
informator biurowy LOT KOCIEWIE 

luty 2017 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE    
 ul. 30 Stycznia 4, 83–110 Tczew    58 531 37 41   info@kociewie.eu   fb.com/lot.kociewie 
 

Granty na zadania 

Są pierwsze efekty naszych działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowań ze środków 

samorządowych na zadania. Mamy już rozstrzygnięcia dotyczące rajdów rowerowych: 

- 2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy - dotacja z Powiatu Starogardzkiego – 1.500 zł 

- 20. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy - dotacja z Powiatu Starogardzkiego – 1.500 zł 

- 3. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy - dotacja z Powiatu Tczewskiego – 2.000 zł 

Poinformowano nas również, że komisja grantowa pozytywnie oceniła nasz wniosek złożony             

do samorządu Powiatu Tczewskiego pod nazwą „Utrwalamy wspomnienia, łączymy pokolenia”.      

Na ten projekt przyznano kwotę 15.000 zł. Działania będą polegać na promocji dziedzictwa 

kulturowego Powiatu Tczewskiego poprzez dokumentację i dystrybucję produkcji filmowych 

utrwalających wspomnienia mieszkańców Powiatu Tczewskiego, głównie związane z zabytkowym 

mostem przez Wisłę. Ważnym elementem determinującym podjęcie jakichkolwiek działań w tym 

zakresie będą decyzje o ewentualnym dofinansowaniu tego zadania z budżetu Samorządu 

Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Kolejne wnioski, w kolejnych zadaniach, złożyliśmy do samorządowych budżetów: Miasta i Gminy 

Pelplin oraz Województwa Pomorskiego. 

Intensywnie przygotowujemy dokumenty projektowe na konkurs ofert w zakresie turystyki                     

i krajoznawstwa w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. 

10. lutego - Światowy Dzień Kociewia 

To nasze największe przedsięwzięcie w mijającym miesiącu. W tym roku już po raz dziesiąty LOT 

KOCIEWIE zachęcała do celebrowania ŚWIATOWEGO DNIA KOCIEWIA. Tym razem organizowaliśmy 

ten szczególny dzień na antenach lokalnych rozgłośni radiowych: Radia GŁOS oraz Radia TCZEW. 

Dzięki naszemu zaangażowaniu w obu stacjach stworzone zostały programy rozmów i felietonów           

o ciekawych miejscach: przyrodniczych, historycznych, turystycznych... W Radiu GŁOS w ramach cyklu 

audycji pod nazwą „Tydzień z KOCIEWIEm” wystąpili: Michał Kargul, Maria Pająkowska-Kesik, 

Mirosława Möller, Grzegorz Oller oraz Jarosław Wojciechowski. W Radiu TCZEW natomiast w czasie 

całodniowego bloku „Dzień KOCIEWIA” realizowano wejścia na żywo i rozmowy, zarówno                    

z tczewskiego studia, jak i z mobilnego punktu w... stolicy Kociewia. Wśród rozmówców były różne 

osoby: pasjonaci, historyk, leśnik, bibliotekarze, etnolożka, Prezydent Starogardu, przedstawicielka 

Kół Gospodyń Wiejskich, rycerz z zamku, Szefowa Grodziska, a nawet kapitan statku MS KOCIEWIE. 

Rozmawiali: Michał Kargul, Krystyna Gierszewska, Piotr Kończewski, Anna Gemba, Jan Banacki, 

Andrzej Firyn, Radosław Spychalski, Janusz Stankowiak, Magdalena Cholewa, Piotr Kajzer, Zbigniew 

Gełdon, Krystian Mróz, Jerzy Cisewski, Kamila Gillmeister, Damian Domański i Kazimierz Wierzchoń. 
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Ważnym elementem dla słuchaczy były liczne nagrody do wygrania w konkursach, które ufundowali 

nasi Członkowie i niezawodni Partnerzy: 

- Zamek Gniew sp. z o.o. – kolacja dla dwóch osób oraz pobyt dla dwóch osób; 

- Pensjonat PRZYSTANEK TLEŃ – pobyt dla dwóch osób w obiekcie 

- PERŁA BORÓW w Tleniu – pobyt dla dwóch osób w ośrodku 

- Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie – bilety na spektakle; 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – wejściówki i karnety. 

W podsumowujących rozmowach w obu redakcjach radiowych wypracowaliśmy wnioski do dalszych 

wspólnych przedsięwzięć. 

