INFORMACJA NR 08/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 28.08.2010 DO 08.09.2010 R.

67. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 31.08.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 265/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika
wzdłuŜ ulicy Dębowej, od ulicy Porzeczkowej do ulicy Leszczynowej, w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota – etap II.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o:
- współfinansowaniu realizowanego przez Telewizją. Polską S.A.
w Warszawie Oddział w Bydgoszczy „Kujawsko-Pomorskiego Magazynu Sportowego", którego celem jest promowanie na szeroką skalę
sportu wśród młodzieŜy oraz infrastruktury sportowej, którą wybudowano z myślą o propagowaniu sportu wśród młodych ludzi.
- organizacji spotkania z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego - Partnerami w projekcie „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim", w dniu 2 września br. w Toruniu.
- współorganizacji przedsięwzięcia muzycznego w ramach Roku Chopinowskiego pod nazwą Marszałkowski Koncert Metropolitalny „W rytmie Chopina" w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
W związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
wydarzenie artystyczne Marszałkowski Koncert Metropolitalny „W rytmie
Chopina" ma na celu pielęgnowanie pamięci o tym wybitnym kompozytorze
poprzez przybliŜenie jego twórczości szerokiemu gronu odbiorców. Podczas
koncertu wystąpią wspólnie muzycy z Torunia i z Bydgoszczy, którzy zaprezentują utwory Fryderyka Chopina w aranŜacjach jazzowych na big band;

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 67/1134/10 - zaopiniowano pozytywnie kandydaturę Pani Dobrili Denegri na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw programowych Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
2. Nr 67/1135/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej, 85-796 Bydgoszcz, na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
3. Nr 67/1136/10 - wyraŜono zgodę Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. dr I. Romanowskiej, 85-796 Bydgoszcz, na wy-
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stąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
4. Nr 67/1137/10 - zatwierdzono sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
sporządzone na dzień 31.07.2010r. tj. na dzień zakończenia likwidacji
za okres od 01.01.2010r. do 31.07.2010r.:
1) bilans sporządzony na dzień 31.07.2010r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów kwotę 37,47 zł,
2) fundusz gospodarstwa w wysokości 6.993,68 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.07.2010r.
wykazujący stratę netto w wysokości 86.004,44 zł
4) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

5. Nr 67/1138/10 - powołano Pana Edwarda Hartwicha na członka oraz
przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
6. Nr 67/1139/10 - powołano Pana Olgierda Sobkowiaka na członka Rady
Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
7. Nr 67/1140/10 - powołano Pana Bogumiła Łapicza na członka Rady
Nadzorczej Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
8. Nr 67/1141/10 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2010r. do dnia 28 lutego
2011r.
9. Nr 67/1142/10 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
10. Nr 67/1143/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 6 988 004,21 PLN z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

11. Nr 67/1144/10 - zmieniono uchwałę nr 30/363/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia procedur wdraŜania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
12. Nr 67/1145/10 - 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.

13. Nr 67/1146/10 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 96/1212/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2008r.
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w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 i 2.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 67/1147/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/171/08 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 1.1 i 2.1 oraz określenia minimalnej wartości kryteriów dla działań 1.1, 1.3 i 2.1 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 67/1148/10 - zmieniono załącznik nr 2 do uchwały Nr 96/1205/08
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia
2008r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działań 6.1
i 6.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 67/1149/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 75/962/07 z dnia 13 listopada 2007r.
w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów
kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013”.
17. Nr 67/1150/10 – zmieniono uchwałę Nr 92/1150/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

68. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 02.09.2010 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 266/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectw:
Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice i Pruszcz, z przeznaczeniem na park wiatrowy, gmina
Pruszcz,
- nr 267/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód, na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (węzeł Wybickiego) –
odcinek od trasy mostowej w osi ulicy Wschodniej do ul. Grudziądzkiej w Toruniu,
- nr 268/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 120512C Rogowo – NadróŜ od km 2+360
do km 3+987,55, gmina Rogowo.
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2. Zarząd Województwa zatwierdził listę jednostek OSP Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, wytypowanych przez Komendę Wojewódzką
PSP w Toruniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
do otrzymania dotacji z budŜetu województwa na zakup sprzętu i wyposaŜenia ratowniczo-gaśniczego.
3. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją nt. monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych, przedstawioną przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. .
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wykonuje zadania związane z monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyŜkowych poprzez realizację własnego projektu systemowego „Monitoring regionalnego rynku pracy II” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest rozwój systemu monitorowania i prognozowania
sytuacji na rynku pracy w zakresie badania popytu i podaŜy pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
W bieŜącym roku przygotowany został raport z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 r. (część
diagnostyczna i prognostyczna). Zgodnie z opracowanym raportem, w końcu
2009 r. z 1538 zawodów, którymi legitymowali się bezrobotni zarejestrowani
w powiatowych urzędach pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 79,8%
stanowiły zawody nadwyŜkowe, 4,0% to zawody zrównowaŜone, natomiast
16,1% stanowią zawody deficytowe. Rok wcześniej zawody deficytowe stanowiły 22,1%, zawody zrównowaŜone 5,0%, zawody nadwyŜkowe 72,8%.
W 2009 r. najliczniejszą grupą kończącą szkoły ponadgimnazjalne byli absolwenci szkół wyŜszych (40,7%). Drugą co do liczebności grupę stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących – bez liceów dla dorosłych (26,0%). Absolwenci roku szkolnego 2008/2009 głównie reprezentowali zawody, w których
w końcu 2009 r. w rejestrach bezrobotnych pozostawało najwięcej bezrobotnych.
Zgodnie z wynikami popytu na pracę w 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim powstało 26,7 tys. nowych miejsc pracy. W tym samym czasie likwidacji uległo 25,3 tys. miejsc pracy. W końcu roku podmioty działające na terenie
województwa dysponowały 2,3 tys. wolnych miejsc pracy. W porównaniu z wynikami analogicznego badania z roku wcześniejszego nastąpił wzrost zarówno
liczby pracujących (o 6,5%), jak i nowoutworzonych miejsc pracy (o 13,5%).
Roczny spadek nastąpił natomiast w przypadku wolnych miejsc pracy
(o 36,7%).
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest badanie pracodawców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym celem badania jest diagnoza planów zatrudnieniowych w województwie kujawsko-pomorskim. SondaŜ
pozwoli na zdiagnozowanie popytu na poszczególne zawody oraz zacieśnienie
współpracy powiatowych urzędów pracy z lokalnymi pracodawcami.
