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Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu 

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

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.”
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.  
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym RYBY na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rybacki



Autorami wykorzystanych w publikacji zdjęć są: Andrzej Goiński, Mikołaj Kuras, Tymon Markowski, Daniel Pach, Jacek Smarz, Wojtek Szabelski/
freepress.pl, Tymoteusz Tymiński. Wykorzystano również fotografie z archiwów: Urzędu Gminy Bartniczka, Urzędu Gminy Bobrowo, Urzędu Gminy 
Brzozie, Urzędu Gminy Książki, Urzędu Gminy Płużnica, Urzędu Gminy Radomin, Urzędu Gminy Rogowo, Urzędu Gminy Skrwilno, Urzędu Gminy 
w Zbicznie, Urzędu Gminy w Zbójnie, Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Konkursy na 
stronach 
4, 5, 7, 9, 11, 12, 
14, 15, 17, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 30, 
31
Więcej na stronie: 
www.kujawsko-
pomorskie.pl/
razemdlawsi w 
zakładce „Konkursy, 
regulaminy i wyniki”.
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Szanowni Państwo,

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

publikacją którą oddajemy w Państwa ręce kontynuujemy cykl wydawnictw 
obrazujących przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach na kujawsko-
pomorskiej wsi dzięki zaangażowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej, 
a także pieniędzy pochodzących z budżetu województwa i budżetu państwa. 
Wszyscy wiemy, że nie jest to już ta sama wieś co 8 lat temu. Istotne zmiany 
modernizacyjne które się w tym czasie dokonały dotyczą niemal wszystkich 
dziedzin życia i wszystkich, także najmniejszych miejscowości. To był bardzo 
owocny czas!

Jesteśmy w najwłaściwszym momencie na podsumowania – finiszują 
unijne programy dla Polski perspektywy 2007-2013 i zaplanowane pod tę 
perspektywę programy i projekty krajowe i wojewódzkie. Jednocześnie, 
bogatsi o wypływające z nich doświadczenia, planujemy inwestycje 
i przedsięwzięcia następnej siedmiolatki ufając, że pozwolą nam dokończyć 
modernizację regionu i skutecznie zmniejszyć dystans dzielący nas od 
bogatych państw Europy.    

Kujawsko-Pomorskie było i wciąż jeszcze jest wielkim placem budowy. Na wsi 
oznacza to przede wszystkim nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, lepsze 
drogi, zrewitalizowane centra miejscowości, lepsze szkoły, łatwiej dostępne 
przedszkola, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury. 
Warto podkreślić, że pochodną przemian są godne dochody gospodarstw 
rolnych i rolniczych rodzin.  

Możemy sobie pogratulować - dzięki inicjatywie, kreatywności 
i współdziałaniu wszystkich zaangażowanych środowisk udało nam się 
zdziałać bardzo wiele. Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję gminnym 
i powiatowym samorządowcom, sołtysom których chciałbym tu szczególnie 
wyróżnić bo są najbliżej ludzkich spraw, działaczkom i działaczom kół 
gospodyń wiejskich i lokalnych grup działania, rolnikom i działającym 
na wsi przedsiębiorcom, strażakom ochotnikom, aktywistom organizacji 
pozarządowych, wszystkim aktywnym społecznie i publicznie mieszkańcom 
kujawsko-pomorskiej wsi. 
 

Kwiecień 2015
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Wśród innych ważnych przedsięwzięć ostatnich lat są 
zakończone już termomodernizacja budynków Zespołu 
Szkół Zawodowych w Brodnicy (zdjęcie) i brodnickiego 
Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego oraz modernizacja łącznie blisko 
19 kilometrów dróg powiatowych (na zdjęciu droga 
Pokrzydowo-Jajkowo)

Jesienią 2014 ruszyła dawno oczekiwana modernizacja z rozbudową 
brodnickiego szpitala powiatowego. Warta 42,5 mln złotych 
(marszałkowska dotacja z RPO WK-P to blisko 18 mln złotych) rozłożona 
na etapy inwestycja oznacza dwukrotne powiększenie powierzchni 
lecznicy, poprawienie standardów hospitalizacji oraz, dzięki zakupom 
nowoczesnej aparatury, nową jakość w diagnostyce. Do już istniejących 
budynków dobudowywane są skrzydło i łącznik, zakłada się też 
nadbudowanie segmentu przeznaczonego na oddział dziecięcy. Mury 
nowej części szpitala szybko rosną. Na liście zakupów jest między innymi 
najnowszej generacji tomograf.

POWIAT BRODNICKI 

KONKURS: Przygotuj opis i zdjęcie inwestycji z Twojej gminy, zrealizowanej 
z RPO WK-P. Uzasadnij wybór. Prześlij pracę do 15 kwietnia, na adres Urzędu 
Marszałkowskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub na razemdlawsi@
kujawsko-pomorskie.pl z dopiskiem „Razem dla wsi - inwestycja”. Autor 
najlepszej pracy otrzyma voucher na weekendowy pobyt w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Sienkiewiczówka w Zajezierzu, gm. Gniewkowo, pow. 
inowrocławski. Regulamin na www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi 
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Wśród istotnych należy też wymienić przebudowę pięciokilometrowego 
odcinka drogi Jastrzębie-Łaszewo (zdjęcie), a także termomodernizację 
i zakup nowego wyposażenia dla świetlicy w Radoszkach (zdjęcie) oraz 
remont i doposażenie podobnej placówki w Starych Świerczynach. 

