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NajważNiejsze bydgoskie przedsięwzięcia realizowaNe dzięki wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego

Bydgoszczy

1



Autorami wykorzystanych w publikacji zdjęć są:

Marek Dembski, Andrzej Goiński, Wojtek Szabelski (freepress.pl), 

Piotr Ulanowski (freepress.pl), Jacek Smarz, Marcin Drogorób. 

Wykorzystano również zdjęcia z archiwów:

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Collegium 

Medicum UMK oraz firm: PESA Bydgoszcz, Taber Bydgoszcz. 

KONKURS: Uwaga! Organizujemy dwa objazdy studyjne, podczas których 
zaprezentujemy inwestycje unijne realizowane lub zrealizowane na terenie Bydgoszczy. 
Na zwiedzanie zapraszamy 23 stycznia i 20 lutego. Zapisy na pierwszy termin w dniach 
9-10 stycznia w godzinach 10-15, na drugi termin w dniach 6-7 lutego pod numerem 
telefonu 52 585 10 01. Decyduje kolejność zgłoszeń. W każdym zwiedzaniu może wziąć 
udział 20 osób. Na wycieczkę należy wziąć ze sobą egzemplarz tego wydawnictwa. 
Dla każdego zwiedzającego mamy upominek! 

zachowaj to wydawnictwo, 
z nim masz szanse na nagrody. 
Konkursy na stronach: 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 28. 
Więcej na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy 
w zakładce „Konkursy”. 
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publikacja którą oddajemy do Państwa rąk jest pierwszą z cyklu wydawnictw, które pozwolą każdemu 
z Państwa dostrzec, jak wiele się w naszym regionie zmieniło dzięki naszej wspólnej pracy i właściwemu 
wykorzystaniu pieniędzy pomocowych Unii Europejskiej w kończącej się w 2013 roku siedmiolatce. 
Prezentujemy dorobek inwestycyjny lat 2007-2013 by uzmysłowić wszystkim zakres i skalę zrealizowanych 
projektów. Moment jest jak najbardziej właściwy, rozpoczynamy bowiem ostatni rok kończącej się 
perspektywy finansowej – rozdysponowaliśmy już prawie wszystkie przypadające na Kujawsko-Pomorskie 
środki – prowadząc jednocześnie zaawansowane prace nad określeniem kierunków wsparcia w nowej 
unijnej perspektywie budżetowej. 

Prezentację dokonań rozpoczynamy od Bydgoszczy, bo to właśnie Państwa miasto otrzymało największe 
wsparcie. Cieszę się, że Bydgoszcz – pełniąca funkcję regionalnego centrum ekonomicznego, 
administracyjnego, kulturalnego i akademickiego, a także regionalnego ośrodka wzrostu – dobrze 
wykorzystała tę szansę. 

Zarząd województwa, którym kieruję, od początku przyjął zasadę wspierania z pozostających w naszej 
dyspozycji środków pomocowych UE wszystkich cieszących się społecznym poparciem i odpowiadających 
na społeczne potrzeby bydgoskich inwestycji, przedsięwzięć i inicjatyw. Pewnie nie wszyscy Państwo wie-
dzą, że wszystkie projekty, zaproponowane przez samorząd miasta, a także przez umocowane reprezen-
tacje poszczególnych bydgoskich środowisk, zostały dofinansowane – od budowy Trasy Uniwersyteckiej 
po modernizację Domu Pomocy Społecznej Słoneczko. Ocena dotychczasowej współpracy w tym zakresie 
jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Pozwala ufać, że równie owocnie będziemy współpracować nad 
budowaniem i realizacją planów inwestycyjnych dla Bydgoszczy i regionu na lata 2014-2020. 

Wśród najważniejszych realizowanych obecnie lub już zrealizowanych inwestycji, poza wspomnianą 
już budową nowej Trasy Uniwersyteckiej, wskazać należy przedsięwzięcia infrastrukturalne wpisujące 
się w BiT City, budowę od podstaw nowego kompleksu dla Szpitala Dziecięcego i szeroko zakrojoną 
modernizacją Centrum Onkologii, wyrastającego na jedną z najnowocześniejszych tego typu lecznic 
w kraju, a także rewitalizację Wyspy Młyńskiej, która dzięki zainwestowanym w nią potężnym środkom 
stała się atrakcyjnym i przyjaznym miejscem, rozpoznawalnym w całym kraju. Warto przypomnieć, że 
rewitalizacja Wyspy Młyńskiej znalazła się w finale organizowanego przez Komisję Europejską konkursu 
RegioStars Awards 2013, wskazującego najlepsze projekty finansowane ze środków europejskiej polityki 
regionalnej. 

Mówiąc wprost: na rzecz rozwoju, modernizacji i wzrostu w Bydgoszczy udało nam się zrobić bardzo dużo. 
Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu środowisk. Za to zaangażowanie wszystkim Państwu – 
przede wszystkim samorządowcom, środowiskom akademickim i biznesowym, medycznym i kulturalnym, 
środowiskom skupionym wokół organizacji pozarządowych, wszystkim aktywnym społecznie i publicznie 
bydgoszczanom – serdecznie dziękuję. 

Grudzień 2012

szanowni państwo,

piotr całbecki
marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego
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bydgoszcz to miasto rozciągające się wzdłuż 
Brdy. Zapewnienie sprawnej komunikacji między 
jego krańcami stanowi wyzwanie. Dlatego też 
samorząd województwa podjął działania mające 
na celu wsparcie w tym zakresie władz miasta. 
Należy do nich największa bydgoska inwestycja 
drogowa – budowa trasy uniwersyteckiej. 
Tę inwestycję wsparliśmy niemal 93 milionami 
złotych, które są przeznaczone na wybudowanie 
nowego fragmentu drogi, mostu przez Brdę 
oraz zatok autobusowych, chodników, zjazdów, 
powierzchni zielonych i oświetlenia. 
Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na 
rok 2013.

– Trasa Uniwersytecka 
istotnie zmieni rozkład 
komunikacji w Bydgoszczy. 
Dzięki temu połączeniu na 
Wyżyny zmniejszą się korki na 
Bernardyńskiej i Jagiellońskiej. 
piotr żmudziński, 
mieszkaniec bydgoszczy
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Niezwykle ważną dla bydgoszczan 
inwestycją jest ukończona w listopadzie 
budowa linii tramwajowej z centrum 
miasta do dworca głównego, 
dofinansowywana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W projekcie wspartym sumą 34 milionów złotych 
uwzględniono modernizację ulicy marszałka 
focha oraz ulic Dworcowej, Naruszewicza 
i Zygmunta Augusta. Nowa linia tramwajowa ma 
długość 1750 metrów, długość zmodernizowanych 
odcinków jezdni wynosi 2 kilometry. 
Przebudowane zostały też chodniki, powstały 
ścieżki rowerowe oraz niezbędna infrastruktura 
techniczna.

KONKURS: Zaprojektuj grafikę biletu 
komunikacji miejskiej dla Bydgoszczy. 
Autor najciekawszej wygra roczny 
miesięczny bilet na przejazdy. 
Projekty należy przesyłać na adres
konkurs_bydgoszcz@gazeta.pl 
do 28 lutego. 