Mając na uwadze doświadczenia wynikające z realizacji projektu systemowego
„Monitoring regionalnego rynku pracy II” Wojewódzki Urząd Pracy zamierza
w latach 2011-2013 prowadzić projekt „Rynek pracy pod lupą”. Projekt ten
został ujęty w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011. Trzyletni
projekt zakłada prowadzenie corocznych badań pracodawców. Badania prowadzone będą zgodnie z metodologią wypracowaną w ramach projektu „Monitoring regionalnego rynku pracy II”. Ponadto projekt obejmować będzie prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych oraz identyfikację
rynku szkoleniowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 316/10 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 68/1151/10 - wyraŜono zgodę na rozwiązanie w drodze porozumienia
stron umowy z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawartej przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wierzchosławic
na dofinansowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu
nr 8/2010 pn. „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją
społeczną osób starszych” na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Kujawy w oczach dziadków i wnuków”.
Wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 do uchwały 14/178/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2010 na wykonanie zadania publicznego
związanego z realizacją zadań samorządu Województwa w 2010 w zakresie
pomocy społecznej pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją osób starszych” przez organizacje prowadzące działalność poŜytku
publicznego, w zakresie wysokości dofinansowania.

2. Nr 68/1152/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu na wynajęcie w drodze przetargu w budynku przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61/67 pomieszczeń na II piętrze o łącznej
powierzchni 230 m2 oraz budynku po gazach technicznych o powierzchni
22,71 m2.
3. Nr 68/1153/10.- zmieniono załącznik do uchwały Nr 57/611/2003
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października
2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii
dróg gminnych nowych numerów.
4. Nr 68/1154/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. 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 2010 rok dla projektów współfinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. Nr 68/1155/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2.
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
w wysokości 95% przyznanej alokacji w konkursie.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 5% alokacji przedmiotowego konkursu z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

6. Nr 68/1156/10 - Zarząd Województwa zamknął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
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ogłoszonego pod numerem 23/I/1.1/2009.
7. Nr 68/1157/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia 14 Astro-Baz.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następujących
ofert:
1) w zakresie Pakietu A:
Robert Niedbałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ASTROCLASSIC – Robert Niedbałowski w Tarnobrzegu,
2) w zakresie Pakietu B:
„Delta Optical G.Matosek H.Matosek” Spółka Jawna z siedzibą w Nowych
Osinach.
Odrzucono ofertę Roberta Niedbałowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASTROCLASSIC – Robert Niedbałowski w Tarnobrzegu,
w zakresie Pakietu B, poniewaŜ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nr 68/1158/10 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi
Wicemarszałkowi Województwa do wyraŜenia zgody w imieniu Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie
art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w sprawie przystąpienia do przetargu w celu nabycia zespołu
składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A., a takŜe do głosowania
za podjęciem powyŜszej uchwały wspólników.

69. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 07.09.2010 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 269/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku
od ul. Św. Józefa do ul. Szosa OkręŜna, oraz części terenów przyległych,
w Toruniu,
- nr 270/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowo,
- nr 271/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Trzciniecka w miejscowościach Trzciniec i Zielonka, gmina Białe Błota,
- nr 272/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – ul. Borowikowa w miejscowościach Zielonka, gmina Białe Błota,
- nr 273/10 - w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych – droga na działkach 824 i 825 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Bota.

2. Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa KujawskoPomorskiego podczas organizowanej wspólnie z Gazetą Pomorską
III edycji plebiscytu „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2010",
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Celem plebiscytu „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2010" jest promocja produktów i usług przedsiębiorców z Kujaw i Pomorza, które wyróŜniają się najwyŜszą jakością i cieszą się dobrą opinią wśród konsumentów. Zgłoszone do
plebiscytu wyroby i usługi producentów róŜnych branŜ zostaną wyróŜnione znakiem jakości Gazety Pomorskiej „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza". Podczas
plebiscytu zostanie równieŜ wybrany „Najpopularniejszy Produkt Czytelników
Gazety Pomorskiej". Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma tytuł „Współorganizatora Plebiscytu".

3. Zarząd Województwa zaakceptował udział Województwa KujawskoPomorskiego w obchodach 18. Europejskich Dni Dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Mają one na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną,
promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ideą tych dni jest prezentacja i popularyzacja miejsc i zabytków regionu na co dzień nie kojarzonych
z dziedzictwem kulturowym.
Tegoroczne obchody, organizowane po raz 18., które odbędą się podczas
dwóch wrześniowych weekendów: 11 i 12 oraz 18 i 19 września 2010 r. koncentrować się będą wokół hasła „Od pomysłu do przemysłu". Realizacja pod
tym hasłem przewodnim programu obchodów daje moŜliwość zaprezentowania
obiektów świadczących o rozwoju przemysłu, obronności, komunikacji, jak:
dawne fabryki, wieŜe wodociągowe, mosty, śluzy, młyny, tak licznie reprezentowane na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Koordynacją imprez towarzyszących EDD zajmuje się Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków, Oddział Terenowy w Toruniu. Samorząd Województwa jest organizatorem inauguracji obchodów EDD w regionie, która odbędzie się 11 września 2010 r. w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. Ma ona
na celu promocję i popularyzację tego obiektu, który doskonale wpisuje się
ze swoją przemysłową historią w hasło tegorocznych EDD. Otwarciu obchodów
towarzyszyć będą warsztaty, kiermasz, pokazy wystaw w Muzeum Okręgowym, a takŜe prezentacja działań konserwatorskich w w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2007-2010.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji uroczystości wręczenia nagród uczestnikom Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych - edycja 2010, w śnińskim Domu Kultury w dniu 26 września br.
Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych jest jednym z podstawowych instrumentów opieki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nad twórczością ludową. Kontynuuje tradycje przyznawanych od lat 70-tych
„stypendiów" dla twórców ludowych, które oprócz wymiaru materialnego miały
na celu motywację twórców do systematycznej działalności twórczej i społecznej na rzecz swych środowisk. Od 10 lat konkurs organizowany jest przez
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszenie
Twórców Ludowych Oddział Bydgosko-Toruński i Kujawski. Jest jedyną formą
uznania i nagradzania twórców ludowych z naszego województwa we wszystkich dziedzinach aktywności twórczej, którzy dziełami swego talentu i wyobraźni
wzbogacają dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju. Ocenie podlega
autentyczna (potwierdzona) aktywność twórcza - udział w kiermaszach, wystawach, warsztatach, przekazywanie młodemu pokoleniu umiejętności. Komisja
konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Twórców
Ludowych, dokonuje oceny przedłoŜonych deklaracji uczestnictwa na podstawie ich zawartości oraz osobistej wiedzy o działalności poszczególnych osób.
W tegorocznym Konkursie wzięło udział 243 twórców z terenu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, ze wszystkich regionów etnograficznych - Borów
Tucholskich. Kujaw, Pałuk, Kociewia, Ziemi Chełmińskiej.
