INFORMACJA NR 8/2012
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 25.08.2012 R. DO 11.09.2012 R.

35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 29.08.2012 R. *)
1.
1. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu w trwały zarząd
Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, zabudowanej budynkiem drewnianego spichlerza, położonej
w miejscowości Rzeszynek.
W w/w obiekcie zostanie utworzona Regionalna Izba Etnograficzna, której zadaniem będzie przybliżenie i promocja walorów historycznych, kulturowych
oraz przyrodniczych Kujaw Nadgoplańskich.

2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 133/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej, pomiędzy ul. Parkową a ul. Środkową oraz pomiędzy terenami składowymi a ul. Młyńską
w Toruniu;
- nr 134/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni
w części miejscowości Osiek, gmina Osiek;
- nr 135/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże, gmina Wąpielsk.

2. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 35/1062/12 - zmieniono uchwałę Nr 66/1411/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, złożonych
w ramach konkursu Nr RPOWKP 72/II/2.2/2011.
2. Nr 35/1063/12 - upoważniono:
1) Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Edwarda Hartwicha – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w imieniu Województwa KujawskoPomorskiego oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
o udzielenie tego kredytu.
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3. Nr 35/1064/12 - przyjęto informację:
- o przebiegu wykonania budżetu województwa,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
- o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2012 r.
- o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2012 roku,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2012 roku,
- o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za I półrocze 2012 roku.

4. Nr 35/1065/12 - zmieniono uchwałę Nr 1/12/12 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok
2012 z późn. zm.
5. Nr 35/1066/12 - powierzono Pani Małgorzacie Trzeciak stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia
31 sierpnia 2017 r.
6. Nr 35/1067/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 20/579/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie
określenia wielkości naboru uczniów do szkół podległych Samorządowi
Województwa w roku szkolnym 2012/2013.
7. Nr 35/1068/12 - przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.
8. Nr 35/1069/12 - przyznano dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
9. Nr 35/1070/12 - rozstrzygnięto konkurs ofert nr 2 na wybór realizatora
programu zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).
Na konkurs wpłynęło 6 ofert spełniających wymogi formalne.
Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz indywidualnych negocjacji, dokonano wyboru 6 ofert, na realizację których udzielono dotacji w łącznej kwocie
8.850 zł.

10. Nr 35/1071/12 - wyrażono zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, aktywów trwałych:
1) unitu stomatologicznego wraz z fotelem DABI ATLANTE Croma Plus;
2) aparatu panoramicznego rtg Orthophos.

11. Nr 35/1072/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 10/232/12
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wyko-
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nywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12. Nr 35/1073/12 - ustalono treść ogłoszenia o naborze i trybie składania
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach
Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Schemat: Zintegrowane systemy zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem
obiegu dokumentacji medycznej, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 35/1074/12 - zmieniono załącznik nr 3 do uchwały Nr 10/228/12
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” z późn. zm.
14. Nr 35/1075/12 - pozytywnie zaopiniowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Łasin w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe”.
15. Nr 35/1076/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i konfigurację serwerów dla jednostek kultury, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa KujawskoPomorskiego” moduł e-Kultura.
Ww. postępowanie unieważniono.

16. Nr 35/1077/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 5/35/09 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Nr 35/1078/12 - zmieniono uchwałę Nr 92/1156/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia
projektu kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
18. Nr 35/1079/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru
projektów dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – schemat rewitalizacja.
19. Nr 35/1080/12 - przyjęto projekt Metodologii oceny kryteriów wyboru
projektów dla Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Schemat: Zintegrowane systemy zarządzania lekami wraz z elektronicznym
systemem obiegu dokumentacji medycznej w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
20. Nr 35/1081/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 29/471/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE.
21. Nr 35/1082/12 - zmieniono uchwałę Nr 72/1616/11 z dnia 28 grudnia
2011 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 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
22. Nr 35/1083/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/849/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów.
23. Nr 35/1084/12 - 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.
24. Nr 35/1085/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/848/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie
nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów.
25. Nr 35/1086/12 - 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.
26. Nr 35/1087/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 16/430/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania w 2012 roku kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27. Nr 35/1088/12 - zmieniono uchwałę Nr 38/561/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia
do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
28. Nr 35/1089/12 - wyrażono zgodę Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego w Minikowie na przyłączenie do sieci gazowej
zmodernizowanej kotłowni znajdującej się w budynku dydaktyczno-socjalnym, posadowionym na działce nr 279/44 o pow. 4,7900 ha, położo-
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nej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń, oraz na zawarcie umowy
o przyłączenie do sieci gazowej i wykonanie niezbędnych prac ziemnych.
29. Nr 35/1090/12 - wyrażono zgodę Gminie Miasta Toruń na czasowe dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 104/2
o pow. 0,2622 ha i przy ul. Przy Cegielni 1, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 102 o pow. 0,2134 ha, w celu budowy linii światłowodowej.
30. Nr 35/1091/12 - wybrano 6 przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
31. Nr 35/1092/12 - powołano Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
Na przewodniczącego Komisji wskazano Pana Edwarda Hartwicha.

36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z 5. i 7.09.2012 R.
1.
1. Zarząd Województwa udzielił rekomendacji Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie jego udziału
w staraniach o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia mającego na celu doprowadzenie do pełnej cyfryzacji Ewidencji
Gruntów i Budynków na terenie całego województwa.
2. Zarząd Województwa omawiał projekt kluczowy pn. „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego”.
3. Zarząd Województwa przyjął postanowienie w zakresie zgodności
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego:
- nr 136/12 - odmówiono uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie.

4. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego:
- nr 137/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 506/1, 507/1, 508/1 obręb Biały Bór, gmina
Grudziądz;
- nr 138/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin;
- nr 139/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki
w mieście Świeciu;

6
- nr 140/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału
Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
w Grudziądzu;
- nr 141/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, gmina
Świecie;
- nr 142/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko;
- nr 143/12 - uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin.