– Jestem bardzo zadowolony, że będzie 
można dojechać do dworca kolejowego 
najszybszym środkiem komunikacji 
miejskiej, jakim jest tramwaj. Nowa linia 
przyczyni się do usprawnienia ruchu 
w naszym mieście, ułatwi też mieszkańcom 
Bydgoszczy oraz turystom przedostanie się 
z dworca PKP do dworca PKS.
andrzej gintoft, 
mieszkaniec bydgoszczy
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W kontekście podnoszenia atrakcyjności gospodarczej 
miasta, w tym przede wszystkim przyciągania nowych 
inwestorów, znaczenia nabiera kwestia rozwoju portu 
lotniczego w bydgoszczy. Dla samorządu województwa, 
w którego rękach znajduje się większościowy pakiet 
akcji bydgoskiego lotniska, jego modernizacja jest 
szczególnie ważna. Bydgoski Port Lotniczy, dzięki realizacji 
zintegrowanego projektu inwestycyjnego, ma szansę stać 
się nowoczesnym lotniskiem, spełniającym najwyższe 
standardy bezpieczeństwa.

Ważnym, zrealizowanym już 
projektem infrastrukturalnym, 
jest budowa drogi gminnej 
łączącej Bydgoski Park 
Przemysłowy z drogą krajową 
nr 10. Wsparcie na ten cel 
wyniosło ponad 2,2 miliona 
złotych. 

KONKURS: Wylatywałeś lub planujesz 
wylot z Bydgoszczy w bliższą lub dalszą 
podróż? Prześlij swoje zdjęcia zrobione 
w naszym regionalnym Porcie Lotniczym 
z dołączonym opisem do redakcji „Gazety 
Pomorskiej”. Prace należy przesyłać 
na adres konkurs@pomorska.pl lub 
tradycyjną pocztą na adres redakcji 
(85-65 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2) 
z dopiskiem „Konkurs Port Lotniczy” 
do 16 stycznia. Do wygrania bilet do 
Barcelony (w obie strony) dla dwóch 
osób w wybranym terminie w sezonie 
wiosenno-letnim, ufundowany przez 
Port Lotniczy Bydgoszcz i linie lotnicze 
Ryanair. Redakcja gazety wskaże 
zwycięzcę po ocenie prac. 
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KONKURS: Wymyśl hasło promujące projekt BiT City. Nagrodą dla autorów 
3 najlepszych haseł jest wycieczka po największych atrakcjach turystycznych 
Pałuk, jednej z najpiękniejszych części województwa kujawsko-pomorskiego. 
Hasła prosimy przesyłać na adres konkurs@pomorska.pl lub na adres 
Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz do 16 stycznia z dopiskiem „konkurs BiT 
City”. Dla kolejnych dwóch osób mamy podwójne bilety do teatru Wilama 
Horzycy w Toruniu na cztery spektakle w lutym i marcu. 

bit city to potężne przedsięwzięcie 
inwestycyjne, którego liderem jest 
samorząd województwa, a partnerami 
samorządy Bydgoszczy, Torunia, Solca 
Kujawskiego oraz Polskie Linie Kolejowe. 
Zakłada budowę zintegrowanego 
systemu transportu publicznego, 
łączącego szybką kolej na trasie między 
Toruniem i Bydgoszczą oraz powiązane 
z nią systemy komunikacji miejskiej 
w obu stolicach województwa. Obejmuje 
między innymi budowę linii tramwajowej 
łączącej bydgoską dzielnicę Fordon 
z centrum miasta, zakup nowego taboru, 
zintegrowany wspólny bilet na wszystkie 
środki komunikacji publicznej i budowę 
wiaduktu w Solcu Kujawskim. Całkowita 
wartość projektu to prawie miliard 
złotych. 

W październiku ruszyły prace związane, z powiązanym z BiT City projektem rewitalizacji 
linii kolejowej nr 18 między Bydgoszczą i Toruniem. Już w pierwszych miesiącach 2014 
roku pojedziemy tą trasą z prędkością 120 kilometrów na godzinę. Za kwotę prawie  
200 milionów złotych wyremontowany zostanie 52-kilometrowy odcinek trasy. 
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Bezzwrotne dotacje na modernizację, rozbudowę lub 
promocję otrzymały następujące bydgoskie firmy:
 
Affabre, Aknar, Ako, Alan, Aplex, Argonex, Art Informel Marcin 
Nurczyński, Arthan, Artmetal, Aspol S.C., Awe Poland, Baalbek 
Orient Grill, Bird Control S.C., Bista, Biuro Podróży Magellan, 
Bkt Elektronik, Blue System, Brda, Bydgoski Fundusz Poręczeń 
Kredytowych, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny,  
Cartur S.C., Centrum Edukacyjne „Speaker”, Centrum Rehabilitacji 
Funkcjonalnej Cimat, Color – Print, Comtek, Cube, Darpol, 
Dingo, Drabex, Ecoflow, Ekko Danuta Skrzypczak, Eksport- 
Import „Martina”, Esteticmed.Pl, Eurostyl+, Fabryka Galanterii 
Czekoladowej Edbol, Fhu Magdalena Szczepańska, Form-Plast, 
Fractal S.C., Fristom, Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Gabinet Ortodontyczny Agnieszka 
Kaczmarek, Gabinet Stomatologiczny Adam Witkowski, Gabinet 
Stomatologiczny Anna Małgorzata Miszewska, Gea Farm 
Technologies, Genderka, Gondek, Gradam Przygodzińscy, Grażyna 
Matczak, Halinex, Hanplast, Hartmakhoffmann, Hurtownia Foto-
Optyczna Oficjalny Przedstawiciel Jzo, Hydromax, Hydro-Vacuum, 
Indywiudalna Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Trypuć-
Magdziarz, Inotis, Intkomp, Kaba, Kolor S.C, KRD R.Karolak
D. Zieliński S.J., Lech, Les Higiena, Loco, Mars Ryszard Marzec, 
Masa Agnieszka Body4ma, Media Magazines, Metalkas, Metalko, 
Minda Schenk Plastic Solutions, Moto Budrex, Multi Pc, Multigraf, 
My Fashion, Niezależna Grupa Kreatywna Daniel Białek, Nutech 
Systems, Nzoz „Przychodnia Doktor” S.C., Nzoz Zakład Protetyki 
Stomatologicznej Barbara Jundziłł, Oftalmika Sp. z o.o., Oponeo.
Pl, Oxfordon, Pegaz, Perfekt, Phu Solider, Piekarnia 7 Siódmiak, 
Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, Polańska- Organizacja 
Imprez, Polkos, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Polska 
Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Powerplay, 
Pphu Jacek Gordon, Pracownia Fotografii Artystycznej „Farbiarnia” 
Katarzyna Gębarowska, Pro Futuro, Prodlem, Pro-Hand, Promar, 
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Przybylska-Sikorska 
Mieczysława Maria, Przedsiębiorstwo Budowlane Budico Sp. z o.o., 
Redden, Reiski Auto, Reklamix, Rotor, Rurex, Salon Firan i Zasłon 
S.C. „Le Tissu”, Salon Fotodepilacji „Vello”, Seto, Siropol, Kalitta, 
Kancelaria Podatkowa Adep, Kaplast Sp. z o.o., Sis S.C., Sławomir 
Czacharowski Kancelaria Radcy Prawnego, Solange, Soundlight, 
Spw S.C., Stara Farbiarnia, Stowarzyszenie Bydgoski Klaster 
Przemysłowy, Stwd Bilecki Roman, T Komp, Taber, Talem 
Technologies, Targi Pomorskie, Tar-Meb, Tartan Regionalne Biuro 
Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych, Temar, Tenaco, 
Tmr Plastics, Tranzax, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Vaupe, Vitalabo, 
Wydawnictwo Kreska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 
Zakład Elektroniczny Sims, Zakład Naprawy i Konserwacji Sprzętu 
Przeciwpożarowego i Legalizacji Butli Marek Hamerski, Zisgaz.

