INFORMACJA NR 9a/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 07.10.2010 DO 15.10.2010 R.

80. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 07 i 08.10.2010 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa przyjął informację z wykonania planu dochodów
i wydatków budŜetowych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 sierpnia
2010 roku.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
-

nr 311/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego w rejonie miejscowości Zielnowo,
gmina Radzyń Chełmiński.

3. Zarząd Województwa pozytywnie opiniując wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, wydał postanowienie:
- nr 312/10 - w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła
Zakładom Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” SA z siedzibą w Brodnicy.

4. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji konferencji pt. „Warunki funkcjonowania farm wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski
z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i ochrony krajobrazu kulturowego”, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia
2010 r. w Osadzie Karbówko.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
07.10.2010
- Druk nr 341/10 - w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego
na obwody łowieckie.
- Druk nr 342/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu
Izbica Kujawska.
- Druk nr 343/10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo.
- Druk nr 344/10 - w sprawie zmiany budŜetu województwa na rok 2010
- Druk nr 345/10 – w sprawie przystąpienia Województwa KujawskoPomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European
Network of Culinary Heritage).
- Druk nr 346/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start- II edycja”
dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym
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2010/2011, realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
08.10.2010
- Druk nr 347/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia nakładów
finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasaŜerskich województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2010 roku do 12 grudnia
2020 roku.
3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 80/1292/10 – zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy
na rok 2010 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i klimatyzacji” realizowanego przez Wojewódzkie Centrum Reumatologii
i Rehabilitacji w Bydgoszczy.
2. Nr 80/1293/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest udzielenie długoterminowego kredytu w 2010 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony
firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Regionalny Oddział
Korporacyjny w Bydgoszczy, Centrum Korporacyjne w Toruniu.

3. Nr 80/1294/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu – remont i ocieplenie elewacji.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

4. Nr 80/1295/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący
zarządcą drogi wojewódzkiej upowaŜnił:
1) Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Bartosza Nowackiego, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do zawarcia z zarządcą dróg powiatowych – Starostą Powiatu Tucholskiego
porozumienia w sprawie wspólnie realizowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie odcinków dróg wojewódzkich: drogi nr 237 w km od
25+680 do 28+941, drogi nr 241 w km od 0+000 do 0+700 i drogi nr 240 w km
od 25+137 do 27+562, polegającej na budowie ścieŜek rowerowych w ramach
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą: „Bory Tucholskie w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój Infrastruktury turystycznej”.

5. Nr 80/1296/10 - rozstrzygnięto konkurs ODKRYWCA 2010 będącego
WyróŜnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.
Przyznano wyróŜnienia w poszczególnych kategoriach :
1) Kategoria „Działalność na rzecz Rozwoju Turystyki” - Marek Rubnikowicz
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2) Kategoria „ Działalność na rzecz Popularyzacji Krajoznawstwa” - Marek
Weckwerth
3) Kategoria „ Promocja Turystyczna Regionu” - Powiat Tucholski - Starostwo
Powiatowe w Tucholi
4) Kategoria „ Wydarzenie Turystyczne” - - Festyn edukacyjno-historyczny
„Z wizytą u Piasta i Popiela” – Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy oraz PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy
5) Kategoria „ Inwestycja Sprzyjająca Rozwojowi Turystyki” - Renowacja
obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy – Urząd Miasta Bydgoszczy
6) Kategoria „Przedsięwzięcie Biznesowe” - Hotel „Słoneczny Młyn”
w Bydgoszczy
7) Kategoria „ Turystyka Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym” - nie złoŜono
Ŝadnego wniosku na konkurs.