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa
- Druk nr 111/12 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy,
- Druk nr 112/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu.
3. Uchwała Zarządu Województwa
1. Nr 36/1093/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Dobudowa i rozbudowa
budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o sale dydaktyczną” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Nr 36/1094/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Modernizacja ośrodka
przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
3. Nr 36/1095/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
w Rudzie” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4. Nr 36/1096/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
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5. Nr 36/1097/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz wyposażenie salki edukacyjnej KPK” z Osi priorytetowej
2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6. Nr 36/1098/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pt. „Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.” z Osi priorytetowej 5.
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja
i rozwój markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Nr 36/1099/12 - przyjęto do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty z Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs
Nr RPOWKP 59/VI/6.1/2010.
8. Nr 36/1100/12 - zlecono Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej z siedzibą w Chełmnie
realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat – moja pasja”.
9. Nr 36/1101/12 - przyjęto projekt „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2013”.
Projekt Programu przekazano do konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 6 września 2012 r. do dnia
10 października 2012 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków.

10. Nr 36/1102/12 - zmieniono uchwałę Nr 71/1192/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie realizacji programu dofinansowania pobytu grup uczniów szkół podstawowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie w celu pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności RPO WK-P. „Warsztaty wiedzy o Unii Europejskiej”.
11. Nr 36/1103/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 1/7/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Planu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2012.
12. Nr 36/1104/12 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 stanowiącą załącznik do uchwały Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie

8
przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
13. Nr 36/1105/12 - zaopiniowano pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Chełmża na lata 2012-2027”.
14. Nr 36/1106/12 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na dz. nr 250/2 obręb 15 w Lipnie.
15. Nr 36/1107/12 - przyjęto projekt „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie KujawskoPomorskim do roku 2015”.
16. Nr 36/1108/12 - postanowiono wystąpić do Ministra Skarbu Państwa
z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu akcji spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna z siedzibą w Toruniu, należących do Skarbu Państwa:
- 7 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, o łącznej wartości nominalnej
70.000,00 zł.
W przypadku wydania przez Ministra Skarbu Państwa decyzji zgodnej z żądaniem wniosku, wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie akcji.

17. Nr 36/1109/12 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 8/150/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania
pod nazwą „Zakupy inwestycyjne”.
18. Nr 36/1110/12 - zmieniono uchwałę Nr 32/402/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych
numerów.
19. Nr 36/1111/12 - udzielono pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, do dokonywania
czynności związanych z projektem pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie, m. Gródek”, finansowanym
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
20. Nr 36/1112/12 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozebranie zespołu budynków oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu – Budowa siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dokonano
wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum firm: PRZYBYLSKI Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku
oraz Adam Przybylski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi – Adam Przybylski z siedzibą we Włocławku.
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21. Nr 36/1113/12 - uchylono uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/1054/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt. „Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego BTOM”.
22. Nr 36/1114/12 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie imprezy kulturalnej
Bydgoski Festiwal Muzyczny i promocja Województwa KujawskoPomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, podczas tej imprezy.
23. Nr 36/1115/12 - postanowiono zlecić stowarzyszeniu Kultura Dla Demokracji w Toruniu realizację zadania publicznego pn. Wystawa zdjęć
pt. „Buriacja” i telemost Toruń – Ułan-Ude.
24. Nr 36/1116/12 - zmieniono załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny
Projektów dla Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2/22/08 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII i IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
25. Nr 36/1117/12 - przyjęto sprawozdanie z konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi
projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”.
26. Nr 36/1118/12 - zmieniono uchwałę Nr 26/840/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
27. Nr 36/1119/12 - wyrażono zgodę na złożenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Świecie, m. Gródek”
realizowanego w latach 2012-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 9.238.560 zł. Wysokość dofinansowania
z EFRR to 85%.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu
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KALENDARIUM
Najważniejsze wydarzenia

