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Realizacja zadań publicznych 

Działania związane z naszym największym grantem, dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej 

Starogard Gdański dla zadania pn. „Posłuchaj, poczytaj - poznaj Starogard Gdański; przewodniki        

i audioprzewodniki po Stolicy Kociewia”, wchodzą w finalny etap. Na ukończeniu są tłumaczenia 

tekstów na język angielski i niemiecki, nagrywane są również audioprzewodniki. Wybrany został autor 

fotografii do przewodnika - FOTORIALIST Krzysztof Rudek.  

Wybraliśmy również autorów tekstów do przewodnika i audioprzewodników związanych z grantem 

pelplińskim pn. „Dobre brzmienia i widoki - usprawnienie sieci informacyjnej miasta Pelplin poprzez 

stworzenie audioprzewodników największych atrakcji turystycznych” - są nimi Elżbieta i Bogdan 

Wiśniewscy z Pelplina – prace trwają. 

V Wielki Jarmark Kociewski w Starogardzie Gdańskim 

1 lipca Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE miała przyjemność uczestniczyć i promować region 

na V Wielkim Jarmarku Kociewskim, który odbywał się w Starogardzie Gdańskim. Święto miasta,        

z powodu prac remontowych Rynku, w tym roku gościło na placu obok galerii Neptun. Mimo 

niesprzyjającej pogody, deszczu i nieprzyjemnej temperatury do Starogardu przybyli wystawcy, a na 

scenie wystąpili lokalni oraz krajowi artyści.  

Nasz barwny, kociewski namiot odwiedzili  turyści oraz mieszkańcy stolicy Kociewia, którzy nie zrazili 

się aurą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim mapy regionu oraz kalendarze 

imprez. Bywalcy naszego stoiska wymieniali się z nami informacjami o mieście oraz wrażeniami 

dotyczącymi Kociewia, a także zadawali ciekawe pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć.   

Obradował Zarząd LOT KOCIEWIE 

Na 6 lipca zostało zwołane posiedzenie Zarządu LOT KOCIEWIE. Głównym tematem spotkania była 

dyskusja nt. sytuacji finansowej organizacji, składek członkowskich, funkcjonowania biura oraz 

informacji turystycznej. 

Wysłuchano raportu Biura LOT KOCIEWIE w tym temacie oraz propozycji rozwiązań, które 

obejmowały m.in.: podniesienie składki członkowskiej dla samorządów od roku 2018, powrót 

dodatkowego finansowania informacji turystycznej z budżetu Gminy Miejskiej Tczew, czy zlecanie 

LOT KOCIEWIE dodatkowych zadań wraz z przekazaniem środków na nie. 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał czy wiążących decyzji w zakresie powyższych tematów. 

Zarząd skłania się ku wariantowi podniesienia składki do kwoty 45 gr od mieszkańca - będzie              

to jeszcze przedmiotem dyskusji i szerokich konsultacji. 
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Turniej KGW 

Od wielu już lat wspieramy działania Kociewskiego Forum Kobiet na naszym terenie. Jedna z form jest 

fundowanie nagrody rzeczowej dla wybranego koła gospodyń w Powiatowym Turnieju KGW Powiatu 

Tczewskiego. 

7 lipca, w Swarożynie koła rywalizowały w wielu kategoriach: zmagania kulinarne, piosenka 

kabaretowa, praca plastyczna czy pokaz mody pod hasłem „Deszczowa piosenka”. Po zaciętym boju 

wygrało KGW Brzuśce, a my nagrodziliśmy w tym roku KGW Morzeszczyn. 

LOT KOCIEWIE na antenach Radia GŁOS i Radia TCZEW 

W ostatnim czasie kilkukrotnie gościliśmy na antenach naszych regionalnych rozgłośni. Radio GŁOS     

z Pelplina przygotowywało audycję dotyczącą ekologii i zrównoważonego rozwoju w kontekście 

turystyki kwalifikowanej, głównie szlaków pieszych, rowerowych i konnych. 

Natomiast w Radiu TCZEW gościliśmy w ramach piątkowego programu (14 lipca) i opowiadaliśmy        

o często mało znanych zakątkach Kociewia. Była tez okazja do zaproszenia na najbliższe rajdy 

rowerowe, czy Kociewski Korowód, który został zaplanowany na 3 sierpnia w ramach Unikatów           

z Kociewia. 

Reporter Radia TCZEW odwiedził nasz Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej w związku               

z przygotowywanym materiałem radiowym o sezonie turystycznym na Kociewiu: ilości turystów 

odwiedzających region, ich oczekiwań, a także odczuć branży turystycznej. 