6. Nr 80/1297/10 - zatwierdzono listę 3 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę 4.446.076,16 zł.
7. Nr 80/1298/10 - zatwierdzono listę 16 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 8/POKL/9.1.2/2010 z Poddziałania 9.1.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na łączną kwotę
17.361.595,03 zł
8. Nr 80/1299/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w łącznej kwocie nieprzekraczającej 158.100,00
PLN dla projektu o numerze WND-POKL.09.01.02-04-023/10 pn.:
„Szkoła moją szansą”, 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 2007-2013.
9. Nr 80/1300/10 – uległ wydłuŜeniu o 6 dni roboczych i wynosi 86 dni roboczych, czas trwania etapu oceny formalnej, określonego w uchwale
Nr 69/1165/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
7 września 2010 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 29/II/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.
10. Nr 80/1301/10 - zmieniono uchwałę Nr 95/1681/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
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11. Nr 80/1302/10 - uległ wydłuŜeniu o 7 dni roboczych i wynosi 67 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 59/1004/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. ze zm.,
dla konkursu nr RPOWKP 38/II/2.3/2010, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach Osi Priorytetowej 2
Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska.
12. Nr 80/1303/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 80/1304/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
14. Nr 80/1305/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
15. Nr 80/1306/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
16. Nr 80/1307/10 - zmieniono załącznik do uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 68/1155/10 z dnia 2 września 2010 roku
w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 21/V/5.2.2./2009.
17. Nr 80/1308/10 – zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów i szaf serwerowych wraz
z instalacją we wskazanych miejscach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złoŜonej
przez wykonawcę oznaczonego:
Konsorcjum:
1) Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy
2) UNIZETO Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.
Wykluczono Wykonawcę oznaczonego firmą: Passus Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i jednocześnie odrzucono ofertę, jako złoŜoną przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

18. Nr 80/1309/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej
pn. „Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich PEJZAś
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BEZ CIEBIE – Jonasz Kofta” i promocja Województwa KujawskoPomorskiego podczas tej imprezy.
19. Nr 80/1310/10 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie autorskiej koncepcji promocji
kujawsko-pomorskiej gęsiny (tj. kołudzkiej oraz rypińskiej) według autorskiego scenariusza oraz realizacja ogólnopolskiej akcji promocyjnej, której celem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako centrum produkcji najlepszych jakościowo polskich gęsi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą:
Konsorcjum FABRYKA PROMOCJI SMAKU:
1. Artur Moroz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOROZ,
z siedzibą w Sopocie,
2. TOSCA Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach 115,
3. SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu.

20. Nr 80/1311/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup jednego czteroczłonowego
elektrycznego zestawu trakcyjnego.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

21. Nr 80/1312/10 - uległ wydłuŜeniu o 15 dni roboczych i wynosi 85 dni roboczych, czas trwania etapu oceny formalnej określonego w uchwale
Nr 69/1166/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
7 września 2010 roku, w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania
poszczególnych etapów oceny, dla konkursu nr RPOWKP 39/II/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,.
22. Nr 80/1313/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych oraz na krajowych
i międzynarodowych trasach lotniczych.
23. Nr 80/1314/10 – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie projektu polegającego
na wyjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i promocji tradycyjnych produktów
regionalnych i regionalnych receptur kujawsko-pomorskich w regionie
wileńskim.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.
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81. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 12, 14 i 15.10.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa udzielił Gminie Miasta Bydgoszcz dotacji celowej

na organizację V Europejskich Spotkań Artystycznych.
2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 313/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach zarezerwowanych pod obwodnicę i do niej przyległych w Inowrocławiu,
- nr 314/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŜonego w miejscowości Starorypin
Rządowy, gmina Rypin,
- nr 315/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Brodnickiego” w Kowalewie Pomorskim,
- nr 316/10 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 788/2 w Strzelnie,
- nr 317/10 - w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gnieźnieńska” w Bydgoszczy,
- nr 318/10 - w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec – odmówiono
uzgodnienia,
- nr 319/10 -w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
12.10.2010
- Druk nr 348/10 - w sprawie wpisania Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących
działalność w zakresie telekomunikacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej,
- Druk nr 349/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa KujawskoPomorskiego do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLKMED” w Toruniu,
- Druk nr 350/10 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu.
15.10.2010
- Druk nr 351/10 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego,
- Druk nr 352/10 – w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011.
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3. Uchwały Zarządu Województwa
12.10.2010
1. Nr 81/1315/10 - wyraŜono wolę wsparcia inicjatywy powołania na terenie
Gminy Wielka Nieszawka Parku Etnograficznego Kultury Olęderskiej
i Menonickiej – Oddziału Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
UpowaŜniono Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do prowadzenia
wspólnych działań z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka oraz Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zmierzających do zrealizowania tej inicjatywy,