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Zgodnie z protokołem, jury przyznało następujące nagrody - w zaleŜności
od stopnia aktywności twórcy:
nagrody specjalne - 17 osobom
I nagrodę - 91 osobom
II nagrodę - 35 osobom
III nagrodę - 27 osobom
Niesklasyfikowano - 73 osób.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk nr 315/10 - określającej zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 69/1160/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 60/1000/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.
Dodano punkt 2.2.5, który otrzymał brzmienie: „Aneksowanie dotychczas
podpisanych umów i zwiększenie ich wartości do 15%."

2. Nr 69/1161/10 - zmieniono uchwałę nr 37/553/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn.: „W drodze do sukcesu" w ramach
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i powierzenia jego
realizacji.
3. Nr 69/1162/10 - zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.3/2010 z Poddziałania 8.1.3
„Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Nr 69/1163/10 - uległ wydłuŜeniu o 20 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonego w uchwale Nr 59/1007/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r., w sprawie
indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, roboczych dla konkursu nr RPOWKP 27/1/1.1/2010, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi 95 dni roboczych.
5. Nr 69/1164/10 - uległ wydłuŜeniu o 10 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonego w uchwale Nr 63/1059/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2010r.,
w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów
oceny, dla konkursu nr RPOWKP 35/11/2.1/2010, Działania 2.1 Rozwój
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infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013, i wynosi 90 dni roboczych.
6. Nr 69/1165/10 - uległ wydłuŜeniu o 20 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny
i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r., dla konkursu nr RPOWKP
29/11/2.2/2010, Działania 2.2 Gospodarka odpadami w ramach Osi
Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi 80 dni roboczych.
7. Nr 69/1166/10 - uległ wydłuŜeniu o 10 dni roboczych czas trwania etapu
oceny formalnej, określonych w podrozdziale 6.2.6 „Instrukcja oceny
i naboru wniosków w trybie konkursu zamkniętego", Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 9/106/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010r., dla konkursu nr RPOWKP
39/11/2.4/2010, Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku w ramach Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne
uŜytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi 70 dni
roboczych.
8. Nr 69/1167/10 – uległ wydłuŜeniu o 20 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale Nr 49/786/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 201 Or., w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny,
dla konkursu nr RPOWKP 28/IV/4.3/2010, Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi 125
dni roboczych.
9. Nr 69/1168/10 – uległ wydłuŜeniu o 25 dni roboczych czas trwania etapu oceny formalnej, określony w uchwale Nr 52/873/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2010r., w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny,
dla konkursu nr RPOWKP 20A//5.2.2/2009, Działania 5.2.2 Wsparcie
inwestycji przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, i wynosi
130 dni roboczych.
10. Nr 69/1169/10 - przyjęto wstępną propozycję uzupełnienia o projekty
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lutego 2008 roku w sprawie propozycji uzupełnienia Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, Regionalnego Progra-
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mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
Propozycje projektów do uzupełnienia wykazu zostały wyłonione w ramach
naboru, przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 59/1006/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie
ogłoszenia naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym
Wykazie Projektów kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013.
Propozycje projektowe zostaną poddane konsultacjom społecznym.

11. Nr 69/1170/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/296a/10 z dnia 18 marca 2010
roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2010
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010
roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego.
12. Nr 69/1171/10 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/181/10 z dnia 18 lutego 2010
roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 10/2009
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej
i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu".
13. Nr 69/1172/10 - wyraŜono zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny
Pracy w Toruniu na oddanie w uŜyczenie Toruńskiej Energetyce Cergia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. ok. 22 m2 powierzchni nieruchomości (działki nr 91/1, 96/2, 96/3 obręb 44), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, w Toruniu, z przeznaczeniem na instalację sieci
i przyłącza ciepłowniczego.
14. Nr 69/1173/10 - zmieniono uchwałę nr 72/1233/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie dofinansowania Projektu „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010" Nr RPKP.08.01.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 8 - Pomoc Techniczna, Działania 8.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
15. Nr 69/1174/10 – 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 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
16. Nr 69/1175/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowego
zadania pod nazwą „Zakup dwóch zestawów komputerowych" planowanego do realizacji przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
*)
przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM *)
NajwaŜniejsze wydarzenia
28.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w koncercie galowym „Konkursu Pieśni Niepokornej”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Wojewódzkich Obchodów 30-lecia powstania NSZZ Solidarność. W koncercie galowym wzięli udział laureaci organizowanego przez Urząd Marszałkowski konkursu na autorską aranŜację utworu z czasów powstania „Solidarności”. Do zwycięzców trafiły nagrody:
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1000 złotych
za zajęcie pierwszego miejsca, którą otrzymał Dominik Światkowski z Nowego
Miasta Lubawskiego za interpretację utworu Nadzieja;
- Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w wysokości 900 złotych za zajęcie II miejsca Łukasz Bultrowicz za utwór Blok;
Przyznano równieŜ ex-aequo dwie III nagrody w wysokości 800 złotych, ufundowane przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego
NSZZ „Solidarność" i organizatorów konkursu. Trafiły one do Katarzyny Gucajtis
z Torunia i Joanny Kaczmarkiewicz z Czernikowa. Jury nagrodziło je za wykonanie piosenki p.t. Odpowiedź.
Koncert galowy odbył się w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu
z udziałem takich gwiazd jak: Antonina Krzysztoń, Paulina Bisztyga, Tomasz
Kamiński, Jacek Bończyk, Andrzej Garczarek.
Impreza miała charakter otwarty. Dodatkową atrakcją dla publiczności było
losowanie atrakcyjnych nagród - telewizora, roweru, aparatów cyfrowych.