Dobrze funkcjonujący sektor prywatny jest jedną z najsilniejszych stron 
Bydgoszczy. Dlatego samorząd województwa wspiera przedsiębiorców 
nie tylko finansowo, ale również poprzez szereg rozwiązań ułatwiających 
prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego bezpośrednie 
wsparcie finansowe przekazane zostało dotąd 139 bydgoskim przedsiębiorcom 
na realizację 175 przedsięwzięć. 

Jako jedno z pierwszych bydgoskich 
przedsiębiorstw firma alan otrzymała 
dotację na rozbudowę magazynu. 

Firma kaba przeznaczyła ponad milion 
złotych wsparcia na zakup nowoczesnej 
technologii obróbki metalu oraz budowę 
hali produkcyjnej.

Dzięki dofinansowaniu spółka 
genderka zakupiła maszyny 
i urządzenia do produkcji 
wyrobów ze styropianu. 

Wsparcie dla firmy blue system 
to ponad 1,5 miliona złotych. 
Firma przeznaczyła środki na zakup 
maszyny fleksograficznej. 
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– Mam przyjemność kierować projektem „Voucher 
badawczy”, który generuje i wspiera współpracę 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych na 
rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
w gospodarce. Dzięki projektowi wsparcie 
otrzymało dotąd około 150 małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie. 
michał majcherek, kujawsko-pomorski związek 
pracodawców i przedsiębiorców

złota setka pomorza i kujaw – „Gazeta Pomorska” po raz siedemnasty 
organizuje największy lokalny ranking firm „Złota Setka Pomorza 
i Kujaw”. Jego celem jest promowanie regionalnych przedsiębiorstw, 
dużych, ale również tych mniejszych i mniej znanych. Dlaczego warto 
wziąć w nim udział? Zapytaliśmy o to zeszłorocznych uczestników. 
To prestiż – mówią – możliwość sprawdzenia się i porównania wyników 
na tle konkurencji. Oceniają też bardzo wysoko seminaria z prelekcjami 
ekonomistów, które odbywają się przed galą finałową „Złotej Setki”. 
Przedsiębiorstwa oceniane są w kilku kategoriach. Najbardziej elitarną 
jest kategoria związana z oceną kondycji finansowej, „Filary Regionu”. 
Do tej grupy kwalifikowane są najlepsze pod względem ekonomicznym 
duże firmy. Oddzielnie oceniane są małe i średnie przedsiębiorstwa.  
Udział w XVII edycji „Złotej Setki” jest bezpłatny.

Dla rozwoju przedsiębiorczości istotny jest dobrze 
funkcjonujący bydgoski park przemysłowo-
technologiczny, którego część została włączona 
do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Na jego rozbudowę Urząd Marszałkowski 
przeznaczył prawie 15 milionów złotych.

Wsparcie o wartości ponad 13 milionów 
złotych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego uzyskał też Bydgoski 
Fundusz Poręczeń Kredytowych, który 
udziela pożyczek małym i średnim 
przedsiębiorstwom. 

Największą inwestycję zrealizowała 
firma taber zajmująca się produkcją 
podzespołów dla branży elektrycznej, 
elektronicznej i motoryzacyjnej. Dotacja 
w wysokości ponad 3,9 mln złotych 
umożliwiła wybudowanie nowoczesnej 
fabryki i stworzenie 54 miejsc pracy. 

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców 
i Przedsiębiorców otrzymał dotację na realizację  
pilotażowego programu „Voucher badawczy”, 
w ramach którego małe i średnie przedsiębiorstwa 
mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie. 
Z dotacji skorzystało dotychczas 150 firm, w tym 
68 z Bydgoszczy. 
Lista wszystkich uczestników programu 
„Voucher badawczy” znajduje się na stronie 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy
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KONKURS: Nakręć (komórką lub kamerą) film „Kazimierz 
Wielki odwiedza uczelnię”, w którym władca wizytuje 
powstające Bibliotekę Główną i Centrum Edukacji Kultury 
Fizycznej i Sportu. Dla trzech zwycięzców mamy wejściówki 
na pokazy filmowe i warsztaty festiwalu Plus Camerimage 
w 2013 roku. Filmy (do 3 minut) prosimy wysyłać na adres 
miejski@express.bydgoski.pl do końca lutego. 

Potężny strumień finansowy przeznaczamy na rozwój 
szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy. Największa pomoc 
trafiła na rozbudowę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Uczelnia otrzymała wsparcie w wysokości 52 milionów 
złotych na dwie duże inwestycje, budowę nowego 
gmachu Biblioteki Głównej oraz utworzenie Centrum 
Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. W nowym budynku 
biblioteki znajdą się księgozbiór uczelni i pomieszczenia 
dydaktyczne. Realizacja projektu zakończy się w połowie 
2013 roku.

Prace w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu obejmują rozbudowę 
hali sportowej, głównego budynku centrum, laboratoriów oraz basenu. Projekt 
przewiduje też zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Centrum zostanie 
oddane do użytku w 2013 roku. Trwają przygotowania do rozpoczęcia II etapu 
prac, które obejmą rewitalizację terenu dawnego KS Polonia. Powstaną 
zewnętrzne obiekty sportowe, boiska i korty tenisowe. Na ten cel przeznaczono 
kolejną dotację o wartości 12,6 miliona złotych. Więcej na stronie 30. 

Dwa lata temu zakończono remont gmachu 
UKW Copernicanum przy ulicy Kopernika. 
Przeznaczyliśmy ponad 3,2 miliona złotych na 
kapitalny remont budynku, w tym na wymianę 
wszystkich instalacji i okien, położenie nowego 
dachu, zmianę sali gimnastycznej w aulę oraz 
remont sali audytoryjnej.

– Jestem studentką pierwszego 
roku pedagogiki i cieszę się, że moja 
uczelnia się rozwija. Dzięki środkom 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
powstaną jedna z najnowocześniejszych 
bibliotek w kraju oraz centrum sportowe. 
Studenci będą mieli dostęp do publikacji 
z całego świata oraz nowoczesnej 
pracowni komputerowej. 
kalina wiszniewska, studentka ukw
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Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy dzięki przekazanej przez 
Urząd Marszałkowski unijnej dotacji 
w wysokości blisko 41 milionów złotych 
kończy kolejny etap realizacji projektu 
Regionalne Centrum Innowacyjności. 
Do tej pory utworzono 12 nowoczesnych 
laboratoriów badawczych zaopatrzonych 
w sprzęt spełniający najwyższe 
standardy, a w sumie powstanie ich 28. 
Wyniki badań opracowanych 
w laboratoriach RCI już dziś są cennym 
wsparciem dla firm z regionu. 

– Regionalne Centrum Innowacyjności 
to bardzo dobry przykład wykorzystania 
funduszy przydzielonych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do celów rozwoju 
innowacyjności w regionie.
dr mieczysław Naparty, 
uniwersytet technologiczno-przyrodniczy
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KONKURS: Mamy dla Państwa 10 płyt profesor Katarzyny Popowej-
Zydroń oraz 10 płyt jej ucznia – Pawła Wakarecego, zdobywcy 
wyróżnienia w prestiżowym XVI Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 20 pierwszych 
osób, które 8 stycznia, w godzinach 9-11 napiszą do nas na adres 
razemdlabydgoszczy@kujawsko-pomorskie.pl otrzymają płyty 
wraz z imiennymi autografami pianistów. 
Maile powinny zawierać dane kontaktowe oraz informację dla kogo 
powinna być wypisana dedykacja. 