2. Nr 81/1316/10 - zmieniono uchwałę nr 56/731/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego oraz przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2008r. z późn. zm.
3. Nr 81/1317/10 - zmieniono załącznik 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”), zmienionej uchwałą nr 77/1245/10 z dnia 28 września 2010 r.
4. Nr 81/1318/10 - zmieniono załącznik do uchwały nr 56/910/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie
przyjęcia Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
5. Nr 81/1319/10 - zmieniono uchwałę Nr 12/109/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
6. Nr 81/1320/10 - zmieniono uchwałę Nr 88/1083/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2008r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.3 Rozwój
infrastruktury kultury (z późn. zm.)
7. Nr 81/1321/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom z Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa –
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drogi gminne na obszarach wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Utworzono rezerwę środków w wysokości 3.597.434,56 PLN z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą.

8. Nr 81/1322/10 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i tryb składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków LFRR w ramach
Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych. Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne uŜytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
9. Nr 81/1323/10 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie § 5 pkt 1 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.1. Rozwój instytucji
otoczenia biznesu, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 60/1027/09 z dnia 11.08.2009
roku, zamknął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu
nr 19/V/5.1/2009.
10. Nr 81/1324/10 - z dniem 31 października 2010r. zwolniono Pana Piotra
Hinza ze stanowiska dyrektora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w związku
z otwarciem z dniem 1 listopada 2010r. likwidacji zakładu na podstawie
uchwały Nr XLIX/1338/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
11. Nr 81/1325/10 - z dniem 1 listopada 2010 r. powołano Pana Piotra Hinza
na Likwidatora Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (zwanego dalej „Obwodem”).
12. Nr 81/1326/10 - powołano Ekspercką Komisję Stypendialną w składzie:
1) Pani dr Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Pracodawców Lewiatan,
2) Pan dr Stanisław Rakowicz – Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej
w Toruniu,
3) Pan dr Wojciech Daniel – Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.,
4) Pan mgr inŜ. Jerzy Górzyński – Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiego
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców,
5) Pan dr Andrzej Potoczek – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji w Departamencie Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Organizację pracy Komisji regulują „Zasady organizacji pracy Eksperckiej Komisji Stypendialnej”.

13. Nr 81/1327/10 – udzielono dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010 roku
dla spółek wodnych
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W ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010 roku dla spółek wodnych wpłynęły 64 wnioski.
Łącznie przyznano dotacje w kwocie 600.000,00 zł na realizację 64 zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2010 roku.

