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punkty informacyjne Funduszy europejskich  
zapraszają do udziału w konkursie!  
Odpowiedz na pytanie i wygraj odtwarzacz mp4! Szczegóły na stronie 
www.mojregion.eu w zakładce Punkty Informacyjne.

zachowaj to wydawnictwo, z nim masz szanse na nagrody! 
aż 20 konkursów!
Więcej na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu 
w zakładce „Konkursy i regulaminy”. 

zapraszamy do punktów informacyjnych Funduszy europejskich 

główny punkt informacyjny Funduszy europejskich 
ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel.: 56 62 18 341, 56 62 18 409  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
tel.: 56 656 10 50, 56 656 10 55, 56 656 11 00
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

punkt informacyjny Funduszy europejskich w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
tel.: 52 321 40 59  ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

Konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
● doradzają w zakresie możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej  
ze środków europejskich ● udzielają konsultacji w zakresie procedur, a także 
warunków i kryteriów dofinansowania projektu ● informują o wymogach formalnych 
rozliczania projektów ● organizują spotkania informacyjne i szkolenia ● udzielają 
konsultacji podczas dyżurów w urzędach gmin i miast oraz starostwach powiatowych, 
a także na stoiskach funduszowych podczas plenerowych imprez promocyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
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szanowni państwo,

piotr całbecki
marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego

publikacją na temat związanych z zaangażowaniem środków pomocowych Unii Europejskiej przemian, 
jakie dokonały się w obu stolicach województwa oraz powiatach bydgoskim i toruńskim, zamykamy cykl 
wydawnictw, które pozwalają na ocenę dorobku inwestycyjnego lat 2007-2013. Wszyscy musimy przyznać, 
że ostatnie siedem lat było czasem ważącej modernizacji regionu. Kujawsko-Pomorskie stało się wielkim 
placem budowy. Z różnych brukselskich funduszy otrzymaliśmy w tym czasie 4 miliardy złotych. 

Skutki ambitnie zakrojonego procesu modernizacyjnego są najbardziej widoczne przede wszystkim właśnie 
w aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Nic dziwnego. To Bydgoszcz z Toruniem są naszym regionalnym 
ośrodkiem wzrostu, skupiającym metropolitalne funkcje ekonomiczne, administracyjne, akademickie 
i naukowe, funkcje kulturalne oraz te, które łączą się z usługami społecznymi na najwyższym poziomie. 
Z satysfakcją podkreślam, że działające tu samorządy, biznes, organizacje obywatelskie, a także 
mieszkańcy tego obszaru dobrze wykorzystują szanse związane ze strumieniem europejskich środków. 
Wymienię tylko najbardziej spektakularne przedsięwzięcia: bydgoską Trasę Uniwersytecką, nowy 
most w Toruniu, wchodzące obecnie w fazę realizacji BiT City, nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Bydgoszczy i PARIS w Centrum Onkologii, nowe obiekty i nowoczesne laboratoria naszych 
uczelni. Przedsiębiorcy tego rejonu otrzymali 200 milionów złotych w postaci bezzwrotnych dotacji 
inwestycyjnych.

Samorządowcom, środowiskom akademickim i biznesowym, medycznym i kulturalnym, środowiskom 
skupionym wokół organizacji pozarządowych, wszystkim Państwu aktywnym społecznie i publicznie 
serdecznie dziękuję za zaangażowanie na rzecz rozwoju i przemian, które są naszym  
wspólnym sukcesem. 
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Metropolia bydgosko-toruńska  
to nie tylko Bydgoszcz oraz Toruń 
i ponad pół miliona mieszkańców tych 
miast. Między nimi bowiem rozpościera 
się obszar powiatów toruńskiego 
i bydgoskiego, które łączą oba miasta. 
Praca ponad 200 tysięcy mieszkańców 
powiatów ziemskich także buduje 
powstającą metropolię, a ich życie 
jest nierozerwalnie z nią związane. 
Myśląc o metropolii nie patrzymy na 
granice administracyjne – szukamy 
rozwiązań, które prowadzą do 
równomiernego rozwoju całego obszaru 
metropolitalnego i przynoszą wymierne 
korzyści dla całego regionu.

mirosław graczyk
starosta toruński

michał zaleski
prezydent  
miasta torunia 

rafał Bruski
prezydent  
miasta Bydgoszczy

Oba ośrodki: Toruń i Bydgoszcz,  
ze względu na położenie geograficzne 
i uwarunkowania ekonomiczne, w sposób 
naturalny zdane są na współpracę. 
Jestem przekonany, że konsolidacja 
dwóch największych miast w regionie 
przyciągnie inwestorów i pozwoli 
zdobyć znaczne zewnętrzne środki 
finansowe na ich rozwój. W Toruniu 
nigdy nie zwątpiliśmy w sens tych słów. 
Z uznaniem zatem odbieramy potencjał 
Bydgoszczy oraz mobilność i rozwój 
powiatów bydgoskiego i toruńskiego. 
Zachowujemy pewność, że także Toruń 
wniesie do metropolii swój niezastąpiony 
wkład. Gwarancją tej pewności jest 
dotychczasowa kooperacja firm, instytucji 
oraz uczelni Bydgoszczy i Torunia, a także 
samorządów gmin. W Toruniu odbieramy 
ją jako zadatek wspólnego i oczekiwanego 
osiągnięcia celu: rychłego powstania 
metropolii bydgosko-toruńskiej.

Bydgoszcz jako największe miasto 
Regionu praktycznie we wszystkich 
sferach życia miasta w ramach 
przyznanych środków unijnych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
przygotowała i zrealizowała znaczące 
inwestycje:w zakresie infrastruktury 
– Trasę Uniwersytecką, rewitalizacji 
– Wyspę Młyńską, rozpoczynamy 
budowę Tramwaju do Fordonu. Jesteśmy 
w przededniu nowej perspektywy unijnej 
i jako gospodarz Bydgoszczy liczę, że 
przyznana nam kwota na inwestycje 
będzie kilkukrotnie wyższa niż  
w 2007-2013. Na pewno maksymalnie  
ją wykorzystamy. Bo silna Bydgoszcz 
to silny Region. 

W powiecie bydgoskim, dzięki 
właściwemu wykorzystaniu funduszy 
europejskich będących w dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego, dokonały się 
w ostatnich latach ogromne zmiany.  
Mają w tym swój udział wszystkie 
samorządy – gmin i powiatowy 
– przedsiębiorcy oraz różnego rodzaju 
organizacje działające w regionie. 
Dobrze wykorzystując pozyskane środki 
unijne, w dużym stopniu wpływają na 
przyspieszenie rozwoju naszego regionu. 
Efekty osiągane przez inwestycje 
dofinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego to wynik 
ciężkiej pracy zespołów tworzących 
i wdrażających projekty. 

wojciech porzych
starosta bydgoski
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Bit city to koordynowane przez samorząd województwa kompleksowe 
przedsięwzięcie dotyczące komunikacyjnego zintegrowania obu stolic 
województwa, łączące szybką kolej i powiązane ze sobą systemy komunikacji 
publicznej obu miast. Obejmuje wiele związanych ze sobą i uzupełniających 
się inwestycji – od rewitalizacji linii kolejowej i budowy linii tramwajowej, 
poprzez zakup nowoczesnego taboru i budowę platform przesiadkowych,  
po jeden wspólny bilet metropolitalny na pociąg i środki komunikacji 
publicznej. Łączna wartość inwestycji, które zostaną zakończone najpóźniej 
w połowie 2015 roku, to blisko miliard złotych. Ich realizacja jest możliwa 
dzięki koncepcjom i staraniom marszałkowskiej administracji regionu.

