénées w Toruniu, wydarzeń promujących język
francuski wśród dyrektorów szkół oraz uczniów szkół podstawowych województwa, a takŜe pierwszego francuskiego obozu językowego dla uczniów szkół
gimnazjalnych wywodzących się w większości z naszego województwa.
Od 1 września Pascal Schaller został mianowany attaché ds. współpracy językowej w słowackiej Bratysławie.
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01.09. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w uroczystościach rozpoczęciu roku szkolnego, które odbyły się w Toruniu, Bielicach i Włocławku.
Marszałek Całbecki odwiedził tego dnia Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. Szkoła ta jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieŜy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, które
nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
Wicemarszałek Kurzawa było gościem Zespołu Szkół w Bielicach, gdzie w rozpoczętym roku szkolnym po raz pierwszy w historii będzie funkcjonowało technikum hodowli koni. Szkoła istnieje od 1945 roku, a jako Zespół Szkół funkcjonuje od 1979 roku. W skład placówki wchodzą: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść natomiast wziął udział uroczystej mszy świętej we włocławskiej bazylice katedralnej, odprawionej z okazji
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
01.09. – Marszałek Piotr Całbecki, Wicemarszałek Edward Hartwich i Członek
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli w obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.
Marszałek Całbecki był gościem obchodów w Toruniu. Uroczystość rozpoczęła
ceremonia pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” w alei Jana Pawła II w Toruniu. W asyście wojskowej kompanii honorowej i orkiestry Garnizonu Toruń odbyły się apel
poległych i koncert. Ponadto, w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano film dokumentalny Bogusława Magiery zatytułowany „Toruń
1939”.
Uroczystości rocznicowe w Bydgoszczy rozpoczęła msza święta w kościele
garnizonowym, po której uczestnicy przeszli na Stary Rynek. Obchody uświetniła wojskowa kompania honorowa, apel poległych i salwa honorowa, a po złoŜeniu wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa odbył się koncert
pieśni patriotycznych.
Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział we włocławskich
obchodach, podczas których odegrano hymn państwowy oraz złoŜono wieńce
pod Pomnikiem śołnierza Polskiego. Na koniec uroczystości jej uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry
z Zespołu Szkół Samochodowych.
03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem XXIII Integracyjnego Minimaratonu „Bieg Solny”.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło ponad 300 zawodników, zarówno pełno-,
jak i niepełnosprawnych. Trasa integracyjnej imprezy przebiegała ulicami Ciechocinka, jej długość, w zaleŜności od kategorii, wynosiła od 1 do 10 kilometrów.
„Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez ogólnopolskich organizowanych w Ciechocinku. Startują w niej zawodnicy z całej Polski:
osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, uczestnicy z niepełnosprawnością umysłową, a takŜe biegacze pełnosprawni.
04.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w DoŜynkach Gminy
Kruszwica, które w tym roku odbyły się w Sławsku Wielkim.
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Święto plonów tradycyjnie zapoczątkowała Msza Święta, odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja. Po jej zakończeniu uroczystości przeniesiono na teren boiska sportowego przy miejscowej szkole. Świętowanie swoimi występami urozmaiciły miejscowe kapele ludowe.
04.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Festynie Archeologicznym „Wehikuł Czasu”, który był imprezą towarzyszącą Europejskim Dniom Dziedzictwa. Organizatorami festynu było Stowarzyszenie
„Ziemia Izbicka” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.
Zamiarem organizatorów imprezy było przeniesienie w tym dniu zwiedzających,
jak wehikułem czasu, w epokę neolitu. Podczas festynu uczestnicy mogli poczuć się jak uczestnicy Ŝycia codziennego ludności kultury pucharów lejkowatych sprzed 5,5 tysiąca lat. Na zaaranŜowanych stanowiskach zorganizowano
pokazy krzemieniarstwa, rogownictwa i bursztyniarstwa oraz pokaz tkania i wyrobu ubiorów. MoŜna było równieŜ zobaczyć pełną gamę wzorów naczyń glinianych i poznać technikę ich wytwarzania. Ciekawostką była prezentacja neolitycznych instrumentów muzycznych oraz wierzeń i obyczajów ludności.