14.10.2010
14. Nr 81/1328/10 – przyjęto do stosowania procedury wdraŜania osi priorytetowej 4 „ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa"
- w ramach programu operacyjnego - „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013".
15. Nr 81/1329/10 – zmieniono uchwałę nr 71/1198/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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.
15.10.2010
16. Nr 81/1330/10 – przyjęto:
- sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu
współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011,
- Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2011 uwzględniający wyniki konsultacji.
17. Nr 81/1331/10 - wyraŜono zgodę Regionalnemu Zespołowi Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, na bezprzetargowe wydzierŜawienie na okres 3 lat, firmie „PALLMED” spółka z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy, aktywów trwałych.
18. Nr 81/1332/10 - potwierdzono:
1) Ŝe postanowienia zawartych pomiędzy ICON Consulting Group sp. z o.o.
w Poznaniu i Regionalnym Zespołem Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder
w Bydgoszczy:
a) dnia 19 grudnia 2008r. umowy licencyjnej na oprogramowanie
b) dnia 23 grudnia 2009r. umowy nr ZDS/76/2009 na realizację elementów
wdroŜenia – zakup licencji z usługą serwisu,
w zakresie praw uŜytkownika będą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wiąŜące;
2) zgodę na przestrzeganie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie warunków licencyjnych zawartych w obowiązujących w momencie składania
oświadczenia Ogólnych Warunkach Umów SAP Polska oraz Zestawieniu
Cen i Warunków SAP.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa
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KALENDARIUM
NajwaŜniejsze wydarzenia
05.10.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w spotkaniu dla potencjalnych inwestorów, zorganizowanym przez Flamandzko-Polską Izbę Handlową oraz Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.
Tego dnia w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli odbyło się seminarium tematyczne zorganizowane we współpracy z Belgijsko-Luksembursko-Polską Izbą Handlową BEPOLUX. Spotkanie
zatytułowane: „YOU DON'T KNOW KUJAWSKO-POMORSKIE REGION YET?
IT'S TIME TO CHANGE IT!" („Nie znasz jeszcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego? Czas to zmienić!") miało na celu przedstawienie potencjalnym inwestorom moŜliwości inwestycyjnych na terenie naszego regionu. Zaproszeni
goście ( wśród których byli m.in. przedstawiciele takich firm jak ING Belgium,
Sharp, BNP Paribas Fortis) zapoznali się z potencjałem inwestycyjnym w regionie.
06.10.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział
w VII Forum Ekologicznym BranŜy Chemicznej w Dworze Artusa w Toruniu.
Podczas tegorocznego forum, które odbywało się od 6 do 7 października, skoncentrowano się na zagadnieniach wspierających przemysł we właściwej interpretacji przepisów środowiskowych i wypełniania przewidzianych przepisami
prawa obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Głównym punktem drugiego dnia obrad była debata dotycząca efektu cieplarnianego i jego wpływu
na działalność człowieka.
06.10.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich spotkał się z goszczącym w naszym regionie ambasadorem Republiki Chorwacji w RP, Ivanem Del Vechio.
Podczas pobytu w Kujawsko-Pomorskiem ambasador odwiedził Toruń, Górsk,
Ostromecko i Bydgoszcz. Była to pierwsza wizyta ambasadora w województwie.
Podczas rozmów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uczestnicy spotkania:
wicemarszałek województwa Edward Hartwich oraz przewodniczący sejmiku
Krzysztof Sikora, przedstawili dyplomacie największe atuty naszego regionu.
Ambasador był szczególnie zainteresowany sprawami gospodarczymi oraz wykorzystaniem funduszy unijnych, które po oczekiwanym w Chorwacji przystąpieniu do wspólnoty europejskiej, mogą trafić do tego kraju.
Ivan Del Vechio jest ekonomistą i wojskowym, funkcję ambasadora Republiki
Chorwacji w RP pełni od 2009 roku.
06.10.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w uroczystym podsumowaniu projektu zakupu sprzętu dla jednostek Państwowej StraŜy
PoŜarnej z regionu i prezentacji wyposaŜenia. Uroczystość odbyła się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej przy ulicy Olsztyńskiej w Toruniu.
Państwowa StraŜ PoŜarna w naszym regionie wzmacnia bazę sprzętową dzięki
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego. Wczesną wiosną i latem straŜacy otrzymali sprzęt w ramach projektu dotyczącego ugrupowania ewakuacyjnego. W ciągu ostatniego miesiąca
do straŜaków trafiły warte ponad 3,4 miliona złotych dwa samochody z cysternami do przewozu wody, cięŜki pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz zestaw pompowy o wysokiej wydajności. W ciągu ostatniego miesiąca wyposaŜenie trafiło
do straŜaków z Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy, Torunia i Włocławka
w ramach projektu „DoposaŜenie Bazy Sprzętowej Kompanii Powodziowej
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Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w ugrupowaniu pompowym”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 2,9 miliona złotych. Zarząd Województwa umieścił zakup wyposaŜenia dla straŜaków na liście
projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. W ramach realizacji przedsięwzięcia we wrześniu
przekazaliśmy:
•

