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Granty na zadania 

Spora część przyznanych środków w konkursach grantowych już została sfinalizowana odpowiednimi 

umowami, już rozpoczęły się realizacje zadań publicznych, tymczasem… 

Pod koniec miesiąca zostały ogłoszone wyniki naboru do programu „Kultura - interwencje 2017” 

prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Niestety nasz projekt „Utrwalamy wspomnienia, 

łączymy pokolenia” nie znalazł się na liście wniosków rozpatrzonych pozytywnie, tym samym 

realizacja całego przedsięwzięcia dotyczącego promocji dziedzictwa kulturowego Powiatu 

Tczewskiego poprzez dokumentację i dystrybucję produkcji filmowych utrwalających wspomnienia 

mieszkańców Powiatu Tczewskiego, głównie związane z zabytkowym mostem przez Wisłę stoi pod 

dużym znakiem zapytania.  

Sezon turystyczny wystartował 

Z początkiem maja, w naszej przestrzeni turystycznej, na dobre ruszył sezon turystyczny. Nasz 

Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej odwiedza coraz więcej osób, które zwiedzają lokalne 

atrakcje: zabytki, muzea.  Wśród nich są turyści indywidualni, ale także grupy… Wszyscy korzystają z 

naszych materiałów promocyjnych. Informacja udzielana jest również telefonicznie, mailowo, a także 

poprzez komunikację na Facebooku. 

Początek maja to też start promocji wydarzeń na Facebooku. Co tydzień, w czwartek, publikujemy 

zestawienie najważniejszych i najciekawszych imprez weekendowych, które odbędą się na Kociewiu. 

Na liście krótka informacja: nazwa, miejsce, data i oczywiście obowiązkowo internetowy link do 

bardziej szczegółowej informacji. A wszystko to na naszym fanpage`u www.fb.com/kociewie - 

zachęcamy do czytania i do udostępniania. 

Narada kultury, promocji i turystyki 

8. maja w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, a 8-9. maja w Zajeździe Fojutowo 

odbyła się konferencja szkoleniowa dla pracowników placówek kulturalnych, samorządowych i osób 

odpowiedzialnych za kulturę, promocję i turystykę. Współorganizatorami tego corocznego 

wydarzenia są Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim oraz LOT KOCIEWIE. To jak zawsze 

doskonała szansa na przedyskutowanie działań dotyczących współpracy samorządów i instytucji          

z regionu kociewskiego. To również kontynuacja spotkań z profesjonalistami, których wiedza                

i umiejętności przydadzą się w bieżącej pracy. Tym razem przewodnim tematem było 

„Rozwiązywanie konfliktów i mediacje”.  

Istotnym elementem dyskusji była organizacja korowodu kociewskiego podczas tegorocznych 

„Unikatów z Kociewia” na Jarmarku św. Dominika. Przedstawiciele samorządów odnieśli się do 
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pomysłu bardzo przychylnie, padały już pierwsze deklaracje co do uczestnictwa i zaangażowania 

finansowego, a także kolejnych roboczych spotkań poświęconych temu przedsięwzięciu. Podczas 

narady prezentowaliśmy również nasze dotychczasowe realizacje promocyjne, jak również plany na 

najbliższe miesiące. 

10-lecie Fabryki Sztuk 

11. maja tczewska Fabryka Sztuk obchodziła swój jubileusz. Na początku istnienia poznać ją mogliśmy 

jako „Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły”. Od samego początku działania, w tych 

gościnnych progach, LOT KOCIEWIE prowadzi swoje Biuro, a także Kociewski Ośrodek Informacji 

Turystycznej. Z okazji okrągłych urodzin oraz udanej współpracy przez te dziesięć lat, na ręce dyrektor 

Alicji Gajewskiej, najserdeczniejsze gratulacje za minioną dekadę i szczere życzenia złożył dyrektor 

biura LOT KOCIEWIE. 