Tradycyjnie, z okazji obchodów EDD wydano równieŜ monetę pamiątkową
„EDD Wietrzychowice 2011”. Tegoroczną serię wykonano z mosiądzu oraz posrebrzono, ozdabiając ją motywem (wklejką) z poroŜa.
04.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystościach doŜynkowych w Topólce i Lubrańcu. Zgromadzeni goście dziękowali za kolejny, choć trudny, ale szczęśliwie zakończony rok zbiorów.
W trakcie święta plonów w Topólce nie zabrakło pięknych wieńców doŜynkowych, ale szczególny podziw wzbudziła praca mieszkańców Znaniewa. Podczas doŜynek zorganizowano równieŜ wspólną zabawę na pikniku, który odbył
się na stadionie w Dębiankach.
DoŜynki w Lubrańcu tradycyjnie rozpoczęła msza święta. Po niej korowód prowadzony przez orkiestrę Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przeszedł do amfiteatru,
gdzie po podziękowaniach dla rolników moŜna było spróbować wypieków z tegorocznych zbiorów.
05.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść spotkali się z kujawsko-pomorską reprezentacją amatorów w piłce noŜnej, którzy w lipcu tego roku zdobyli tytuł Mistrza Polski.
Reprezentacja amatorów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki NoŜnej wywalczyła mistrzowski tytuł w finale rozgrywek krajowych pucharu UEFA Regions
Cup rozegranych w Łodzi. Nasi zawodnicy pokonali reprezentacje z województw: opolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. W przyszłym roku druŜyna z naszego regionu będzie reprezentować Polskę w rozgrywkach europejskich o puchar UEFA Regions Cup.
06.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko spotkali się w Brukseli z kierownictwem komórki Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za kierowane do Polski fundusze pomocowe. Spotkanie związane
było z renegocjacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konieczną przede wszystkim ze względu na nowe środki,
którymi został w tym roku zasilony.
O tym, Ŝe Kujawsko-Pomorskie otrzyma do swojego RPO dodatkowe pieniądze
– 36,4 mln euro z tak zwanej krajowej rezerwy wykonania i 8,6 mln euro
ze środków dostosowania technicznego - poinformowało na początku tego roku
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polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To nagroda za sprawne wdraŜanie
programu. W lutym zarząd województwa przyjął uchwałę zawierającą propozycję zainwestowania tych środków, która była później przedmiotem społecznych
konsultacji. Wzięły w nich udział samorządy pięciu największych miast regionu
i dziewiętnastu powiatów ziemskich oraz wszystkie inne zainteresowane środowiska.
06.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w roboczym spotkaniu na temat organizacji przewozów pasaŜerskich w 2012 roku.
Spotkanie odbyło się w warszawskiej siedzibie Spółki Przewozy Regionalne.
08.09. - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej w informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się ze złotym medalistą tegorocznych
Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, Pawłem Wojciechowskim. Utalentowany
sportowiec, zawodnik bydgoskiego klubu Zawisza, jest stypendystą samorządu
województwa.
W spotkaniu uczestniczyła najbliŜsza rodzina Pawła Wojciechowskiego, a takŜe
Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
08.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa zainaugurował XXIII Ogólnopolskie
Literackie Spotkanie Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach.
Podczas spotkania ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
i wręczono nagrody jego laureatom. Tego samego dnia odbył się równieŜ wernisaŜ wystawy Sylwii i Pawła Lenartowskich „Natura i Mity – pejzaŜe, kompozycje metafizyczne i portrety” oraz recital pt. „Poezja z almanachów”.
09.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podczas posiedzenia omówiono prace dotyczące zarządzania RPO oraz podjęto szereg uchwał mających na celu bardziej efektywne wdraŜanie programu.