CięŜki pojazd ratowniczo-gaśniczy (997 tys. zł) Komendzie Powiatowej
StraŜy PoŜarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
• Dwa zestawy samochodów z cysternami do przewozu wody (łącznie ponad
1,9 miliona złotych):
Komendzie Miejskiej StraŜy PoŜarnej w Bydgoszczy, Komendzie Miejskiej StraŜy PoŜarnej we Włocławku,
• Zestaw pompowy wysokiej wydajności (466 tysięcy złotych) Komendzie
Miejskiej StraŜy PoŜarnej w Toruniu.
Wczesną wiosną i latem w ramach innego projektu dotyczącego ugrupowania
ewakuacyjnego do straŜaków z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego trafiły cztery samochody terenowe, dwie łodzie ratownicze,
zestawy narzędzi hydraulicznych oraz namioty pneumatyczne.
07.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej,
informującej o wyjeździe przedsiębiorców z regionu oraz przedstawicieli Samorządu Województwa na misję gospodarczą do Kazachstanu. To szansa na rozszerzenie współpracy gospodarczej z obwodem zachodniokazachstańskim, który jest regionem partnerskim naszego województwa. W programie wizyty znalazły się spotkania z władzami regionu oraz przedsiębiorcami i stowarzyszeniami
biznesowymi zainteresowanymi nawiązaniem kontaktów z Polską.
Organizatorem wyjazdu do Kazachstanu w dniach 13-16 października,
był Urząd Marszałkowski oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie. Oprócz marszałka Piotra Całbeckiego, w wyjeździe
uczestniczył radny sejmiku Józef Rogacki oraz delegacje firm i instytucji z regionu:
• Bydgoskie Zakłady Mięsne sp. z o. o.,
• Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” sp. z o. o.,
• Cronimet PL Sp. z o.o. – Inowrocław,
• SPOMASZ S.A. – Toruń,
• Stowarzyszenie Integracja i Współpraca z siedzibą w Toruniu,
• Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy,
• Bydgoski Park Przemysłowy,
• Polsko-Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie.
Wizyta umoŜliwiła przedsiębiorcom zapoznanie się z moŜliwościami współpracy
z podmiotami z Kazachstanu. Było to moŜliwe między innymi podczas indywidualnych spotkań z partnerami gospodarczymi funkcjonującymi w tych samych
branŜach. Uczestniczyli w nich udział takŜe przedstawiciele Ambasady RP
w Astanie, przedstawiciele zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Republiki Kazachstan „Unia Atameken” oraz reprezentanci stowarzyszeń i organizacji biznesowych zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z Polską. Przedstawiciele
Kujaw i Pomorza spotkali się teŜ z władzami regionu zachodniokazachstańskiego. Z okazji misji wydano katalog w językach polskim i rosyjskim. WaŜnym
elementem wizyty było spotkanie ze środowiskiem polonijnym zamieszkującym
partnerski obwód zachodniokazachstański oraz spotkanie przedstawiciela bydgoskiego UPT z władzami Zachodnio-Kazachstańskiego Uniwersytetu Techniczno-Rolniczego. Wizytę przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego w obwodzie
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zachodniokazachstańskim wspierał Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP
w Astanie. Wyjazd sfinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
07.10.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Rok akademicki na tej uczelni
rozpoczęło około 10 tysięcy studentów i 1,3 tysiąca pracowników. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w Auditorium Novum przy al. prof.
S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią integrującą nauki rolnicze i techniczne. Jako jedyna w regionie kształci inŜynierów.
Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczelnia modernizuje infrastrukturę badawczą w ramach realizacji drugiego etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności. Uczelnia otrzymała ponad 40 milionów złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację infrastruktury badawczej w ramach realizacji drugiego etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności. Projekt zakłada utworzenie 28 specjalistycznych Regionalnych Laboratoriów Badawczych, na wszystkich wydziałach bydgoskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
08.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był obecny na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas uroczystości inauguracyjnej w Filharmonii Pomorskiej, marszałek Piotr Całbecki odebrał medal Casimirus Magnus przyznany mu za zasługi dla rozwoju uniwersytetu.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą w Bydgoszczy