24.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wręczył medale
zwycięzcom Mistrzostw Polski w Windsurfingu Kujawsko-Pomorskie Cup.
Przez prawie tydzień nasz region gościł czołowych zawodników uprawiających
żeglarstwo deskowe. Najpierw deskarze zawitali do Dobrzynia nad Wisłą, gdzie
odbyły się Mistrzostwa Polski w klasie Raceboard. Na starcie stanęło 26 zawodników z czołowych klubów Polski oraz reprezentantka Rosji.
Kujawsko-Pomorskie Cup to element regat Tour de Windsurfing. Poza dobrzyńskimi zawodami w skład wydarzenia wchodzą też regaty Maraton Połajewo na
jeziorze Gopło-Połajewo oraz zawody o Puchar Skrwilna na jeziorze Urszulewo.
Organizatorami całego cyklu są: Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, Urząd Gminy w Skrwilnie, Urząd Gminy w Piotrkowie Kujawskim
oraz Dobrzyński Klub Żeglarski.
25.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa i Członek Zarządu Województwa
Sławomir Kopyść uczestniczyli w Spotkaniu Dożynkowym Rolników Pomorza
i Kujaw, które odbyło się w Ciechocinku.
Wydarzenie rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele p.w. śś. Piotra
i Pawła w Ciechocinku z błogosławieństwem dla rolników i ich rodzin. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości udali się w asyście kapeli ludowej
do Dworku Prezydenta RP, gdzie wygłoszono oficjalne przemówienia oraz wręczono okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne najlepszym gospodarzom
i przedstawicielom organizacji rolniczych od Prezydenta RP, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa.
Nie zabrakło tradycyjnego poświęcenia bochnów chleba, które wręczono honorowym gościom.
Spotkanie uświetniły występy zespołu „Senior Kujawy” z Włocławka.
25.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść był gościem Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek, Mistrzostw Polski w Wieloboju.
Najlepsze okazały się amazonki z Kielc, drugie miejsce wywalczyły zawodniczki
ze Szczecina, a trzecie miejsce na podium zajęła drużyna z Poznania. Po zmaganiach sportowych uczestniczki zawodów przeszły korowodem przez Ciechocinek, inaugurując wielką kampanię społeczną „Sekrety Życia”, która zachęca
kobiety do dbania o siebie i jednocześnie promuje aktywny życia i regularne
badania piersi.
Amazonki rywalizowały w takich konkurencjach sportowych, jak: wyścigi
we wspólnych spodniach, narty, sztafeta z jajem, strzelanie z łuku oraz strzelanie z broni gładkolufowej długiej.
W wydarzeniu wzięło udział 120 amazonek z 32 miast. Są to kobiety, które
przeszły leczenie raka piersi i działają w Federacji Stowarzyszeń Amazonki –
największej organizacji kobiecej w Polsce (25 tys. amazonek działających
w 200 klubach). Ideą spartakiady amazonek jest integracja i zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz pomoc w odnalezieniu się
w nowym życiu po przebytej chorobie.
Spartakiady amazonek organizowane są już od 18 lat przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, wydarzenie to zostało uhonorowane wyróżnieniem kapituły
konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Jest to największa sportowa impreza kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce.
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26.08. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w uroczystości peregrynacji kopii
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Toruniu.
Właściwą ceremonię poprzedziło czuwanie modlitewne w kościele ojców paulinów na toruńskiej Skarpie, skąd obraz został w procesji odprowadzony na miejsce mszy polowej, której przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Sławoj
Leszek Głódź. Nabożeństwo, na które przybyli do Torunia przedstawiciele Kościoła katolickiego z całej Polski, odbyło się na placu przed kościołem, u zbiegu
Szosy Lubickiej i ulicy Przy Skarpie.
Kopia Madonny Jasnogórskiej została namalowana w 1957 r. przez toruńskiego
twórcę Leonarda Torwirta, którego, jak informuje strona internetowa Jasnej Góry, wspierały w jego dziele modlitwą zakony kontemplacyjne i codzienne msze
w kaplicy cudownego obrazu. Jeszcze w tym samym roku wizerunek rozpoczął
wędrówkę po kraju. Podczas pierwszej peregrynacji w ciągu 23 lat odwiedził
8 tys. kościołów i kaplic w ponad 7 tys. parafii. Od 1985 r. odwiedza diecezje
i parafie po raz drugi.
27.08. – Odbyła się XXV Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
27.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść spotkali się z olimpijczykami i medalistami, którzy reprezentowali nasz
region na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Podczas spotkania Marszałek
Całbecki wręczył nagrody pieniężne sportowcom i ich trenerom oraz prezesom
klubów sportowych, w których trenują zawodnicy.
Olimpijczycy wspólnie złożyli podpisy na fladze igrzysk olimpijskich oraz koszulkach z herbem województwa, logiem igrzysk olimpijskich i hasłem „Mistrzowie
z Kujawsko-Pomorskiego”. Koszulki zostaną przeznaczone na cele charytatywne.
Na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich – Londyn 2012 Kujawsko-Pomorskie
reprezentowało 31 sportowców. Nasi zawodnicy zdobyli aż 3 z 10 medali dla
Polski: złoto w podnoszeniu ciężarów wywalczył Adrian Zieliński z klubu Tarpan
Mrocza, a brąz w wioślarstwie zdobyła Magdalena Fularczyk z RTW Lotto Bydgostia WSG Bydgoszcz. Brązowy medal trafił też w ręce kajakarki Beaty Mikołajczyk z UKS Kopernik Bydgoszcz.
28.08. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w obchodach Święta
Lotnictwa Polskiego, które odbyły się na bydgoskim Błoniu przed pomnikiem
Lotników Ziemi Bydgoskiej poległych na frontach II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.
Wydarzenia rozpoczęła msza święta w intencji lotników, która odbyła się
w bydgoskim kościele garnizonowym. Następnie wygłoszono okolicznościowe
przemówienia, odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem.
Historia obchodów Święta Lotnictwa sięga 1932 roku. Wtedy to polska załoga
w składzie: por. pil. Franciszek Żwirko oraz inż. Stanisław Wigura odniosła historyczne zwycięstwo w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge. Dzień zwycięstwa w tych prestiżowych zawodach został
upamiętniony jako Święto Lotnictwa Polskiego.
28.08. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w spotkaniu dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów powiatów golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, miasta Grudziądza i miasta Torunia. Debata zorganizowana przez
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Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas narady podsumowano rok szkolny 2011/2012 oraz przedstawiono
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Nie zabrakło także prezentacji priorytetów polityki oświatowej państwa i regionu w bieżącym roku szkolnym.
Omówiono również wyniki kształcenia i ich konteksty na ten rok oraz postęp
w realizacji strategii oświaty województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20082013.
29.08. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
30.08. – Marszałek Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Sławomir
