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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
Ukazały się informacje o kolejnych rozstrzygnięciach w konkursach grantowych na zadania publiczne
dotarły do nas w minionym miesiącu.
Niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania z budżetu samorządu Powiatu Tczewskiego na zadanie
pn. „KOROWÓD KOCIEWSKI - barwnie, gwarnie, regionalnie... na Święcie Kociewia 2019”, gdzie
chcieliśmy uatrakcyjnić sierpniową imprezę kociewską na Jarmarku św. Dominika.
Tymczasem wieści z Gminy Pelplin są pozytywne. Zadanie „Habit i Mitra - informacja o Pelplinie w
przestrzeni turystycznej miasta – renowacja, aktualizacja, upowszechnienie” otrzymało wsparcie w
kwocie 4000 zł (kwota wnioskowana 5880 zł, zakładany wkład własny 900 zł). Będziemy musieli
przyjrzeć się elementom zadania i zweryfikować poszczególne elementy, urealnić w stosunku do
otrzymanej dotacji. Naszym zamiarem było odnowienie tablic trasy turystycznej oraz nowatorskie
rozwiązanie przedstawiania treści planszy za pomocą przekierowania na stronę internetową poprzez
kody QR.
Poza tym, wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Wstęga Kociewia” (w partnerstwie z LGD „Chata
Kociewia”), pracowaliśmy nad projektem i wnioskiem do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W ramach operacji pod tytułem „Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach
Rowerowych - tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów kociewskich LGD przez
działania analityczne, szkoleniowe i promocyjne” planowane jest między innymi: inwentaryzacja
obiektów służących obsłudze turystów rowerowych, wraz z oceną ich standardu, określenie granic
efektywnego oddziaływania Wiślanej Trasy Rowerowej i Subregionalnej Trasy Rowerowej na rozwój
turystyki rowerowej, organizacja seminarium prezentującego efekty inwentaryzacji, wizyta studyjna
na trasach rowerowych Green Velo na Suwalszczyźnie, warsztaty (jeden dla podmiotów
gospodarczych, jeden dla gestorów szlaków) oraz konferencja. Projekt ten, jeśli uzyska aprobatę,
będzie mógł być sfinansowany w całości z funduszu KSOW - planowany budżet to ponad 46 tys. zł.
Czekamy na ogłoszenia wyników konkursów oraz jeszcze na kilka terminów naborów u innych
grantodawców.
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Spotkania w Samorządach
W lutym kontynuowane były spotkania dwustronne z naszymi Partnerami Samorządowymi oraz
Instytucjami współpracującymi. Rozmowy koncentrowały się na działaniach w rozpoczynającym się
roku, w tym: publikacjach, udziału w imprezach i przedsięwzięciach, wydarzeniach targowych,
współdziałanie w pozyskiwanie środków.
Na zaproszenie lub z naszej inicjatywy odbyło się w ostatnim czasie kilka spotkań w:
> Urzędzie Miejskim w Tczewie,
> Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim,
> Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
> Starogardzkim Centrum Kultury,
> Grodzisku Owidz.
Zachęcamy pozostałych aktywnych członków i partnerów naszej organizacji do kontaktu z Biurem.

Poznański Tour Salon
W dniach 1-3 lutego odbyła się 30. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON
2019. W tym podróżniczym święcie udział wzięło blisko 200 wystawców reprezentujących 16 krajów,
a cały blok targów Pasji odwiedziło 40 tys. zwiedzających. Od kilku już lat nasze Biuro nie uczestniczy
jako wystawca w targach. W tym roku region kociewski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
z Lipinek Szlacheckich, a nasze materiały dystrybuowane były gościnnie na stoisku Wydawnictwa
Polski Caravaning.
Targi turystyczne to zazwyczaj czas spotkań, rozmów, snucia planów… Tak było i tym razem. Mimo,
że nie wystawialiśmy się to byliśmy obecni – przedstawiciel Biura brał udział w spotkaniach i naradach
zorganizowanych przy okazji tej imprezy. Finalizowaliśmy rozmowy „biznesowe” z Kasią i Maciejem
Marczewskimi – blogerami z „Ruszaj w drogę” w zakresie współpracy w bieżącym roku. Bardzo
ciekawa i inspirująca rozmowa odbyła się z Sebastianem Klauzem z Polskiego Caravaningu w zakresie
rozwoju tej formy turystyki oraz budowy miejsc przyjaznych kamperowcom na Kociewiu. Był to czas
również na spotkania z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej, ROTów i LOTów
z różnych stron Polski.