Pelplińskie spotkanie konsultacyjne 

Pomysł, aby wykorzystać ewentualną dotację Gminy Pelplin do zrealizowania zadania polegającego 

na stworzeniu audioprzewodnika kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie, spowodował konieczność 

spotkania z gestorem obiektu - ks. Tadeuszem Brzezińskim, proboszczem bazyliki katedralnej.            

W spotkaniu, które odbyło się w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej brała udział również 

Alicja Słyszewska - zarządzająca placówką. Rozmowy zatem dotyczyły nie tylko potencjalnego zadania 

związanego ze stworzeniem audioprzewodnika ale szerszej współpracy. 

 Wizyta na targach 

Tradycyjne wizyty (bez udziału jako wystawcy) na targach turystycznych są okazją do wzięcia udziału 

w interesujących spotkaniach, konferencjach, to także czas na rozmowy ze współpracującymi 

podmiotami, organizacjami, instytucjami. Tak było również 17-18. lutego podczas Targów Regionów   

i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu.  

W ramach dnia eksperckiego organizowanego przez Polską Organizacje Turystyczną zapoznawaliśmy 

się z nowinkami technologicznymi stosowanymi lub takimi, które wkrótce będą stosowane                  

w promocji turystycznej na stoisku STREFA NEW TECH – NEW TRAVEL, prowadziliśmy rozmowy            

z firma zajmującą się tworzeniem aplikacji mobilnych, wykorzystaniem beacon`ów w obsłudze ruchu 

turystycznego, spotkaliśmy się z przedstawicielami innych LOTów w ramach przygotowań                    

do powołania OPLOTu. 

O szlakach pieszych 

Po raz kolejny prowadziliśmy rozmowy z Oddziałem Regionalnym w Gdańsku Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego na temat przyszłości szlaków turystycznych na Kociewiu. Jesteśmy coraz 

bliżsi decyzji powrotnego przekazania opieki nad szlakami pieszymi do PTTK.  
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LOT KOCIEWIE w swoich działaniach dotyczących szlaków zajmie się jedynie trasami rowerowymi - 

rozwijającymi markę Kociewskie Trasy Rowerowe, znakami na szlaku wodnym Wierzycy zajmą się 

lokalne grupy działania, a trasy konne nie będą odnawiane i znakowane. 

 Spotkanie z delegacją niemiecką 

24 lutego br. w Nowem odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego międzynarodowego projektu 

trzech kociewskich lokalnych grup działania: LGD Gminy Powiatu Świeckiego, LGD „Chata Kociewia”  

i LGD „Wstęga Kociewia”, a także niemieckiego LAG Ammersee. Projekt współpracy zakłada szeroko 

pojętą promocję obszarów LGD poprzez organizację „targów” zarówno po stronie polskiej, jak               

i niemieckiej. Promocją objęte będą szeroko rozumiane produkty lokalne i usługi.  

Współpraca przebiegać będzie również na płaszczyźnie promocji produktów i atrakcji turystycznych 

zatem udział w spotkaniu naszej organizacji był oczywisty. Przedstawione zostały główne tematy 

przyszłej kooperacji, omówiono planowany działań oraz podzielono zadania na wszystkich partnerów 

projektu. Kolejne spotkanie w maju, tym razem w Bawarii. 

LOTy się federalizują 

Od kilku miesięcy w naszym środowisku trwają prace nad powołaniem federacji LOTów. Walne 

Zebranie naszej organizacji jako pierwsze w Polsce podjęło już w grudniu ubiegłego roku stosowną 

uchwałę. 

26. lutego, w Warszawie powołane zostało do życia Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych 

Organizacji Turystycznych. Po kliku godzinnych obradach udało się sprecyzować zapisy statutowe 

organizacji, podjąć szereg kluczowych uchwał oraz wybrać organy związku stowarzyszeń. Do Zarządu 

weszli: Sławomir Kujawiak (LOT Zakopane), Piotr Misztak (LOT Dom Marki Szczecineckiej), Robert 

Papis (LOT Spała) oraz Jarosław Lichacy (DARLOT), który został prezesem. Komisję Rewizyjną tworzą 

Piotr Kończewski (LOT Kociewie) oraz Marek Szmit (LOT Mazury). 

Walne Zebranie wprowadziło składkę członkowską OPLOT w symbolicznej kwocie 100 zł na rok. 

Zadecydowano również, że formacja będzie działać w formule otwartej - będzie informować 

pozostałe LOTy drogą mailową o wszystkich ważniejszych działaniach. 