Kopyść otworzyli konferencję zatytułowaną „Kujawsko-Pomorski Program Społeczeństwa Informacyjnego”, która odbyła się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Przysieku.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z rozwojem e-Administracji
w naszym regionie, nowoczesnym zarządzaniem przestrzenią oraz zintegrowanymi i kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie administrowania wdrożonymi
produktami i usługami w ramach K-PPSI. W ramach debaty przedstawiono
również ofertę dla szkół z zakresu e-Edukacji, zaprezentowano projekt sieci
dystrybucyjnej na Kujawach i Pomorzu oraz podsumowano realizację I edycji
projektu.
K-PPSI realizowany będzie w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego
i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem
regionu. Swoim zasięgiem objąć może do 160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), która posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji
pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie
i sprawne załatwianie spraw urzędowych w sposób zdalny. Integralną częścią
platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.
W projekcie duży nacisk położony zostanie na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej (w tym szerokopasmowej sieci
zbudowanej przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjną), jak również
upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej, np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań
ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu, czyli ułatwić również
intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne
moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych.
30.08.-01.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w obchodach 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Gospodarzami tegorocznych obchodów w naszym regionie byli: Marszałek Piotr Całbecki, Przewodniczący
Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność Leszek Walczak i Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność Jacek
Żurawski.
Obchody rozpoczęło spotkanie w ogrodach przy Bursie Akademickiej Caritas
Diecezji Toruńskiej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Przysieku. Podczas spotkania
odbyła się premiera filmu dokumentalnego zatytułowanego „Sierpień ’80 na Kujawach i Pomorzu”.
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Drugiego i trzeciego dnia obchodów w kompleksie Muzeum Etnograficznego
w Toruniu odbył się Koncert Pieśni Niepokornej, najpierw część konkursowa,
potem koncert galowy z udziałem gwiazd polskiej estrady: Krystyny Prońko, Tomasza Kamińskiego i Tomasza Lipińskiego. Imprezę poprowadził Maciej Orłoś.
Podczas koncertu galowego Marszałek Całbecki odznaczył Medalami Unitas
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis ponad 60 osób zasłużonych dla
polskich przemian demokratycznych.
30.08. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości zakończenia kadencji przez prof. dr. hab. inż. Józefa Kubika na stanowisku Rektora
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Oficjalne pożegnanie odbyło się w reprezentacyjnej Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Prof. dr hab. inż. Józef Kubik to absolwent Politechniki Poznańskiej, z bydgoska
uczelnią związany od 1974 r. W 1996 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego,
a Rektorem UKW został 10 lat później.
02.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczyli w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które odbyły się w Kruszwicy. Gospodarzami tegorocznego święta
plonów w naszym regionie byli: Prymas Polski metropolita gnieźnieński arcybiskup Józef Kowalczyk, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorskie Ewa Mes, Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski i Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
List z życzeniami dla uczestników kruszwickich uroczystości przesłał na ręce
gospodarza województwa Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Miejscem głównych uroczystości był pięknie położony nad jeziorem nowy
kruszwicki amfiteatr, w którym odbyły się uroczysta dożynkowa msza święta
pod przewodnictwem księdza prymasa, a potem także część oficjalna uroczystości i towarzyszący jej program artystyczny w wykonaniu m.in.: Kabaretu pod
Wyrwigroszem i zespołu Strachy na Lachy. Nie lada atrakcje przygotowała dla
dożynkowych gości i mieszkańców Kruszwicy firma ZK Kruszwica, największy
w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej producentów tłuszczów
roślinnych. Jedną z nich był tort o wymiarach trzy na cztery metry, przygotowany przez dziewięciu cukierników pod kierownictwem mistrza Mieczysława
Chojnowskiego. Dożynkowa słodycz miała kształt mapy województwa kujawsko-pomorskiego z zaznaczonymi granicami powiatów i Wisłą oraz herbami
województwa, metropolity gnieźnieńskiego i Kruszwicy. Olejowy potentat, znany
także z akcji na rzecz ratowania pszczół, posadził też przed siedzibą władz
miasta przyjazną pszczołom rabatę kwiatową, przy której odbył się dożynkowy
piknik.
Starostami wojewódzkich dożynek byli Renata i Eugeniusz Polewscy z Nożyczyna (powiat mogileński) prowadzą pięćdziesięcioośmiohektarowe gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła opasowego oraz uprawę buraków cukrowych, rzepaku, pszenicy, zbóż paszowych i roślin strączkowych. Eugeniusz
Polewski jest aktywnym działaczem wiejskim, zasiadał między innymi we władzach regionalnej Izby Rolniczej i Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
obecnie jest członkiem gminnego zarządu Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
02.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział
w Gminnych Dożynkach w Lubaniu.
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Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym
p.w. św. Mikołaja. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz barwnego korowodu
ulicami Lubania na stadion Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego, gdzie odbyła się część obrzędowa gminnych dożynek. Niedzielne uroczystości zakończyły występy artystyczne. Starostami tegorocznych dożynek byli: Wioletta Skarupska z Tadzina i Sławomir Wesołowski z Janowic.
02.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył
w Gminno-Parafialnych Dożynkach w Brześciu Kujawskim.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której korowód dożynkowy prowadzony przez starostów dożynek Elżbietę Skowrońską i Marka Krużyńskiego
przeszedł na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie odbyła się artystyczna część uroczystości.
Dożynki uświetniły występy sceniczne zespołów muzycznych i folklorystycznych: Spod Strzechy, Dębowiacy, Orkiestra Brestivia, Dzieci Kujaw, zespołów
GAMA oraz Contra, pokaz tańca w wykonaniu Natalii Mrozińskiej oraz koncert
piosenki biesiadnej Brzeskiego Towarzystwa Kulturalnego. Dla mieszkańców
i gości przygotowano szereg atrakcji: na najmłodszych czekały dmuchane zamki, zjeżdżalnie i przejażdżki na kucykach, a dorośli mogli uczestniczyć