Realizowane w ramach RPO WK-P inwestycje dotyczą także 
akademii muzycznej im. feliksa Nowowiejskiego. Gmach 
akademii przy ulicy Gdańskiej, przekazany uczelni przez 
marszałka Piotra Całbeckiego w 2007 roku, przeszedł 
generalny remont. Powstało m.in. nowoczesne studio nagrań 
i reżyserii dźwięku oraz sale baletowe. Pracownie muzyczne 
wyposażone zostały w dziewiętnaście nowych instrumentów. 
Uczelnia otrzymała też wsparcie na przywrócenie zabytkowego 
wyglądu elewacji XIX-wiecznego budynku i mieszczącej się 
w nim sali koncertowej. Nowoczesne wyposażenie pozwoli 
zmienić salę nie tylko w miejsce organizacji koncertów, ale 
również wystawiania spektakli i projekcji filmów. 
Kwota dofinansowania wyniosła 6,2 mln złotych.

W roku 2011 
Katarzyna Popowa-
Zydroń, profesor 
Akademii Muzycznej, 
została wyróżniona 
Nagrodą Marszałka 
za liczne osiągnięcia 
pedagogiczne 
i w dziedzinie sztuk 
muzycznych. 
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Ponad 2,6 milionów złotych 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego 
przekazaliśmy na budowę 
i wyposażenie ośrodka 
egzaminacyjnego przy zespole 
szkół samochodowych 
w Bydgoszczy. 

Z pieniędzy przeznaczanych na oświatę 
korzystają również przedszkola. Dwadzieścia 
dziewięć placówek z terenu całego województwa 
otrzymało zestawy komputerowe, zaprojektowane 
i stworzone z myślą o najmłodszych 
użytkownikach. To efekt współpracy samorządu 
województwa z IBM Polska. 

Przyszłość Bydgoszczy i całego 
regionu zależy od poziomu 
edukacji. Urząd Marszałkowski 
traktuje ten segment usług 
publicznych jako priorytet przy 
planowaniu inwestycji. Jednym 
z działań zrealizowanych w tym 
zakresie było wyposażenie 
szkół podstawowych w tablice 
interaktywne. Do bydgoskich 
placówek oświatowych 
trafiło aż ćwierć tysiąca 
tych nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, które sprawiają, 
że nauka staje się świetną 
zabawą. Korzystają z nich 
uczniowie najmłodszych klas. 
W ramach projektu tablice 
trafią do klas starszych szkół 
podstawowych. 

– Dzięki wybudowanemu 
ośrodkowi egzaminacyjnemu 
przyszłoroczni absolwenci 
będą mogli zdawać egzaminy 
zawodowe na miejscu. 
Czekaliśmy na to latami. Prace 
rozpoczęły się wiosną tego 
roku, obecnie dobiegają końca. 
janusz tomas, dyrektor 
zespołu szkół samochodowych

Zakończona w tym roku inwestycja w specjalnym ośrodku 
szkolno–wychowawczym im. l. braille’a polegała na rozbudowie 
istniejącego obiektu i utworzeniu nowoczesnych sal do praktycznej 
nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W nowym skrzydle 
budynku powstało 26 sal dydaktycznych i pracowni. Powierzchnia 
ośrodka powiększyła się o 1,3 tysiąca m2. Wartość przedsięwzięcia 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski to 5,3 miliona złotych. 

– Dzięki realizacji inwestycji rozpoczęliśmy edukację z małymi 
dziećmi oraz rozszerzyliśmy ofertę kształcenia zawodowego o nowe 
kierunki. Najbardziej cieszy nas, że pomieszczenia, w których dzieci 
niewidome i słabo widzące się uczą, dorównują standardami do 
ogólnych wymagań, czyli są kolorowe, jasne, wyposażone w wysokiej 
jakości sprzęt. To marzenia, które od wielu lat miało wielu dyrektorów, 
a ja jestem w tej wyjątkowej sytuacji, że mogłam je zrealizować.
małgorzata szczepanek, dyrektor specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego im. l. braille’a 
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Gotowa jest 7-kilometrowa trasa rowerowa 
z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. 
Wkrótce Bydgoszcz wzbogaci się o kolejną 
atrakcję – w Ogrodzie Fauny Polskiej w Myślęcinku 
powstanie pawilon terrarium i akwarium. Znajdą 
się w nim: Wisłarium z gadami, płazami i rybami 
polskich wód, motylarnia, ul pszczeli, a także 
ekspozycje gadów i płazów egzotycznych oraz 
gryzoni. Umowę na wsparcie tej inwestycji w kwocie 
2 milionów złotych podpisaliśmy w maju tego roku. 

Niedawno ofertę turystyczną miasta nad 
Brdą uzupełniło pierwsze w Polsce muzeum 
wodociągów. Na remont i dostosowanie do 
potrzeb muzealnych zabytkowych obiektów Hali 
Pomp przy ulicy Gdańskiej i Wieży Ciśnień przy 
ulicy Filareckiej przekazaliśmy 6,3 miliona złotych 
ze środków naszego RPO WK-P. 

Pieniądze przeznaczyliśmy również na powstanie 
nowych hoteli Stara Farbiarnia i Sepia oraz na 
promocję hoteli Ratuszowego i Brda na łączną 
kwotę ponad 50,5 miliona złotych. 

Bydgoszcz przyciąga turystów wyjątkowymi w skali regionu i kraju atrakcjami. 
Jedną z najciekawszych jest exploseum – centrum techniki wojennej 
dag fabrik bromberg, które powstało dzięki 5 milionom złotych wsparcia 
samorządu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zrewitalizowanych i przystosowanych 
do celów wystawienniczych obiektach dawnej niemieckiej fabryki zbrojeniowej 
działa interaktywne muzeum poświęcone dziejom techniki i uzbrojenia. 

KONKURS: Czy znajdą się chętni do zwiedzania z nami dawnej 
bydgoskiej fabryki nitrogliceryny, czyli dzisiejszego Exploseum? 
Zorganizowaliśmy dla Państwa specjalne wejścia 18 i 25 stycznia 
(początek o 14.30). Zgłoszeń prosimy dokonywać 8 stycznia 
w godzinach 11.30-16 pod numerem telefonu 56 621 83 44 lub pod 
adresem razemdlabydgoszczy@kujawsko-pomorskie.pl. Na każdą 
wycieczkę po DAG Fabrik zarezerwowaliśmy 25 miejsc. Osoby, które 
zdecydują się na zwiedzanie i otrzymają potwierdzenie zgłoszenia, 
prosimy o zabranie ze sobą egzemplarza tego wydawnictwa. 

14

turystyka



www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy

zrewitalizowane, czyli piękniejsze.
Bydgoszcz jest największym beneficjentem 
wojewódzkich środków przeznaczonych na 
rewitalizację zdegradowanych obszarów. 
Łączna pula przeznaczona dla miasta nad Brdą 
wynosi 76 milionów złotych. Największym 
i najsłynniejszym finansowanym w ten sposób 
projektem jest odnowa wyspy młyńskiej, która 
stała się chętnie odwiedzaną enklawą rekreacyjną 
w samym centrum miasta i jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych bydgoskich miejsc. Teraz, gdy 
wieloletni proces inwestowania zwieńczyło 
oddanie do dyspozycji bydgoszczan wizjonersko 
zaprojektowanej mariny, dopięty projekt budzi 
entuzjazm w kraju i za granicą. 