BiT City – przyszły komunikacyjny krwiobieg aglomeracji bydgosko-toruńskiej  
– to systemowe rozwiązania służące także mieszkańcom powiatów bydgoskiego 
i toruńskiego. I to nie tylko dlatego, że wielu z nich pracuje lub uczy się w Toruniu 
lub Bydgoszczy – oba miasta są newralgicznymi węzłami komunikacyjnymi.

Ten wizjonerski, unikatowy w skali kraju projekt – ze względu 
na spory zakres zamierzeń podzielony na sześć odrębnych 
przedsięwzięć - wchodzi obecnie w etap realizacyjny. Pierwszym 
tego znakiem jest gotowy już wiadukt pod linią kolejową Bydgoszcz-
toruń w solcu kujawskim. Wkrótce ruszy też budowa linii 
tramwajowej łączącej bydgoski Fordon z centrum miasta  
– wybrane w przetargu konsorcjum zbuduje linię w dwa lata. 

iNFrastruktura

– Budowa wiaduktu kolejowego w Solcu 
Kujawskim, dofinansowana przez Marszałka,  
to bardzo ważna i potrzebna inwestycja! 
Usprawnia ona komunikację kolejową i znacznie 
ułatwia przemieszczanie się pieszym.  
Bardzo się cieszę, że znaleziono na to środki!

krystyna gacka z solca kujawskiego

KONKURS: Dla miłośników muzyki poważnej 
mamy płyty grupy Eljazz i Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej „In the rhythm of Chopin”. Czekają 
one na pierwszych 10 osób, które 19 listopada 
o godzinie 12 zadzwonią pod numer 56 62 18 562.  
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Istotnym elementem węzła komunikacyjnego aglomeracji 
bydgosko-toruńskiej, kluczowego w Kujawsko-Pomorskiem, 
jest regionalny port lotniczy w Bydgoszczy. Musimy 
utrzymać i rozwijać lotnisko dla inwestycyjnej i turystycznej 
atrakcyjności regionu. Samorząd województwa, które 
jest większościowym udziałowcem PLB SA, uznaje jego 
modernizację za szczególnie ważną. Dzięki realizacji  
pakietu zintegrowanych inwestycji bydgoskie lotnisko  
ma szanse stać się nowoczesnym, spełniającym najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. Inwestycje trwają.  
W tym roku między innymi wyremontowano tu płytę 
postojową i zmodernizowano system oświetlenia. 

Finiszują także prace na 
najważniejszym i największym  
w Kujawsko-Pomorskiem 
drogowym placu budowy, czyli 
naszym odcinku autostrady a-1. 
Ma być gotowa w pierwszych 
miesiącach przyszłego roku. 

Także trasa uniwersytecka będzie gotowa 
jeszcze w tym roku. 1600-metrowe przedłużenie 
ulicy Ogińskiego, dwujezdniowe, w większości 
na obiektach inżynierskich, czyli estakadach 
dojazdowych i moście przez Brdę, powstało dzięki 
środkom RPO WKP. Wartość samej dotacji to 93 
miliony złotych. 

KONKURS: Przygotuj program wycieczki po inwestycjach z terenu powiatu 
bydgoskiego i toruńskiego (program zwiedzania, premiowane będą zdjęcia). 
Plan objazdu uwzględniający inwestycje zrealizowane w ramach RPO WK-P 
wyślij na adres Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń do 20 listopada. Autor najlepszego pomysłu poleci z osobą 
towarzyszącą do Londynu. Regulamin konkursu dostępny na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

Do najwyższej rangi przedsięwzięć należy też zaliczyć budowę nowego mostu 
w toruniu i budowę Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Na nową przeprawę 
torunianie czekali z utęsknieniem od wielu lat, a teraz z satysfakcją śledzą kolejne 
etapy spektakularnej inwestycji. Otwarcie w grudniu. 
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– Dzięki środkom 
z RPO WK-P zmieniła 
się estetyka dróg 
w centrum miasta. 
Przebudowa ulic 
znacznie poprawia 

komfort prowadzenia pojazdu, jednak 
również piesi i rowerzyści doceniają  
tę inwestycję. 
mirosław grubiński z chełmży

Wśród ważnych dla szeroko rozumianej aglomeracji bydgosko-
toruńskiej inwestycji infrastrukturalnych są też zakończona 
w listopadzie 2012 budowa linii tramwajowej łączącej centrum 
Bydgoszczy z głównym dworcem kolejowym, uzupełniona 
o przebudowę ulic w tym rejonie, oraz dwa przedsięwzięcia toruńskie 
– budowa trasy Średnicowej i przebudowa ulicy Nieszawskiej.  
Źródłem finansowania wszystkich trzech projektów jest RPO WK-P.

Budowa toruńskiej Średnicówki ruszyła z impetem 
kilka miesięcy temu. Pierwszy etap to 1,5-kilometrowy 
odcinek nowej drogi łączącej Szosę Chełmińską z ulicą 
Grudziądzką, z dwiema dwupasmowymi jezdniami, 
chodnikami i ścieżkami rowerowymi, rondami 
i standardowymi skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. 
Wartość wsparcia to blisko 29 milionów złotych. 

Bydgoszcz otrzymała na swoje przedsięwzięcie – wpisujące się 
w krajowy i europejski renesans tramwajów – 34 miliony złotych. 
Nowe tory mają 1750 metrów długości, zmodernizowane jezdnie to 
łącznie 2 kilometry.

Rozpoczęta na początku 
roku przebudowa ulicy 
Nieszawskiej w Toruniu 
oznacza w istocie położenie 
nowej trzykilometrowej jezdni. 
Powstają tu też chodnik 
i ścieżka rowerowa, staną nowe 
latarnie. Otwarcie wiosną 2014. 
Wartość wsparcia to  
4 miliony złotych.

Do końca roku powinny zakończyć się prace nad studium techniczno-
ekonomiczno-środowiskowym dotyczącym obwodnicy chełmży, określającym 
optymalny korytarz, którym poprowadzona zostanie nowa trasa omijająca 
miasto. Otworzy to drogę do budowy obwodnicy w następnych latach. 
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Środki finansowe Unii Europejskiej, którymi dysponują samorządowe władze 
województwa odmieniają oblicze kujawsko-pomorskich miast, miasteczek 
i wsi. Dzięki zaangażowaniu samorządów i społeczności lokalnych wypiękniały 
centra naszych miejscowości, nowy blask zyskało wiele historycznych 
obiektów, przybyło też przyjaznych mieszkańcom i turystom miejsc rekreacji. 

Bydgoszcz i Toruń są największymi beneficjentami wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
przeznaczonego na rewitalizację zdegradowanych części miast. Kwota dla 
miasta nad Brdą wynosi 76 milionów złotych, a dla grodu Kopernika ponad  
39 milionów złotych. Środki na rewitalizację trafiły także do Chełmży, Koronowa 
i Solca Kujawskiego. Lista wszystkich projektów dotyczących rewitalizacji  
na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu.  