Największą i najważniejszą inwestycją tej rolniczej 
i posiadającej duży potencjał turystyczny gminy była 
w ostatnim czasie rozbudowa obsługującej większość 
gminnych miejscowości stacji wodociągowej Grążawy 
(zdjęcie). Wartość przedsięwzięcia, które zakończono 
późną jesienią 2013, to 1,3 mln złotych. Dobra woda 
w kranach to podstawa.

Lokalna społeczność 
zdecydowała się też na budowę 
placów zabaw we wsiach 
Radoszki, Grążawy, Łaszewo 
i Nowe Świerczyny oraz 
zamontowanie siłowni na wolnym 
powietrzu w stolicy gminy. 

GMINA BARTNICZKA

KONKURS: Dla pierwszych sześciu osób, które 8 kwietnia o godzinie 12 
zadzwonią pod numer 660 693 642 mamy podwójne zaproszenia na koncerty do 
Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu i Opery 
Nova w Bydgoszczy. Regulamin na www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi 
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Nowa jakość w lokalnej infrastrukturze to kanalizacja 
w Nieżywięciu, Kawkach (zdjęcie) i Grabówcu. Łączna 
długość położonych rur przekroczyła 17 kilometrów, nakłady 
to blisko 3,5 miliona złotych.

Gmina ma na koncie stworzenie przestrzeni dla organizacji 
wystaw i konferencji (zdjęcie) przy okazji tworzenia lokum dla 
Straży Gminnej oraz modernizację pięciu oddziałów zerowych 
(na zdjęciu w Nieżywięciu).

Znakomitym pomysłem było zagospodarowanie niewielkiej plaży 
nad jeziorem w Chojnie i zbudowanie tam pomostu. Powstało 
sympatyczne miejsce do plażowania, wędkowania oraz organizacji 
gminnych imprez. 

GMINA BOBROWO
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Warte docenienia jest też inwestowanie w przestrzeń publiczną – konkretnie w miejsca, 
gdzie można się spotkać z sąsiadami. Powstały w Szczuce (wyremontowana świetlica 
z nowym wyposażeniem i bezpieczny plac zabaw), Karbowie (także świetlica i plac zabaw 
- zdjęcie), Gortatowie i Mszanie (boiska sportowe, plac zabaw i miejsce spotkań). 

Władze gminy postawiły w minionych latach przede wszystkim na 
podstawowe kwestie cywilizacyjne. Kosztem blisko 3 milionów 
złotych powstały dwa nowe głębinowe ujęcia wody (ze stacjami 
uzdatniania - zdjęcie) i odcinki wodociągu w Mszanie, Szczuce, 
Szabdzie i Cielętach oraz sieć kanalizacyjna w Karbowie. Sukcesem 
w tej dziedzinie jest też instalacja 117 przydomowych oczyszczalni 
ścieków (zdjęcie). 

GMINA WIEJSKA BRODNICA

KONKURS: Zaproponuj 
hasło promujące Twoją 
miejscowość. Prześlij je na 
adres razemdlawsi@kujawsko-
pomorskie.pl do 10 kwietnia. 
Autorom pięciu najlepszych 
haseł rozdamy zestawy 
gadżetów. Regulamin na www.
kujawsko-pomorskie.pl/
razemdlawsi 
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Odpowiedzią gminy na współczesne wyzwania 
cywilizacyjne i ekologiczne jest rozbudowa 
lokalnej oczyszczalni ścieków w Jajkowie 
(zdjęcie), budowa sieci kanalizacyjnej (22 
kilometry) i wodociągu (6 kilometrów) 
w Jajkowie, Wielkim Głęboczku, Małym 
Głęboczku oraz w stolicy gminy. Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, dzięki którym nieczystości 
z gospodarstw nie trafiają wprost do Drwęcy 
i jezior Pojezierza Brodnickiego, zainstalowano 
w 57 zagrodach w Kantyle, Trepkach, Augustowie 
i Małym Leźnie. 

Mieszkańcy gminy chwalą 
też sobie zrewitalizowany 
park wodny w Brzoziu 
(zdjęcie); dziesięć nowych 
lub zmodernizowanych 
i doposażonych wiejskich 
świetlic, klub internetowy 
(zdjęcie) i dziewięć nowo 
powstałych placów zabaw. 

Szkoła Podstawowa 
w Brzoziu uczestniczy 
w marszałkowskim 
programie w ramach 
którego wyposażamy 
podstawówki 
w podłączone do 
internetu tablice 
interaktywne.

– Remonty świetlic wiejskich 
zapoczątkowało reaktywowanie, 
trochę już zapomnianych, Kół 
Gospodyń Wiejskich na terenie 
naszej gminy. Ich działalność 
koncentruje się na integrowaniu 

mieszkańców poprzez organizację warsztatów, 
kursów, zajęć, spotkań i imprez. Gospodynie 
pielęgnują tradycje naszych przodków, promują 
gminę na imprezach regionalnych i są animatorkami 
życia kulturalnego w swoich sołectwach. 
Małgorzata Smoczyńska, przewodnicząca Gminnej 
Rady KGW, radna gminy Brzozie i sołtys Janówka 
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Przedszkole (zdjęcie) 
w stolicy gminy jest jednym 
z beneficjentów lokalnego 
programu termomodernizacji 
budynków użyteczności 
publicznej. Podobne inwestycje 
wykonano także w obiektach 
górznieńskiego Zespołu Szkół, 
siedziby gminnych władz oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Pół miliona złotych kosztowała 
modernizacja promenady wokół 
jeziora w Górznie. Gmina, z racji 
położenia, stawia między innymi 
na turystykę.