w „Jarmarku Brzeskim”, gdzie swoje wyroby prezentowali twórcy ludowi i rękodzielnicy z regionu, a także firmy i instytucje związane z branżą rolniczą.
Na amatorów tradycyjnych smaków czekała degustacja kujawskich przysmaków oraz potraw z ryb przygotowanych w ramach kampanii „Zdrowa Ryba”,
a także pokazy kulinarne w wykonaniu Roberta Sowy – szefa kuchni i autora
książek kucharskich.
Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Brześć Kujawski w roku 2012”. Tegoroczną zwyciężczynią okazała się Bogumiła Kralska z Wieńca, drugie miejsce na podium zajęła Anita
Burmistrza z Kąkowej Woli, a laureatką trzeciego miejsca została Barbara
Kisieliczyn z Brześcia Kujawskiego.
Na zakończenie święta plonów odbył się koncert zespołu Bayer Full i pokaz fajerwerków.
03.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii pogrzebowej
śp. Romana Czyżniewskiego, byłego wiceprezydenta Torunia, wieloletniego
pracownika Urzędu Marszałkowskiego, a wcześniej Urzędu Miasta Torunia.
Roman Czyżniewski pełnił funkcję wiceprezydenta Torunia w latach 1978-1982.
W latach 1975-1978 oraz 1983-1990 sprawował urząd kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Torunia. Był również Członkiem Rady Nadzorczej
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zasiadał w Radzie Programowej
Telewizji Kablowej Toruń. W ostatnim czasie obchodził 40-lecie pracy zawodowej.
03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść podpisał list intencyjny w sprawie budowy ścieżek rowerowych, które połączą trasy na terenie
Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, powiatu chełmińskiego oraz Torunia i powiatu toruńskiego. Ceremonia podpisania odbyła się w Urzędzie Miejskim w Koronowie (powiat bydgoski).
Projekt „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim
i mieście Bydgoszcz” zakłada budowę ok. 22 km tras, które połączą w jeden
ciąg już istniejące oraz aktualnie budowane ścieżki rowerowe w: Bydgoszczy,
powiecie bydgoskim, powiecie chełmińskim, Toruniu i powiecie toruńskim.
Umożliwi to bezpieczny przejazd rowerzystom trasą z Torunia poprzez Unisław,
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Dąbrowę Chełmińską, Bydgoszcz, Tryszczyn, Gościeradz, Samociążek do Pieczysk nad Zalewem Koronowskim. Długość powstałego w ten sposób szlaku
wyniesie blisko 100 km.
Liderem projektu jest Powiat Bydgoski, a partnerami Miasto Bydgoszcz oraz
Gminy: Unisław, Koronowo, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska. Planowany koszt
realizacji to ponad 8 mln zł. Otwarcie nowego szlaku zaplanowano na lipiec
2014 r.
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wspólnie ze wszystkimi gminami z terenu
powiatu już w 2010 roku zakończyło budowę ponad 33 km tras rowerowych.
Rowerzyści mogą też już korzystać z tras Tuchola-Świt-Tuchola oraz ŚliwiceŁobody powstałych w ramach projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”.
Prawie gotowe są też: budowany przez władze Bydgoszczy 7-kilometrowy trakt
z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku oraz 22-kilometrowa trasa
w Sępólnie Krajeńskim i gminie Więcbork, która połączy Jezioro Sępoleńskie
z Jeziorem Więcborskim. Wsparcie trafiło też na budowę ponad
4-kilometrowego odcinka trasy rowerowej w ramach projektu budowy infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Gopło (gmina Kruszwica).
Powiat Toruński w partnerstwie z lokalnymi samorządami i Lasami Państwowymi realizuje projekt budowy trzech ścieżek rowerowych o łącznej długości
niemal 70 km. Trakty o długości prawie 20 km powstają też w powiecie aleksandrowskim. Do budowy 3,7 kilometrowego odcinka szlaku rowerowego, który
będzie częścią Wiślanej Trasy Rowerowej przygotowują się również władze
Grudziądza.
Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe powstają też przy okazji realizacji
wielu projektów infrastrukturalnych związanych z budową i przebudową ulic
oraz dróg.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparcie trafiło między innymi na budowę ścieżek rowerowych od Podzamku Golubskiego do Owieczkowa w gminie Golub-Dobrzyń, z Nowych Dóbr przez Kolno do Górnych
Wymiarów w gminie Chełmno oraz z Krotoszyna do Sadłogoszczy w gminie
Barcin.
03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w Zespole Szkół Elektrycznych
we Włocławku.
Miejsce rozpoczęcia roku szkolnego nie było przypadkowe. Włocławski „Elektryk” to najlepsza szkoła techniczna na terenie miasta i druga w województwie.
Uroczystość rozpoczął gospodarz wydarzenia, dyrektor szkoły Piotr Człapiński,
który z dumą prezentował osiągnięcia uczniów i nauczycieli ZSEl.
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. generała Aleksandra Zawadzkiego (akt nadania imienia anulowano w 1991 r.) jako samoistna placówka oświatowa powołany został zarządzeniem z 15 lutego 1974 r. Tego samego roku ZSEl przeniesiono do nowo oddanego obiektu przy ul. Toruńskiej, który powstał jako inwestycja towarzysząca budowie Zakładów Azotowych Włocławek. W założeniu
cały obiekt miał być kombinatem szkół zawodowych z dominującymi kierunkami: elektrycznym oraz mechanicznym. Względy organizacyjne wymogły jednak podział na dwie odrębne placówki: Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół
Szkół Mechanicznych.
03.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika pamięci Polek i Polaków deportowanych do prac
niewolniczych w latach 1939-45. Ceremonia odbyła się na cmentarzu komunalnym w Koronowie.
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Ratując od zapomnienia pamięć tragicznych wojennych przeżyć Polaków na
cmentarzu komunalnym w Koronowie przy ulicy Przemysłowej uroczyście odsłonięto pomnik ku czci Polaków zmuszonych do niewolniczej pracy w czasach
II wojny światowej, który jest dokumentacją prawdy historycznej o losach Polaków. Po ceremonii dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Jana Pawła II, gdzie między innymi wręczono medale i dyplomy uznania.
03.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. ks. I. Posadzego
w Szadłowicach.
Po uroczystej inauguracji roku, uczniowie szadłowickiej podstawówki zaprezentowali zgromadzonym przygotowane przez siebie przedstawienie zatytułowane „Sfrustrowana nauczycielka na wakacjach”. Wydarzenie zakończyło
zwiedzanie budynku szkoły i przyszkolnej izby pamięci.
Początkowo szkoła w Szadłowicach była małym, drewnianym budynkiem.
Dopiero w 1902 roku, dzięki wsparciu proboszcza kościoła w Szadłowicach, powstała szkoła murowana zbudowana z pięknej czerwonej cegły. Placówka nosiła wiele nazw: najpierw była Szkołą Ludową, następnie Szkołą Elementarną,
później przyjęła nazwę Publicznej Powszechnej I i II Stopnia. Dzisiaj znana jest
jako Szkoła Podstawowa w Szadłowicach. Przez ponad 100 lat istnienia zmieniała swoje nazwy, by wreszcie w 2002 roku uzyskać zaszczytne imię swego
najwybitniejszego ucznia – ks. Ignacego Posadzego.
03.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w uroczystości przekazania przez płk. Artura Talika dowodzenia 2. Inowrocławskim Pułkiem Inżynieryjnym płk. Piotrowi Sołomonowowi.