29.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w Kujawsko-Pomorskich DoŜynkach Wojewódzkich 2010
w Dobrzyniu nad Wisłą. Na zaproszenie Marszałka Województwa tradycyjną,
zaszczytną rolę starostów doŜynkowych pełnili gospodarzący w Gołąbkach
w powiecie lipnowskim państwo Barbara i Jan Falgowscy. Doroczne regionalne
święto plonów z udziałem samorządowych władz województwa rozpoczęło się
od wielkiego koncertu orkiestr dętych na miejskim stadionie. Grała MłodzieŜowo-Dziecięca Orkiestra Dęta z Dobrzynia nad Wisłą i Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego. Następnie na stadionie odbyła się uroczysta msza
święta w intencji osób pracujących na roli, a po korowód doŜynkowy przeszedł
ulicami na główny plac miasta. Tu odbyła się najbardziej oficjalna część wydarzenia, z ceremonią przekazania gospodarzowi województwa bochna chleba
wypieczonego z ziarna z tegorocznych zbiorów i przemówieniami najwaŜniejszych gości. WyróŜniający się rolnicy i pracownicy instytucji działających
na rzecz rolnictwa otrzymali odznaki honorowe ZasłuŜony dla Rolnictwa. Podczas uroczystości rozstrzygnięto teŜ konkurs na najpiękniejszy wieniec doŜynkowy, nagrody odebrali równieŜ laureaci konkursu Rolnik Powiatu Lipnowskiego
2010. Oprawą święta były występy artystyczne. Wystąpiły: kapela ze Skrzypkowa w powiecie toruńskim, zespół Wichowiaki oraz Kapela Kamińskich
z Osieka nad Wisłą. Wieczorem na scenie pod gołym niebem zagrał rockowy
zespół Kombi, a potem rozpoczęła się zabawa doŜynkowa. Barbara i Jan Falgowscy, starosta i starościna tegorocznych doŜynek wojewódzkich, gospodarują na 40 hektarach w Gołąbkach w gminie Wielgie. Specjalizują się w produkcji
mlecznej i hodowli opasów. Jan Falgowski łączy pracę w gospodarstwie z zaangaŜowaniem na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywnością w środowisku
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hodowców. Jest między innymi przewodniczącym Rady Sołeckiej w Witkowie
oraz wiceprezesem Krajowej Federacji Hodowców Bydła.
29.08.2010 - Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Edward Hartwich
uczestniczyli w naboŜeństwie w intencji twórców i członków Solidarności. Mszę
świętą celebrowano w Górsku, pod krzyŜem upamiętniającym porwanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W wydarzeniu oprócz władz województwa uczestniczyli takŜe przedstawiciele środowisk solidarnościowych z regionu i harcerze. Msza święta była jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów 30-lecia powstania NSZZ Solidarność.
29.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Koncercie Rocznicowym pod patronatem marszałka Piotra Całbeckiego, który odbył się w Filharmonii Pomorskiej z okazji 30-lecia powstania NSZZ Solidarność.
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej poprowadził znany dyrygent
i konferansjer Maciej Niesiołowski. Partie wokalne zaśpiewało trio znakomitych
tenorów Teatru Muzycznego w Gliwicach.
Maciej Niesiołowski to nie tylko znakomity dyrygent, ale prawdziwa osobowość
estradowa. Popularność zdobył jako prowadzący programu muzycznego „Z batutą i z humorem” w Telewizji Polskiej, w którym w dowcipny sposób prezentował widzom przeboje operetek i musicali. Na scenie Filharmonii Pomorskiej 29 sierpnia towarzyszyli mu trzej tenorzy: Michał Musioł, Adam Sobierajski
i Witold Wrona. Wykonali najbardziej popularne solowe partie tenorowe, uznawane przez melomanów za najpiękniejsze. W programie koncertu znalazły się:
partie z operetki ,,Baron Cygański” Johanna Straussa, ,,KsięŜniczki Czardasza”
Imre Kalmana i słynne ,,Pieśni Neapolitańskie””, z których najbardziej znana
to „O sole mio…”.
29.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki był obecny na doŜynkach
gminnych w Chabsku koło Mogilna. DoŜynki rozpoczęły się koncertem Mogileńskiej Orkiestry Dętej i polową mszą świętą dziękczynną. Po nich nastąpiły uroczystości obrzędowe święta plonów, podczas których starostowie doŜynek wręczyli gospodarzowi imprezy, burmistrzowi Mogilna Leszkowi Duszyńskiemu,
chleb z mąki z tegorocznych zbóŜ. Starostami chabskich doŜynek byli: Ewa Petla z Chabska i Mariusz Leśny z Izdeb. W czasie doŜynek wyróŜniono rolników
z gminy Mogilno. WyróŜnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wręczył gospodarzom Członek Zarządu Bartosz Nowacki. WyróŜnienia odebrali:
Małgorzata i Włodzimierz Papis (Czerniak), Zofia i Mieczysław Sip (Kopczyn),
Roman Lewandowski (Goryszewo), Iwona i Tomasz Wieczorek (Wasielewko),
Stefania i Stanisław Bielewicz (Padniewo).
Podczas święta plonów rozstrzygnięto teŜ konkurs na wieniec doŜynkowy,
w którym nagrodzono sołectwa: Chabsko, Strzelce i śabno-śabienko. Rozegrano równieŜ wielobój druŜyn sołeckich.
Tegoroczne doŜynki uatrakcyjniły występy wokalne regionalnych zespołów „Wylatowianki”, „Kalina” z Chabska, Lubieszowianki” i zabawa taneczna. DuŜym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promocyjne, przygotowane między innymi
przez Koła Gospodyń Wiejskich.
29.08.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki był obecny na doŜynkach
w gminie Dąbrowa. DoŜynki rozpoczęło naboŜeństwo w kościele NMP Królowej
Polski. Po mszy świętej korowód doŜynkowy, w towarzystwie orkiestry dętej kopalni „Solino" przeszedł do parku. Po części oficjalnej doŜynek odbyły się występy kabaretów i zabawa. Podczas uroczystości doŜynkowych Izby Rolnicze
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wręczyły odznaczenia mieszkankom gminy Dąbrowa, które angaŜują się w prace na wsi.
Starościną doŜynek w Dąbrowie była Barbara Kotlarek z Dąbrowy, która razem
z rodziną prowadzi 35-hektarowe gospodarstwo. Rola starosty przypadła
Tomaszowi Białkowi z Mierucinka, który prowadzi 40 hektarowe gospodarstwo.
30.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich podjął w Urzędzie Marszałkowskim delegację z Wielkiej Brytanii, która gościła w naszym regionie na zaproszenie wójta Gminy Białe Błota. Razem z delegacją brytyjską w Białych Błotach
przebywała teŜ delegacja ze Związku Gmin Elbmarsch w Niemczech. W skład
delegacji wchodzili m.in. burmistrz Związku Gmin Elbmarsch, przewodniczący
Stowarzyszenia i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących
mieszkania chronione.
Goście odwiedzili między innymi Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Białych Błotach oraz warsztat terapii zajęciowej prowadzone
przez gminę Białe Błota, a takŜe mieli okazję zapoznania się z działalnością
organizacji pozarządowej, Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski, oraz prowadzonymi przez nią placówkami, zakładem aktywności zawodowej Kręgielnia „Mango” i warsztatem terapii zajęciowej.
Delegacja wzięła udział takŜe w zorganizowanej przez wójta Gminy Białe Błota
konferencji „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych –
fakty i mity”, podczas której zaprezentowano system rehabilitacji społecznej
i zawodowej w Polsce: Na konferencję został zaproszony równieŜ profesor
Roman Ossowski z bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który
przedstawił wykład „Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji". Goście
natomiast zaprezentowali rozwiązania, które stosowane są w ich krajach.