W sołectwie Czarny Bryńsk powstał 
wodociąg o długości ponad 9 
kilometrów, dostarczający wodę do 23 
domów.

GMINA GÓRZNO

KONKURS: Dlaczego warto brać udział w projektach POKL, 
skierowanych do uczniów, osób bezrobotnych i osób pracujących? 
Autor najciekawszego uzasadnienia otrzyma rodzinną wejściówkę do 
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Odpowiedź prześlij na adres 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.pl do 15 kwietnia. Regulamin 
konkursu na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi.  
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W turystycznie zorientowanej Nowej Wsi (zdjęcie) i sąsiednim 
Płowężu wyremontowano i uzupełniono infrastrukturę tras 
turystycznych i spacerowych. Oko przyjezdnych i miejscowych 
cieszą pomosty, kąpieliska i pozostała mała architektura.

„Okno na świat” to gminny program wyrównywania szans 
edukacyjnych, adresowany przede wszystkim do młodych 
ludzi ze środowisk o utrudnionym dostępie do ośrodków 
oferujących kształcenie na wysokim poziomie.

Nowa lub odnowiona instalacja 
grzewcza służy w świetlicy wiejskiej 
w Góralach (zdjęcie), Płowężu 
i Konojadach.

– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego 
KUŹNIA realizowało w ostatnich latach liczne 
projekty, w tym dwa z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Zmodernizowaliśmy dzięki temu 
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
oraz zrealizowaliśmy projekt Indywidualizacja 

procesu nauczania w klasach I-III. Nasza szkoła została też 
wyposażona w tablicę interaktywną. Anna Kochańska-Bayer, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu
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Sukcesem lokalnej społeczności jest rozbudowa stacji uzdatniania 
wody we wsi Sumin. Koszt inwestycji wyniósł milion złotych. 
W wielu zagrodach na terenie gminy zainstalowano przydomowe 
oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

Aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców gminy 
znalazła oparcie w odnowionej infrastrukturze Gminnego 
Ośrodka Kultury w Osieku (zdjęcie) oraz wiejskich świetlic 
(na zdjęciu świetlica w Strzygach). 

GMINA OSIEK

KONKURS: Narysuj Twoją rodzinę na Dzikim 
Zachodzie i wygraj rodzinną wejściówkę do 
Silverado City w Bożejewiczkach k/Żnina. Pracę 
prześlij do 14 kwietnia na e-mail razemdlawsi@
kujawsko-pomorskie.pl lub na adres Urzędu 
Marszałkowskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 
z dopiskiem „Razem dla wsi - dziki zachód”. 
Regulamin konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl/razemdlawsi.  
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1,7 mln złotych kosztowała 
modernizacja ważnej dla 
mieszkańców gminy lokalnej 
stacji uzdatniania wody w 
Rokitnicy Nowej. Przy okazji 
przebudowano wiejski 
wodociąg. Wśród ważnych 
inwestycji infrastrukturalnych 
są też te związane z przebudową 
dróg (na zdjęciu w Janowie) 
oraz przedsięwzięcie 
hydrotechniczne służące 
stabilizacji poziomu lustra wody 
w jeziorze Księte.

Duży nacisk kładą władze gminy na tworzenie i utrzymanie bazy obiektów służących 
organizacji spotkań społecznych i wydarzeń kulturalnych, a także skromniejszych 
wiejskich świetlic. Służą temu inwestycje remontowe i uzupełniające wyposażenie 
takich placówek. Na zdjęciu: budynek spotkań lokalnej społeczności w Okalewku. 

– We wrześniu 2014 roku oddaliśmy do użytku 
wyremontowaną świetlicę wiejską w Okalewku. 
Tętni życiem, organizujemy w niej liczne spotkania 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy lubią 
swoją świetlicę, chętnie tu przychodzą, bawią się 
i spędzają aktywnie czas. 

Monika Zawacka, sołtys wsi Okalewko

KONKURS: Przygotuj kolaż zdjęć 
z najważniejszymi Twoim zdaniem 
inwestycjami zrealizowanymi na terenie 
Twojej gminy przy wsparciu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pracę 
wyślij na adres razemdlawsi@kujawsko-
pomorskie.pl do 22 kwietnia. Autor 
najlepszej pracy otrzyma voucher na 
dwudniowy pobyt dla dwóch osób w 
Sanatorium Przy Tężni w Inowrocławiu, 
które jest fundatorem nagrody.Regulamin 
konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl/razemdlawsi.  
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Dobrze zaplanowany kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych zbudowano 
w ubiegłym roku w Pokrzydowie (zdjęcie). Rok wcześniej wielofunkcyjne boisko do 
gier zespołowych powstało w Zbicznie; w ramach tego samego projektu pod potrzeby 
wiejskiej społeczności rozbudowano podobny obiekt w Brzezinkach. 