Inne bydgoskie projekty rewitalizacyjne to: 

 • odnowa Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami, 

 • Miejskie Centrum Kultury (więcej na stronie 24),

 • przebudowa ulicy Marszałka Focha (więcej na stronie 5),

 • odnowa ulicy Dworcowej (więcej na stronie 5),

 • rewaloryzacja budynku diecezji bydgoskiej Dom Polski,

 • rozbiórka restauracji Kaskada (przed przystąpieniem do 
odtworzenia historycznej zabudowy), 

 • przebudowa obiektu na potrzeby Wyższego Seminarium 
Duchownego,

 • rozbudowa budynku położonego przy Długiej 5, 

 • przystosowanie kamienicy przy Mostowej 5 na cele 
publiczne.

Wśród innych bydgoskich projektów rewitalizacyjnych 
warto wymienić przede wszystkim odbudowę historycznej 
fontanny potop, która coraz bardziej przypomina 
przedwojenny pierwowzór także dzięki ofiarności 
bydgoskich środowisk obywatelskich, oraz towarzyszące jej 
uporządkowanie rejonu placu Wolności i Parku Kazimierza 
Wielkiego. Inne warte wspomnienia projekty to remont 
konserwatorski elewacji i wnętrz gmachu Akademii 
Muzycznej i przywrócenie świetności fasadzie Zespołu 
Szkół Plastycznych imienia Wyczółkowskiego. 

KONKURS: Znajdź stare zdjęcia fontanny Potop i wyślij do 
redakcji „Gazety Pomorskiej”, koniecznie z własnym opisem 
i uzasadnieniem, dlaczego są dla Ciebie ważne. Dla dwóch 
zwycięzców (czytelnika wydania papierowego i internauty) 
mamy aparaty fotograficzne. Prosimy o przesyłanie zdjęć na 
adresy konkurs@pomorska.pl lub ul. Zamoyskiego 2, 
85-063 Bydgoszcz. Najlepsze opublikujemy na łamach 
i stronie internetowej gazety oraz na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy.
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KONKURS: Przygotuj plastyczną lub 
graficzną mapę atrakcji turystycznych 
Wyspy Młyńskiej, jej nabrzeży 
i bulwarów. Prace prześlij na adres 
konkurs_bydgoszcz@gazeta.pl do końca 
lutego. Nagrodą jest wycieczka  
do Brukseli dla dwóch osób. 

KONKURS: Dla każdego, kto rozpozna się 
na zdjęciu na naszej rozkładówce, mamy 
atrakcyjne gadżety. Po odbiór nagród 
zapraszamy (z egzemplarzem tego 
wydawnictwa) do Przedstawicielstwa 
Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy 
(ul. Jagiellońska 9) 8 stycznia 2013 roku. 

wyspa czyli duma bydgoszczy. 
Zrewitalizowana kosztem 26 milionów złotych Wyspa Młyńska to 
najpiękniejsze miejsce w Bydgoszczy, chętnie odwiedzane przez mieszkańców 
miasta i przyjezdnych. Niektóre inwestycje dopiero się rozpoczną. Jest wśród 
nich rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie 
umocnień, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie 
układu komunikacyjnego i budowie przystanków dla tramwaju wodnego. 
Umowa w sprawie dofinansowania projektu Bydgoski Węzeł Wodny 
w kwocie prawie 11, 6 miliona złotych została podpisana 20 listopada. 
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– Rozbudowa i modernizacja Centrum Pulmonologii to szansa na wprowa-
dzenie nowoczesnych metod leczenia w jedynym w województwie szpitalu 
o profilu pulmonologicznym oraz możliwość wykorzystania wiedzy i doświad-
czenia naszego wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Inwestycja 
podniesie poziom świadczeń na prawdziwie europejski poziom, otwierając 
drogę rozwojowi nowoczesnej pulmonologii w regionie. mariola brodowska, 
dyrektor kujawsko-pomorskiego centrum pulmonologii w bydgoszczy

centrum pulmonologii. 
Nabiera tempa warta 56 milionów złotych 
szeroko zakrojona rozbudowa i modernizacja 
placówki. W listopadzie ruszył pierwszy, 
najważniejszy etap rozbudowy kompleksu przy 
ul. Seminaryjnej, obejmujący dobudowę nowego 
skrzydła dla bloku operacyjnego i czterech 
oddziałów łóżkowych. Dalszym etapem będą 
powstanie pięciokondygnacyjnego budynku 
łącznikowego oraz modernizacja izby przyjęć 
i oddziału intensywnej opieki medycznej, a także 
piwnic w budynku głównym i gmachu przy ul. 
Meysnera. Dwa lata temu lecznica przeszła wart 
ponad 6 milionów złotych remont modernizacyjny 
połączony z zakupami sprzętu i aparatury 
medycznej. Przeprowadzono remont kuchni 
i budynku głównego, modernizację systemu 
diagnostyki obrazowej (tomograf komputerowy 
i ultrasonograf) oraz zakupy, między innymi 
aparatury do diagnostyki czynnościowej płuc 
i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, a także 
wideobronchoskopów. 

szpital obserwacyjno-
zakaźny. Nowoczesne 
czterokondygnacyjne 
skrzydło to nowa wizytówka 
placówki. Uzupełnieniem 
są modernizacja oddziałów, 
pracowni i laboratorium oraz 
zakupy aparatury. Jesienią 
tego roku podpisano umowę 
dotyczącą finansowanych 
przez samorząd województwa 
szeroko zakrojonych prac 
modernizacyjnych w starszej 
części kompleksu, wartych 
blisko 12 milionów złotych. 
Także w tym roku lecznica 
otrzymała nowe meble 
medyczne. 

skuteczna medycyna, wielkie pieniądze.
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 
przeznacza rekordowo duże środki na inwestycje 
w służbie zdrowia. Pieniądze te pochodzą 
z budżetu województwa, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz wartego pół miliarda złotych 
„medycznego pakietu stulecia”, którego realizację 
umożliwia długoterminowy kredyt Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Środki płyną w dużej 
mierze do Bydgoszczy na warte wiele milionów 
złotych inwestycje. Z dumą możemy mówić 
o budowanym praktycznie od podstaw kompleksie 
Szpitala Dziecięcego, Centrum Onkologii, 
Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii, 
bydgoskim Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-
Zakaźnym, Wielospecjalistycznym Szpitalu 
Miejskim, a także uniwersyteckich lecznicach 
imienia Biziela i imienia Jurasza. 
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 – To oczywiste, że lepsze warunki lokalowe to lepsze warunki terapii i samej hospitalizacji, 
komfort pracy personelu, a także nowoczesny sprzęt i aparatura. Bydgoskie środowisko 
medyczne niecierpliwie czeka na moment oddania do użytku nowych obiektów lecznicy.
jarosław cegielski, dyrektor wojewódzkiego szpitala dziecięcego 

szpital dziecięcy. 
W dużym tempie prowadzone są 
prace przy budowie nowoczesnego 
kompleksu lecznicy. To największa 
tego typu inwestycja w regionie i jedna 
z największych w Polsce. Nowe mury 
pomieszczą między innymi oddział 
chirurgiczny i leczenia oparzeń oraz 
cztery dobrze wyposażone sale 
operacyjne. Placówka dysponować 
będzie ogrodem na dachu i miejscami 
noclegowymi dla rodziców. Koszt całości 
wynosi prawie 150 milionów złotych, 
plus koszty dodatkowego wyposażenia. 
Termin zakończenia inwestycji to listopad 
2013. 