Było kolejne spotkanie z partnerami z Niemiec. Poprzednie miało miejsce
w roku ubiegłym, kiedy to samorządowcy i kierownictwo Zakładu Aktywności
Zawodowej w Białych Błotach gościli u niemieckich sąsiadów. Tegoroczna wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację placówek działających
na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie.
30.08.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w spotkaniu w ramach wdraŜania w województwie programu ,,Partnerstwo dla Transplantacji”,
zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W spotkaniu
uczestniczyli równieŜ przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, naukowcy, lekarze, hierarchowie kościelni, przedstawiciele szpitali i izb lekarskich.
Gościem specjalnym był prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, Konsultant Krajowy ds. Transplantologii, wiceprezes Zarządu Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej. Podczas spotkania podpisano list intencyjny, zapoczątkowujący
rozwój wojewódzkiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. Partnerstwo dla Transplantacji to ogólnopolski projekt, skierowanym do środowiska
medycznego (lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów szpitali), organów załoŜycielskich szpitali, nauczycieli, młodzieŜy, przedstawicieli Kościoła. Program został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009
roku, patronuje mu minister Zdrowia Ewa Kopacz. Ideą programu jest propagowanie społecznego poparcia dla idei transplantologii. W Polsce przeszczepia
się trzy razy mniej narządów w stosunku do rzeczywistych potrzeb, wielu chorych umiera w oczekiwaniu na przeszczep. Dotychczas podobne listy intencyjne
podpisano równieŜ w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubuskim.
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30.08.2010 - Odbyła się XLIX sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
31.08.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
01.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W Toruniu uroczystości w oprawie wojskowej
odbyły się pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” przy alei Jana Pawła II. Na początku
uroczystości Dowódca Garnizonu Toruń przyjął meldunek. Następnie przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście wygłosili przemówienia.
Na zakończenie złoŜono pod pomnikiem kwiaty.
01.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystościach 30. rocznicy Wydarzeń Sierpniowych 1980 w przedsiębiorstwie Towimor. Podczas uroczystości złoŜono kwiaty pod tablicą pamiątkową, odbyło się takŜe okolicznościowe spotkanie w sali konferencyjnej Hotelu Walter.
Na wieść o strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, 21 sierpnia ogłosili strajk pracownicy Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych Towimor,
największego w regionie zakładu branŜy okrętowej. Strajkujący robotnicy nawiązali kontakt ze Stocznią Gdańską i złoŜyli akces swojego zakładu do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W Towimorze podczas strajku powstał
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentujący największe zakłady województwa toruńskiego. Przedstawiciele komitetu prowadzili rozmowy z władzami
ówczesnego województwa toruńskiego. 1 września 1980 r. zawarto porozumienie, na mocy którego Międzyzakładowy Komitet Strajkowy województwa toruńskiego powołał NiezaleŜne Samorządne Związki Zawodowe województwa toruńskiego.
01.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rypinie. Ponad 362,5
tysiąca uczniów z regionu rozpoczyna nowy rok szkolny. W kujawsko-pomorskich szkołach rozpoczyna się realizacja wartych miliony złotych projektów edukacyjnych o największej skali w Polsce. Wśród nich jest wyposaŜenie pierwszych klas szkół podstawowych w nowoczesne tablice interaktywne.
W tym roku szkolnym, jako jedyny region w Polsce, uruchamiamy nasz największy jak dotąd program, adresowany do szkół podstawowych, którego załoŜeniem jest nowoczesne, zindywidualizowane podejście do kaŜdego spośród
najmłodszych uczestników systemu kształcenia, dzieci trzech pierwszych klas
podstawówek. Program obejmie ponad 40 tysięcy dzieci uczęszczających do
471 placówek prowadzonych przez 113 samorządów lokalnych w całym regionie. W jego ramach zostaną sfinansowane zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne oraz szkolenia dla nauczycieli i pomoce dydaktyczne. Siedem tysięcy osiągających najniŜsze wyniki w nauce piątoklasistów
z 225 szkół podstawowych w całym województwie skorzysta w tym roku z zajęć
wyrównawczych i motywujących do nauki matematyki, przyrody lub informatyki
oraz języka obcego. W projekcie - na który takŜe składają się dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody, informatyki i wybranego języka obcego, a dodatkowo takŜe specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – weźmie w tym
roku udział ponad 900 dziewcząt i chłopców. Specjalną ofertę kierujemy teŜ do
uczniów średnich szkół zawodowych (dodatkowe bezpłatne lekcje języka,
warsztaty z przedsiębiorczości oraz licealistów zainteresowanych matematyką,
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fizyka i informatyką. Ponad 3.300 pedagogów będzie się w tym roku szkolić
w tym, jak skutecznie uczyć i jak zainteresować wychowanków przekazywanymi
treściami.
9 tysięcy dzieci ze wsi i małych miasteczek uczęszcza obecnie do bezpłatnych
przedszkoli, z których część dysponuje stworzonymi specjalnie dla tego przedziału wiekowego programami językowymi.
Samorząd Województwa dba teŜ o wyposaŜenie szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Uczniowie młodszych klas podstawówek w całym regionie
jeszcze w tym roku dostaną do dyspozycji multimedialne tablice interaktywne,
działające jak połączenie dotykowego ekranu komputerowego ze zwykłą szkolną tablicą. TakŜe w tym roku szkolnym otworzymy pierwsze z czternastu astrobaz, otwartych przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych, w których obserwować będą Kosmos młodzi następcy Kopernika
01.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu Ministerstwie Finansów w Warszawie, poświęconym audytowi finansowemu Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
01.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystym
otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaksicach (gmina Inowrocław). Urząd Marszałkowski wsparł budowę sali kwotą 780 tysięcy złotych.
Wsparcie na budowę sali trafiło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którymi dysponuje Samorząd Województwa. Całkowity koszt inwestycji to
4 miliony złotych. Sala ma wymiary pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej. Powstały tutaj równieŜ 4 sale lekcyjne, zaplecze socjalne oraz łącznik
z budynkiem szkoły.
01.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystościach obchodów 71. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej we Włocławku.
Uroczystości odbyły się na Placu Wolności. Uczestniczyły w nich poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół, kompanie honorowe Policji, StraŜy
PoŜarnej, StraŜy Miejskiej, orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych. W czasie
uroczystości pod Pomnikiem śołnierza Polskiego złoŜono kwiaty i wygłoszono
okolicznościowe przemówienia.
01.09.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w inauguracji wdraŜania Programy Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w miejscowości Rakutowo (gmina Kowal). Myśliwi wraz z dziećmi i młodzieŜą wypuścili
na wolność dwadzieścia pięć zajęcy, które wzmocniły populację dzikich zwierząt. W tym roku w Okręgu Włocławskim Polskiego Związku Łowieckiego ma
zostać wypuszczonych na wolność około stu zajęcy, a takŜe kuropatwy, baŜanty i króliki. W ramach Programy Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej
myśliwi będą dokarmiać i obserwować zwierzęta.