Przedmiotem lokalnej dumy jest 
ścieżka dydaktyczna w Zbicznie 
dotycząca historii tutejszego 
rybactwa śródlądowego.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej 
powstała w miejscowościach Zbiczno, 
Wysokie Brodno (zdjęcie), Żmijewko, 
Żmijewo i Brzezinki.

– Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
pozwoliło na zakup łodzi ratowniczej. To część  
projektu „Ludziom na ratunek”. Dzięki temu 
zakupowi będziemy lepiej przygotowani, aby 
nieść pomoc w zagrożeniach i niebezpiecznych 
sytuacjach. 

Radosław Kamiński, prezes OSP Pokrzydowo
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Największą powiatową inwestycją drogową była warta 3,9 miliona złotych 
przebudowa 7,3 kilometrowego odcinka trasy z Ciechocina do Świętosławia 
(zdjęcie). Władze powiatu odnowiły też trzy odcinki nawierzchni drogi z Gałczewka 
do Golubia-Dobrzynia o łącznej długości 1,3 kilometra.

W ramach projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, placówki oświatowe 
wzbogaciły się o nowy sprzęt do nauczania zawodów. 
Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim wyposażył pracownie 
energetyki odnawialnej i mechatroniki, a Zespół Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu zakupił sprzęt rolniczy.

KONKURS: Napisz wiersz o zamku  
w Golubiu-Dobrzyniu i wyślij go na adres razemdlawsi@
kujawsko-pomorskie.pl do 20 kwietnia, do godziny 10. 
Autor najlepszego wiersza otrzyma voucher na rodzinny 
pobyt na zamku (nocleg, wyżywienie, zwiedzanie 
zamku).Regulamin konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl/razemdlawsi
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Zmodernizowany w 2012 roku most na Drwęcy w Elgiszewie, na 
drodze wojewódzkiej łączącej Toruń z Golubiem-Dobrzyniem. Ważną 
gminną inwestycją drogową była przebudowa drogi w Elgiszewie na 
odcinku o długości 1,3 kilometra.

W ramach rozwoju infrastruktury komunalnej władze 
gminy Ciechocin zrealizowały trzy projekty rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstały też przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. W Ciechocinie odbywa się doroczne Święto 

Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Impreza przyciąga miłośników wiejskiej 
tradycji i kultury oraz twórczości ludowej.

KONKURS: Chcesz zwiedzić Kalwarię Pakoską (pow. 
inowrocławski) lub znajdujące się  
w pow. tucholskim Wioskę Górniczą w Pile  
(gm. Gostycyn) i Ptasią Wioskę w Adamkowie (gm. 
Kęsowo)? Zapisy odbędą się 13 kwietnia pod adresem 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.pl. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. W temacie prosimy wpisać o którą wycieczkę 
chodzi. Regulamin, liczba uczestników i daty zwiedzania 
na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi
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Zakrojony na szeroką skalę 
projekt termomodernizacji 
obiektów użyteczności 
publicznej objął zasięgiem 
5 gminnych szkół oraz 
3 świetlice. Ze wsparcia 
skorzystali między innymi 
mieszkańcy Olszówki 
(zdjęcie). 

Władze gminy skupiły wysiłek 
inwestycyjny między innymi 
na rozwiązaniu problemów 
mieszkańców Sokołowa 
i Antoniewa (zdjęcie) z dostępem 
do gminnej infrastruktury 
komunalnej. Warty 1,3 miliona 
złotych projekt dotyczył budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami.

Między Podzamkiem Golubskim a Owieczkowem w gminie Golub-
Dobrzyń powstała 3,8-kilometrowa trasa dla rowerzystów (zdjęcie). 
Tego rodzaju inwestycje wpływają na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. W ostatnich latach Urząd 
Marszałkowski skierował wsparcie na budowę setek kilometrów dróg 
dla rowerzystów w całym regionie.

– W kilku miejscowościach naszej gminy 
rozbudowaliśmy infrastrukturę służącą 
rekreacji i wypoczynkowi. Główny 
nacisk położyliśmy na modernizację 
i powstanie ścieżek rowerowych. Poprawi 
to dostęp do wszystkich miejsc w okolicy 

i bezpieczeństwo osób, które poruszają się tym środkiem 
transportu. 
Wioletta Szymańska, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
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Gminną atrakcją jest gruntownie zmodernizowana 
strzelnica w Kiełpinach. Nowoczesny obiekt został 
wyposażony w cztery tory, każdy o długości 50 metrów 
oraz zadaszone stanowiska leżące i stojące. 

Tour de Kowalewo – coroczny rajd rowerowy dla 
miłośników aktywnego wypoczynku, którego celem jest 
promocja przyrody, zabytków oraz malowniczych zakątków 
gminy Kowalewo Pomorskie.

Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafiło na instalację 
180 lamp solarnych w gminie Kowalewo Pomorskie. Latarnie oświetlają 
między innymi ciągi pieszo-rowerowe pomiędzy miejscowościami oraz 
newralgiczne miejsca na terenie gminy.

KONKURS: Chcesz otrzymać voucher na zabiegi 
spa w Herbarium Hotel spa wellness w Chomiąży 
Szlacheckiej (pow. żniński)? Wystarczy że 
przygotujesz przewodnik po inwestycjach, 
zrealizowanych w twojej gminie przy wsparciu 
RPO WK-P i prześlesz go na adres e-mail: 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.pl do 22 
kwietnia. Regulamin na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl/razemdlawsi
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Droga gminna z Piórkowa do Dobrego, przebudowana dzięki 
środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Gmina pozyskała też środki na odnowę 
gminnej trasy z Piórkowa do Giżynka.