i drugą co do wielkości uczelnią w na Kujawach i Pomorzu. Na uczelni pracuje
ponad 700 nauczycieli akademickich i studiuje około 16 tysięcy studentów.
Rozbudowę uniwersytetu wspiera Urząd Marszałkowski. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uczelnia zyska nowoczesne zaplecze sportowe i funkcjonalną bibliotekę główną. W sumie do uczelni trafi 62,5 miliona złotych unijnego dofinansowania.
08.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Gali Lauru Królowej Sportu w Operze Nova w Bydgoszczy. Podczas gali osoby i instytucje szczególne
zaangaŜowane w dziedzinie promowania tej dyscypliny odebrały honorowe laury. Urząd Marszałkowski wsparł organizację uroczystości.
WyróŜnienia przyznano juŜ po raz piąty osobom i instytucjom w pięciu kategoriach: trener, zawodnik, osobowość, niespodzianka i sponsor. Organizatorami
uroczystości są Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.
Wśród uhonorowanych dotychczas osób jest równieŜ Marszałek Piotr Całbecki.
W gali wzięli udział m. in. rekordzistka i mistrzyni świata w rzucie młotem Anita
Włodarczyk, tyczkarka Anna Rogowska, kulomiot Tomasz Majewski, dyskobol
Piotr Małachowski, biegacza Marcin Lewandowski, „brązowa" sztafeta 4x100
z Barcelony, chodziarz Grzegorz Sudoł i dyskobolka Joanna Wiśniewska.
08.10.2010 - Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył
w obchodach 120-lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w śninie.
Zapisy w kronice szkolnej z 1947 roku informują, ze pierwowzór szkoły,
tzw. Vortbildungsschule, istniał juŜ w 1890 roku.
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Uroczystości jubileuszu szkoły rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji
zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów oraz złoŜenie kwiatów
na grobach zmarłych pedagogów. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie
w śnińskim Domu Kultury i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze szkoły.
Kulminacją obchodów był zjazd absolwentów szkoły.
09.10.2010 - Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystości wręczenia odznaczeń Teofilowi Nadratowskiemu, mieszkańcowi Smolnik w powiecie nakielskim. Pan Teofil jest kombatantem ostatniej wojny światowej i kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Z okazji 101 urodzin wręczono mu przyznany przez prezydenta RP KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis i Medal Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystość
odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szubinie. Pan Nadratowski był podczas drugiej wojny światowej Ŝołnierzem Wojska Polskiego, a potem Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Za postawę na polu bitwy został odznaczony
najwyŜszym polskim odznaczeniem wojskowym, Orderem Virtuti Militari.
09.10.2010 - Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął
udział w inauguracji roku akademickiego w WyŜszej Szkole HumanistycznoEkonomicznej we Włocławku. Przed oficjalnymi uroczystościami odprawiono
mszę świętą w katedrze włocławskiej w intencji społeczności akademickiej
uczelni. Inauguracja roku akademickiego w WyŜszej Szkole HumanistycznoEkonomicznej we Włocławku była szczególnie uroczysta, poniewaŜ uczelnia
obchodzi w tym roku piętnastolecie istnienia. Z tej okazji wręczono medale okolicznościowe osobom szczególnie zasłuŜonym na rzecz szkoły. Podczas inauguracji wyróŜniono teŜ dziesięciu najlepszych absolwentów, wręczono nagrody
Primus Inter Pares oraz nagrodzono studentów osiągających wybitne sukcesy
w sporcie. Wykład inauguracyjny na temat ,,Wpływu poczucia bezpieczeństwa
na zachowanie człowieka, w aspekcie filozoficzno-pedagogicznym” wygłosił
prof. dr hab. Marek Kucharski.
10.10.2010 - Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu
sali sportowej w Wilkowicach, gmina Choceń.
Budowa hali sportowej w Wilkowicach trwała niespełna rok. Urząd Marszałkowski dofinansował budowę obiektu kwotą 300 tysięcy złotych. Całkowita wartość
inwestycji to 1,8 miliona złotych.
W sumie na inwestycje w bazę sportową w powiecie włocławskim ziemskim
Urząd Marszałkowski przeznaczył juŜ 2,4 miliona złotych, za które zrealizowano