W Toruniu jednym z największych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych jest projekt odnowy i zagospodarowania 
przestrzeni publicznej na reprezentacyjnym deptaku 
miasta, ulicach szerokiej i królowej jadwigi. Wielkim 
sukcesem Torunia jest także zakrojona z wizją i rozmachem 
rewitalizacja Bydgoskiego Przedmieścia, która objęła  
między innymi przebudowę ulicy mickiewicza.

piękniejsze centra miast 
Najsłynniejszym bydgoskim projektem jest odnowa wyspy młyńskiej, 
która stała się chętnie odwiedzaną enklawą rekreacyjną w sercu miasta. 
Przedsięwzięcie objęło także budowę wizjonersko zaprojektowanej Przystani 
Bydgoszcz. W ramach innej inwestycji – projektu „Bydgoski Węzeł Wodny”  
– trwa rewitalizacja bulwarów i nabrzeży. Wsparcie trafiło także rewitalizację 
ulicy Dworcowej oraz przebudowę ulicy Marszałka Focha.

– Dzięki środkom z RPO WK-P w Bydgoszczy 
odnowiono między innymi Wyspę Młyńską,  
która z roku na rok jest coraz piękniejsza! 
Bardzo cieszę się, że zadbano również o osoby 
niepełnosprawne, które także mogą podziwiać  
tę nową wizytówkę Bydgoszczy.

dorota olszewska z Bydgoszczy
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W Koronowie prawie 2,4 miliona złotych 
z naszego Regionalnego Programu 
Operacyjnego trafiło na przebudowę ulic 
w starej części miasta.

– Remont rynku to według 
mnie najważniejsza inwestycja 
w Koronowie wsparta ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  
Teraz jest on nie tylko piękną wizytówką naszego 
miasta, ale także służy miejscowej społeczności  
– odbywają się tutaj różne imprezy.

Oddanie do 
użytku nowego 
wiaduktu w Solcu 
Kujawskim, który 
powstał w ramach 
realizacji projektu 
infrastrukturalnego 
BiT City, rozwiązało 
jeden z najbardziej 
palących problemów 
lokalnej społeczności, 
jakim był powodujący 
długie kolejki 
samochodów szlaban 
na przejeździe 
kolejowym. 

Władze Chełmży 
podjęły się 
kompleksowej 
rewitalizacji strefy 
śródmiejskiej, 
która objęła szereg 
prac związanych 
z zagospodarowaniem 
malowniczych 
terenów nad jeziorem.

KONKURS: Do wygrania dwie podwójne 
wejściówki do Teatru Wilama Horzycy w Toruniu! 
Aby je zdobyć należy zadzwonić 14 listopada 
o godzinie 10 pod numer 56 62 18 562.  
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Historyczne budynki w nowej odsłonie
Środki z naszego RPO pozwoliły także przywrócić blask zabytkom 
oraz zaniedbanym gmachom. W Bydgoszczy remont konserwatorski 
elewacji i wnętrz przeszedł gmach Akademii Muzycznej, odnowiono 
fasadę zespołu szkół plastycznych im. leona wyczółkowskiego, 
a budynek przy ulicy Marcinkowskiego przebudowano na Miejskie 
Centrum Kultury. W Toruniu rewitalizację przeszedł Dwór Artusa, 
wyremontowano budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 
Przedzamcze oraz elewację i dach i liceum ogólnokształcącego. 
W Solcu Kujawskim wsparcie trafiło na rozbudowę Centrum 
Kultury oraz adaptację budynku po byłej hali targowej na centrum 
aktywności i edukacji.

KONKURS: Stwórz mapę atrakcji twojego 
powiatu (lub wspólną dla powiatów bydgoskiego 
i toruńskiego) zawierającą inwestycje realizowane 
w ramach RPO WK-P (graficzna, rysunkowa, 
z legendą) i prześlij do 29 listopada na adres 
razemdlaregionu@kujawsko-pomorskie.pl  
lub Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, 
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „mapa 
atrakcji”. Autor najlepszej pracy otrzyma w nagrodę 
dwudniowy pobyt w sanatorium w Ciechocinku. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

DZIENNIK TORUŃSKI
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z myślą o rekreacji
Przyjazna mieszkańcom przestrzeń publiczna to także odpowiadające potrzebom starszych 
i młodszych pokoleń miejsca rekreacji i wypoczynku. Wśród bydgoskich projektów rewitalizacyjnych 
warto wymienić przede wszystkim odbudowę historycznej fontanny potop oraz towarzyszące jej 
uporządkowanie rejonu placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego. Wsparcie w ramach RPO 
trafiło też na budowę pawilonu terrarium i akwarium w Ogrodzie Fauny Polskiej w bydgoskim 
Myślęcinku. W Toruniu dzięki środkom rozdysponowanym przez Urząd Marszałkowski możliwe były 
prace rewitalizacyjne w parku miejskim na Bydgoskim przedmieściu i sąsiadującym z nim Ogrodzie 
Zoobotanicznym. W Solcu Kujawskim w ramach projektu rewitalizacji powstało miasteczko 
komunikacyjne w parku. Rekreacji służą też nowe obiekty nad jeziorem w chełmży. 

KONKURS: Przyślij nam swoje zdjęcie na tle 
inwestycji realizowanej w ramach RPO WK-P 
w twojej miejscowości i wygraj zaproszenie  
na trzy dni do Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
Wilga w Górznie. Na zgłoszenia czekamy  
do 28 listopada – zdjęcia prosimy przesyłać na 
adres razemdlaregionu@kujawsko-pomorskie.pl 
lub Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego 
trafia też na ożywienie przestrzeni publicznej 
w mniejszych miejscowościach regionu.  
To środki na budowę i modernizację ważnych dla 
lokalnych społeczności ulic, świetlic wiejskich, 
ośrodków kultury, bibliotek, ścieżek rowerowych 
i obiektów sportowych. Tylko w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację około 
170 przedsięwzięć w powiatach bydgoskim 
i toruńskim trafiły ponad 24 miliony złotych. Lista 
wszystkich inwestycji jest dostępna na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu.  

W ramach finansowanego 
z naszego RPO projektu budowy 
ścieżek rowerowych, w różnych 
częściach powiatu bydgoskiego 
powstały ponad 33 kilometry 
tras dla miłośników dwóch kółek. 
Drogi dla rowerzystów powstają 
też w ramach projektów 
realizowanych na terenie 
powiatu toruńskiego. Obejmują 
budowę traktów z Torunia do 
Unisławia, Osieka oraz Chełmży 
z odgałęzieniem do Kamionek.

Instalacja ponad 1,8 tysiąca 
solarnych systemów ogrzewania 
wody na domach i obiektach 
użyteczności publicznej to 
założenia współfinansowanych 
w ramach naszego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego projektów 
realizowanych przez gminy 
Łubianka, Chełmża i Łysomice. 
To tania i ekologiczna energia, 
z której już korzystają  
tysiące mieszkańców.

ulica juliusza słowackiego w Niemczu w gminie 
Osielsko, zbudowana w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Rozdysponowane przez Urząd Marszałkowski środki 
trafiły też na budowę ciągów komunikacyjnych między 
innymi w Zielonce w gminie Białe Błota, Olimpinie i Brzozie 
w gminie Nowa Wieś Wielka oraz Łysomicach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

KONKURS: Dla czterech pierwszych osób, które 15 listopada o godzinie 13 zadzwonią  
pod numer 56 62 18 562 mamy rodzinne wejściówki do Muzeum Etnograficznego w Toruniu.  
Z nimi zwiedzisz wszystkie aktualne ekspozycje! Regulamin konkursu dostępny na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2007-2013. 