Prawie 250 tysięcy złotych 
dofinansowania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich trafiło na budowę 
boisk w Dulsku (zdjęcie) oraz Płonnem.

W ramach zakrojonego na 
szeroką skalę programu 
remontów i konserwacji 
zabytków w regionie Urząd 
Marszałkowski przekazał 
wsparcie na kolejne etapy 
prac konserwatorskich 
w XIV-wiecznym kościele św. 
Mikołaja w Radominie.

W gminie Radomin działa prężnie 
wojewódzka instytucja kultury – 
mieszczący się w XIX-wiecznym dworku 
Ośrodek Chopinowski w Szafarni. 
Placówka prowadzi ożywioną działalność 
koncertową, organizuje warsztaty, 
wystawy, kursy i konkursy. To miejsce, 
gdzie spotykają się różne dziedziny 
sztuki. 
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Jedną z gminnych inwestycji zrealizowanych dzięki środkom 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich była przebudowa traktu 
pielgrzymkowego oraz parkingu przy Sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej w Oborach. 

W centrum Wielgiego kosztem blisko 600 tysięcy złotych 
powstało boisko sportowe oraz plac zabaw (zdjęcie). 
Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego trafiło też na realizację 
kolejnego etapu budowy centrum sportu i rekreacji w Zbójnie.

Nowa sieć kanalizacyjna o długości 4,3 kilometra 
z przepompownią – to efekt realizacji trzeciego etapu 
projektu rozbudowy infrastruktury komunalnej w Działyniu 
(zdjęcie). Z myślą o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę 
gmina pozyskała wsparcie na wykonanie obudowy i otworu 
studni oraz przyłączenie jej do sieci (zdjęcie).

– Zmodernizowany stadion 
dał impuls do reaktywacji  
istniejącego dawniej Gminnego 
Klubu Sportowego Pogrom 
Zbójno. Dziś mecze są 
wydarzeniem, odbywają się 
przy asyście kibiców lokalnych. 
W naszej gminie postawiliśmy 
na sport, funkcjonują „orliki” 
w Działyniu i w Zbójnie oraz 
boiska w Klonowie i Wielgiem.
Jerzy Żuchowski, Urząd Gminy 
Zbójno
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Jakość życia, poziom opieki medycznej, komunikacja – tych trzech 
kwestii dotyczą najważniejsze w ostatnim czasie inwestycje 
samorządu powiatu rypińskiego. Najbardziej spektakularną z nich 
jest powstanie Rypińskiego Centrum Sportu, składającego się 
z hali sportowej i zespołu basenów. Na powierzchni ponad 6 tysięcy 
metrów kwadratowych, oprócz boisk do gier zespołowych, basenu 
sportowego i basenu rekreacyjnego, umieszczono jeszcze między 
innymi kręgielnię, siłownię, saunę, solarium i gabinet masażu. 
Wartość przedsięwzięcia to sporo ponad 26 milionów złotych.

Dobre drogi to podstawa. Przebudowa 4,5-kilometrowego 
odcinka drogi Szafarnia-Wąpielsk-Rypin kosztowała 4,5 
mln złotych, wartość wsparcia to 2,2 mln złotych.  

22,5 mln złotych kosztowały rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala 
Powiatowego w Rypinie. Placówka wzbogaciła się o nowe pięciokondygnacyjne 
skrzydło, zmodernizowała oddziały położone w starszej części, segment 
diagnostyczny wzbogaciła między innymi o tomograf komputerowy.

POWIAT RYPIŃSKI 

– W ramach działalności Lokalnych 
Grup Działania przeprowadziliśmy kilka 
projektów, które miały na celu promocję 
walorów turystycznych regionu.  Jednym 
z działań było wydanie turystycznego 
przewodnika multimedialnego. Jest to 

mapa i towarzysząca jej aplikacja na urządzenia mobilne. 
Realizujemy również projekt „Patrol Historyczny”. Stawiamy 
w nim na żywe lekcje historii, które dużo łatwiej trafiają 
do różnych grup  społecznych i dzięki temi przypominają 
najistotniejsze wydarzenia z naszych okolic. 
Paweł Kubicz, Lokalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ
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Wiejskie świetlice i place zabaw to dziś bardzo doceniane miejsca spotkań 
lokalnej społeczności, dlatego zarówno władze gmin jak i gestorzy 
środków pomocowych nie żałują na nie pieniędzy. Gmina Brzuze zadbała 
o świetlice w Żalem, Trąbinie, Piskorczynie, Giżynku, Okoninie, Gulbinach, 
Dobrem i Łączonku oraz o bezpieczne ogródki zabaw dla najmłodszych 
w Ostrowitem, Brzuzem, Żalem i Trąbinie. Koszty wyniosły łącznie ponad 
600 tysięcy złotych.

4 kilometry 
mierzy sobie 
nowa droga 
gminna 
Łączonek-
Gulbiny. 
Kosztowała 
milion 
złotych. 