09.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystościach patriotycznych w Mogilnie, które zostały zorganizowane z okazji 72. rocznicy Bohaterskiej Obrony Mogilna przed wojskami hitlerowskich Niemiec.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele św. Jakuba w Mogilnie, po
której zebrani przemaszerowali wraz z wojskiem na mogileński rynek, gdzie pod
pomnikiem Bohaterów Walki o Polskość i Wolność Ziemi Mogileńskiej odbyła
się m.in. uroczysta musztra paradna orkiestry wojskowej, wyróŜnieni Ŝołnierze
zostali nagrodzeni przez gen. bryg. Dariusza Łukawskiego oraz ppłk. Herberta
Bucholca. Obchody zakończyło złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów
Walki o Polskość i Wolność Ziemi Mogileńskiej.
Po zakończeniu części oficjalnej obchodów zorganizowano piknik dla zgromadzonych mieszkańców Mogilna i ziemi mogileńskiej.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w zorganizowanym w Przysieku
Festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni”, któremu towarzyszyły XVI Krajowe DoŜynki Ekologiczne oraz Święto Ziemniaka. Organizatorem przedsięwzięcia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Podczas Festynu odbyły się m.in. prezentacje Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego, stoisk z produktami ekologicznymi, ręko-
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dziełem ludowym, produktem lokalnym, stoiska informacyjno-konsultacyjne, degustacje, pokazy, bogaty kiermasz handlowy, występy zespołów ludowych oraz
wiele gier i zabaw dla publiczności.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki zainaugurował w toruńskim Muzeum Okręgowym obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
Hasło tegorocznych obchodów święta zabytków – „Kamienie milowe” – ma
zwrócić uwagę na wkład i znaczenie historii naszego kraju dla rozwoju Europy
i zachęcić do poznawania polskich dóbr nauki, sztuki i kultury stanowiących nasze dziedzictwo.
Podczas wydarzenia zademonstrowano odnowiony dokument lokacyjny Torunia
z 1251 roku, który niezwykle rzadko jest pokazywany szerokiej publiczności.
Prezentacji dokumentu towarzyszył wykład ,,Znaczenie przywileju chełmińskiego dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej”, wygłoszony przez Witolda
Szczuczko z toruńskiego Archiwum Państwowego.
Ponadto Muzeum Okręgowe w Toruniu zorganizowało IV Toruńską Noc w Muzeum. W jej ramach wszyscy przybyli goście mogli zwiedzić Ratusz Staromiejski i Kamienicę pod Gwiazdą oraz wziąć udział w warsztatach i pokazach.
Europejskie Dni Dziedzictwa to kontynentalny projekt społeczno-edukacyjny,
którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego i przypominanie o wspólnych korzeniach naszej cywilizacji, a takŜe edukacja kulturalna i historyczna. Pomysł narodził się w latach 80-tych w Hiszpanii, podczas
II Konferencji Rady Europy, na której zaplanowano realizację Dni Otwartych
Zabytków. Ze względu na duŜe zainteresowanie inicjatywą postanowiono corocznie organizować wydarzenie pod nazwą Europejskie Dni Dziedzictwa
we wszystkich krajach, które uczestniczą w Radzie Europy.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Michał Korolko uczestniczyli w zlocie miłośników „Gwiezdnych Wojen Star Force 2011”.
Organizatorem imprezy była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.
Urząd Marszałkowski wspiera finansowo organizację wydarzenia.
Gościem specjalnym był Jeremy Bulloch, odtwórca roli Boby Fetta, najlepszego
łowcy nagród w Galaktyce. Odbyły się teŜ spotkania między innymi z tłumaczami ksiąŜek o tematyce „Gwiezdnych wojen” oraz specjalistami od efektów
specjalnych.
Sobotnie wydarzenia rozpoczęła parada fanów w barwnych kostiumach stanowiących doskonałe repliki strojów uŜytych na planie filmowym. Pochód wyruszył
sprzed Urzędu Marszałkowskiego.