Projekt „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” został przyjęty przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego uchwałą Nr 73/1253/09 z dnia 1 października 2009 r. w sprawie
przyjęcia wstępnego projektu „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej
w województwie kujawsko-pomorskim”.
Program przewiduje podjęcie działań na rzecz odbudowy populacji zwierzyny
drobnej w województwie: baŜantów, kuropatw, królików i dzikich zajęcy, poprzez między innymi: redukcję drapieŜników, rozwój bazy hodowlanej i prowadzenie edukacji ekologicznej.
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02.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podpisał w Urzędzie Marszałkowskim
umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Władzą WdraŜającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie, instytucją WdraŜającą Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, reprezentowaną przez dyrektor
GraŜynę Węglewską. Na mocy tej umowy w Województwie Kujawsko-Pomorskim będzie realizowany projekt informatyczny pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, finansowany
ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Województwo
kujawsko-pomorskie, jako pierwszy Samorząd Województwa w kraju, złoŜyło
w roku 2009 wniosek o dofinansowanie projektu do Władzy WdraŜającej Programy Europejskie w Warszawie. Wartość projektu to ponad 25 milionów złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 85% a wkład województwa 15%.
Projekt zakłada zapewnienie dostępu do internetu, technologii informacyjnych
i wiedzy, osobom oraz rodzinom, które zostały tego pozbawione z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Przedsięwzięcie obejmie swoim
zasięgiem całe województwo. W ramach niego wsparcie w formie przekazanego sprzętu komputerowego, refundacji kosztów podłączenia do internetu
oraz szkoleń otrzyma 1000 osób niepełnosprawnych, w tym 300 osób niewidomych oraz 2500 osób i rodzin z grup objętych wsparciem, którymi są rodziny
i osoby o niskich dochodach, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne. Urząd Marszałkowski przygotowuje się
do rekrutacji grup osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach tego projektu. Realizacja projektu jest przewidziana na trzy lata.
02.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wręczył umowy 113 partnerom prowadzonego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjnego. Przewiduje on objęcie ponad 40 tysięcy uczniów nauczania początkowego z regionu wsparciem
polegającym na indywidualizacji procesu nauczania, organizacji dodatkowych
zajęć, wzbogaceniu bazy pomocy dydaktycznych oraz poszerzeniu kwalifikacji
pedagogów. Na realizację programu przeznaczono 33 miliony złotych.
Zadania projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” to pomoc
szkołom podstawowym we wdroŜeniu programu wspomagającego edukację
oraz uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego
osobistego rozwoju. Liderem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Do projektu przystąpiło 113 samorządów lokalnych. Weźmie w nim udział 471 szkół. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doskonalenia warsztatu pracy przez nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu terapeutycznego. Zajęcia dodatkowe obejmą między innymi dzieci mające trudności
w czytaniu, pisaniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mających
zaburzenia rozwoju mowy. Projekt zakłada między innymi organizację gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęć terapeutycznych: hipoterapii, muzykoterapii i dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną teŜ zajęcia dla
dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu ruszy z początkiem nowego roku szkolnego.
02.09.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w XX posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Regionalny program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego w Biznes Park w Toruniu. Członkowie komitetu podczas
posiedzenia przyjęli sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pierwsze półrocze 2010 roku.
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W obradach, po raz pierwszy, wzięło udział dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej: Ivan Fecenko oraz Maria Galewska, która zastąpi Fecenkę na stanowisku przedstawiciela Komisji Europejskiej przy Komitecie Monitorującym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na spotkaniu zaprezentowano takŜe sprawozdanie z realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pierwszym
półroczu 2010 r. Wynika z niego, Ŝe w 2010 roku wdraŜanie RPO w naszym regionie gwałtowanie przyspieszyło. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego
roku zostało podpisanych aŜ 37 procent, z ponad 800 umów, zawartych dotychczas z beneficjentami. Plan na pierwsze półrocze został wykonany
w 118 procentach.
Tempo wdraŜania RPO nadal nie słabnie, obecnie podpisanych jest juŜ
911 umów, na łączną kwotę dofinansowania 1,8 miliarda złotych. Dzięki tym
środkom zostaną zrealizowane inwestycje na 3,3 miliardy złotych.
02.09.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w otwarciu nowego budynku gimnazjum w Bądkowie.
Oprócz przedstawicieli władz gminy Bądkowo, w uroczystości uczestniczyli:
ks. Biskup Wiesław A. Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Wojewódzki
Kurator Oświaty Iwona Waszkiewicz, wicewojewoda Dariusz Kurzawa i wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego Władysław Koc. Po symbolicznym przecięciu
wstęgi biskup Wiesław Mering poświęcił budynek i krzyŜe, które zawisły w salach lekcyjnych. Po zwiedzeniu budynku przez gości uczniowie szkoły zaprezentowali na sali gimnastycznej program artystyczny. Po uroczystości w szkole
zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie, gdzie
mogli spróbować potraw przygotowanych przez panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich
02.09.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w Forum Ochrony Środowiska w Bądkowie.
02.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
03.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystego koncertu w Operze
Nova wręczył zasłuŜonym działaczom Solidarności najwyŜsze regionalne odznaczenia, medale Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis.
Uroczysty koncert w Operze Nova, zatytułowany „Siewcom wolności”, był kulminacją Wojewódzkich Obchodów 30-lecia powstania Solidarności. W jego
trakcie blisko dwustu zasłuŜonych ludzi Solidarności otrzymało z rąk marszałka
Całbeckiego medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Dla
zaproszonych gości wystąpili: zespół śuki, Joachim Perlik oraz symfonicy bydgoscy pod dyrekcją Marka Czekały.
03.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie prezesa Cereal Partners
Poland Toruń – Pacific, uczestniczył w uroczystym spotkaniu w Centrum Sztuki
Współczesnej, zorganizowanym z okazji 20-lecia firmy.
Podczas uroczystości przedstawiono historię firmy oraz jej bieŜąca działalność
i plany rozwojowe. Gościem specjalnym spotkania był profesor Leszek Balcerowicz, któremu prezes CPP Toruń-Pacific Wojciech Sobieszak, wręczył statuetkę
honorową Cereal Partners Worldwide za szczególne zasługi dla budowania
wolnego świata i wolnej gospodarki. W uroczystości uczestniczyli równieŜ: Christi Strauss, prezes Zarządu Cereal Partners Worldwide, grupy do której naleŜy
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Toruń – Pacific, Jerzy Wenderlich, Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość uświetnił koncert Leszka MoŜdŜera.