Konsultacje rowerowe
8 lutego wzięliśmy udział w Gdańsku w roboczym spotkaniu partnerów projektu „Subregionalna
Trasa Rowerowa”. Spotkanie miało na celu prezentację i omówienie dokumentu pod nazwą
„Koncepcja Rozwoju Sieci Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego” –
uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych” przygotowanego na zlecenie Departamentu
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Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ta koncepcja to dokument mający
na celu zainicjowanie prac nad budową nowej trasy rowerowej przebiegającej w środkowej części
województwa pomorskiego. W zamyśle ma być to trasa o charakterze ponadregionalnym,
a w przyszłości nawet międzynarodowym wchodzącym w sieć Euro Velo. Oprócz propozycji przebiegu
trasy głównej i szczegółowej analizy możliwości jej realizacji, dokument zawiera rekomendacje dla
utworzenia sieci powiązań z Pomorskimi Trasami Rowerowymi, które powstają obecnie w ramach
przedsięwzięcia strategicznego. Przez teren Kociewia trasa ta przebiega w północnej części na linii:
Liniewo-Skarszewy-Pszczółki-Miłobądz-Tczew.

Światowy Dzień Kociewia
Po raz trzynasty 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”…
W tym roku znów byliśmy z Radiem Tczew. Wspólnie z Redakcją zaproponowaliśmy słuchaczom
„Tydzień z KOCIEWIEm na antenie Radia Tczew”. Były to rozmowy na żywo w studio, ale też materiał
nagrany podczas wyjazdu terenowego. Pojechaliśmy do Gniewu – rozmowa z Bajarzem Gniewskim,
byliśmy również w Tleniu i rozmawialiśmy z właścicielami Dworca TLEŃ oraz z Członkiniami Koła
Gospodyń Wiejskich w Jeżewie. Studyjne rozmowy prowadzono z Mirosławą Möller oraz Mariuszem
Śledziem.
Włączyliśmy się również w konkurs na „Kociewską Pocztówkę” ogłoszony przez Miejski Ośrodek
Kultury w Pelplinie i Urząd Miasta i Gminy Pelplin. Nasz udział to nagrodzenie wygranej pracy, dzieło
sześcioletniej Mileny stało się... prawdziwą pocztówką – wydrukowaliśmy ją w nakładzie 200 sztuk.
Na naszym profilu udostępniliśmy najmłodszym kolorowanki z Kociewianką i... kociewskimi haftami –
to fragmenty naszej publikacji „Kredką i nitką”, którą z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wydaliśmy w roku 2018. Autorką rysunków jest Weronika Bzowska – nasza
praktykantka z ubiegłego roku.
W wielu miejscach naszego Regionu celebrowany był ten dzień, świętowany przez cały tydzień,
a nawet dłużej. W Światowy Dzień Kociewia uczestniczyliśmy w Skórczu w imprezie Kociewie Design
Festiwal... konferencja, potem festiwal, prezentacje wystawców, pokaz mody oraz musical.

Dzień dobry tu Kociewie… w TVP
20 lutego, na zaproszenie redaktor Anny Włodkowskiej, Piotr Kończewski wystąpił w porannym
programie gdańskiej telewizji „Dzień dobry tu Gdańsk”.
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Jak to w tego typu programach na żywo wiele czasu nie było, by opowiedzieć o naszych działaniach,
tym bardziej, że w programie skupiliśmy się na najbliższej, organizowanej przez nas imprezie, czyli
Miejskich Marszach na Orientację TROPEM WILCZYM. O Kazimierzu Piechowskim, bohaterze-harcerzu
opowiadał Radosław Wiecki z Fabryki Sztuk.
Ekipa redakcyjna Anny Włodkowskiej zapowiedziała się z kamerą na naszych marszach TROPEM
WILCZYM – będzie materiał do najbliższego wydania magazynu regionalnego na antenie TVP Gdańsk
„Dycht Kociewie”.