Unijne środki to także wsparcie na modernizację 
infrastruktury drogowej. Na poprawę bezpieczeństwa 
i usprawnienie komunikacji w gminie wpłynęła gruntowna 
przebudowa i poszerzenie 1,7-kilometrowego odcinka 
drogi wojewódzkiej w centrum Gródka. Przy trasie 
powstały chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe 
i oświetlenie. Wsparcie trafiło też na przebudowę ulic 
Kwiatowej, Kolejowej, Osiedlowej i Okrężnej w Drzycimu. 
Najnowsze inwestycje to gruntowna przebudowa mostu 
na kanale doprowadzającym wodę do elektrowni oraz 
rozpoczynająca się przebudowa odcinka drogi między 
mostem w Gródku a Krąplewicami.

KONKURS: W którym roku oddano do użytku Rypińskie 
Centrum Sportu, współfinansowane z RPO WK-P? Dla 
pięciu pierwszych osób, które 9 kwietnia o godzinie 
10 zadzwonią pod numer 660 693 642 i prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie mamy miesięczne karnety na basen. 
Regulamin na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/
razemdlawsi
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20 kilometrów dróg (na zdjęciu odcinek Czumsk Duży – Narty), 
15 kilometrów kanalizacji (na zdjęciu instalacja w stolicy gminy), 
7,5 kilometra sieci wodociągowej, osiem wyremontowanych 
i wyposażonych na nowo świetlic i tyleż nowych placów zabaw, 
a także sześć boisk sportowych i dwie siłownie na świeżym powietrzu 
– dorobek inwestycyjny ostatnich lat niespełna pięciotysięcznej 
społeczności gminy Rogowo należy uznać za imponujący.

We wsi Sosnowo położony w sąsiedztwie 
miejscowej szkoły podstawowej i boiska 
sportowego nieużywany popegeerowski budynek 
administracyjny po gruntowanym remoncie 
modernizacyjnym zamieniono w locum dla 
biblioteki z czytelnią i świetlicy (zdjęcie).

GMINA ROGOWO

KONKURS: Jakie atrakcje, 
wpółfinansowane przez RPO WK-P, 
mogłyby powstać w Twojej gminie dla 
turystów? Opisz potencjał Twojego 
regionu i wygraj weekendowy pobyt dla 
swojej rodziny w Pensjonacie Salvadore 
w Przyjezierzu. Pracę prześlij na adres 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.pl do 
15 kwietnia. Regulamin na stronie www.
kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi.  
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Nową kanalizacją cieszą się mieszkańcy wsi 
Kowalki (zdjęcie), Głowińsk, Marianki i Sikory. 
Wartość przedsięwzięć inwestycyjnych to 5 
milionów złotych. 

Inwestycje drogowe w rejonie wsi Jasin, Kwiatkowo 
i Godziszewy kosztowały łącznie blisko 1,5 miliona złotych, 
wsparcie wyniosło 700 tysięcy złotych. 

Lokalna społeczność gminy wiejskiej Rypin może się 
pochwalić położeniem w ostatnim czasie 15 kilometrów rur 
sieci kanalizacyjnej, modernizacją ponad 3 kilometrów dróg, 
a także budową świetlicy wiejskiej w Dębianach (zdjęcie), 
wyremontowaniem sześciu innych takich obiektów 
(Kowalki, Rusinowo, Czyżewo, Dylewo, Godziszewy, Rypałki 
Prywatne) oraz  odnowionym wyposażeniem dla tych 
placówek. Warto też wspomnieć o trzech nowych, dobrze 
wyposażonych placach zabaw. 

KONKURS: Napisz czterowersowy wiersz 
pod tytułem „Człowiek najlepsza inwestycja”. 
Prześlij go do 10 kwietnia na adres razemdlawsi@
kujawsko-pomorskie.pl. Autor najlepszego 
otrzyma voucher na weekend w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej Wilga w Górznie z możliwością 
korzystania z kajaków, rowerów wodnych, łódki 
i rowerów górskich. Regulamin na stronie www.
kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi

GMINA WIEJSKA RYPIN
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Najważniejszą gminną inwestycją ostatnich lat jest 
rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół w Skrwilnie. Powstał tu 
zupełnie nowy budynek na potrzeby gimnazjum, funkcjonalnie 
połączony z budynkiem głównym i położoną w sąsiedztwie 
halą sportową; przebudowano też i zmodernizowano skrzydło 
istniejącego budynku głównego. Koszt przekroczył 3 miliony 
złotych.

Pełnowymiarowa hala sportowa w Skrwilnie to zrealizowane marzenie 
lokalnej społeczności o miejscu gdzie można zorganizować zawody, 
zaprosić przyjaciół na piłkę, zadbać o kondycję fizyczną bez względu na 
aurę. Obiekt, oddany do użytku w 2010 roku, służy też Zespołowi Szkół 
jako miejsce odbywania zajęć wychowania fizycznego. Jego wartość 
to  3,6  mln złotych. Gmina dysponuje też otwartym kompleksem boisk 
zbudowanym w ramach programu „Orlik”.

Zadbano też o podstawową 
infrastrukturę. W 150 
gospodarstwach domowych 
zainstalowano kompletne 
systemy oczyszczania ścieków 
(zdjęcie), w gminnym systemie 
zaopatrzenia w wodę wymieniono 
na nowe stare rury azbestowe, 
uporządkowano kwestie związane 
z gospodarką odpadami. 