Instytucja odpowiedzialna za treść materiału: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świetlica wiejska w makowiskach 
w gminie Solec Kujawski rozbudowana 
dzięki wsparciu w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie z budżetu województwa oraz Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich trafiło również 
na budowę dziesiątek placów zabaw i miejsc 
rekreacji w małych miejscowościach regionu.  
Jednym z nich jest plac zabaw we wtelnie 
w gminie Koronowo.

zespół pałacowo-parkowy w turznie w gminie Łysomice, przebudowany i zaadaptowany 
na nowoczesny hotel dzięki dofinansowaniu w ramach naszego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Takie wsparcie trafiło też między innymi na rozbudowę hotelu Gazdówka 
w Żołędowie w gminie Osielsko oraz hotelu Rubbens w gminie Łysomice.
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Urząd Marszałkowski wspiera instytucje kultury 
przekazując fundusze na modernizację infrastruktury 
oraz budowę nowych obiektów. Ponad 55 milionów złotych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przekazaliśmy na budowę 
wielofunkcyjnej sali widowiskowo-koncertowej na 
toruńskich Jordankach, która umożliwi między innymi 
wystawianie sztuk teatralnych, operowych i musicali, 
projekcje filmów oraz organizację kongresów i konferencji.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Bydgoszcz może pochwalić się pierwszym w Polsce muzeum wodociągów 
i kanalizacji. Na remont i dostosowanie do potrzeb muzealnych zabytkowych obiektów 
hali pomp i wieży ciśnień Urząd Marszałkowski przekazał 6,3 miliona złotych.

Na gości czeka też wyjątkowe exploseum 
– centrum techniki wojennej dag 
Fabrik Bromberg, które powstało dzięki 
5 milionom złotych wsparcia z naszego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
W odrestaurowanych i przystosowanych 
do celów wystawienniczych obiektach 
dawnej niemieckiej fabryki zbrojeniowej 
działa interaktywne muzeum poświęcone 
dziejom techniki i uzbrojenia.

W Wielkiej Nieszawce powstaje unikatowy w skali kraju 
olęderski park etnograficzny w miejscu dawnych osad 
mennonickich. Urząd Marszałkowski przekazał na utworzenie 
parku 10 milionów złotych. Park etnograficzny w Wielkiej 
Nieszawce będzie oddziałem muzeum etnograficznego 
w toruniu, które jest finansowane ze środków samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Wśród wielu inwestycji dofinansowanych  
z RPO WK-P najbardziej doceniam te, które 
wpływają na rozwój kultury w naszym mieście. 
Nie mogę się doczekać otwarcia sali koncertowej 
na Jordankach, bo nasze miasto potrzebuje 
takiego obiektu!

iwona murawska z torunia
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Urząd Marszałkowski 
systematycznie 
wspiera kompleksową 
rewaloryzację zespołu 
pałacowo-parkowego 
w ostromecku. 
W ramach projektu 
„Ostromecko – 
cztery pory roku” 
przekazaliśmy  
4,7 miliona złotych 
na renowację dwóch 
pałaców z XVIII i XIX w.

Dzięki 13,4 milionom złotych przekazanym przez Urząd 
Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, całkowicie odrestaurowane 
będą młyny Richtera w Toruniu. W odnowionych wnętrzach znajdzie 
się siedziba międzynarodowego centrum spotkań młodzieży oraz 
centrum Nowoczesności młyn wiedzy łączącego naukę ze sztuką 
w rozmaitych formach przekazu.

KONKURS: Ułóż wiersz o Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu! 
Utwór musi spełniać jednak pewne kryteria 
– jego objętość nie może przekraczać dwóch 
czterowersowych zwrotek, można korzystać  
tylko ze słów młyn, koło, gra, pomidorówka, Wisła, 
kosmos. Autorzy dwóch najlepszych wierszy 
otrzymają zestawy upominków od Centrum.  
Na prace czekamy do 22 listopada pod adresem 
Urząd Marszałkowski, Biuro Prasowe,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.  
Regulamin konkursu dostępny na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

– W ciągu kilku ostatnich lat Toruń bardzo się zmienił 
na lepsze dzięki wielu inwestycjom dofinansowanym 
przez Urząd Marszałkowski. Najbardziej cieszę się 
z powstania Międzynarodowego Centrum Spotkań 
Młodzieży. Ta instytucja przyciągnie do Torunia 
wielu młodych ludzi.

michał Breński z torunia

Przekazaliśmy także 5,5 miliona złotych 
na remont siedziby wojewódzkiego 
ośrodka kultury i sztuki „stara 
ochronka” w Bydgoszczy. Od lipca 2012 
trwa kapitalny remont zabytkowego 
obiektu z początków XX wieku. 
Wymieniono stolarkę zewnętrzną, dach 
pokryto łupkiem naturalnym nawiązując 
do pierwotnego wyglądu budynku. 
Powstanie także hala wystawiennicza 
oraz zagospodarowany zostanie teren 
wokół budynku.

Utworzenie miejskiego 
centrum kultury w Bydgoszczy 
wsparliśmy kwotą ponad  
5,8 miliona złotych.  
W przebudowanej kamienicy 
przy ul. Marcinkowskiego 
mieści się sala widowiskowo-
koncertowa pełniąca również 
rolę kina oraz pracownie wielu 
dziedzin sztuki.
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Przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego, w Toruniu 
odbywa się międzynarodowy 
Festiwal Filmowy tofifest 
prezentujący kino niezależne. 
Publiczność ma okazję do 
obejrzenia dziesiątek filmów, 
a twórcy do otrzymania nagród 
za najlepsze dzieła. Podczas 
festiwalu odbywają się również 
warsztaty i koncerty.

Toruń jest również gospodarzem 
dwóch odbywających się na 
przemian imprez teatralnych 
– Festiwalu debiutantów 
pierwszy kontakt dla młodych 
twórców, którego druga edycja 
odbyła się w maju tego roku oraz 
Międzynarodowego Festiwalu 
teatralnego koNtakt będącego 
okazją do przeglądu i promocji 
najciekawszych teatralnych 
produkcji z Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Każdego roku 
w naszym regionie 
gościmy znakomitych 
artystów z wielu 
krajów podczas 
Bydgoskiego 
Festiwalu 
muzycznego 
i Bydgoskiego 
Festiwalu operowego, 
które zyskują ogromne 
zainteresowanie 
publiczności. 

Od lat pomagamy w organizacji imprez o międzynarodowej randze.
Organizowany w Bydgoszczy festiwal filmowy camerimage to największe
i najbardziej znane wydarzenie poświęcone sztuce operatorów filmowych.
Co roku uczestniczą w nim twórcy i studenci szkół filmowych z całego świata.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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W czerwcu obchodzimy Święto województwa kujawsko-
pomorskiego, któremu towarzyszą liczne festyny, spektakle 
i koncerty. Tegoroczne obchody odbyły się m.in. w Bydgoszczy 
i Toruniu. Częścią święta jest astroFestiwal, którego gospodarzem 
w tym roku była Zławieś Wielka. Obserwacje nieba, kosmiczne 
gry i zabawy oraz pokazy i prelekcje popularnonaukowe to wielka 
atrakcja nie tylko dla fanów astronomii.

star Force  
to zlot miłośników 
„Gwiezdnych Wojen”.  
Odbywająca się przy 
wsparciu samorzadu 
województwa impreza 
została uznana za 
najlepsze wydarzenie 
na Festiwalu Promocji 
Miast i Regionów 
„Złote Formaty 2010”.

Tradycyjnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości zasiadamy do 
uroczyście nakrytego stołu, by wspólnie biesiadować przy daniach z gęsiny. 
Kampania „kujawsko-pomorska gęsina na św. marcina” na przestrzeni lat 
zyskała ogólnopolski wymiar dzięki czemu jest znakomitą promocją naszego 
regionu. W tym roku pod patronatem marszałka województwa powstał 
także pierwszy w Polsce gęsinowy szlak kulinarny, na którym znajdują się 
restauracje między innymi z Bydgoszczy, Torunia, Ostromecka i Pawłówka.

Przełom sierpnia i września to czas, w którym 
tradycyjnie obchodzimy święto plonów. 
Gospodarzem dożynek wojewódzkich 
w ubiegłych latach było między innymi Koronowo.

KONKURS: Prześlij swój przepis na potrawę 
z gęsiny. Wśród osób, które do 21 listopada nadeślą 
przepisy na adres e-mail redakcja@teraztorun.pl, 
wybierzemy pięć najlepszych. Nagrodą są  
książki kucharskie „Kuchnia z rodowodem”. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Istotnym elementem działań samorządu województwa 
jest wspieranie nauki i kreowanie możliwości współpracy 
świata nauki i świata gospodarki. 

Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Marszałków 
w naszym regionie, które odbyło się 19 września, otwarto 
pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek przetwarzania 
danych w technologii cloud computing (chmury 
obliczeniowej). Centrum Przetwarzania Danych Egea 
Data Center uruchomiła Toruńska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. Powstała kosztem 75 milionów złotych 
Exea Data Center udostępnia przedsiębiorcom w oparciu 
o własne serwery moce obliczeniowe i oprogramowanie.

Utworzenie uniwersyteckiego centrum sportowego 
wsparliśmy kwotą blisko 8 milionów złotych. To nowoczesny 
obiekt sportowy z halą, ścianką wspinaczkową, salą 
fitness, pełnowymiarową pływalnią z zapleczem odnowy 
biologicznej. Uczelnia chce w przyszłości zbudować 
w otoczeniu centrum m.in. korty tenisowe, kompleks  
boisk i bieżnię. 

 Sieć 28 nowoczesnych laboratoriów, z których mogą korzystać 
regionalne firmy, powstała na Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym w Bydgoszczy. W regionalnym Centrum Innowacyjności 
przy UTP są prowadzone badania w dziedzinie nauk technicznych 
i przyrodniczych.  Zmodernizowane pracownie wyposażono w sprzęt  
- lista zakupów liczyła łącznie ponad 800 pozycji! Wsparcie z RPO-WKP 
dla tej inwestycji wyniosło ponad 40 mln złotych.

Jednostką na miarę XXI wieku może pochwalić się toruński 
uniwersytet, gdzie powstało Multimedialne Centrum  
e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych.  
Uczelnia będzie mogła rozwijać kształcenie na odległość, m.in. 
zamieszczając materiały e-learningowe na portalu edukacyjnym.  
Pozyskała 1,37 mln złotych dofinansowania z RPO-WKP na 
wyposażenie centrum i zakup specjalistycznego oprogramowania. 

KONKURS: Mamy dla Państwa dziesięć podwójnych 
wejściówek na festiwal Plus Camerimage 2013.  
Aby je zdobyć, należy wymyślić hasło promujące powiaty 
bydgoski, toruński, Bydgoszcz i Toruń i do 12 listopada 
wysłać je na adres razemdlaregionu@kujawsko-pomorskie.pl 
lub Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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uniwersytet kazimierza wielkiego w Bydgoszczy otrzymał łącznie 62,5 miliona złotych wsparcia z RPO WK-P,  
za które zrealizował dwie istotne inwestycje – nowy gmach biblioteki głównej oraz Centrum Edukacji Kultury Fizycznej 
i Sportu.  9 lipca władze uczelni podpisały kolejną umowę w ramach RPO WK-P. Otrzymały ponad 8 milionów złotych  
na realizację II etapu centrum, czyli budowę kompleksu nowoczesnych boisk na świeżym powietrzu.

Studenci akademii muzycznej 
w Bydgoszczy korzystają już 
z nowoczesnych sal dydaktycznych 
w byłym budynku opery, 
zmodernizowanych dzięki 6,2 mln 
złotych dofinansowania z RPO-WKP.

Od czerwca 2010 roku 
w Toruniu działa prowadzona 
przez franciszkanów wyższa 
szkoła Filologii Hebrajskiej. 
Uczelnię wybudowano dzięki 
prawie dziesięciomilionowej 
dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

W październiku 2011 roku na UMK otwarto nowa siedzibę kierunków 
humanistycznych collegium Humanisticum. Wsparcie z RPO dla 
projektu wyniosło 42 mln złotych, a całkowita wartość inwestycji  
76 mln złotych. 
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W 2013 roku ruszyła już piąta edycja projektu „Krok w przyszłość 
– stypendia dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie  
z uczelniami wyższymi z regionu.

Co roku uzdolnionym uczniom gimnazjów i szkół podstawowych 
z regionu wypłacamy stypendia w ramach programu „Zdolni na start”. 
Wspieranie rozwoju młodzieży, dla której trudna sytuacja materialna 
stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym – to nasz cel. Stypendia 
w latach 2008-2012 otrzymało blisko 400 uczniów z Bydgoszczy 
i powiatu bydgoskiego oraz Torunia i powiatu toruńskiego. Pełna lista 
stypendystów na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu 

ośrodek szkolno-wychowawczy nr 1 im. l. Braille’a w Bydgoszczy 
został rozbudowany o nowe skrzydło, gdzie powstało 26 nowoczesnych 
sal dydaktycznych i pracowni. Wartość przedsięwzięcia zrealizowanego 
przez Urząd Marszałkowski to 5,3 miliona złotych.

KONKURS: Opisz ciekawy projekt Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym brałeś udział.  
Autorzy najciekawszego opisu zostaną zaproszeni  
wraz z osobami towarzyszącymi na obiad z marszałkiem  
Piotrem Całbeckim. Prace prosimy przesyłać do 28 listopada  
na adres razemdlaregionu@kujawsko-pomorskie.pl  
lub Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń z dopiskiem „konkurs PO KL”.  
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

edukacja
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Od wysokiego poziomu edukacji i dostępu do 
innowacyjnego sprzętu zależy przyszłość najmłodszych 
mieszkańców naszego regionu. We współpracy 
z samorządami lokalnymi wyposażyliśmy klasy 
pierwsze, drugie i trzecie szkół podstawowych w tablice 
interaktywne. Na ten cel w Toruniu i powiecie toruńskim 
oraz Bydgoszczy i powiecie bydgoskim przekazano ponad  
6 milionów złotych. Lista samorządów, do których trafiły 
tablice interaktywne, jest dostępna na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu 

W zespole szkół samochodowych 
w Bydgoszczy powstał Ośrodek 
Egzaminacyjny, na który przekazaliśmy 
ponad 2,6 miliona z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Przy wsparciu samorządu 
województwa przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Toruniu 
powstała hala sportowa.
Prawie milion złotych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego otrzymało 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika w Toruniu na 
odnowienie elewacji i naprawę 
dachu oraz zmodernizowanie 
zabytkowej sali na ulicy 
Mickiewicza. 

 www.mojregion.eu                                                              Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt 
astrobaza kopernik powstała przy 
Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej. 
Obserwatorium astronomiczne sprawdza 
się w nauce przedmiotów ścisłych, jest 
też atrakcją dla mieszkańców, którzy 
mogą spojrzeć w niebo za pomocą 
nowoczesnych narzędzi. Koszt budowy 
i zakupu wyposażenia obserwatorium  
to około 300 tysięcy złotych.

