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Składki członkowskie 

Większość Członków naszej organizacji już w pierwszych tygodniach spełniła swój obowiązek 

członkowski i wpłaciła stosowne kwoty. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą czas jest do końca 

marca.  

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

 58 531 37 41. 

Granty na zadania publiczne 

Cały czas czekamy na kolejne rozstrzygnięcia konkursów grantowych. Ale nie bezczynnie… 

Biuro LOT KOCIEWIE pracowało nad kolejnymi projektami… złożone zostały odpowiednie wnioski  

o dofinansowanie do następujących instytucji:  

Ruszaj na KOCIEWIE - rajdy Kociewskimi Trasami Rowerowymi składany do Województwa 

Pomorskiego (Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), koszt 

całkowity zadania wyniesie 6 750,00 zł, dotacja o którą LOT KOCIEWIE wnioskowała to 3 250,00 zł.      

Z dotacji chcielibyśmy sfinansować głównie transport bagażów (na Kociewsko-Borowiackim Rajdzie 

Rowerowym), plakietki dla uczestników i obsługę fotograficzną (na wszystkich trzech naszych 

rajdach).  

Dobre brzmienia i widoki - usprawnienie sieci informacyjnej Pelplina poprzez stworzenie 

audioprzewodników atrakcyjnych obiektów w mieście składany do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin - 

chcemy kontynuować tworzenie audioprzewodników - tym razem będą dotyczyły domu bramnego      

i spichlerza należących do kompleksu zabudowań klasztornych opactwa cysterskiego w Pelplinie. 

Koszt zadania to 4 000,00 zł, dotacja - 3 600,00 zł. 

I drugi grant składany do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin - Pozostaną w naszej pamięci… - 

upowszechnienie wiedzy o znamienitych postaciach Pelplina i okolic poprzez stworzenie systemu 

informacji o cmentarzu parafialnym. W tym zadaniu stworzona zostanie mapa nekropolii pelplińskiej 

z zaznaczonymi miejscami pochówków ważnych dla Pelplina osób. Koszt zadania to 8 000,00 zł,  

Poza tym wspólnie z LGDami z Kociewia (LGD „Wstęga Kociewia”, LGD Chata Kociewia i LGD „Gminy 

Powiatu Świeckiego) pracowaliśmy nad projektem i wnioskiem do Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. W ramach operacji planowane jest między innymi: zorganizowanie dużej konferencji dla 

branży turystycznej z obszaru Kociewia, przeszkolenie właścicieli obiektów turystycznych z zakresu 

promocji swoich usług, a także druk nowej wersji katalogu turystyki wiejskiej Kociewia. Projekt ten, 

jeśli uzyska aprobatę, będzie mógł być sfinansowany w całości z funduszu KSOW - planowany budżet 

to ponad 40 tys. zł.   

Czekamy na ogłoszenia wyników konkursów oraz jeszcze na kilka terminów naborów u innych 

grantodawców. 
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Dycht Kociewie 

Bardzo dobra wiadomość dotarła na Kociewie i to akurat przed Światowym Dniem Kociewia - TVP3 

Gdańsk zaczyna nowy cykl programu poświęconemu w całości naszemu Regionowi - „Dycht 

Kociewie”.  

5 lutego, w Tczewie na specjalnej konferencji pokazano fragment pierwszego odcinka. Program 

emitowany będzie dwa razy w miesiącu, we wtorki, o godz. 18.05. Pierwszy odcinek na antenie 

pojawił się już 13 lutego. Redakcyjnie za program odpowiadać będą: Danuta Necel-Lewandowska 

oraz Anna Włodkowska. Z całą pewnością nasze Biuro włączy się aktywnie w kojarzenie redakcji 

programu z tematami kociewskimi.  

Zanim jeszcze pojawił się pierwszy odcinek próbowaliśmy wpłynąć na TVP3, aby zmieniono tytuł 

programu. W naszym, i nie tylko naszym, przekonaniu brakowało „czegoś” w tytule i sugerowaliśmy 

zmianę na „Dycht rychtych Kociewie”. Nasz wniosek poparliśmy analizą autorytetu językowego - 

swoją ocenę przekazała Maria Pająkowska-Kęsik, niestety zabiegi okazały się bezskuteczne. 