Główna część zlotu odbyła się w Centrum Targowym PARK w Toruniu. Na wystawie przedstawione zostały prace stworzone przez polskich artystów i fanów
sagi Lucasa, a takŜe unikalne plakaty filmowe i wycinki prasowe sprzed trzydziestu lat. Prezentowane były teŜ efektowne modele będące replikami w skali
1:1 modeli zastosowanych na planie zdjęciowym. Przez cały dzień trwały spotkania panelowe z zaproszonymi gośćmi, odbyły się teŜ pokazy nowoczesnych
technologii, których korzenie wywodzą się z sagi Lucasa.
Na dzieci czekały konkursy, a na scenie odbyły się koncerty, pokazy kabaretowe i tzw. „bitwa muzyczna”, podczas której zgłoszone zespoły rywalizowały na
najlepsze wykonanie jednego z najsłynniejszych tematów muzycznych, który
pojawił się w „Gwiezdnych wojnach”. Rywalizację oceniali m.in. członkowie toruńskiego zespołu „Kobranocka”.
11.09. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w XII Edycji Imprezy Plenerowej „Lato w Parku”, której organizatorami byli Nadgoplański Park Tysiącle-
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cia oraz kruszwicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
Tegoroczne uroczystości odbywały się na parkingu pod Mysią WieŜą. O godzinie 14.00 miało miejsce uroczyste przywitanie gości, po którym wystąpił m.in.
Nadgoplański Zespół Folklorystyczny oraz przedstawiciele Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit” z Kruszwicy. Zebranym zaprezentował się takŜe zespół
„Czerwone RóŜe”.
W trakcie festynu odbył się takŜe pokaz ratownictwa wodnego i medycznego,
który przeprowadzili przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy. Wśród licznych atrakcji, szczególne zainteresowanie
wzbudziły konkursy przyrodnicze dla dzieci i młodzieŜy, konkurs potraw kujawskich. W trakcie imprezy przeprowadzono równieŜ akcję pt. „śyjemy zdrowo”,
dając uczestnikom pikniku moŜliwość zbadania ciśnienia i poziomu cukru.
11.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w DoŜynkach Diecezjalnych oraz Targach Rypin Agra 2011, zorganizowanych przez
Starostę Rypińskiego Marka Tyburskiego oraz Burmistrza Miasta Rypina Pawła
Grzybowskiego.
Podczas rypińskiego święta plonów tradycyjnie nie zabrakło korowodu doŜynkowego, dziękczynnej mszy świętej oraz wystaw maszyn, urządzeń rolniczych
i leśnych, szkół rolniczych, łowiectwa, twórczości ludowej, pasz, nawozów, roślin ozdobnych i wielu innych.
12.09. – Marszałek Piotr Całbecki podpisał z Wojewódzkim Komendantem Policji Wojciechem Ołdyńskim i Wiceprezesem Fundacji Tumult Jerzym Derkowskim list intencyjny w sprawie współpracy w realizacji programu profilaktyki społecznej, adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w całym regionie. Program został nazwany „Sztuką wyboru”, a jego tegoroczne
hasło brzmi: „Kręcę filmy, a nie jointy”.
Celem programu jest ograniczenie zjawisk i zagroŜeń związanych z ryzykownymi zachowaniami młodych ludzi, w tym przede wszystkim z zaŜywaniem narkotyków i innych substancji odurzających.
Program jest przedsięwzięciem profilaktyczno-edukacyjnym, w jego ramach
młodzieŜy zostaje przedstawiona atrakcyjna alternatywa wobec ryzykowanych
zabaw i zachowań. Program ma ich przekonać do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem multimediów w powiązaniu z dorocznymi konkursami na
krótkie filmowe spoty edukacyjne i konspekty dopełniających je lekcji, połączone z warsztatami filmowymi, a takŜe konkursy na „zaangaŜowane” graficzne
nadruki na koszulkach.
Tegoroczna edycja projektu juŜ ruszyła. Pierwsze profesjonalne warsztaty filmowe dla uczestniczących w programie młodych ludzi, zorganizowane przez
realizującą prestiŜowe festiwale filmowe Camerimage Fundację Tumult, rozpoczną się 30 września. Festiwal na podsumowanie projektu „Kręcę filmy, a nie
jointy”, który takŜe przygotują organizatorzy Camerimage, zaplanowano na
30 listopada.