Nowy dowódca 2. IPInż, płk Piotr Sołomonow, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Uczelnię ukończył w 1990 r. Zaraz po studiach trafił do Lęborka na stanowisko dowódcy plutonu w batalionie saperów.
Potem służył w 3 Pułku Drogowo-Mostowym we Włocławku, a także w 1. Korpusie Zmechanizowanym w Bydgoszczy. Uczestniczył w misjach w Iraku
i Afganistanie. Był dowódcą X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie. Od 2007 r. Piotr Sołomonow pełnił służbę w 16. Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku szefa wojsk inżynieryjnych dywizji. 1 września br.
minister obrony narodowej wyznaczył go na dowódcę 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego.
03.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich wziął udział w otwarciu Letniej Szkoły
Psychiatrii w Toruniu. Marszałek Piotr Całbecki objął przedsięwzięcie swoim
patronatem honorowym.
Obecna, druga edycja, poświęcona innowacjom w europejskiej opiece psychiatrycznej i metodom ich ewaluacji, zorganizowana została w Toruniu przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Letnia Szkoła Psychiatrii jest cyklicznym forum szkoleniowym młodych badaczy
z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej z Niemiec, Polski i Ukrainy, odbywającym się co roku w każdym z trzech krajów. Celem inicjatywy jest uruchomienie badań porównawczych dotyczących warunków funkcjonowania, rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie psychiatrii w służbie zdrowia
w poszczególnych krajach.
04.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w Gnieźnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, gdzie obaj marszałkowie pod-
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pisali 2 listy intencyjne: jeden dotyczący restytucji Szlaku Piastowskiego, a drugi
– podjęcia działań umożliwiających realizację inwestycji dotyczących budowy
s-5.
Szlak Piastowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych
w Polsce, może się stać jednym z kół zamachowych gospodarki turystycznej
naszego regionu. List intencyjny podpisany w tej sprawie przez gospodarzy regionów kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego to formalizacja trwającej już od
ponad roku współpracy tych województw, która ma na celu lepsze wykorzystanie potencjału tej historycznej trasy tematycznej. Wcześniej marszałkowie powołali radę programowo-naukową, której dorobkiem są propozycja uporządkowania zgodnie z europejskimi trendami w tej dziedzinie przestrzeni szlaku
i przeprowadzenie audytu turystycznego, będące punktem wyjścia do stworzenia spójnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. Zasadniczym celem
podpisanego listu intencyjnego jest rozwój i popularyzacja marki w powiązaniu
z pielęgnowaniem związanego ze szlakiem dziedzictwa kulturowego.
Natomiast w liście intencyjnym dotyczącym spraw infrastrukturalnych obaj włodarze regionów podkreślają, że przyszła s-5 to właściwe skomunikowanie obu
województw z autostradami A-1 i A-2, co ma duże znaczenie dla gospodarki
i rozwoju turystyki w naszej części kraju. Z informacji przekazanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że przygotowania
do budowy s-5 na odcinku między Bydgoszczą a węzłem autostradowym A-1
w Nowych Marzach postępują. Najbardziej zaawansowane są przygotowania
do budowy etapu Nowe Marzy-Świecie, dla którego opracowano już program
funkcjonalno-użytkowy, co oznacza, że po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej można będzie przystąpić do
realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
05.09. – Odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa. Więcej informacji
w sprawozdaniu z prac Zarządu Województwa.
05.09. – Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w ceremonii otwarcia Nowoczesnego Centrum Produkcyjno-Rozwojowego Apator S.A. w podtoruńskim Ostaszewie.
Apator – giełdowy producent liczników mediów i aparatury łącznikowej – rok
temu zaczął budowę nowej fabryki w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie pod Toruniem. Już w lutym ukończona była hala produkcyjna,
a w drugiej połowie marca zaczęła się przeprowadzka z dotychczasowej fabryki
przy ul. Żółkiewskiego w Toruniu. Najpierw przetransportowano do Ostaszewa
oddziały produkcji ograniczników przepięć oraz obróbki mechanicznej. Operacja
przenoszenia sprzętu z dawnego zakładu trwała też w kwietniu.
Fabrykę w Ostaszewie, nazwaną Nowoczesnym Centrum Produkcyjno-Rozwojowym, zaprojektowała pracownia Domino z Torunia, a wybudowała ją toruńska firma Marbud za 30,5 mln zł. Centrum ma 16,2 tys. m kw. powierzchni,
z czego 12 tys. m. kw. zajmują hale produkcyjne, a resztę – biura. Zastosowano
technologie nieszkodliwe dla środowiska: kolektory słoneczne, kotłownię na gaz
ziemny, układy do odzyskiwania ciepła. Można tam odzyskiwać wodę deszczową oraz prowadzić recykling odpadów. W Toruniu pozostanie siedziba Apatora oraz jedna z jego spółek-córek.
Grupa Apator jest dynamiczną polską grupą kapitałową, w której skład wchodzi
obecnie 9 spółek – 7 krajowych i 2 zagraniczne. Apator jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, z roku na rok odnotowuje rosnące przychody ze sprzedaży. Firma skupia swoją działalność w dwóch segmentach branży elektromaszynowej: pomiarowym i łącznikowym. Oferta spółek
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wchodzących w skład Grupy obejmuje urządzenia do pomiaru wszystkich nośników energii, takich jak: przedpłatowe i kredytowe liczniki energii elektrycznej,
ciepłomierze, gazomierze, wodomierze i czujniki temperatury.
06.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w Spotkaniu Instytucji
Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane m.in. z kwestią upadłości beneficjentów oraz prawnymi i finansowymi skutkami tych upadłości. Nie zabrakło
również prezentacji praktycznych doświadczeń dotyczących rozwiązania umowy, rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą oraz wszelkich konsekwencji
wynikających z przejścia w stan upadłości wykonawców lub generalnych wykonawców projektów infrastrukturalnych.
W spotkaniu wzięły udział instytucje zajmujące się wdrażaniem jednego z najważniejszych i największych programów operacyjnych w Polsce tj. Programu
Infrastruktura i Środowisko. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
07.09. – Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z Ambasadorem Japonii w RP
Makoto Yamanaka i Drugim Sekretarzem Ambasady ds. Ekonomii i Współpracy
Gospodarczej Daisuke Nagasaki.
Wizyta była ściśle kurtuazyjna i dotyczyła współpracy naszego Regionu z Krajem Kwitnącej Wiśni, szczególnie w kontekście polsko-japońskiej wymiany kulturalnej.
Makoto Yamanaka jest absolwentem Uniwersytetu Keiō oraz Amherst College
w Massachusetts. Rozpoczął karierę dyplomaty w 1974 r. Pracował w Departamencie ds. Azji, Departamencie ds. Europy, Departamencie Traktatów oraz
Departamencie Informacji i Analiz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio. Pełnił też misję w stałym przedstawicielstwie Japonii w Wiedniu oraz w placówkach zagranicznych, takich jak ambasady Japonii w USA, Tajlandii i Wielkiej Brytanii. Był również przewodniczącym Centrum OECD w Tokio w latach