Jednak zrobimy TROPEM WILCZYM… 

W informatorze biurowym w styczniu informowaliśmy, że z uwagi na nie przyznanie środków            

na zadanie „Gra terenowa WILCZYM TROPEM 2018” przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, rezygnujemy 

z organizacji tej imprezy. W reakcji na to oświadczenie spotkaliśmy się z natychmiastowym odzewem 

Stefana Kukowskiego z Pomorskiego Przeoratu Medalu św. Stanisława - inicjatora imprezy TROPEM 

WILCZYM. 

Podczas spotkania 7 lutego Stefan Kukowski zadeklarował pokrycie pewnych kosztów realizacyjnych 

przez Przeorat lub sponsorów. Ustaliliśmy, że będzie to: wydrukowanie mapek, słodki poczęstunek na 

imprezie oraz przede wszystkim sfinansowanie gadżetów dla każdego z uczestników. Ograniczyliśmy 

jednocześnie ilość potencjalnych osób biorących udział w marszach na orientację, a także 

postanowiliśmy zdjąć ze scenariusza kosztochłonne realizacje. Tym samym organizacja Miejskich 

Marszów na Orientację TROPEM WILCZYM stała się faktem.  

Ambasador Kociewia 

Halo KOCIEWIE! Tu Londyn :) ... Międzynarodowe Spotkanie Liderów Społecznych i Wasz Specjalny 

Wysłannik Arkadiusz Pstrong z Toskanii Kociewskiej… tak rozpoczynały się wideorelacje  Arka z Wysp 

Brytyjskich.  

W ciągu tych kilku dni mnóstwo osób z całego świata, uczestników londyńskiego spotkania,  

dowiedziało się o Kociewiu. Co więcej, swoje uczucie do Łagodnej Krainy wyrażali w swoich ojczystych 
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językach. Były to osoby z: Bangladeszu, Brazylii, Mianmy, Ukrainy, Pakistanu, Anglii, Indii, Kanady, 

Litwy, Rumunii, Maroko, Etiopii, Egiptu, Sudanu… Wszystkie te relacje publikowaliśmy na profilu 

facebookowym www.FB.com/kociewie.  

Dziękujemy Arku to była świetna robota! 

10. lutego - Światowy Dzień Kociewia 

Po raz dwunasty 10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Cała historia celebrowania tego 

wydarzenia została zapoczątkowana w 2007 roku, kiedy to Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 

wraz ze Stowarzyszeniem Kultura Kociewia ze Starogardu Gdańskiego postanowiła uczcić pierwszą, 

historyczną wzmiankę o Kociewiu. Dokładnie 10 lutego 1807 roku, podczas wojen napoleońskich, 

ppłk Józef Hurtig meldował Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, że wysyła patrol „ku Gociewiu”… 

Z tej okazji już od piątku, 9 lutego rozpoczęło się wielkie świętowanie na całym Kociewiu. Biblioteki, 

miasta oraz instytucje kultury postanowiły celebrować ten dzień – każdy na swój sposób. W różnych 

częściach Regionu odbywały się wydarzenia przedstawiające i promujące kulturę kociewską. 

Świętowano w Tczewie, Pelplinie i Gniewie oraz… na falach radiowych.  

Bezpośrednio 10 lutego Radio Tczew nadawało specjalną audycję przygotowaną razem z LOT 

KOCIEWIE, która była prowadzona z południowej części Regionu, czyli ze Świecia, gdzie wyjątkowi 

goście opowiadali o swojej małej ojczyźnie i o swoich przeżyciach z nią związanych.  

Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, w tym roku, postanowiła powspominać, a zarazem 

stworzyć coś nowego na kociewskim rynku „wydawniczym” – elektroniczny przewodnik 

społecznościowy, czyli taki, którego treści zostały opracowane przez mieszkańców i pasjonatów 

Kociewia.  

Udało się przygotować „Turystyczny przewodnik społecznościowy WSPOMINAM KOCIEWIE” – 

ciekawostkę wśród przewodników o Kociewiu, ponieważ nadesłane materiały posłużyły do 

przygotowania zupełnie nowatorskiej publikacji prezentującej znane i nieznane historie dotyczące 

Regionu, ludzi powiązanych z Kociewiem, kultury, gwary, kuchni… 

Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej: www.lot.kociewie.eu w zakładce „pobierz >> 

publikacje”.  
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Kociewskie Pióra 

Wieczór 22 lutego był bardzo uroczysty i ważny dla całego Naszego Regionu. W Zblewie, w Dworku 

Tucholskim odbyła się gala nagród KOCIEWSKIE PIÓRO. Sami jesteśmy (działalność LOT KOCIEWIE) 

laureatami tej prestiżowej nagrody w 2014 roku.  