 

Przygotowania do Korowodu Kociewskiego… 

Pomysł, aby tegoroczną (trzynastą już) edycję UNIKATÓW z Kociewia - imprezy promocyjnej podczas 

Jarmarku św. Dominika w Gdańsku - rozpocząć przemarszem Kociewiaków przez Stare Miasto            

w Gdańsku był zdaje się świetna propozycją. Wiele gmin, organizacji społecznych, a także prywatnych 

osób zadeklarowało udział w tym korowodzie.  

Przygotowania z naszej strony polegały na spotkaniach z organizatorem (Starostwem Powiatowym     

w Starogardzie Gdańskim) i współorganizatorem (Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie 

Gdańskim), przygotowaniu scenariusza, kolejności zgłoszonych grup, a także logistyce samego 

przemarszu. 
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3. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy 

22-23 lipca wyruszył już 3. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy. Trasa prowadziła z Morzeszczyna 

przez gminę Gniew do powiślańskiego Ryjewa, gdzie dla uczestników był przygotowany nocleg.         

W drugim dniu rajdu wróciliśmy wśród malowniczej przyrody z Powiśla na Kociewie. W tym roku 

impreza dodatkowo miała patronat i specjalne logo Roku Rzeki Wisły. 

Na starcie stanęło ponad 90 uczestników z Kociewia (Tczew, Starogard Gdański, Gniew, Stara 

Kiszewa), z całego Pomorza (Trójmiasto, Malbork, Kwidzyn, Elbląg, Rumia), ale również z kujawsko-

pomorskiego (Solec Kujawski, Kikół). Było też trzech panów z Pobiedzisk spod Poznania i nawet jedna 

osoba ze… Lwowa. 

Współorganizatorami tegorocznego rajdu byli: miasto Kwidzyn, Urząd Miasta i Gminy Gniew oraz 

Gmina Morzeszczyn. Dodatkowo impreza została wsparta finansowo z budżetu Powiatu 

Tczewskiego. 

Już niebawem kolejna impreza: 12-13 sierpnia wyruszy 20. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy.  

LOT KOCIEWIE będzie promować Jarmark Cysterski 

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie realizujemy promocję XVII Jarmarku Cysterskiego 

2017,  który odbędzie się w dniach 15-17 września w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem: 

„Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. 

Zadanie polegać będzie na przygotowaniu projektu ulotki o Jarmarku Cysterskim, z widocznym 

umiejscowieniem Pelplina na mapie oraz dróg dojazdowych z Trójmiasta i Torunia, Bydgoszczy - 

dedykowanej szczególnie mieszkańcom Trójmiasta, Torunia i Bydgoszczy oraz przeprowadzeniu 

promocji bezpośredniej - osoby w strojach historycznych mnichów Cystersów rozdające ulotki 

podczas imprez promocyjnych w Gdańsku i Toruniu. 

Zlecenie ze Świecia 

Na zlecenie Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej w Świeciu realizujemy ulotkę o cyklicznych imprezach 

organizowanych na Kociewiu Świeckim. Poza składem graficznym, po naszej stronie jest również 

wydruk oraz dostarczenie większości nakładu do Świecia - pozostałą część będziemy dystrybuować 

we własnym zakresie. 
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Kociewskie gościnne progi… 

W związku z licznymi pytaniami o bazę agroturystyczną regionu, a także wyczerpanym nakładem 

katalogu turystyki wiejskiej postanowiliśmy opracować mapę agroturystyczną Kociewia. Wiąże się to 

ze sporą pracą zebrania najbardziej aktualnych danych, sprawdzenia adresów, numerów telefonów, 

maili oraz stron internetowych ponad setki kwaterodawców z powiatów tczewskiego, 

starogardzkiego, świeckiego i ościennych. Mapka w początkach sierpnia będzie gotowa. 

akcja KOCIEWIE - to działa… 

Nie ustajemy w naszych działaniach promujących imprezy odbywające się na Kociewiu. Poza postami 

na Facebooku z zapowiedziami wydarzeń zbliżającego się weekendu, zbieramy oraz dystrybuujemy 

cotygodniowy specjalny newsletter z zestawem imprez na kolejny tydzień.  

W związku z pracami nad mapą kwater agroturystycznych Biuro wykonywało liczne telefony              

do lokalnych gospodarzy, aby poinformować ich o naszych planach oraz dopytać o ewentualne 

zmiany czy uaktualnienia. Z wielu rozmów dowiedzieliśmy się, że popierają ideę newslettera                

z wydarzeniami na Kociewiu, ponieważ cieszy się on zainteresowaniem wśród odwiedzających ich 

turystów. 

 

 

  