1999-2002. Na stanowisko ambasadora w Polsce powołano go we wrześniu
2011 r. Przed przybyciem do naszego kraju, od września 2010 r. pełnił obowiązki ambasadora ds. współpracy naukowo-technicznej w Tokio. Od października 2007 r. do września 2010 r. piastował funkcję ambasadora Japonii w Singapurze. Był także konsulem generalnym Japonii w San Francisco od marca
2004 r. do sierpnia 2007 r.
07.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w uroczystości otwarcia
nowej hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie.
Hala widowiskowo-sportowa, która powstała w rejonie ulic Niezłomnych i Grobla, w sąsiedztwie stadionu miejskiego oraz kompleksu boisk Orlik, ma pomieścić 920 osób. Wymiary boiska to 25 na 47 m. W samej hali będą mieścić się
m.in. sale treningowe, sanitariaty, szatnie oraz punkt gastronomiczny. Przy
obiekcie zbudowano parking dla ponad 200 samochodów.
Wykonawcą rozpoczętej w 2010 r. inwestycji była firma Budopol z Bydgoszczy,
a podwykonawcą firma REBUD z Mogilna. Wartość zadania to 18,4 mln zł.
Na realizację przedsięwzięcia trafiło 5,5 mln zł dofinansowania z budżetu województwa. W późniejszym czasie przewiduje się także dobudowę kręgielni oraz
hotelu. Z nowej hali cieszą się z pewnością mogileńskie kluby sportowe: siatkarki Sokoła Mogilno, piłkarze i tenisiści stołowi Pogoni Mogilno, piłkarze naj-
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starszego klubu na terenie gminy KS Noteć Gębice oraz uczniowie mogileńskich szkół.
07.09. – Marszałek Piotr Całbecki i Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wzięli
udział w obchodach jubileuszu 50-lecia hodowli Gęsi Kołudzkiej, które odbyły
się w Kołudzie i Inowrocławiu.
Prace hodowlano-badawcze, rozpoczęte w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym, Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka
w 1962 r., zaowocowały wytworzeniem 2 rodów gęsi Białej Kołudzkiej, a z nich
międzyrodowego mieszańca p.n. „gęś owsiana”, który niezaprzeczalnie jest hitem polskiego drobiarstwa. Gęś Biała Kołudzka stanowi 98% populacji gęsi
w Polsce i jest jedynym polskim genotypem drobiu użytkowanym na skalę gospodarczą. Roczny eksport gęsiny wynosi około 22 tys. ton, natomiast od kilku
lat, m. in. dzięki aktywnej promocji, wzrasta na nią popyt w kraju. Niezaprzeczalnie gęś Biała Kołudzka jest znaczącym osiągnięciem polskiej myśli hodowlanej i narodowym dobrem.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Żninie w projekcie „Wielkie
grillowanie”, nad którym objął patronat honorowy.
W takcie wydarzenia najlepsi kucharze rywalizowali w konkursie na najlepsze
potrawy mięsne i rybne z grilla w I Mistrzostwach w Grillowaniu „Smoker”.
Nie zabrakło degustacji dla publiczności, konkursów, rozmów w tzw. Strefie
Ognia z kucharzami o tajnikach sztuki gotowania i przepisach kulinarnych, jak
również dobrej muzyki. Wieczór umilały muzyką żnińskie zespoły. Później swoje
największe przeboje zaprezentował zespół Żuki i gwiazda wieczoru – zespół
De Mono.
08.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Dniu Otwartym TVP Bydgoszcz z okazji jubileuszu 60-lecia Telewizji Polskiej i 18-lecia ośrodka
TVP Bydgoszcz.
Podczas uroczystości Marszałek Całbecki na ręce dyrektora bydgoskiego oddziału TVP Tomasza Pietraszaka wręczył srebrny Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców
W ramach wydarzenia przygotowano wiele atrakcji dla widzów. Oprócz zwiedzania ośrodka i zapoznawania się z telewizją „od kuchni” można było spotkać
się i porozmawiać z autorami najbardziej znanych programów, którzy przygotowali swoje stoiska tematyczne, a na scenie zagrały zespoły Roan i Żuki. Przygotowano konkursy z nagrodami, grochówkę i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Telewizja Polska swój pierwszy program nadała 60 lat temu. Historia bydgoskiego oddziału jest dużo krótsza, choć sympatycy mediów elektronicznych
wiedzą, że już w latach 50. powstały w Bydgoszczy społeczne inicjatywy mające na celu powołanie regionalnego ośrodka TVP. Do lat 90. tematy z terenu
trzech ówczesnych województw przygotowywało kilku dziennikarzy i pracowników technicznych.
Oficjalnie działanie ośrodka wiąże się z uruchomieniem 5 września 1994 r. codziennego, kilkugodzinnego programu. Obecnie w oddziale pracuje około stu
pracowników i współpracowników. Codziennie przygotowują kilka godzin programu, z których najchętniej oglądany jest program informacyjny „Zbliżenia”.
Dziennikarze przygotowują materiały nie tylko na antenę regionalną, ale i ogólnopolskie.
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08.09. – Marszałek Piotr Całbecki wręczył złoty Medal Marszałka Województwa
Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis Kornelowi Morawieckiemu
w uznaniu zasług za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Kornel Morawiecki to urodzony w Warszawie zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej,
doktor fizyki i nauczyciel akademicki. Odznaczony w 1988 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pełną poświęcenia działalność dla idei wolności i niepodległości Polski oraz w 2010 r. Krzyżem Solidarności Walczącej
za działalność w strukturach Solidarności Walczącej.
08.09. – Wicemarszałek Dariusz Kurzawa uczestniczył w wojewódzkiej inauguracji polskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, których tegoroczne hasło brzmiało: „Tajemnice codzienności”. Inauguracja odbyła się w Muzeum
Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
EDD to wspólny dla zjednoczonej Europy projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Idea pojawiła się jeszcze w latach 80-tych XX wieku. Ostatecznie EDD ustanowiono
w 1991 roku, a Polska włączyła się w tę inicjatywę dwa lata później. Celem wydarzenia jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez imprezy kierowane do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Co roku
we wrześniu organizatorzy udostępniają zwiedzającym zabytki i miejsca kultury,
przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje i wiele innych
imprez o różnorodnym charakterze.
Ogólnopolska inauguracja odbyła się w skansenie w Maurzycach (województwo
łódzkie), w którym prezentowana jest cenna architektura wiejska i sakralna ziem
dawnego Księstwa Łowickiego.
09.09. – Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w 29. Międzynarodowym Sympozjum na temat Chromatografii w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gościem specjalnym spotkania była prof. Ada Yonath, laureatka Nagrody
Nobla z dziedziny chemii w roku 2009, która wygłosiła wykład inauguracyjny.
Organizatorem Sympozjum była Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK
– z prof. Bogusławem Buszewskim na czele, który pełni funkcję prezydenta
Europejskiego Towarzystwa Technik Separacyjnych (EuSSS) – Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej PAN.
Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne po raz pierwszy miało miejsce
w kraju z Europy Centralnej i Środkowej. Spotkali się na nim teoretycy i praktycy, aby podsumować osiągnięcia w jednej z najbardziej rozpowszechnionych