Przedsięwzięcie, które obejmują patronatem Komendant Główny Policji i Wojewoda Kujawsko-Pomorski, sfinansuje samorząd województwa. Tegoroczny budŜet zaplanowano na poziomie około 300 tysięcy złotych.
12.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji zatytułowanej „Kobieta potrafi”, której organizatorem była Sekcja Polska Europejskiej Unii Kobiet.
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem małŜonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, Marszałka Wo-
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jewództwa Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.
Wzięły w nim udział znane i cenione kobiety biznesu i polityki: ElŜbieta Radziszewska – minister, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Wojewoda Ewa Mes, posłanki Domicela Kopaczewska oraz Joanna Mucha, Olga
Kozierowska - dziennikarka, trener biznesu, bizneswoman, Barbara Królikowska-Ziemkiewicz – Radna Torunia, Barbara Olszewska – Dyrektor Oddziału
Toruńskiego Fundacji ABC XXI, Kalina Ben Sira - właścicielka, Prezes Zarządu
Klinik „La Perla” oraz Małgorzata Bruzda – Radna Gminy Sicienko, załoŜycielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi.
12.09. - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w odbiorze końcowym
inwestycji pn. „Regulacja rzeki Wełny na odcinku od km 69+000 do km 78+026
wraz z budowlami”. Inwestycja zrealizowana została w ramach „Programu dla
Odry 2006”.
Rzeka Wełna jest prawobrzeŜnym dopływem Warty, do której uchodzi w Obornikach Wielkopolskich. Inwestycja objęła regulację odcinka rzeki Wełny połoŜonego na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. W ramach zrealizowanego projektu dokonano m.in. regulacji koryta cieku oraz zabezpieczono skarpy i dno
rzeki przed rozmywaniem. Wartość zrealizowanej inwestycji to 2 006 285, 18 zł.
13-15.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Dniach Polskich w Tuluzie
połoŜonej w naszym partnerskim francuskim regionie Midi-Pyrénées. Organizowana po raz pierwszy impreza wpisuje się w obchody polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej.
Marszałek Całbecki uczestniczył w uroczystym wernisaŜu wystawy „Maria Skłodowska-Curie 1867 – 1934” i odwiedził Institute Saint-Christophe w Masseube,
szkołę zawodową dla młodzieŜy wiejskiej, kształcącą między innymi w dziedzinie rolnictwa i hotelarstwa. Placówka, w której pobiera nauki jednocześnie
siedmiuset uczniów, współpracuje z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy w ramach projektu, w którym uczestniczy takŜe szkoła z Tel Avivu.
Marszałek wziął równieŜ udział w polsko-francuskim seminarium gospodarczym.
Gospodarz naszego województwa spotkał się takŜe z Konsulem Honorowym
RP w Nawarze Angelem Tellechea Goyena oraz ministrem nauki i techniki Izraela Danielem Herszkowitzem. Dni Polskie w stolicy Midi-Pyrénées, które rozpoczęły się 12 września, to cykl imprez kulturalnych, naukowych i gospodarczych
zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Lyonie. W ich przygotowanie
zaangaŜowały się takŜe władze Tuluzy oraz lokalne stowarzyszenia francuskopolskie. Obejmują między innymi kilka wydarzeń poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie, wystawę fotograficzną na temat Torunia i koncert bydgoskiego pianisty Adama Kośmieji oraz seminarium ekonomiczne zorganizowane wspólnie
z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tuluzie i prezentację naszego kraju jako obszaru interesującego pod względem turystycznym, przygotowaną przez Polską
Organizację Turystyczną.
Region Midi-Pyrénées to region administracyjny we Francji, połoŜony w południowej części tego kraju, obejmujący środkową część łańcucha Pirenejów oraz
połoŜoną bardziej na północ dolinę Garonny.
*)

przygotowała Kancelaria Marszałka
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