budowę:- kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w gminie Boniewo –
333 tysiące złotych, - kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Lubrańcu (inwestorem jest powiat włocławski) – 333 tysiące złotych,- sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu – 497 tysięcy złotych, - hali sportowej
przy Zespole Szkół w Smólniku (gmina Włocławek) – 600 tysięcy złotych,- hali
sportowo-widowiskowej w Boniewie – 300 tysięcy złotych, - hali gimnastycznej
w Wilkowicach (gmina Choceń) – 300 tysięcy złotych, - boiska wielofunkcyjnego
o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu – 260 tysięcy złotych, - sali gimnastycznej
w Kłóbce (gmina Lubień Kujawski) – 300 tysięcy złotych, - oraz modernizację
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej – 250 tysięcy złotych.
11.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia” z okazji obchodzonego 11 października Dnia Zdrowia psy-
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chicznego”. Konferencja odbyła się w MłodzieŜowym Domu Kultury w Toruniu
przy ul. Przedzamcze. Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie
na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„MOST”. Marszałek Piotr Całbecki objął wydarzenie honorowym patronatem.
W programie znalazł się między innymi wykład prof. Aleksandra Araszkiewicza
„Lecznictwo Psychiatryczne w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz wystąpienie doktora Mieczysława Janiszewskiego „Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego”.
Wśród realizowanych przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć prozdrowotnych jest program profilaktyki wypalenia zawodowego. Wspieramy teŜ działalność internetowej poradni psychologicznej www.psycho-help.pl. W KujawskoPomorskiem trwa teŜ realizacja finansowanego przez Samorząd Województwa
regionalnego programu profilaktyki wypalenia zawodowego. Specjaliści z zakresu medycyny pracy przygotowali w ramach tego przedsięwzięcia bogatą
ofertę szkoleń i porad psychologicznych dla pracowników zakładów biorących
w nim udział.
12.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji prasowej
w Warszawie, poświęconej tegorocznej kampanii „Gęsina na św. Marcina”.
W konferencji uczestniczyli równieŜ przedstawiciele Slow Food Polska, krajowego oddziału międzynarodowej organizacji działającej na rzecz ochrony tradycyjnych produktów spoŜywczych i ich wytwórców.
W ramach tegorocznej akcji zaplanowano festyny, kiermasze, warsztaty
ze znanymi kucharzami i konkursy z cennymi nagrodami. Gęsina to rarytas
wśród europejskich smaków, dobrze zakorzeniony w staropolskiej kuchni. Podczas ubiegłorocznej akcji ,,Gęsina na św. Marcina” na festynach i kiermaszach
kłębiły się tłumy ludzi, a restauratorzy zgłosili wiele ofert współpracy i własnych
pomysłów na gęsinę. Tegoroczną akcję otworzyły 12 października dwa konkursy: na tradycyjne danie, w którym mogą wystartować koła gospodyń wiejskich ze wszystkich szesnastu polskich województw, oraz konkurs na przygotowaną z gęsiego mięsa sprawdzoną potrawę domowej kuchni, dla rodzin z całego kraju. Autorzy najlepszych przepisów pojadą na ufundowane przez marszałka województwa wycieczki zagraniczne. W osobnej stawce rywalizować
będą restauratorzy. Ten konkurs ruszy 10 listopada. 11 listopada, podczas obchodzonego w dniu świętego Marcina Narodowego Święta Niepodległości, odbędą się festyny w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Rypinie. Oprócz tego zaplanowano promocję kujawsko-pomorskiej gęsiny na słynnych włoskich targach
spoŜywczych Salone del Gusto w Turynie i Festiwalu Polskich Smaków w Wilnie, a takŜe w trzech miejscach w kraju, w których spotykają się amatorzy świeŜych, wiejskich produktów – w warszawskiej Hali Mirowskiej, na Starym Kleparzu w Krakowie oraz na Targowisku Miejskim w Sopocie.
12-16.10.2010 - Marszałek Piotr Całbecki był członkiem kujawsko-pomorskiej
delegacji przedsiębiorców z regionu oraz przedstawicieli Samorządu Województwa, uczestniczącej w misji gospodarczej w Kazachstanie. Misja stworzyła
okazje dla przedsiębiorców z regionu do nawiązania współpracy gospodarczej