KONKURS: Chcesz, aby Twoja klasa wygrała 
bezpłatny dwudniowy pobyt w Szkole Leśnej na 
Barbarce oraz gadżety (magnesy, torby, gry memo, 
długopisy, poradniki, komiksy z kolorowankami) 
o Naturze 2000? Zmotywuj kolegów i koleżanki, 
ułóżcie wspólnie nowy tekst piosenki opiewający 
program Natura 2000 w województwie kujawsko-
pomorskim do melodii już istniejącej piosenki, którą 
usłyszeć można na stronie www.naszanatura2000.pl. 
Nie przegap okazji! Ruszaj do pracy!  
Prace wysyłajcie na adres: tilia@tilia.org.pl do  
13 grudnia 2013 roku. Więcej dowiesz się na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

DZIENNIK TORUŃSKI

– Jako uczennica najbardziej doceniam, wsparte przez Urząd 
Marszałkowski, inwestycje w zakresie kultury i edukacji. 
Sama uczę się w szkole, które została wyremontowana dzięki 
wsparciu finansowanemu przez Marszałka. W Państwowym 
Zespole Szkół Plastycznych udało się m.in. przeprowadzić 
termomodernizację i wyposażyć salę komputerową.

katarzyna salomońska z Bydgoszczy
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Najbardziej spektakularna z nich to warta blisko 130 milionów złotych 
budowa nowego kompleksu wojewódzkiego szpitala dziecięcego w 
Bydgoszczy. W pierwszym nowo wybudowanym skrzydle od maja funkcjonują 
już między innymi oddziały pediatrii i kardiologii, patologii noworodka, 
laryngologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także cztery sale 
operacyjne. Za przyjazne pacjentom wnętrza w tym budynku prowadząca 
inwestycję marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne 
otrzymała doroczną prestiżową nagrodę Pomorsko-Kujawskiej  
Izby Budownictwa. 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznacza rekordowo duże
środki na inwestycje w służbie zdrowia. Pieniądze te pochodzą z budżetu
województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz wartego
pół miliarda złotych medycznego pakietu stulecia, którego realizację umożliwia
długoterminowy kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Większość tych
inwestycji z oczywistych względów koncentruje się w Bydgoszczy i Toruniu,
wypełniających wspólnie funkcje metropolitalne wobec regionu.

Porównywalną inwestycją w Toruniu jest rozbudowa i modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, którego struktura obejmuje 
obecnie także dawny szpital obserwacyjno-zakaźny i wojewódzki 
ośrodek lecznictwa psychiatrycznego. Dlatego przygotowywane 
obecnie koncepcja i projekt wykonawczy rozbudowy kompleksu 
lecznicy na Bielanach uwzględniają także obiekty z przeznaczeniem 
na ten rodzaj świadczeń medycznych. Powstaną tu nowy budynek 
dla czterech-pięciu oddziałów łóżkowych, budynek dla bloku 
obserwacyjno-zakaźnego i obiekty z przeznaczeniem dla segmentu 
psychiatrycznego. Placówka zostanie też wyposażona w lądowisko 
dla helikopterów medycznych, centralny blok operacyjny  
i centralną sterylizatornię. 

zdrowie

KONKURS: Zrób zdjęcie najważniejszej  
twoim zdaniem inwestycji zrealizowanej w ramach  
RPO WK-P na terenie twojego powiatu.  
Fotografię wraz z uzasadnieniem, dlaczego  
jest ona wyjątkowa, wyślij na adres e-mail  
konkurs@pomorska.pl lub na adres pocztowy  
Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2,  
85-063 Bydgoszcz do 25 listopada.  
Autorzy trzech najlepszych prac pojadą wraz 
z osobą towarzyszącą do sanatorium „Przy Tężni” 
w Inowrocławiu. Sanatorium jest fundatorem 
nagrody. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Modernizują i rozbudowują się też lecznice w mniejszych 
miejscowościach. Dobrym przykładem jest dobudowa nowego 
skrzydła Szpitala Powiatowego w Chełmży, połączona z zakupami 
sprzętu. Placówka wzbogaciła się m. in. o tomograf komputerowy. 

Wśród innych ważnych przedsięwzięć dotyczących lecznictwa 
warto wymienić: realizujące ideę powszechnej, bezpłatnej opieki 
stomatologicznej na wysokim poziomie nowe centrum stomatologii 
w toruniu; postępującą szybko rozbudowę i modernizację 
bydgoskiego centrum pulmonologii; nowe skrzydło Szpitala 
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy; zmodernizowany zespół 
poradni toruńskiego WSZ. W bydgoskim Centrum Onkologii działa już park aktywnej rehabilitacji 

i sportu (paris) – zbudowany z rozmachem kompleks rehabilitacyjno-
sportowy, pierwszy taki obiekt w kraju, z 25-metrowym basenem i halą 
sportową. Łączna wartość najnowszych inwestycji w CO – wśród których 
jest przełamująca stereotyp szpitalnego żywienia elegancka stołówka-
restauracja – to 100 milionów złotych.

KONKURS: W którym roku zainaugurowano  
Jazz Od Nowa Festiwal odbywający się w Toruniu? Dla trzech 
pierwszych osób, które 28 listopada o godzinie 13 napiszą  
na adres redakcja@teraztorun.pl i prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie konkursowe mamy zaproszenia na przyszłoroczny 
festiwal. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Ponad 11 mln złotych dotacji przyznano na budowę 
czterogwiazdkowego hotelu „sepia” w centrum Bydgoszczy, 
w pobliżu Opery Nova. To obiekt, który będzie mógł pomieścić  
około 160 osób. 

magnus-Nord to przedsiębiorstwo, które otrzymało jedną z największych 
dotacji wśród toruńskich firm, bo prawie czteromilionową. Dzięki temu 
wsparciu wdrożono nowoczesny system do produkcji odlewów o podwyższonych 
wymaganiach technicznych i złożonym kształcie przestrzennym. 

Firma kaba
z Bydgoszczy
spożytkowała
prawie milion
złotych wsparcia na
zakup nowoczesnej
technologii obróbki
metalu oraz
budowę nowej sali
produkcyjnej.

Co czwartą złotówkę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, czyli blisko 250 milionów złotych, 
przeznaczamy na wsparcie przedsiębiorczości. Pomoc udzielana jest 
w postaci bezzwrotnych dotacji, pożyczek i poręczeń dla firm. Wsparcie 
przeznaczane jest również na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i tworzenie 
struktur wspierających stawianie pierwszych kroków w biznesie, co 
wspomaga rozwój przedsiębiorczości.

przedsięBiorczoŚć

Dzięki ponad 1,6 mln złotych 
toruńska firma laserstar 
zakupiła urządzenia do 
wdrożenia innowacyjnej 
technologii wykrawania. 

KONKURS: Uwaga! Zapisy na zwiedzanie 
odnowionej, dzięki środkom RPO WK-P, siedziby 
Radia PiK w Bydgoszczy. Zgłoszenia 12, 15 i 20 
listopada w godzinach 10-10.30 pod numerem 
telefonu 56 62 18 344. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Ponad 8 mln złotych przeznaczono na program pilotażowy „Voucher 
badawczy” w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach 
tego projektu firmy otrzymały i otrzymują bezzwrotne wsparcie 
na współpracę z jednostkami naukowymi. Z dotacji skorzystało 
dotychczas około 150 firm. Wśród nich są przedsiębiorstwa z Torunia, 
m.in. Pracownia Genetyki Nowotworów, Torseed Przedsiębiorstwo 
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa oraz Labotest Laboratorium 
Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki, a także z Bydgoszczy,  
m.in. Przedsiębiorstwo Budowlane Budico, Regionalne Biuro Budowy 
i Modernizacji Obiektów Sportowych Tartan czy Metalko Spółka.