W dziedzinie literatury nagrodę otrzymał Krzysztof Korda, w dziedzinie publicystyki - Maria 

Pająkowska-Kensik. Nagroda za animację kultury indywidualnie trafiła do Zygmunta Paschilke               

z Osiecznej, a zbiorowo do zespołu Modraki z Pelplina. Za całokształt Kociewskie Pióro wręczono 

Chórowi pw. Świętej Cecylii ze Zblewa. 

Wszystkim Nominowanym i Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Targowa wiosna 

Mimo, że zima trwa w najlepsze, my intensywnie przygotowujemy się już do wiosny i sezonu 

targowego. Tradycyjnie już, zebraliśmy oferty wystawiennicze poszczególnych targów odbywających 

się w Polsce i przedstawiliśmy je naszym Partnerom, głównie samorządowym, ale nie tylko…                  

Z oczywistych względów najbardziej rekomendujemy kilka miejsc: Gdańsk, Toruń, Łódź - bliskość 

komunikacyjna powoduje, że są to potencjalnie priorytetowe dla naszego Regionu destynacje działań 

marketingowych.  

W początkach lutego odbyliśmy dziesiątki rozmów, analizowaliśmy wspólnie oferty poszczególnych 

imprez targowych, konfrontowaliśmy to z oczekiwaniami naszych Partnerów i ich deklaracjami. 

Finalnie, okazuje się, że reprezentacja KOCIEWIA pojedzie na pewno w tym roku na dwa wydarzenia 

targowe: 16-18 marca do Łodzi na targi NA STYKU KULTUR oraz 7-8 kwietnia do Gdańska na FREE 

TIME FESTIWAL. Rozważana jest jeszcze propozycja z Warszawy, czyli 23. Targi Turystyki                         

i Wypoczynku LATO 2018 13-15 kwietnia. Poza tym z całą pewnością reprezentacja Powiatu 

Starogardzkiego pojawi się na Pikniku nad Odrą w Szczecinie 12-13 maja. Pojawiły się również 

pojedyncze propozycje co do miejsc takich jak: Wrocław, Opole czy Lublin… 

Bardzo dziękujemy za te deklaracje i zaangażowanie… Działamy dalej! 

Wrocławskie Targi 

Postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda ta impreza i w dniach 23-24 lutego delegacja Biura udała się 

do Wrocławia. Organizator, by podkreślić wyjątkowość tegorocznej, jubileuszowej edycji, zdecydował 

o zmianie nazwy na Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego, co miało lepiej oddać jego 

charakter. Impreza zorganizowana z dużym rozmachem: konkursy targowe, goście specjalni, gra 

targowa, warsztaty branżowe, atrakcje dla dzieci czy Festiwal Podróżników -  to wszystko przyciągało 
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z całą pewnością mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Targi organizowane są w Hali Stulecia. Wzięło 

w nich udział 200 wystawców z kraju i zagranicy, choć w naszym przekonaniu nie było ich aż tylu… 

Szukaliśmy podmiotów z naszej części Polski - udało na się znaleźć tylko Brodnicę oraz DARLOT             

z Darłowa… pytanie czy wrocławianie też szukali ofert z Pomorza czy północnej Polski? To trudno 

stwierdzić, tak jak rzeczywistą frekwencję odwiedzających - na podstawie relacji wystawców nie była 

oszałamiająca. W naszym przekonaniu targi wrocławskie nie są priorytetowe na liście imprez 

wystawienniczych, przynajmniej ze względu na potencjalnych turystów. 

Narada z LGDami 

Od kilku miesięcy, wspólnie z trzema lokalnymi grupami działania z obszaru Kociewia: „Gminy 

Powiatu Świeckiego”, Chata Kociewia oraz „Wstęga Kociewia” pracujemy nad „niemieckim” 

projektem współpracy. Ta międzynarodowa współpraca z bawarskim LAG Ammersee polegać będzie 

głównie na realizacji: wspólnych wizyt studyjnych, wzajemnej promocji przedsiębiorczości obszarów 

wiejskich, atrakcji turystycznych, produktów lokalnych. Liderem tego przedsięwzięcia jest LGD „Gminy 

Powiatu Świeckiego”.  

22 lutego oraz 28 lutego odbyły się intensywne narady związane z tym projektem wynikające z braku 

oczekiwanej reakcji strony niemieckiej i jej zaangażowania w przedsięwzięcie. Omawiano aktualny 

stan realizacji i przede wszystkim możliwe warianty dalszych działań. 