Nowa stażystka 

Od 16. maja w naszym Biurze rozpoczął się staż realizowany w ramach umowy z Urzędem Pracy          

w Tczewie. Naszą stażystka jest Julita Dembek - wybrana spośród kilku kandydatów skierowanych 

przez urząd, kilku tygodniach trwania swoistego „naboru”. Staż potrwa pół roku, po czym w ramach 

umowy stażystka zostanie zatrudniona na okres minimum trzech miesięcy.  

Kociewskie spacery po Stolicy Regionu 

17. maja Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Starogardzie Gdańskim zorganizowała Grę 

Miejską „Jesteśmy z Kociewia”. Gra rozpoczęła się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy 

ulicy Zblewskiej i prowadziła uczniów starogardzkich szkół przez charakterystyczne punkty miasta. Na 

kolejnych „przystankach” uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat potraw, gwary, historii, czy 

regionalnego haftu. Uczestnicy zabawy rozpoznawali także m.in. szandar kociewski i tradycyjne 

potrawy. Poziom zabawy był bardzo wyrównany. Meta gry znajdowała się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Starogardzie Gdańskim, gdzie wszystkim zespołom rozdano upominki. Wśród nagród 

były zestawy przekazane przez LOT KOCIEWIE - kompasy i smycze. 

Pomorskie Forum Turystyczne 

W dniach 18-19. maja uczestniczyliśmy całym zespołem Biura w kolejnej edycji Pomorskiego Forum 

Turystycznego organizowanego przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Tym razem 

spotkaliśmy się nad Jeziorami Charzykowskimi. Był to czas na pogłębianie wiedzy, nabywanie nowych 

doświadczeń, a także motywacji do dalszego działania.  
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Pierwszego dnia mieliśmy okazję wysłuchać wykładu na temat standardów wytyczania i znakowania 

europejskich sieci dróg rowerowych, ale i żywo dyskutować na temat przeniesienia tych dobrych 

praktyk na grunt polski w ramach prowadzonych lokalnie projektów inwestycyjnych. Dalsza część 

Forum sprzyjała już integracji i poznawaniu tradycji lokalnych. Warsztat wypieku tradycyjnego chleba 

sworeckiego, koncert kaszubskiego zespołu to tylko niektóre atrakcje zorganizowane przez partnera     

i gospodarza forum – Lokalną Grupę Rybacką MORENKA. Drugiego dnia poznawaliśmy przyrodnicze 

atrakcje Kaszubskiej Marszruty, wybierając się na wycieczkę rowerową, bądź spływ kajakowy rzeką 

Brdą. 

Na rowerowym pograniczu Kaszub i Kociewia 

20-21. maja odbył się już 2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy organizowany przez Lokalną 

Organizację Turystyczną KOCIEWIE. Ponad 60 uczestników zmagało się z piachem, asfaltem oraz 

słońcem przeżywając, w ten sposób niesamowitą przygodę. Współorganizatorem rajdu była Lokalna 

Organizacja Turystyczna SERCE KASZUB. Tradycyjnie rajd miał zmienną nazwę, w zależności              

od przebiegu – czy to z Kaszub na Kociewie, czy z Kociewia na Kaszuby.  

W tym roku startowaliśmy sprzed Gminnego Ośrodka Kultury w Dziemianach. A potem nieco ponad 

50 kilometrów jazdy przez, często nieznane, zakątki pogranicza Kaszub i Kociewia – rajdowicze 

odwiedzili Zielona Szkołę w Schodnie i rezerwat Kręgi Kamienne w Odrach - na nocleg w warunkach 

turystycznych przyjął uczestników Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. Niedziela to też około 

50 kilometrów powrotne z Kociewia na Kaszuby, do Dziemian przez Bartel Wielki, Bąk, Wiele.             