z obwodem zachodniokazachstańskim, który jest regionem partnerskim naszego województwa. W programie wizyty znalazły się spotkania z władzami regionu oraz przedsiębiorcami i stowarzyszeniami biznesowymi zainteresowanymi nawiązaniem kontaktów z Polską. Wyjazd zorganizował Urząd Marszałkowski oraz Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie.
Do Kazachstanu pojechały delegacje następujących firm z regionu: Bydgoskich
Zakładów Mięsnych sp. z o. o., Przedsiębiorstwa Drobiarskiego „Drobex”
sp. z o.o., Cronimet PL Sp. z o.o. z Inowrocławia, SPOMASZ S.A. z Torunia.
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W składzie delegacji znaleźli się teŜ przedstawiciele Stowarzyszenia Integracja
i Współpraca z siedzibą w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Bydgoskiego Parku Przemysłowego.
13.10.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko i członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
święta nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych i wychowawczych
w Skrwilnie w powiecie rypińskim. Samorząd województwa tradycyjnie przygotował nagrody dla wybitnych pedagogów. Nagrody Marszałka Województwa za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej otrzymało dwadzieścia dziewięć
osób.
Obchody były połączone z otwarciem hali sportowej, która powstała dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Na realizację wartej 5,6 miliona złotych
inwestycji przeznaczyliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat 980 tysięcy złotych
z budŜetu województwa. Powstała hala gimnastyczna o powierzchni 724 metrów, widownia na około 250 miejsc stojących, trybuny rozkładane na 150
miejsc siedzących oraz zaplecze szatniowo-socjalne.
15.10.2010 - Wicemarszałek Michał Korolko uczestniczył w wojewódzkich
obchodach Światowego Dnia Turystyki w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
W trakcie uroczystej gali nagrody Marszałka Województwa za zasługi w dziedzinie turystyki odebrali laureaci konkursu „Odkrywca 2010”. Wręczono teŜ odznaki Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, certyfikaty
dla „Najlepszego Produktu Turystycznego Regionu” oraz dla laureatów plebiscytu „Perły w Koronie”.
Specjalne wyróŜnienie marszałka za propagowanie aktywnych form wypoczynku osób niepełnosprawnych otrzymała Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
działająca na rzecz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na skutek
urazów rdzenia kręgowego. Organizując obozy i szkolenia pokazuje, jak poruszając się na wózku powrócić do aktywności społecznej i prowadzić normalne
Ŝycie.
W ubiegłym roku wśród wyróŜnionych w konkursie „Odkrywca” znaleźli się m.in.
Pałucki Oddział PTTK w śninie za działalność na rzecz popularyzacji krajoznawstwa oraz impreza promocyjna „Ster na Bydgoszcz”, organizowana przez
Urząd Miasta w Bydgoszczy.
W trakcie uroczystości w Inowrocławiu odbyło się teŜ wręczenie odznak honorowych Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. W tym roku
otrzymały je 4 instytucje i 12 osób z regionu, wśród nich: Wojskowe Koło Turystyczne PTTK nr 62 „OSeSeK” w Grudziądzu oraz Tomasz Hajdas, zasłuŜony
działacz w dziedzinie imprez na orientację, członek Oddziału Miejskiego PTTK
w Toruniu.
Podczas obchodów wręczono równieŜ certyfikaty Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej dla „Najlepszego Produktu Turystycznego Regionu”. Posiadacze tego certyfikatu będą mogli wziąć udział w ogólnokrajowej rywalizacji organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. W tym roku najlepsze okazały się Centrum Militarne Krąpiewo, Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu oraz „Gziki babci Ludwiki” – warsztaty kulinarne ze szczyptą
Kujaw.
Certyfikaty otrzymali równieŜ laureaci plebiscytu „Perły w Koronie”. W tym roku
motywem przewodnim internetowego konkursu były turystyczne marki regionu –
produkty, obiekty, szlaki, miejsca i imprezy. ZwycięŜył Fort IV „Yorck- śółkiewski" z Torunia przed Pałacem w Lubostroniu i Układem urbanistycznym Chełmna.
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Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki,
to nie tylko święto turystów, ale takŜe ludzi, którzy zawodowo zajmują się turystyką. Co roku obchodzone jest pod innym hasłem. W tym roku brzmi ono
„Turystyka i róŜnorodność biologiczna”.
**)

przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
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