KONKURS: Cenne nagrody można też wygrać w konkursie 
plastycznym „Szpital moich marzeń”. Prace należy przesłać 
lub przynieść do końca lutego do Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2) lub do 
przedstawicielstw w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9), 
we Włocławku, (ul. Bechiego 2), w Grudziądzu 
(ul. Sienkiewicza 22) i w Inowrocławiu (ul. Roosevelta 36/38). 
Regulaminy obu konkursów znajdują się na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy

KONKURS: Wykonaj projekt 
graficzny fontanny, która stanie przed 
Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym 
w Bydgoszczy i prześlij na adres 
konkurs_bydgoszcz@gazeta.pl. 
Dla autorów trzech najlepszych mamy 
nagrody rzeczowe i bezpłatny wstęp 
dla całej rodziny na wrześniowy Festyn 
Archeologiczny w Biskupinie. 
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– Uważam, że nowy rezonans 
magnetyczny to bardzo trafna 
inwestycja. Wiadomo, że 
w wielu przypadkach badanie 
przy pomocy takiej aparatury 
to właściwie jedyna możliwość 
szybkiego postawienia pewnej 
diagnozy.
anna balińska, 
pacjentka szpitala im. jurasza

szpitale uniwersyteckie i szpital miejski.
Ważne nie tylko dla bydgoszczan są zrealizowane 
ostatnio przedsięwzięcia inwestycyjne 
w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana Biziela, 
Szpitalu Uniwersyteckim im. Antoniego Jurasza 
i Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
Emila Warmińskiego. „Biziel” wzbogacił się 
o sprzęt i aparaturę medyczną dla oddziałów 
noworodków i wcześniaków z intensywną terapią 
noworodka oraz anestezjologii i intensywnej 
terapii, a także dla bloku operacyjnego. „Jurasz” 
dostosowuje się do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych i wzbogaca o nowy, 
supernowoczesny aparat do badań metodą 
rezonansu magnetycznego. Szpitalowi Miejskiemu 
zakupy sprzętu i aparatury pozwoliły stworzyć 
Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki 
Obrazowej i Ośrodek Operacji Zaćmy. 

20 listopada została podpisana umowa dotycząca 
finansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego inwestycji obejmującej modernizację 
i doposażenie ważnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 
województwa oddziałów Szpitala im. Biziela. 
Wsparcie wynosi blisko 13 milionów złotych. 
Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 
grudzień 2014. 
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– Inwestycje znacząco wpływają na poprawę komfortu hospitalizowanych 
u nas pacjentów. Wprowadziliśmy między innymi innowacyjny w polskich 
warunkach system żywienia - pacjenci jedzą posiłki w restauracji Fantazja, 
a nie w szpitalnych salach. Ta zmiana ma ogromne znaczenie dla ich 
samopoczucia. Na posiłki mogą bowiem zapraszać swoich bliskich, co daje 
im  namiastkę normalności w tak trudnym dla nich momencie, jakim jest walka 
z chorobą nowotworową. Natomiast PARiS to miejsce unikatowe w skali kraju. 
Z jego dobrodziejstw – rehabilitacji, rekreacji i sportu – będą korzystać nie 
tylko pacjenci, ale także mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. 
Chcemy, żeby park integrował różne środowiska lokalne: seniorów, 
niepełnosprawnych sportowców, młodzież.
piotr muzyczuk, 
dyrektor ds. logistyki co im. prof. franciszka Łukaszczyka w bydgoszczy

centrum onkologii.
100 milionów złotych – tyle jest warta 
finansowana przez samorząd województwa, 
podzielona na kilka projektów rozbudowa 
i modernizacja CO. We wrześniu oddano do użytku 
elegancką szpitalną stołówkę-restaurację, 
w związku z czym pacjenci którym pozwala na 
to stan zdrowia mogą spożywać posiłki nie na 
oddziałach, ale w przyjaznych wnętrzach. 

Oprócz tego samorząd województwa dołożył 50 
milionów złotych do inwestycji realizowanych przez 
Centrum Onkologii w latach 2007-2011. Z pomocą 
takiego wsparcia zmodernizowano i rozbudowano 
Zakład Teleradioterapii i Zakład Radioterapii, 
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku, 
filię CO w Bydgoszczy, blok operacyjny 
placówki, Zakład Patologii Nowotworów, 
Zakład Mikrobiologii, blok żywieniowy, zakład 
diagnostyki laboratoryjnej, oddziały łóżkowe 
i układ komunikacyjny. Ponadto wymieniono windy 
i agregat prądotwórczy, zakupiono aparaturę 
medyczną i sprzęt laboratoryjny. 

Na finiszu jest budowa PARIS, czyli parku 
aktywnej rehabilitacji i sportu z halą 
sportową i 25-metrowym basenem pływackim 
oraz zespołem siłowni i urządzeniami do 
hydroterapii, a także centrum konferencyjno-
szkoleniowym. Kompleks, który zostanie otwarty 
latem 2013, będzie służył rekonwalescentom 
i osobom niepełnosprawnym, a także wszystkim 
bydgoszczanom. W funkcjonującej już części 
działa zakład rehabilitacji. Roboty budowlane 
zakończą się w grudniu, a prace wyposażeniowe 
potrwają pół roku.
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Dzięki 1,5 miliona złotych 
dofinansowania rozbudowuje się 
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy 
przy ulicy Smukalskiej. Pierwszy 
etap inwestycji zakłada dobudowę 
do północnej części zakładu 
trzykondygnacyjnego budynku. 

O nowy pawilon 
powiększył 
się budynek 
Hospicjum imienia 
Księdza Jerzego 
Popiełuszki przy 
ulicy Solnej. Wartość 
dofinansowania to  
1,5 miliona złotych. 

Dofinansowanie w wysokości ponad 4,8 milionów złotych przekazaliśmy na 
modernizację domu pomocy społecznej słoneczko. Wybudowano ośrodek 
wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Rozbudowa pozwoliła na 
zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów. 

Co roku przekazujemy środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na działalność 
zakładu aktywności zawodowej. 

Ważnym przedsięwzięciem jest trwająca budowa domu Jubileuszowego – fordońskiego 
centrum kultury, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest bydgoska Fundacja Wiatrak. 
Dom Jubileuszowy jest nowoczesnym miejscem spotkań i integracji mieszkańców Fordonu 
oraz niewielkich podbydgoskich miejscowości. Powstały w nim sale rehabilitacyjne, 
sala widowiskowa oraz przestrzeń wystawiennicza. Swoje miejsce znalazła tu również 
Poradnia Wsparcia, w której pomoc uzyskują osoby z problemami psychicznymi i ich 
rodziny. Wartość dofinansowania z naszego RPO WK-P przekracza 8,4 mln złotych. 
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Tylko w 2012 roku wsparcie na odnowę 
otrzymało 10 wyjątkowych budynków, 
w tym synagoga w fordonie, siedziba 
radia pik, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe oraz kościoły: 
św. antoniego z padwy, miłosierdzia 
bożego, św. Mikołaja, św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz św. andrzeja boboli. 

