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 Składki członkowskie 

W pierwszych dniach nowego roku rozesłaliśmy do naszych członków noty księgowe dotyczące 

składek członkowskich. Mimo, że termin opłacania składek wyznaczony jest do końca marca już 

pierwsze opłaty wpływają. To cieszy... Brawo Nasi Członkowie :) 

W razie problemów z notami lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem: info@kociewie.eu, 

58 531 37 41. 

 Granty na zadania 

Przełom roku to czas intensywnych działań związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie 

zadań ze środków samorządowych oraz ministerialnych. W roku 2017 będziemy chcieli zainteresować 

naszymi cyklicznymi działaniami następujących grantodawców: 

- Powiat Starogardzki - 2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy,  

- Powiat Starogardzki - 20. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy, 

- Powiat Tczewski - 3. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy. 

Z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprosiliśmy o dofinansowanie              

do warsztatów tematycznych dla branży i samorządów pn. „KOCIEWIE w kujawsko-pomorskich 

konstelacjach dobrych miejsc”. Będzie to kontynuacja naszych działań w obszarze turystycznym  

Kociewia Świeckiego, które z coraz większą skutecznością realizujemy w tej części naszego Regionu.  

Swego rodzaju nowością w naszej działalności jest pomysł naszego członka, Powiatu Tczewskiego         

i wspólny pomysł na realizację projektu pod nazwą „Utrwalamy wspomnienia, łączymy pokolenia”. 

Działania w tym projekcie mają dotyczyć promocji dziedzictwa kulturowego Powiatu Tczewskiego 

poprzez dokumentację i dystrybucję produkcji filmowych utrwalających wspomnienia mieszkańców 

Powiatu Tczewskiego, głównie związane z zabytkowym mostem przez Wisłę. O dofinansowanie tego 

zadania będziemy się starali uzyskać przychylność: Samorządu Województwa Pomorskiego, Powiatu 

Tczewskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Czekamy z utęsknieniem na ogłoszenie wyników konkursów oraz jeszcze na kilka terminów naborów 

u innych grantodawców.  

 Basen w Ocyplu 

6. stycznia na zaproszenie Małgorzaty i Mieczysława Michna braliśmy udział w uroczystości otwarcia 

Basenu & SPA w Ośrodku Wypoczynkowym Mleczarz w Ocyplu. To jedyny ośrodek w okolicy 

oferujący możliwość rekreacji w krytym basenie, z jacuzzi i trzema saunami. Wymiary pływalni            

to 14x7 m, głębokość 1,3 m. Dodatkowo jest jeszcze brodzik dla dzieci 7x2 m, o głębokości 0,5 m. 
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Ośrodek Wypoczynkowy MLECZARZ to jeden z naszych członków założycieli. Podczas uroczystości był 

czas na wspomnienia właścicieli z okresu budowy basenu, ale i czasów prywatyzacji obiektu. 

Wspominano też czas zakładania naszej organizacji i udział Mieczysława Michny w pracach pierwszej 

kadencji Komisji Rewizyjnej LOT KOCIEWIE.  

OW Mleczarz otrzymał od nas mapę turystyczno-krajoznawczą Kociewia do powieszenia na ścianie. 

My wraz z Gospodarzami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej mleczarz-ocypel.pl,            

a także do skorzystania z nowych atrakcji obiektu. 

 Narada LGDów 

12. stycznia w Nowej Wsi Rzecznej odbyła się robocza narada trzech lokalnych grup działania                

z obszaru Kociewia: Chata Kociewia, „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz „Wstęga Kociewia”. 

Rozmowy dotyczyły głównie projektów współpracy, które planowane są w ramach realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sporo działań dotyczyć będzie 

przedsięwzięć promocyjnych i okołoturystycznych, więc udział LOT KOCIEWIE w spotkaniach, 

wypracowaniu procedur oraz samej realizacji jest bardzo potrzebny. 

Pierwszym z projektów będzie współpraca międzynarodowa z niemieckim LAG Ammersee: wspólne 

wizyty studyjne, wzajemna promocja przedsiębiorczości obszarów wiejskich, atrakcji turystycznych, 

produktów lokalnych. Liderem tego przedsięwzięcia jest LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. 

Drugim, o znacznie większym zakresie oraz finansowaniu, projektem będzie realizowany w 2018 roku 

projekt związany z kampanią promocyjną Regionu. To kontynuacja działań sprzed kilku lat 

prowadząca do podniesienia świadomości marki Kociewie. Nad szczegółami będą jeszcze prowadzone 

intensywne prace – liderem jest LGD Chata Kociewia.  

 Spotkania konsultacyjne 

Początek roku to doskonała okazja do spotkań dotyczących współpracy w nadchodzącym czasie.                       

Na zaproszenie lub z naszej inicjatywy odbyło sie w ostatnim czasie kilka spotkań z Partnerami 

Samorządowymi. Omawialiśmy wiele ważnych spraw związanych z wzajemną współpracą, planami 

na wyjazdy promocyjne i targowe, realizacją wspólnych akcji promocyjnych, wydawnictw                       

i przedsięwzięć turystycznych i okołoturystycznych.  

Spotkaliśmy się już w: Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, Starostwie Powiatowym w Tczewie, Urzędzie 

Miasta w Starogardzie Gdańskim, Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz Urzędzie Miasta i Gminy 

Pelplin. 

Zachęcamy pozostałych aktywnych członków i partnerów naszej organizacji do kontaktu z Biurem. 
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 10. lutego - Światowy Dzień Kociewia 

W tym roku po raz dziesiąty LOT KOCIEWIE zachęca do celebrowania ŚWIATOWEGO DNIA KOCIEWIA 

– jak zawsze 10. lutego. W 2017 roku przypada 210. rocznica pierwszej pisemnej wzmianki z nazwą 

Regionu Kociewskiego - choć jak się okazuje, i jak dowodzą znawcy, wcale nie chodziło wtedy              

o KOCIEWIE... Tym razem proponujemy ten szczególny dzień na antenach lokalnych rozgłośni 

radiowych: Radia GŁOS oraz Radia TCZEW. 

Już 6. lutego rozpocznie się umowny cykl audycji pod nazwą „Tydzień z KOCIEWIEm” w Radiu Głos,      

a tam codzienne felietony o ciekawych miejscach: przyrodniczych, historycznych, turystycznych... 

Będą też rozmowy z ważnymi dla Regionu osobami. Dzięki współpracy tej stacji z siecią katolickich 

rozgłośni diecezjalnych zrealizowany materiał będą mieli okazję poznać również słuchacze w innych 

częściach Polski. 

Natomiast razem z Radiem Tczew proponujemy słuchaczom „Dzień KOCIEWIA” w piątek, 10. lutego 

właśnie. Ramówka tego dnia obejmować będzie wejścia na żywo i rozmowy z interesującymi ludźmi, 

ciekawostki z Regionu, informacje znane i mniej znane. Planujemy wspólnie z radiostacją stworzenie 

tego dnia mobilnego punktu nadawania audycji w... stolicy Kociewia. Oprócz programu z tczewskiego 

studia, przewidziane są relacje ze Starogardu Gdańskiego. 

W wielu miejscach naszego Regionu odbywać się będą różne przedsięwzięcia, a my dołożymy 

wszelkich starań, aby o większości z nich poinformować. Polecamy uwadze śledzenie naszego profilu 

na facebooku: fb.com/lot.kociewie, a także informowanie nas o Waszych działaniach na ten dzień      

i nie tylko…  