GMINA SKRWILNO

KONKURS: Wymień inwestycje 
zrealizowne w Twojej gminie w ramach 
PROW 2007-2013, które są według Ciebie 
najważniejsze. Uzasadnij. Prześlij pracę 
do 21 kwietnia na adres razemdlawsi@
kujawsko-pomorskie.pl.  Autora najlepszej 
pracy nagrodzimy voucherem na 
weekendowy pobyt w ośrodku wczasowym 
w Przydworzu. Regulamin na www.
kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi 
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Największym przedsięwzięciem 
była budowa imponującej liczby 
przydomowych oczyszczalni. 
Łączny koszt instalacji to blisko 
2 miliony złotych, wartość 
wsparcia przekazanego przez 
marszałkowską administrację 
regionu przekroczyła milion 
złotych.

Kompleks „Orlik” (kosztował 
ponad milion złotych) służy 
wszystkim mieszkańcom - 
zarówno tym którzy traktują 
sport poważnie, jak i tym dla 
których jest on wyłącznie 
źródłem dobrej zabawy. 

Kończącą się perspektywę unijnej 
pomocy 2007-2013 gmina Wąpielsk 
podsumowuje sporym dorobkiem: 
blisko 5 kilometrów nowych dróg (na 
zdjęciu odcinek Wąpielsk, Kiełpiny, 
Radziki Duże), 232 zainstalowanych 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wyremontowane świetlice, nowe place 
zabaw, zespół boisk wybudowany 
w programie „Orlik”, szlak turystyczny 
z punktem widokowym w Radzikach 
Dużych (zdjęcie). 

GMINA WĄPIELSK

KONKURS: Prześlij hasło promujące 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
i wygraj kartę wstępu do skansenu 
w Kłóbce (pow. włocławski). Każda 
karta to wstęp dla pięciu osób, a mamy 
ich siedem. Hasło przeslij na adres 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.
pl do 22 kwietnia. Regulamin na 
stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/
razemdlawsi
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Lokalnym wytwórcom i kupcom służy zmodernizowane targowisko 
w Wąbrzeźnie (zdjęcie). Tworzenie takich centrów lokalnego handlu 
pomaga w skróceniu łańcucha pośredników między producentem 
a konsumentem. W całym regionie powstało ich jedenaście.

Ponad pół miliona złotych 
wsparcia z Urzędu 
Marszałkowskiego trafiło na 
rozbudowę i modernizację 
Domu Pomocy Społecznej 
w Wąbrzeźnie.

Szkoły średnie powiatu wąbrzeskiego zrealizowały 
szereg projektów szkoleniowych poszerzających wiedzę 
i praktyczne umiejętności zawodowe uczniów. Wsparcie 
trafiło między innymi na organizację dodatkowych zajęć 
oraz wyposażenie pracowni. Skorzystali z niego między 
innymi uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Wąbrzeźnie. 

Największe przedsięwzięcie 
inwestycyjne władz powiatu 
to warta ponad 20 milionów 
złotych przebudowa 
16-kilometrowego odcinka 
drogi Wąbrzeźno - Kowalewo 
Pomorskie.

POWIAT WĄBRZESKI

–  Dużo zyskaliśmy dzięki udziałowi 
w licznych projektach, w tym też w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Uczniowie uczestniczą w 
zajęciach dodatkowych przygotowania 
zawodowego z fryzjerstwa, spawania, 

obróbki skrawaniem, mechaniki i mechatroniki. Podnosi to 
kwalifikacje zawodowe uczniów i ułatwia im znalezienie 
pracy. Tomasz Wilamowski, dyrektor Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
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Jeden z realizowanych przez władze gminy projektów 
dotyczył instalacji paneli słonecznych na budynkach 
użyteczności publicznej w Dębowej Łące, Wielkich 
Radowiskach i Łobdowie. W ramach innego 
przedsięwzięcia termomodernizację przeszły ośrodki 
zdrowia w Dębowej Łące (zdjęcie) i Małym Pułkowie oraz 
budynek Urzędu Gminy. 

Wsparcie z Unii 
Europejskiej trafiło 
też na budowę ścieżki 
rowerowej w Małym 
Pułkowie i Wielkich 
Radowiskach 
(zdjęcie).

Fragment zmodernizowanej 
drogi wojewódzkiej nr 534 
w Niedźwiedziu. Inwestycja 
objęła odnowę niemal całej 
trasy łączącej Grudziądz, 
Wąbrzeźno i Rypin. 
 

Na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Niedźwiedziu w gminie Dębowa Łąka (zdjęcie) 
powstała instalacja do sortowania odpadów. Na realizację inwestycji 
trafiło 7,3 miliona złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

GMINA DĘBOWA ŁĄKA
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Uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych w gminie służą nowoczesne 
tablice interaktywne. Urząd Marszałkowski pomógł w wyposażeniu w taki 
sprzęt niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie. Wkrótce tablice 
trafią też na wyposażenie klas 4-6.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach to jedna 
z gminnych instytucji objętych projektem termomodernizacji. Tego 
rodzaju inwestycje dotyczyły też 3 świetlic wiejskich, Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola oraz Gimnazjum w Książkach, a także budynku Urzędu Gminy. 