Do Bydgoszczy trafia spora część dzielonego od 
czterech lat przez samorząd województwa tortu 
z dotacjami na remonty i prace konserwatorskie 
w zabytkach. Dzięki temu wsparciu udaje się 
uchronić przed zniszczeniem i przywrócić blask 
wielu pomnikom przeszłości. 
Od kilku lat środki z budżetu województwa 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego trafiają 
systematycznie między innymi na renowację 
bydgoskich kościołów i innych zabytków. 
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– W tym roku dzięki 
rewitalizacji zrealizowaliśmy 
prace modernizacyjne, które 
nie tylko poprawiły estetykę 
budynku i warunki naszej 
pracy. Da nam to również 
oszczędności, które będziemy 
mogli wykorzystać na inne 
działania Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury.
ewelina Najman, 
pracownik wokis

Dawny blask odzyskał również 
zespół pałacowo-parkowy 
w ostromecku. W ramach 
projektu „Ostromecko – cztery 
pory roku” wykonano renowację 
dwóch pałaców z XVIII i XIX 
wieku. Te okazałe budowle 
otoczone są 40-hektarowym 
parkiem krajobrazowym w stylu 
angielskim. Wartość projektu to 
13,5 miliona złotych. 

Zaplecze inscenizacyjne z prawdziwego 
zdarzenia zyskała też opera Nova. Nowe 
miejsce przygotowywania kostiumów 
i elementów scenografii powstało 
przy ulicy Ludwikowo 12. Nowoczesny 
kompleks magazynowo-warsztatowy 
ma powierzchnię 2,5 tys. m² i kosztował 
blisko 5 milionów złotych. Plac przed 
budynkiem będzie miejscem próbnych 
montaży opracowywanych scenografii.

W lipcu 2012 roku rozpoczął się remont kapitalny 
siedziby wojewódzkiego ośrodka kultury i sztuki 
,,stara ochronka” przy placu Kościeleckich. 
Zabytkowy budynek z początku XX wieku 
odzyskuje dawny wygląd. Kosztem 5,5 miliona 
złotych dach pokryto łupkiem naturalnym, 
nawiązując do pierwotnego wyglądu budynku. 
Wymieniono stolarkę zewnętrzną i instalację 
centralnego ogrzewania. Prace potrwają do 
2014 roku. Powstanie też hala wystawienniczo-
artystyczna oraz zagospodarowany zostanie teren 
wokół budynku. 

Z udziałem naszego wsparcia bydgoskie instytucje 
kultury funkcjonują w lepszych warunkach, a ich 
baza infrastrukturalna się powiększa. 
Ponad 5,8 miliona złotych wsparcia przeznaczono 
na utworzenie miejskiego centrum kultury 
w bydgoszczy, w przebudowanej kamienicy 
przy ul. Marcinkowskiego. Zabytkowy budynek 
odzyskał secesyjny wygląd, a jego powierzchnia 
została w pełni zaadaptowana na cele użytkowe.
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Festiwale, koncerty premiery 
– poprzedni sezon kulturalny 
w Kujawsko-Pomorskiem należy 
uznać za udany i interesujący. 
Duża w tym zasługa 
marszałkowskich instytucji 
kultury – organizatorów 
cyklicznych wydarzeń 
artystycznych, cieszących 
się zasłużoną krajową 
i międzynarodową renomą. 

W tym roku otrzymały one 
dodatkowe wsparcie finansowe 
z programu stworzonego 
przez samorząd województwa 
w oparciu o Regionalny 
Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego – po 450 tysięcy 
złotych, trafiło do Opery Nova 
na organizację bydgoskiego 
festiwalu operowego oraz 
Filharmonii Pomorskiej na 
jubileuszowy 50. bydgoski 
festiwal muzyczny. Całkowita 
pula dotacji w ramach tego 
programu na 2012 rok wyniosła 
blisko 1,7 miliona złotych, 
z możliwością kontynuacji 
w kolejnych latach.

KONKURS: Prosimy odpowiedzieć na pytanie: w którym roku odbył się 
I Bydgoski Festiwal Operowy i ile festiwali odbyło się do tej pory? 
Na zwycięzców czeka 5 podwójnych zaproszeń na spektakle w Operze Nova. 
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy w dniu 9 stycznia godzinach 10-11 pod 
numerem telefonu 56 621 83 44. 
Szczegóły na temat spektakli i odbioru zaproszeń znajdują się na stronie: 
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy
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Wspieramy również organizowany od 2010 roku 
w Bydgoszczy plus camerimage – największy 
i najbardziej znany festiwal sztuki operatorskiej, 
jedna z najważniejszych imprez filmowych 
w kraju. Co roku zjeżdżają na nią zawodowi twórcy 
i studenci szkół filmowych z całego świata. 

Raz do roku jest taki czas, kiedy cały 
region wspólnie świętuje i wspólnie 
się bawi – to organizowane w czerwcu 
Święto województwa kujawsko-
pomorskiego. Towarzyszą mu liczne 
imprezy – spektakle, festyny, koncerty. 
Wiele z nich odbywa się w Bydgoszczy.

Dzięki wsparciu samorządu województwa 
co dwa lata w Bydgoszczy odbywają się 
również: star force – zlot miłośników 
filmowej sagi George’a Lucasa „Gwiezdne 
Wojny” (uznany za najlepszy event na 
prestiżowym Festiwalu Promocji Miast 
i Regionów „Złote Formaty 2010”), 
obchody rocznicy Bydgoskiego Marca 
1981 i wiele innych.

Ideą festiwalu twórczości Niezapomnianych artystów 
polskich „pejzaż bez ciebie” jest przypominanie dorobku 
wybitnych polskich artystów, którzy już odeszli. W jego 
ramach odbywa się też konkurs dla młodych wykonawców. 

KONKURS: Mamy dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń 
na koncerty w Filharmonii Pomorskiej. Aby wziąć udział 
w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie: który z kolei 
Bydgoski Festiwal Muzyczny odbył się w roku 2012?
Na odpowiedzi czekamy 9 stycznia w godzinach 12-13 
pod numerem telefonu 56 621 83 44. Szczegóły na temat 
koncertów i odbioru zaproszeń znajdują się na stronie:
www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy

dzieje się w bydgoszczy
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Dofinansowanie 
z Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki otrzymało też 
collegium medicum 
umk.  Na program 
rozwoju, który ma 
wzmocnić potencjał 
dydaktyczny szkoły 
i zwiększyć liczbę 
absolwentów uczelnia 
pozyskała 7,7 miliona 
złotych. 

Na zdjęciach powyżej: realizacja projektów – 
„pi-pwp inlab – innowacyjne laboratorium 
współpracy nauki i biznesu” realizowanego przez 
bydgoskie Polskie towarzystwo Ekonomiczne oraz 
„akademia rozwoju”, którego beneficjentem jest 
Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Związku 
Głuchych.

Dążąc do efektywnego wykorzystania potencjału mieszkańców 
Bydgoszczy i wsparcia ich rozwoju realizujemy i wspieramy projekty 
finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Unijną 
pomoc z tego działania bardzo dobrze wykorzystują regionalne 
firmy, przedszkola, szkoły i uczelnie. Wsparcie jaką otrzymały 
tylko bydgoskie instytucje wynosi prawie 190 milionów złotych.