Wojewódzki Zlot Przewodnicki w Gniewie
Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych został ustanowiony 21 lutego 1989 r. podczas
III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych, która odbyła się w
Nikozji na Cyprze. Dzień ten ma pokazać lokalnym władzom i społecznościom pracę przewodników
oraz rolę jaką odgrywają w obsłudze ruchu turystycznego, a w szczególności promocji miast i regionu.
Przewodnicy to bardzo ważna część turystyki, to dzięki Ich pracy turyści mogą poznawać historię,
zabytki, to ich wiedza oraz sposób jej przekazania tworzą emocje i obrazy, które pozostają w pamięci
odwiedzających osób.
Z tej okazji 23 lutego odbył się przewodnicki zlot na Zamku w Gniewie, w którym również
uczestniczyliśmy. Spotkanie stało się okazją do nagrodzenia zasłużonych przewodników, uczestnicy
mieli też okazję zwiedzenia zamku, miasta i kościoła św. Mikołaja.

Ważne spotkania w Gdańsku
Do wakacji i sierpniowej imprezy ŚWIĘTO KOCIEWIA jeszcze sporo czasu, ale już wspólnie z naszymi
Partnerami, współorganizatorami pracujemy nad szczegółami przedsięwzięcia. 27 lutego, wspólnie
ze Stefanem Galińskim (Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim) oraz Grzegorzem Ollerem
(Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim), spotkaliśmy się z Katarzyną Banuchą
z Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Omawialiśmy możliwości lokalowe placówki,
szczegóły techniczne, a także rozwiązania logistyczne związane z wydarzeniem Kociewie ART –
jednym z elementów Święta Kociewia.
Drugim gdańskim spotkaniem była wizyta w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, gdzie
rozmawialiśmy z dyrektor ds. marketingu i promocji Joanną Czauderną-Szreter. MTG to organizator
Jarmarku św. Dominika, który corocznie gości Kociewie podczas pierwszego czwartku tej największej
imprezy wystawienniczo-handlowej w Europie. Podczas spotkania omówione były podstawowe
zagadnienia związane z organizacją Unikatów z Kociewia czy Korowodu Kociewskiego – będących
zasadniczymi elementami Święta Kociewia.
O szczegółach będziemy wkrótce informować pozostałych partnerów naszego Święta…
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Spotkanie z samorządami powiatu tczewskiego
28 lutego w Hotelu WROTA KASZUB*** w Starej Kiszewie na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania
„Wstęga Kociewia” odbyło się coroczne spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Tczewskiego.
Rozmawiamy o działaniach na obszarach wiejskich, o realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, o infrastrukturze, o wspólnych działaniach promocyjnych, kulturalnych, były ciekawe
dyskusje, padło wiele wniosków, pomysłów… Na spotkaniu obecni byli również: Starosta Starogardzki
Kazimierz Chyła oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.
Część samorządowców to nowe osoby, więc spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji
zebranym LOT KOCIEWIE, przede wszystkim zasad funkcjonowania, finansowania, działań organizacji
oraz planów na rok 2019.

Przygotowania do sezonu targowego
Powoli czuć w wiosenne powietrze… To najwyższy czas na intensywne przygotowania do sezonu
targowego. Podobnie jak w poprzednich latach zebraliśmy oferty wystawiennicze poszczególnych
targów odbywających się w Polsce, a także deklaracje samorządów i instytucji dotyczące
potencjalnego uczestnictwa w wydarzeniach targowych.
W minionym miesiącu odbyliśmy dziesiątki rozmów, przeanalizowaliśmy oferty poszczególnych
imprez targowych, przedstawiliśmy propozycje Partnerom. Reprezentacja KOCIEWIA pojedzie z całą
pewnością w tym roku: 22-24 marca do Łodzi na targi NA STYKU KULTUR oraz 6-7 kwietnia
do Gdańska na FREE TIME FESTIWAL. Rozważana jest również propozycja Pikniku nad Odrą
w Szczecinie 11-12 maja – uzależniamy to od decyzji Powiatu Starogardzkiego.
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