Na rozbudowę infrastruktury technicznej Bydgoskiego parku przemysłowego 
przekazano ponad 16,5 mln złotych. Dzięki temu stworzono lepsze warunki 
do prowadzenia działalności gospodarczej tym przedsiębiorcom,  
którzy zamierzają ulokować swoje firmy na terenie Bydgoszczy. 

– Dzięki wsparciu finansowemu 
z RPO WK-P, wiele zmieniliśmy 
na lepsze. Otrzymaliśmy 
środki na rozbudowę, która 
była nam bardzo potrzebna. 
Po jej zakończeniu uda nam 

się m.in. zwiększyć liczbę miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych.
izabela sut, kierownik zakładu aktywności 
zawodowej w Białych Błotach

KONKURS: Uwaga! Organizujemy objazdy 
studyjne, podczas których zaprezentujemy 
inwestycje unijne realizowane lub zrealizowane 
na terenie Bydgoszczy, Torunia oraz powiatów 
bydgoskiego i toruńskiego dzięki środkom z RPO 
WK-P. Zapisy 12, 14, 18 i 20 listopada w godzinach 
10-12 pod numerem telefonu 52 375 75 00. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Wycieczki odbędą 
się 23 i 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia. Każda 
grupa może liczyć 20 osób. Na wycieczkę należy 
wziąć ze sobą egzemplarz tego wydawnictwa. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Urząd Marszałkowski każdego roku pomaga w zakupach 
wyposażenia dla kujawsko-pomorskich policjantów 
i strażaków. Tylko w ostatnich latach komendy miejskie 
policji w Bydgoszczy i Toruniu otrzymały między innymi 
motocykle, samochody terenowe, specjalistyczne 
radiowozy do obsługi zdarzeń na drogach i przyczepy  
do przewozu psów policyjnych. 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Bydgoszczy otrzymała 
prawie dwumilionowe wsparcie 
na wdrożenie nowoczesnej 
platformy teleinformatycznej 
dla zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym  
przez budowę regionalnego 
centrum zarządzania sieciami 
i przetwarzania danych. 

Bydgoscy strażacy otrzymali m.in. 
samochód terenowy, samochód 
cysternę, łódź patrolowo-ratowniczą 
i zestaw narzędzi hydraulicznych. 
Dzięki wsparciu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki komenda 
wojewódzka zrealizowała też szereg 
specjalistycznych kursów między innymi 
dla płetwonurków, dyspozytorów, 
steromotorzystów oraz instruktorów. 
Skorzystał z nich niemal co drugi 
strażak na Kujawach i Pomorzu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Toruniu została wyposażona w zestaw pompowy 
wysokiej wydajności, samochód terenowy, zestaw  
narzędzi hydraulicznych, a także pojazd z podnośnikiem  
do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości  
23 metrów oraz mikrobus do przewozu ratowników. 

Przez wzgląd na bezpieczeństwo 
mieszkańców Urząd Marszałkowski 
przeznaczył prawie 1,5 miliona 
złotych na przebudowę wału 
przeciwpowodziowego w Fordonie. 
Inwestycja znalazła się na liście 
projektów kluczowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

KONKURS: Narysuj plakat lub zrób zdjęcie na temat  
„Bezpiecznie w drodze do szkoły”. Dla autorów piętnastu najlepszych 
prac mamy gadżety związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.  
Prace prosimy przesyłać na adres Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń do 18 listopada.  
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Prawie 2 miliony złotych wsparcia z naszego Regionalnego Programu
Operacyjnego trafiło na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej dla mieszkańców osiedla Tuszyny w Koronowie.
Realizacji podobnych przedsięwzięć dotyczących uregulowania
gospodarki wodno-ściekowej podjęły się również władze gmin
Czernikowo – 10,5 miliona złotych dofinansowania z naszego RPO,
Łysomice – 6,5 miliona złotych i Zławieś Wielka – 3,1 miliona złotych.

Potężny strumień rozdysponowanych przez Urząd 
Marszałkowski środków z Unii Europejskiej wspiera 
rozbudowę infrastruktury komunalnej w regionie.  
Tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w powiatach bydgoskim i toruńskim przeznaczyliśmy 
ponad 42 miliony złotych na realizację blisko pół setki  
inwestycji związanych z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych. Z efektów tych przedsięwzięć każdego 
dnia korzystają tysiące mieszkańców regionu.

„Gaz ziemny – energia dla pokoleń” 
to tytuł projektów zrealizowanych 
przez Pomorską Spółkę Gazownictwa 
dotyczących gazyfikacji miejscowości 
Ciele w gminie Białe Błota oraz gminy 
Zławieś Wielka. Suma wsparcia 
z naszego RPO na realizację tych 
przedsięwzięć to prawie  
2 miliony złotych.

 iNwestycje komuNalNe

– Wśród wielu inwestycji, dofinansowanych 
z RPO WK-P, najbardziej cieszę się z modernizacji 
ulic w centrum Koronowa. Dzięki przebudowie 
kanalizacji poprawił się komfort jazdy 
i użytkowania m.in. jezdni i pobocza.  
Była to bardzo potrzebna inwestycja!

wojciech Nigmański z koronowa

KONKURS: Jak zmieniło się twoje miejsce zamieszkania 
dzięki środkom z RPO WK-P? Fotografie (min. 5 – max. 10) 
prosimy przesłać do 19 listopada na adres Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
lub razemdlaregionu@kujawsko-pomorskie.pl z dopiskiem 
„moja okolica”. Autor najlepszych zdjęć pojedzie wraz 
z osobą towarzyszącą na wycieczkę do Brukseli. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

DZIENNIK TORUŃSKI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Największa inwestycja sportowa w Bydgoszczy, realizowana dzięki środkom w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
to budowa centrum edukacji kultury Fizycznej i sportu uniwersytetu kazimierza 
Wielkiego. Na realizację pierwszego i drugiego etapu budowy centrum trafiło  
w sumie 30 milionów złotych z naszego RPO (przeczytaj też o tym na stronie 19).  
W Toruniu największym przedsięwzięciem z dziedziny sportu jest budowa pierwszej 
w mieście profesjonalnej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bema. Na realizację 
tej inwestycji trafiło do tej pory ponad 17 milionów złotych dofinansowania  
z budżetu województwa.