w chemii analitycznej technice – chromatografii i jej pokrewnych technikach.
W ramach debaty przedstawiono 600 posterów prezentujących prace badaczy
z 57 krajów. Uzupełnieniem programu były także warsztaty szkoleniowe dla ponad 120 młodych adeptów chromatografii oraz sesje prezentacji najnowszej
aparatury pomiarowej. Integralną część sympozjum stanowiła wystawa sprzętu i
odczynników, jak również literatury fachowej i książek, w której wzięło udział
30 wystawców.
Chromatografia to technika separacyjna, która w sposób jakościowy i ilościowy
pozwala oznaczać na poziomie śladów całą gamę związków chemicznych. Kolebką tej techniki jest Polska, a jej twórca – Mikhail S. Tswett, profesor botaniki
Uniwersytetu Warszawskiego – nie spodziewał się, że odkryta przez niego
technika analityczna odegra tak doniosłą rolę oraz stanie się jedną z najnowocześniejszych i najbardziej rozpowszechnionych. Podobnie pochodzący z Wąbrzeźna Walter Nernst (laureat Nagrody Nobla) nie zdawał sobie sprawy,
że prawo, które zostało przez niego sformułowane, stanowiące m.in. podstawę
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teoretyczną dla chromatografii, będzie skutkowało takimi konsekwencjami
w opisie zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie.
09.09. – Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść uczestniczył w Festynie Archeologicznym „Wehikuł Czasu”, który odbył się na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa. Imprezę zorganizowały Stowarzyszenie Ziemia Izbicka oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.
Uczestnicy festynu mogli przyjrzeć się bliżej życiu w epoce neolitu. Na stanowiskach prezentowane były formy rzemiosła i życia codziennego w osadzie m.in.
pokazy krzemieniarstwa, rogownictwa i bursztyniarstwa (w tym obróbka, wyrób
narzędzi, broni i ozdób) oraz pokaz tkania i wyrobu ubiorów. Można było także
zobaczyć pełną gamę wzorów naczyń glinianych i poznać technikę ich wytwarzania. Ciekawostką była także prezentacja wypalania ceramiki.
Podczas festynu jego uczestnicy imprezy mogli spróbować samodzielnie zbudować chatę, zobaczyć, jakimi przedmiotami codziennego użytku posługiwały
się gospodynie, a jakimi mężczyźni podczas polowania na zwierzynę, czy też
przy łowieniu ryb. Można było również przyjrzeć się, jak radził sobie człowiek
podczas wędrówki bądź na polowaniu.
10.09. – Marszałek Piotr Całbecki otworzył dziesiąte już w naszym regionie
przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astrobaza Kopernik przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Świeciu.
W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci
nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim zbudowano w sumie 14 astrobaz. Placówki te
świetnie sprawdzają się w nauce przedmiotów ścisłych, to również wielka atrakcja dla mieszkańców regionu, którzy pod okiem specjalistów mogą spojrzeć
w niebo za pomocą nowoczesnych instrumentów.
Budynki astrobaz mają kształt typowego obserwatorium astronomicznego –
powstały na planie koła o średnicy około 10 m. W obserwatorium o wysokości
około 8 m znalazły się trzy funkcjonalne kondygnacje, na których znajdują się:
sterownia ze stanowiskami komputerowymi, toaleta i magazynki na sprzęt, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Główny element wyposażenia to automatyczny teleskop Meade LX 200 14’’. Również kopuła obserwatorium o średnicy 4 m jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza jej zdalne
zamykanie i otwieranie oraz możliwość podążania za teleskopem. Obserwacje
przy użyciu mniejszych od teleskopu głównego instrumentów mogą być też
prowadzone na tarasie budynku. Pozostałe elementy wyposażenia to m.in.: teleskop słoneczny Coronado PST 40/400, lornetka z piętnastokrotnym powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
Do wszystkich astrobaz w Kujawsko-Pomorskiem trafiła już kolejna partia instrumentów i pomocy dydaktycznych – jedenaście teleskopów dla każdego obserwatorium, a oprócz tego cyfrowe stacje pogody, lornetki oraz fachowa literatura astronomiczna.
Astrobazy wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem powstały dzięki wsparciu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt budowy i zakupu wyposażenia obserwatorium to 299 tys. zł.
Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 4,2 mln zł.
Obserwatoria rozpoczęły już działalność w: Gniewkowie (powiat inowrocławski),
Radziejowie, Jabłonowie Pomorskim, Brodnicy, Dobrzyniu nad Wisłą (powiat
lipnowski), Inowrocławiu, Kruszwicy (powiat inowrocławski), Golubiu-Dobrzyniu
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i Rypinie. Kolejne astrobazy powstają też w: Gostycynie, Żninie, Unisławiu
i Złejwsi Wielkiej.
.
10.09. – Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w Gali Regionalnej Konkursu Lodołamacze 2012, która odbyła się w Galerii Miejskiej BWA Bydgoszczy. Organizatorem przedsięwzięcia, nad którym patronat objął Marszałek Całbecki, była Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
W tegorocznej edycji uczestniczyło w całym kraju 330 firm z otwartego i chronionego rynku pracy oraz instytucji i organizacji. W Kujawsko-Pomorskiem
do konkursu zgłosiło się 30 firm.
Ocenie podlegały m.in.: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, liczba
nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury zakładu, a także działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Statuetki Lodołamacza wręczone zostały
w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy i osoba niepełnosprawna oraz pracodawca nieprzedsiębiorca. W pierwszej kategorii zwyciężyła Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej Tuchmet z Tucholi, drugą lokatę zajęła firma Holkap Sp. z o.o. z Bydgoszczy, trzecie miejsce przyznano
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Koronowa, a wyróżnieniem uhonorowano Zakład Aktywności Zawodowej „Mango” w Wąbrzeźnie. W kategorii
„Otwarty rynek pracy” zdobywcą I miejsca okazało się Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” sp. z o.o. w Inowrocławiu, a wyróżnienie przyznano Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „Krukowiak” z Brześcia Kujawskiego i firmie Wita Krystyna Jabłońska Usługi Rehabilitacyjne we Włocławku. W trzeciej kategorii zwycięzcą okazała się Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Ponadto Kapituła uhonorowała statuetką Superlodołamacza Spółdzielnię
Socjalną „Kreatywni” z Bydgoszczy, a statuetką Lodołamacza Specjalnego Ewę
Ślósarek, Kierownik Wydziału Instrumentów Rynku Pracy PUP Toruń.
Zwycięzcy pierwszego, regionalnego etapu automatycznie przechodzą do etapu
centralnego, w którym kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2012, których poznamy 27 września br. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizując konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze” już od 7 lat wyróżnia i nagradza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych dają dobry przykład innym, przełamując tym
samym bariery i stereotypy.
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