Cereal Partners Poland Toruń – Pacific jest producentem Ŝywności, głównie
płatków śniadaniowych. Firma powstała w wyniku prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Toruniu, które zajmowało się produkcją
krochmalu i płatków kukurydzianych. Toruń-Pacific w 1994 roku dołączył do
grupy Cereal Partners Worldwide, powołanej przez Nestle oraz General Mills.
Obecnie firma jest największym w tej części Europy producentem płatków śniadaniowych, które do Europy Centralnej i Wschodniej, na rynki bałkańskie,
do Turcji i nad Zatokę Perską. Firma posiada dwie fabryki płatków w Toruniu
oraz zakład produkcji zboŜowych batoników w podtoruńskim Lubiczu. Przedsiębiorstwo daje prace ponad 1000 osobom.
03.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Koncert Metropolitalny „W rytmie Chopina”. Utwory Fryderyka Chopina w aranŜacjach wybitnych
polskich jazzmanów, zagrał Eljazz Big Band z towarzyszeniem muzyków Filharmonii Pomorskiej.
Koncert Metropolitalny ,,W Rytmie Chopina” to jedno z wydarzeń wpisujących
się w kalendarz imprez organizowanych z okazji Roku Chopinowskiego i inspirowanych muzyką wielkiego Polaka. Jazzowe transkrypcje utworów muzyki klasycznej mają sporą tradycję. Podczas koncertu w Bydgoszczy moŜna było posłuchać, jak brzmią znane utwory fortepianowe Chopina w aranŜacji Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Henryka Miśkiewicza, Krzysztofa Herdzina i Bogdana
Ciesielskiego. Premierowe wykonanie tegorocznego Koncertu Metropolitalnego
,,W rytmie Chopina” odbyło się 19 czerwca w Toruniu. Związani z projektem
muzycy z powodzeniem zagrali podobne koncerty podobne koncerty w Sopocie
na Molo Jazz Festiwal (6 sierpnia), w Iławie (na Międzynarodowym Festiwalu
Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka 15 sierpnia) i w Warszawie (na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim 27 sierpnia). Ten oryginalny projekt za kaŜdym
razem spotykał się z duŜym zainteresowaniem miłośników muzyki
04.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki odsłonił w Szpitalu Miejskim w Toruniu
pamiątkową tablicę pamięci Zdzisława Dandelskiego - lekarza, społecznika,
dyrektora placówki i uczestnika Powstania Warszawskiego. Szpital obchodzi
w tym roku stulecie swojej działalności, tablica była prezentem z tej okazji
od władz i mieszkańców województwa. Doktor Zdzisław Dandelski (1880-1954)
był jednym z dyrektorów Szpitala Miejskiego i ordynatorem tutejszego Oddziału
Chirurgicznego. Na kartach historii polskiej chirurgii zapisał się jako prekursor
torakochirurgii, zajmującej się operacyjnym leczeniem narządów klatki piersiowej. Oprócz działalności lekarskiej Dandelski oddawał się równieŜ pracy społecznej i samorządowej. W latach 1920-1926 był przewodniczącym Rady Miasta Torunia, walczył teŜ w Powstaniu Warszawskim.
Święto szpitala rozpoczęła msza w intencji pracowników i pacjentów w toruńskim kościele p.w. Chrystusa Króla. Kulminacyjnym punktem uroczystości
na stulecie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego było otwarcie i poświęcenie
nowego skrzydła placówki. Zlokalizowano w nim między innymi Oddział Hematologii i cztery nowoczesne bloki operacyjne: trzy o przeznaczeniu ogólnym i jeden dla oddziału neurochirurgii. Cześć specjalistycznego sprzętu dla Oddziału
Hematologii zakupiono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja „Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakościowej”,
została ujęta na liście projektów kluczowych RPO-WKP na lata 2007-2013.
Jej całkowita wartość to 5,2 miliona złotych, wysokość dofinansowania w ra-
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mach RPO wyniosła 3,3 miliona złotych. Za przekazaną szpitalowi dotację
Oddział Hematologii wyposaŜono między innymi w sprzęt diagnostyczny: USG
śródoperacyjne, system 24-godzinnego monitoringu stanu pacjenta, aparaty
do znieczulania, mikroskop neurochirurgiczny. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się teŜ 2 analizatory hematologiczne na potrzeby wykonywanych na oddziale badań.
04.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki na zaproszenie działaczy NSZZ Solidarność z regionu, uczestniczył w uroczystym koncercie ,,Zawsze Razem” z okazji
30-lecia NSZZ Solidarność.
Koncert miał formułę rozrywkową, wystąpili w nim: zespół śuki, Joachim Perlik
z przebojami Czesława Niemena, Marcin Daniec i polskie zespoły kabaretowe.
MoŜna było posmakować tortu przygotowanego specjalnie na 30-lecie związku
i spotkać się z zasłuŜonymi działaczami.
04.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych.
Święto śliwki czyli swoiste doŜynki sadownictwa na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulinarnych organizowanych w regionie. Impreza ma na celu promocję wyrobów lokalnych oraz zdrowego trybu Ŝycia wśród mieszkańców i coraz liczniej przybywających przyjezdnych. Tegoroczna odsłona festiwalu była
poświęcona przede wszystkim tradycji sadownictwa i produktom tradycyjnym.
Lokalizacja Strzelec Dolnych w Dolinie Dolnej Wisły - zagłębiu sadów owocowych i ośrodku wyrobu potraw regionalnych - doskonale dopełnia zasadniczą
ideę imprezy. Strzeleckie powidła śliwkowe słynące z oryginalnej, staropolskiej
receptury, od lat widnieją na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez
Ministerstwo Rolnictwa, co stanowi gwarancję dla ich niepowtarzalnego smaku
i aromatu. Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych, otwiera cykl imprez związanych
ze smaŜeniem powideł organizowanych w Dolinie Dolnej Wisły. Podczas tegorocznej edycji festiwalu moŜna było przyjrzeć się procesowi smaŜenia powideł,
czy posmakować lokalnych produktów. Poza tym odbyła się prezentacja gospodarstw agroturystycznych oraz starych maszyn rolniczych. Organizację imprezy współfinansował Urząd Marszałkowski.
04.09.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w rozstrzygnięciu wojewódzkiego etapu konkursu: „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo” które odbyło się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów” jest szansą dla wytwórców lokalnych specjałów, by ich produkcja trafiła na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jego trakcie typuje się najlepszy regionalny produkt Ŝywnościowy oraz najlepszą potrawę lokalną. Celem konkursu jest gromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach Ŝywnościowych, ich promocja oraz zachęta dla wytwórców do podejmowania starań o zdobywanie unijnych certyfikatów. W finale wojewódzkim zostaną wyłonieni laureaci w czterech kategoriach: produkt pochodzenia roślinnego, produkt pochodzenia zwierzęcego, napoje i produkty mieszane, najlepsze
danie i potrawa regionalna, przyrządzane według tradycyjnych receptur z wykorzystaniem lokalnych surowców.