Bydgoszcz z 23 orlikami oraz Toruń z 24 kompleksami 
boisk to regionalni liderzy w budowie tych nowoczesnych 
i cieszących ogromną popularnością obiektów 
sportowych. Kolejne 29 orlików powstało w powiatach 
bydgoskim i toruńskim. Na realizację tych przedsięwzięć 
Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 25 milionów 
złotych wsparcia z budżetu województwa oraz naszego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.  
Lista wszystkich orlików dostępna jest na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

Samorząd województwa wspiera realizację wielu inwestycji sportowych na 
terenie powiatów ziemskich: toruńskiego i bydgoskiego. Środki na ten cel 
pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżetu województwa 
oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacje trafiły między innymi na 
budowę basenu w osielsku, Centrum Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią 
w Wielkiej Nieszawce, a także sal gimnastycznych w grębocinie w gminie 
Lubicz oraz na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim. Lista wszystkich 
inwestycji dostępna jest na stronie  
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu

KONKURS: Wskaż lokalizację przynajmniej 10 toruńskich 
orlików. Odpowiedzi prosimy przesyłać o godzinie 8 na adres  
konkurs@pomorska.pl. Cztery pierwsze osoby otrzymają 
podwójne zaproszenie na spotkanie się z żużlowcami  
Unibax Toruń i menadżerem oraz animatorem sportu Jackiem 
Gajewskim. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Wsparcie samorządu województwa trafiło 
też na organizację wielu odbywających 
się w Bydgoszczy i Toruniu prestiżowych 
imprez sportowych: Mistrzostw 
Świata w Biegach Przełajowych, 
Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej 
Atletyce, Europejskiego Festiwalu 
Lekkoatletycznego, zawodów żużlowych 
z cyklu Grand Prix, Drużynowego Pucharu 
Świata na Żużlu, Mistrzostw Polski 
w Lekkoatletyce, Mistrzostw Europy U23 
w Szermierce, turnieju siatkówki plażowej 
Plaża Gotyku, Maratonu Metropolii, 
Maratonu Toruńskiego oraz Półmaratonu 
św. Mikołajów. 

Urząd Marszałkowski wspiera też rozwój 
sportowych talentów z regionu.  
Wśród ponad pół tysiąca stypendystów marszałka 
województwa z Bydgoszczy i Torunia znaleźli 
się Paweł Wojciechowski, Piotr Siemionowski, 
Marika Popowicz, Michał Kwiatkowski,  
Krystian Aranowski i Michał Słoma. 

– Stypendium sportowe marszałka było dla mnie 
na początku mojej kariery oznaką, że sukcesy na 
poziomie juniorskim są doceniane. Dzięki niemu 
mogłam rozwinąć skrzydła. Zdobywanie medali na 
imprezach europejskich zapewniło mi stypendia 
na poziomie krajowym. W karierze sportowca są 

jednak takie sytuacje, gdy docenia się ze szczególną mocą wsparcie 
od Marszałka. Tak było, gdy nie wypełniłam wskaźników PZLA 
i straciłam wsparcie ministerialne. To pozwoliło mi przetrwać  
trudne chwile i dalej rozwijać się jako sprinterce.
marika popowicz, lekkoatletka zawiszy Bydgoszcz, olimpijka 
z londynu, medalistka mistrzostw europy Barcelona 2010, 
stypendystka marszałka

– Co dla mnie znaczyło stypendium marszałka? 
Bardzo wiele. Otrzymywałem je jako junior 
toruńskiego Pacifiku, było potwierdzeniem,  
że idę dobrą droga, rozwijam się sportowo.  
To była nagroda za trud ciężkich treningów,  
ale i osiąganych sukcesów, namacalny dowód 

na to, że było warto. Z pewnością bez stypendium marszałka nie 
byłbym teraz w tym miejscu, w którym jestem, jako mistrz świata  
w Quick Step Omega Pharma. 
michał kwiatkowski, mistrz świata w kolarstwie szosowym

KONKURS: Przyślij zdjęcie przedstawiające twoje tegoroczne 
świętowanie Dnia Św. Marcina 11 listopada na adres  
konkurs@pomorska.pl lub Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2,  
85-063 Bydgoszcz do 20 listopada br. Do wygrania jest dziesięć 
voucherów gęsinowych o wartości 100 złotych na kolację  
we wskazanych restauracjach w całej Polsce. Regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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iNwestycje społeczNe

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego przeznaczamy regularnie również na inwestycje służące  
opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, ułatwiające ich społeczną 
integrację i wejście na rynek pracy.

Na stworzenie ośrodka 
wsparcia dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
w domu pomocy społecznej 
„słoneczko” przeznaczono 
4,8 mln złotych z RPO WK-P.  
Poza rozbudową doposażono 
też DPS „Słoneczko” w sprzęt 
do terapii i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. Wsparcie z RPO WK-P umożliwiło powstanie siedziby Fundacji 

wiatrak – domu jubileuszowego w Bydgoszczy. To środowiskowe 
centrum kultury jest miejscem spotkań i integracji społecznej. 
Każdy chętny od przedszkolaka po seniora znajdzie w bogatej 
ofercie zajęć ,,Wiatraka” coś dla siebie. Na trzech kondygnacjach 
Domu Jubileuszowego znajdują się między innymi sale do 
ćwiczeń i sale rehabilitacyjne, sala widowiskowa, przestrzeń 
wystawiennicza, kawiarnia, a także Poradnia Wsparcia.  
Wartość projektu to ponad 17 mln złotych, w tym wsparcie  
z RPO – 8,4 mln złotych.

KONKURS: Wymyśl hasło dla jednej z inwestycji opisanych 
w wydawnictwie. Dla autora najlepszego hasła mamy  
pobyt dwudniowy (jeden nocleg), a dla autora drugiego 
miejsca kolację w Pałacu Romantycznym w Turznie  
(projekt zrealizowany dzięki RPO WK-P). Hasła prosimy 
przesyłać na adres e-mail poranek@gra.fm (dla redakcji 
toruńskiej) lub na sekretariatbydgoszcz@gra.fm  
(dla redakcji bydgoskiej) do 22 listopada.  
Regulamin konkursu dostępny  
na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Chełmży powstał ośrodek wsparcia caritas diecezji 
toruńskiej. Wartość inwestycji to ponad 2 mln złotych, wsparcie z RPO WK-P 
wyniosło 1,3 mln złotych. Ośrodek pomieścił noclegownię i schronisko 
dla bezdomnych oraz mieszkania chronione. Caritas we współpracy 
z pracownikami pomocy społecznej prowadzi w nim program wychodzenia 
z bezdomności, wraz z elementami resocjalizacji i rehabilitacji społecznej. 
Chełmżyńska placówka oferuje też pomoc psychologiczną, prowadzi 
świetlicę środowiskową dla dzieci, punkt bezpłatnego wypożyczania sprzętu 
rehabilitacyjnego, magazyn pomocy żywnościowej i gabinet zabiegowy. 

Blisko 1,5 mln złotych 
dofinansowania  
z RPO pozwoliło na rozbudowę  
zakładu pielęgnacyjno-
opiekuńczego  
przy ul. Smukalskiej 
w Bydgoszczy.

Kosztem ponad 1,9 mln złotych (w tym ponad 1 mln zł 
dofinansowania z RPO WK-P) otwarto w Toruniu pierwszy w kraju 
terapeutyczny ogród zimowy przy Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki. W przeszklonym 
pawilonie powstał ogród z różnorodnymi gatunkami roślin, 
fontannami, akwarium i imitacją nieba. Placówka stała się 
pionierem sensorycznej terapii ogrodowej w Polsce. 

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przekazano również na działalność Zakładów Aktywności Zawodowej 
w Białych Błotach i w Bydgoszczy. Bydgoski ZAZ zatrudnia 49 osób, prowadzi 
drukarnię. W zaz-ie w Białych Błotach pracują 42 osoby niepełnosprawne, 
placówka specjalizuje się m.in. w organizacji imprez i usługach porządkowych. 
Działalność ZAZ wspiera przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych  
i pozwala im aktywnie realizować się w pracy zawodowej.
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Wydawca:  Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2
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egzeMPlarz bezPłaTny. Projekt współfinansowany ze środków 
europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlaregionu
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