Na trasie są przygotowano drobne poczęstunki. W tym roku trasa była trochę bardziej wymagająca, 

bo zdecydowana większość odcinków to były drogi leśne, piaszczyste i szutrowe, niewiele było 

komfortowych asfaltów. Uczestnicy zabrali  ze sobą śpiwory i karimaty oraz inny niezbędny sprzęt,      

a cięższe bagaże przewieziono zorganizowanym transportem.  

Druga edycja Kociewsko-Kaszubskiego Rajdu Rowerowego odbyła się również dzięki wsparciu 

partnerów, którymi w tym roku były: Urząd Gminy Dziemiany, Gminny Ośrodek Kultury                      

w Dziemianach, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, Zespół Szkół 

Publicznych w Czarnej Wodzie, Urząd Gminy Kaliska oraz Ośrodek Wypoczynkowy eFKa we Wielu. 

Zadanie to wspierane było także finansowo z budżetu Samorządu Powiatu Starogardzkiego. 

Wizyta w Bawarii 

Tuż po rajdzie, w dniach 21-23 maja, rozpoczęła się partnerska wizyta trzech kociewskich lokalnych 

grup działania: LGD Gminy Powiatu Świeckiego, LGD „Chata Kociewia” i LGD „Wstęga Kociewia”      

w bawarskim LAG Ammeree.  
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Głównym celem roboczego wyjazdu było ustalenie szczegółowego planu i podziału obowiązków          

w realizowanym przez nas międzynarodowym projekcie współpracy. Jednym z działań będzie szeroko 

rozumiana promocja turystyczna obu regionów, gdzie koordynację tych działań powierzono właśnie 

naszej organizacji. Będziemy bezpośrednio współpracować z Tourismusverband Starnberger-Fünf-

Seen-Land ze Starnbergu. 

Konferencja turystyczna Kociewie-Śląsk 

25. maja w Fabryce Sztuk odbyła się konferencja pod tytułem „Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych w tworzeniu produktu turystycznego”. Organizatorem spotkania było 

Starostwo Powiatowe w Tczewie, a wśród zaproszonych znalazła się delegacja z Powiatu 

Wodzisławskiego. Goście z Śląska zareklamowali w ciekawych prezentacjach walory swojego regionu. 

W kolejnej części wystąpili przedstawiciele Kociewia: działalność Fabryki Sztuk przybliżyła dyrektor 

placówki Alicja Gajewska, Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej, 

ukazała ideę Jarmarku Cysterskiego, który co roku odbywa się w Pelplinie, następnie Marek 

Modrzejewski, kierownik biura Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” przypomniał w swojej 

prezentacji najważniejsze projekty współpracy LGD „Wstęga Kociewia” z LOT KOCIEWIE.  

Na koniec wystąpił dyrektor biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski, przedstawiając działania                  

i strukturę organizacji, równocześnie zachęcając gości z Wodzisławia Śląskiego do tworzenia                  

i późniejszego rozwijania bliźniaczej organizacji w ich regionie. 

Sesja Rady Miasta Starogard Gdański 

31 maja, podczas posiedzenia XLII sesji Rady Miasta, jednym z oficjalnych jej punktów było 

wystąpienie naszego przedstawiciela i przedstawienie działań oraz zamierzeń Lokalnej Organizacji 

Turystycznej KOCIEWIE. Piotr Kończewski przedstawił w pigułce stowarzyszenie, jego funkcjonowanie, 

główne sfery działania, współpracę z członkami, skupił się również na efektach wieloletniego 

współdziałania z Samorządem Miasta Starogard Gdański. Radni pozytywnie ocenili naszą działalność, 

nie szczędzono pochwał, ale były tez uwagi dotyczące większego zaangażowania w opiniowanie 

projektów realizowanych przez urząd, które dotyczą szeroko rozumianej turystyki. 

Zachęcamy inne samorządy, naszych Członków o częstsze wykorzystywanie Biura i przedstawianie 

działalności LOT KOCIEWIE podczas posiedzeń merytorycznych komisji czy nawet sesji rad. 