Finał konkursu w województwie odbył się 12 września w oddziale Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Przysieku podczas festynu „Barwy lata – Dary jesieni”.
W drugim etapie krajowa kapituła konkursowa spośród produktów wyróŜnionych
w regionie wybierze najlepsze produkty oraz potrawy i nominuje je do nagrody
„Perła 2009”.
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05.09.2010 - Członek Zarządu Bartosz Nowacki uczestniczył w gminnych doŜynkach w Sławsku Wielkim (gmina Kruszwica). Honorowy patronat nad impreza objął marszałek Piotr Całbecki.
DoŜynki rozpoczęła msza święta we kościele parafialnym, po której orszak doŜynkowy przemaszerował na boisko sportowe. Tam odbyły się główne imprezy
i festyn doŜynkowy. Wystąpiła kapela ,,Kujawy” ze Sławska Wielkiego oraz orkiestra dęta OSP z Piotrkowa Kujawskiego, zespół ,,Kujawiaki od Dobrego”.
Odbyła się teŜ zabawa taneczna. Podczas doŜynek rozstrzygnięto równieŜ konkurs na najładniejszy wieniec doŜynkowy.
05.09.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikieiwcz wziął
udział w DoŜynkach Gminy Fabianki, które odbyły się w Chełmicy DuŜej – Cukrowni.
Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej polowej mszy świętej, którą uświetniły: straŜacka orkiestra dęta z Kruszyna i Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”
z Baruchowa. Po mszy świętej w korowodzie doŜynkowym wieńce niosły delegacje z sołectw: Bogucin, Chełmica DuŜa , Chełmica Mała, Chełmica – Cukrownia, Cyprianka, Nasiegniewo, Lisek, Kulin, Nowy Witoszyn, Skórzno, Szpetal
Górny, Świątkowizna. Starostami doŜynek w Fabiankach byli: BoŜena Skotnicka z Liska i Józef Szachewicz z Chełmicy DuŜej.
05.09.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikieiwcz wziął
udział w doŜynkach w gminie Lubanie.
Po mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne plony, rozpoczęła się część obrzędowa, z tradycyjnym przekazaniem bochna chleba wypieczonego z mąki
z tegorocznego ziarna. W części rozrywkowej wystąpiła dziecięca grupa „Obłoczek” prowadzona przez Katarzynę Mrówczyńską z Gminnego Ośrodka Kultury
Lubanie, zaśpiewał zespół „Siwy Włos” działający przy kole Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz młodzieŜowy „BewiczBand” z lubańskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Odbyła się teŜ zabawa taneczna
dla mieszkańców gminy.
Starostami doŜynek w gminie Lubanie byli: Mirosława Ciesielska i Radosław
Kopaczewski.
06.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył spotkaniu dyrekcji
Wojewódzkiego Szpitala dziecięcego w Bydgoszczy ze środowiskiem bydgoskich plastyków, którego celem była prezentacja wstępnych załoŜeń konkursu
na rewitalizację gmachu placówki. Spotkanie miało miejsce w bydgoskiej Galerii
Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej. W spotkaniu uczestniczyli: wicedyrektor
szpitala dr Danuta Kurylak i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Stara Ochronka Marzena Matowska oraz Ola Simińska - artysta plastyk i Anna
Zabojszcz - architekt.
Projektowany konkurs rewitalizację gmachu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy tak, aby stało się ono miejscem kolorowym i bardziej przyjaznym dla małych pacjentów. Konkurs ma być adresowany do bydgoskiego
środowiska plastyków, jego uczestnicy będą tworzyć wizualizację rewitalizacji
szpitala, obejmującą: stworzenie ogrodu na dachu szpitala, budowę fontanny
i akwarium w holu głównym, dostosowanie kaplicy szpitalnej do religijnych potrzeb rodziców i dzieci, stworzenie przyjaznych pokoi zabaw i pokoi pobytowych
pacjentów, dobór lub kompozycję muzyki, która będzie odtwarzana w izbie
przyjęć i holu głównym, projekt hologramów wyświetlanych w pokojach zabiegowych, na izbie przyjęć i w holu głównym.
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06.09.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości oddania do uŜytku zmodernizowanej drogi Buszkowo-Nowy Dwór, która odbyła się
przy Szkole Podstawowej w Buszkowie (gmina Koronowo). Droga przebudowywana była od 2009 roku, w ramach inwestycji wykonano nowa nawierzchnię bitumiczną, połoŜono chodniki, wybudowano parking, zjazdy na posesje
i wloty dróg bocznych. Wykonano równieŜ nowa nawierzchnię przejazdów kolejowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Urząd Marszałkowski wsparł modernizację drogi Buszkowo-Nowy Dwór kwotą 1,6 miliona złotych.
07.09.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Prawa Kanonicznego ,,Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele", która odbywała się 7-8 września 2010 r. w Toruniu.
Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Kuria Diecezjalna Toruńska, a takŜe Katedra Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego KUL i Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego
KUL. Patronat nad spotkaniem objął Biskup Toruński, ks. Andrzej Suski. Gościem specjalnym spotkania był ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt
Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, który pierwszego dnia konferencji odprawił
mszę świętą w toruńskiej katedrze św. Janów.
Podczas konferencji duchowni dyskutowali o kompetencjach administracyjnych
władzy kościelnej, zagadnieniach z dziedziny Prawa Kanonicznego oraz zasadach wydawania kościelnych aktów administracyjnych.
07.09.2010 - Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
08.09.2010 - Marszałek piotr Całbecki wziął udział w otwarciu kompleksu sportowego w Brąchnowie (gmina Łubianka), który powstał w ramach rządowo-samorządowego programu budowy boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Do końca roku na Kujawach i Pomorzu będzie działać 146 „Orlików”. Budowę
kaŜdego z nich samorząd województwa wsparł kwotą 333 tysięcy złotych. Dokładnie taką samą kwotę przekazało ministerstwo. W trakcie trzech lat realizacji
programu Urząd Marszałkowski przeznaczył juŜ na ten cel 48,6 miliona złotych.
W tym tygodniu podobne kompleksy sportowe w naszym województwie otwarto
w: śninie, Dąbrowie Biskupiej, Kowalkach (gmina Rypin) oraz Piotrkowie
Kujawskim. Otwarciu „Orlika” w śninie towarzyszyły dwudniowe finały „Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski regionalnego turnieju piłki noŜnej, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych.
9 września odbył się finał rozgrywek dziewcząt, a 10 września - chłopców.
*)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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