Dzięki 6,3 milionom złotych wsparcia Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego uruchomił nowy kierunek „mechatronika”. Uczelnia 
zrealizowała jeszcze 5 projektów na łączną kwotę wsparcia 
14,5 miliona złotych.

Na otwarcie nowego kierunku „Inżynieria Biomedyczna” i na 
realizację programów fakultatywnych, wyrównujących poziom 
wiedzy studentów uczących się na kierunkach matematycznych 
i fizycznych Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu 
przekazaliśmy 5,4 milionów zł dofinansowania. To nie wszystko, 
uczelnia zrealizowała jeszcze 5 projektów na łączną kwotę wsparcia 
7,2 miliona złotych.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zrealizowała najwięcej, 
bo aż 19 projektów na łączną kwotę wsparcia 10,5 miliona złotych.

program operacyjNy kapitaŁ ludzki

 www.mojregion.eu                                                              Człowiek - najlepsza inwestycja
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,,krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” to projekt realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski 
w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym  
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wsparcie otrzymało do tej pory  
119 doktorantów bydgoskich uczelni.

Co roku uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu 
otrzymują stypendia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wspieranie rozwoju młodzieży uzdolnionej w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych i technicznych – dla której trudna sytuacja materialna stanowi 
barierę w rozwoju edukacyjnym – to nasz cel. W ramach programu „zdolni na 
start” stypendia na łączną kwotę prawie pół miliona złotych otrzymało dotąd 
97 uczniów z Bydgoszczy. 

Karol Pawełkowski z UKW w Bydgoszczy oraz Alicja 
Tymoszuk z UTP w Bydgoszczy to doktoranci, którzy 
otrzymali stypendium w ramach projektu „Krok w przyszłość 
– stypednia dla doktorantów” w 2009 roku.

KONKURS: Prosimy opisać realizowany w naszym regionie projekt, z którym spotkaliście się Państwo lub braliście udział w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Prace prosimy przesyłać na adres razemdlabydgoszczy@kujawsko-pomorskie.pl do końca 
stycznia. Autorów najciekawszych opisów zaprosimy wraz z rodziną do restauracji Daglezja w Przysieku na obiad z marszałkiem 
województwa Piotrem Całbeckim, a ich relacja zostanie opublikowana na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlabydgoszczy

 www.mojregion.eu                                                              Człowiek - najlepsza inwestycja
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– Unijne pieniądze przekazane przez marszałka otwierają 
przed nami szanse na poprawę standardów ratowniczych 
w Bydgoszczy, która jako duża aglomeracja, wymaga wielu 
zasobów ratowniczych. Tak liczne skupisko mieszkańców, 
infrastruktura komunikacyjna, rozwojowo nastawiona 
na przedsiębiorczość i zakłady podwyższonego i dużego 
ryzyka, wymagają solidnego zabezpieczenia. Bydgoszczanie 
mają czuć, że ktoś nad nimi czuwa. Przekazany z programu 
RPO WK-P samochód cysterna to olbrzymi zasób wody 
na cele gaśnicze. Łódź patrolowa pozwoli na skuteczne 
prowadzenie działań poszukiwawczych na akwenach. 
Samochód operacyjny, który został wyposażony w zestaw 
narzędzi hydraulicznych, jest podstawą mobilnej 
i samowystarczalnej grupy poszukiwawczo-ewakuacyjnej, 
która ma dotrzeć możliwie jak najszybciej w rejon zagrożony 
i skutecznie przeprowadzić ewakuację ludzi i mienia.
bogdan sowiński, zastępca kujawsko-pomorskiego 
komendanta wojewódzkiego psp

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Urząd 
Marszałkowski przeznaczył też wsparcie o wartości 
prawie 1,5 miliona złotych na przebudowę wału 
przeciwpowodziowego w Fordonie. Inwestycja 
znalazła się na liście projektów kluczowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bydgoscy strażacy zostali 
wyposażeni miedzy innymi 
w samochód terenowy, łódź 
patrolowo-ratowniczą, 
samochód-cysternę i zestaw 
narzędzi hydraulicznych. 
Wkrótce do komendy 
miejskiej psp w bydgoszczy 
trafi też samochód specjalny 
ratownictwa wysokościowego 
oraz pojazd z drabiną 
do prowadzenia działań 
ratowniczych do wysokości  
37 metrów.

Każdego roku Urząd Marszałkowski pomaga w zakupach 
wyposażenia dla kujawsko-pomorskich policjantów 
i strażaków. Tylko w ostatnich trzech latach komenda 
miejska policji w bydgoszczy otrzymała między 
innymi motocykle, specjalistyczny radiowóz do 
obsługi zdarzeń na drogach, przyczepę do przewozu 
psów policyjnych i silnik do łodzi motorowej. 

bezpieczeństwo
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– Stypendium, które ufundował marszałek województwa ułatwiło mi przede 
wszystkim przygotowania do zawodów. Dla mnie oznacza to pewniejszy byt 
w świecie sportu. Warto się rozwijać i starać się być jak najlepszym, by zostać 
docenionym. paweł wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce

 Strzałem w dziesiątkę okazała się 
budowa 23 jak dotąd bydgoskich orlików, 
które powstają przy współudziale 
środków Ministerstwa Sportu, 
samorządu województwa i władz miasta. 
Samorząd województwa przeznaczył na 
ten cel 7,6 miliona złotych.

Budowa centrum edukacji kultury fizycznej i sportu 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego to największa 
inwestycja sportowa w Bydgoszczy, realizowana dzięki 
środkom rozdysponowanym przez samorząd województwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (więcej o projekcie 
na str. 10). Centrum zostanie oddane do użytku w 2013 
roku, a już wkrótce rozpocznie się drugi etap projektu, który 
również dofinansujemy z naszego RPOWK-P, obejmujący 
rewitalizację terenu wokół budowanego obiektu (dawne 
tereny Polonii). Powstaną tam pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, 
siatkówki i piłki ręcznej), boisko do siatkówki plażowej, 
odnowione zostaną korty tenisowe. Stanie też nowy 
budynek dydaktyczno-administracyjny na potrzeby centrum 
z pełnym zapleczem dla korzystających z obiektów. Wartość 
projektu to 12,6 miliona złotych. Centrum będzie służyło 
nie tylko studentom, ale również wszystkim mieszkańcom 
Bydgoszczy. 

O tym, że warto inwestować w sportową 
infrastrukturę oraz wspierać rozwój sportowych 
talentów najlepiej świadczą świetne wyniki 
bydgoskich zawodników, wśród których nie brakuje 
gwiazd ze światowej czołówki. Stypendystami 
marszałka województwa byli między innymi 
srebrna i złota medalistka olimpijska oraz 
mistrzyni świata i Europy w kajakarstwie beata 
mikołajczyk, zdobywczyni olimpijskiego brązu 
w wioślarstwie i mistrzyni świata magdalena 
fularczyk, mistrz świata w skoku o tyczce 
paweł wojciechowski, mistrz świata i Europy 
w kajakarstwie piotr siemionowski oraz 
dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy 
w sztafecie 4x100 marika popowicz. Łącznie 
stypendyści otrzymali prawie milion złotych.

sport
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Samorząd województwa wspiera i współorganizuje 
prestiżowe imprezy sportowe organizowane na 
terenie Bydgoszczy. Corocznie przekazujemy setki 
tysięcy złotych na dziesiątki imprez sportowych. 
Wsparcie przeznaczyliśmy między innymi na 
organizację: 

 • Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych,

 • Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego,

 • Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu,

 • Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy.
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