Jedna ze 139 przydomowych oczyszczalni ścieków, które 
powstały w gminie Książki dzięki środkom z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

GMINA KSIĄŻKI

KONKURS: Dla pierwszych pięciu osób, które 16 
kwietnia o godzinie 10 zadzwonią pod numer 660 
693 642 mamy podwójne zaproszenia na koncerty 
do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Filharmonii 
Pomorskiej i Pałacu Lubostroń. Regulamin na www.
kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi 
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Budowy pomostu pływającego, plaży, chodników i parkingu dotyczył warty 
ponad pół miliona złotych projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego nad jeziorem Wieczno Północne w Ostrowie.  
To przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Ryby.

W ramach projektu budowy centrum rekreacyjno-
sportowego w Nowej Wsi Królewskiej powstało 
boisko wielofunkcyjne, bieżnia a także siłownia 
zewnętrzna.

Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego trafiło na 
doposażenie oddziałów przedszkolnych działających 
w Szkole Podstawowej w Płużnicy. Projekt dotyczy 
budowy pierwszego w gminie placu zabaw ze sztuczną 
nawierzchnią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
w ostatnich latach w gminie Płużnica powstało w sumie 13 
takich miejsc rekreacji dla najmłodszych.

GMINA PŁUŻNICA

–  W naszej gminie bardzo aktywnie 
działają organizacje pozarządowe. 
Wspiera je Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Płużnica. Wyznaczenie ram współpracy 
między ngo-sami a jednostkami 
samorządu ułatwia projekt finansowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobre 
klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica 
i Gruta”. Mirosława Tomasik, prezes Towarzystwa 
Rozwoju Gminy Płużnica
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Stowarzyszenie „Nasza Gmina” 
pozyskało dofinansowanie na utworzenie 
i działalność punktów przedszkolnych 
w Wałyczu (zdjęcie), Jarantowicach, 
Zieleniu, Myśliwcu i Ryńsku. Wartość tych 
przedsięwzięć to ponad 3 miliony złotych.

Władze gminy zainwestowały też w modernizację i rozbudowę 
infrastruktury turystycznej w Przydworzu. Dwa zrealizowane projekty 
dotyczyły między innymi budowy budynku hotelowego, placu zabaw, 
boiska do siatkówki plażowej a także zagospodarowania terenu.

Stacja uzdatniania wody w Zieleniu, rozbudowana w ramach projektu 
dotyczącego rozwoju gminnej infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie 
objęło także rozbudowę ujęcia wody i  budowę sieci wodociągowej o długości 
5,7 kilometra. Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie wydłużyła się o 8 kilometrów.

GMINA WĄBRZEŹNO

– Dla naszej gminy bardzo istotny był projekt 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, który umożliwił powstanie pięciu 
punktów przedszkolnych. Zapewniają dzieciom 
opiekę, edukację i zabawę, cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 

Zenon Wilczyński, Urząd Gminy Wąbrzeźno

KONKURS: Jak nazywają się marszałkowskie 
programy stypendialne dla doktorantów 
i zdolnych uczniów, które są realizowane 
w województwie kujawsko-pomorskim? 
Odpowiedź prześlij do 12 kwietnia na adres 
razemdlawsi@kujawsko-pomorskie.pl. Wśród 
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
voucher o wartości 200 złotych do spa w Pałacu 
Romantycznym w Turznie i voucher o wartości 
150 złotych na kolację do restauracji Marconi 
w Turznie. Regulamin na www.kujawsko-
pomorskie.pl/razemdlawsi
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www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi

Konkurs „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi”
Wygraj voucher na usługę turystyczną o wartości 2,5 tysiąca złotych. 
Odpowiedz na poniższe pytania, a kupon prześlij do 17 kwietnia 
2015r. na adres Urzędu Marszałkowskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 
Toruń lub przynieś osobiście do biura konkursu (Biuro Podawcze 
Urzędu Marszałkowskiego). Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi rozlosujemy dwa vouchery na usługę turystyczną. Na 
karcie muszą się znaleźć imię, nazwisko, adres i telefon oraz zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych (patrz dopisek pod pytaniami 
konkursowymi). Regulamin na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/
razemdlawsi i www.ksow.pl.  
(zaznacz X poprawną odpowiedź)

1. W Oborach, za środki PROW 2007-2013, przebudowano:
 stację uzdatniania wody z wodociągiem         
    trakt pielgrzymkowy z parkingiem         
    boisko sportowe z zapleczem

2. Do ilu domów dostarcza wodę 9-cio kilometrowy wodociąg 
w Czarnym Bryńsku:
 23     29    32

3. Ile metrów łącznie mają tory zmodernizowanej strzelnicy 
w Kiełpinach?
 200            100            400

4. W Niedźwiedziu,  dotację w wysokości  7,3 mln zł  przeznaczono na:
  drogę gminną            budowę kanalizacji
  sortownię odpadów

5. Wybudowana za 1 mln zł, droga gminna o długości 4 km, 
zaczynająca się w Gulbinach, kończy się w:

 Trąbinie            Łączonku            Giżynku

Imię i nazwisko……………………………… .................................................................................... 

Adres……………………………………………………, tel.………………………… .............................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U z 2002 r. Nr 101 
poz. 926, z późn. zm.).

Podpis……………………………………………… .............................................

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Konkurs dofinansowano ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Pytania opracowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

31



www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi

Wydawca:  Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2,  
 www.kujawsko-pomorskie.pl 

  EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. 
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