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Składki członkowskie 

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/W86/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOT KOCIEWIE z dnia 

18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2019, składki 

pozostały na poziomie z roku ubiegłego. Biuro LOT KOCIEWIE rozesłało do wszystkich członków noty 

księgowe dotyczące składek. Termin ich opłacania powyższa uchwała wyznaczona na koniec marca, 

ale już pierwsze opłaty wpływają. Pierwszym samorządem była Gmina Smętowo Graniczne  

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

 58 531 37 41. 

Granty na zadania publiczne 

Dotarły do nas pierwsze informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursów na zadania publiczne. Powiat 

Starogardzki zdecydował się dofinansować nasze zadanie „Ruszaj na Kociewie, czyli rowerem przez 

Powiat Starogardzki” jedynie na kwotę 2 500 zł (z wnioskowanej kwoty: 4 430 zł). W tej sytuacji 

najprawdopodobniej ograniczymy działania w tym zadaniu, bądź zaniechamy  z części realizacji        

lub całkowicie zrezygnujemy z dofinansowania. Również w Powiecie Tczewskim konkurs ofert           

na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego został rozstrzygnięty. Oferta               

„5. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy” została dofinansowana na kwotę 2 200 zł – 

wnioskowaliśmy o 2 400 zł. 

Poza tym Biuro LOT KOCIEWIE pracowało w ostatnim czasie nad kilkoma istotnymi zadaniami               

i wnioskami o dofinansowanie. 

Jednym z ważniejszych (trudniejszych) był wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na: 

„Opracowanie strategii rozwoju i promocji marki regionu turystycznego Kociewia na lata 2019-

2022”. Celami zadania są: rozwój systemu zarządzania terytorialną marką turystyczną, wypracowanie 

spójnego systemu działań promocyjnych w zakresie terytorialnej marki turystycznej, ewaluacja usług 

świadczonych pod szyldem terytorialnej marki turystycznej oraz zbadanie i określenie docelowego 

wizerunku marki turystycznej. Wnioskowana kwota to 51 000 zł (nasz wkład własny 18 050 zł). 

Ponadto: do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyliśmy dwa 

wnioski. „Jedźcie z blogiem! Kociewskie relacje budują Konstelacje” to pomysł zaproszenia blogerów 

Annę i Marcina Nowaków, czyli marki „Wędrowne Motyle” (blog www.gdziewyjechac.pl). Blog ten 

jest największym i jednym z kilku najpopularniejszych polskich blogów, piszących o podróżach. 

Wnioskujemy o kwotę 5 000 zł (wkład własny: 900 zł).  

Drugi projekt to „KOCIEWSKIE UCIECHY 2019 - festyn rodzinny z kulturą kociewską” i dotyczy 

organizacji imprezy promocyjnej w toruńskim skansenie. Wnioskujemy o kwotę 4 900 zł, przy 

wkładzie własnym 900 zł. 
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Złożyliśmy również kolejne wniosku do samorządu Powiatu Tczewskiego. W zadaniu „KOROWÓD 

KOCIEWSKI - barwnie, gwarnie, regionalnie... na Święcie Kociewia 2019” chcemy uatrakcyjnić 

sierpniową imprezę kociewską na Jarmarku św. Dominika. Wnioskowana kwota to 4 750 zł (wkład 

własny: 700 zł). 

Natomiast „Rowerowy Rajd Gwiaździsty 2019” to propozycja zorganizowania imprezy rowerowej       

z długoletnia tradycją w powiecie tczewskim. Nasza propozycja jest jednak zupełnie inna zarówno        

w zakresie samej idei, sposobu organizacji jak i charakteru rajdu. To grant na kwotę 6 000 zł przy 

wkładzie własnym 1050 zł. 

Natomiast do samorządu Gminy Pelplin złożyliśmy wniosek na kwotę 5 880 zł, wkład własny 900 zł.   

W zadaniu „Habit i Mitra - informacja o Pelplinie w przestrzeni turystycznej miasta – renowacja, 

aktualizacja, upowszechnienie” zamierzamy odnowić tablice trasy turystycznej oraz zaproponować 

nowatorskie rozwiązanie przedstawiania treści planszy za pomocą przekierowania na stronę 

internetową poprzez kody QR. 

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

grantodawców. 

Spotkania w Samorządach 

Początek roku to tradycyjny czas spotkań dwustronnych z naszymi Partnerami Samorządowymi. 

Rozmowy dotyczą współpracy na rozpoczynający się rok: publikacje promocyjne, wspólny udział         

w wydarzeniach targowych, współdziałanie w różnych przedsięwzięciach, pozyskiwanie środków. 

Na zaproszenie lub z naszej inicjatywy odbyło się w ostatnim czasie kilka spotkań w:  

> Starostwie Powiatowym w Tczewie,  

> Starostwie Powiatowym w Świeciu,  

> Urzędzie Miejskim w Skarszewach,  

> Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach,  

> Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie, 

> Urzędzie Miasta Starogard Gdański. 

Zachęcamy pozostałych aktywnych członków i partnerów naszej organizacji do kontaktu z Biurem. 
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Niszczycielski pożar 

W nocy z 18 na 19 stycznia, na skutek pożaru domu wielorodzinnego w Pelplinie, dach nad głową 

straciła nasza przyjaciółka, koleżanka i współpracowniczka Emilia Laskowska. Od wielu lat związana    

z nami zawodowo i emocjonalnie, przez wiele lat pracownik etatowy LOT KOCIEWIE. Teraz my 

pomagamy Jej w poczuciu solidarności, w nowym starcie. Wspieramy ja duchowo, finansowo 

i materialnie. Każde wsparcie jest dla niej w tym czasie cenne. 

Za każda pomoc, również my, z całego serca dziękujemy! 

Warsztat refleksyjny LGD 

LOT KOCIEWIE jest ważnym partnerem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. W dniu             

28 stycznia w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestnicy spotkania 

dokonali ewaluacji działań LGD poprzez wnikliwą analizę stanu realizacji strategii. W dyskusji udział 

wzięli przedstawiciele organów LGD, mieszkańcy obszaru objętego strategią, beneficjenci programu 

Leader, a także członkowie sąsiednich LGD.  

Oprócz tego, w programie znalazła się również prezentacja wyników badań zleconych przez LGD        

na temat „Oceny działań komunikacyjnych LGD". To zadanie w miesiącu grudniu wykonywał zespół 

LOT KOCIEWIE pod kierownictwem Piotra Kończewskiego. 

Walne Zebranie PROT 

LOT KOCIEWIE jest członkiem dwóch ROTów: Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. W obu czynnie 

działamy, nasz przedstawiciel funkcjonuje od lat w strukturach władz obu organizacji. Pod koniec 

stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Spotkanie odbyło się w Hevelianum w Gdańsku i poświęcone zostało omówieniu planów oraz 

strategicznych kierunków działania regionu pomorskiego w obszarze turystyki na rok 2019. Przyjęto 

szereg uchwał, w tym tę o wysokości składki, która dla LOT-ów nie uległa zmianie. 


