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Granty na zadania publiczne 

W maju złożyliśmy projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej pn. „Pomorskie zaprasza na Kociewie”. Już wiemy, że otrzymamy kwotę       

5 000 zł. To pozwoli na zorganizowanie wizyty studyjnej blogerów www.gdziewyjechac.pl                   

na Kociewiu Pomorskim. Łączymy to z wcześniejszym grantem dotyczącym atrakcji Kociewia 

Świeckiego. 

Skorzystaliśmy z konkursu ogłoszonego przez Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego       

i złożyliśmy wniosek o nazwie „Bezpieczne KOCIEWIE - droga do szkoły, sklepu, kościoła...”. 

Zakładamy w projekcie organizację pikniku rodzinnego, którego tematem przewodnim będzie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Planujemy również konkurs plastyczny przeznaczony dla dzieci      

z przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3), którego tematem będzie bezpieczeństwo w drodze    

do szkoły/przedszkola. Koszt całkowity zadania: 12 200,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania:       

10 000,00 zł. Czekamy na rozstrzygnięcia. 

Pod koniec maja trwały przygotowania do złożenia wniosku o powierzenie grantu na działanie         

pn. „Terenowa Informacja Turystyczna o Okolicy (TIToO)”. Nabór prowadziła Lokalna Grupa 

Działania „Wstęga Kociewia”. Nasz projekt ma na celu poprawę oznakowania turystycznego w ośmiu 

małych miejscowościach leżących przy Kociewskich Trasach Rowerowych w Powiecie Tczewskim. 

Tablice te, planujemy ustawić w Wielkim Garcu, Rajkowach, Nowej Cerkwi, Subkowach, Swarożynie, 

Szpęgawie, Piasecznie i Rakowcu. Będą one zawierać podstawowe informacje o wsi,  jej atrakcjach 

i ciekawych miejscach znajdujących się w okolicy (w formie mapy), z naniesionymi szlakami  oraz 

trasami turystycznymi. Obecnie czekamy na decyzję organu oceniającego wnioski. 

Ruszyła akcja KOCIEWIE 

Wraz z długim, majowym weekendem rozpoczęliśmy naszą coroczną akcję KOCIEWIE, czyli 

informację o najważniejszych wydarzeniach na Kociewiu. Już w marcu powstał kalendarz imprez,        

w którym zawarliśmy 80 najważniejszych przedsięwzięć odbywające się w Regionie.  

Od maja zbieramy wydarzenia na każdy nadchodzący weekend i publikujemy je w mediach 

społecznościowych, na portalu Facebook (www.facebook.com/kociewie). Są to wszystkie imprezy, 

do których odnośniki (plakaty, wydarzenia) znajdują się w Internecie i odbywają się one od piątku    

do niedzieli. W tym roku postanowiliśmy publikować również posty specjalne pn. LOT KOCIEWIE 

POLECAMY. Znakiem tym sygnujemy przedsięwzięcia, które szczególnie chcemy wyróżnić i polecić 

turystom, jak również mieszkańcom Kociewia. Przygotowana formatka publikowana jest                     

na facebookowym profilu stowarzyszenia (www.facebook.com/lot.kociewie). Poza tym na profilu 

Ruszaj na Kociewie na Instagramie (www.instagram.com/kociewie) publikujemy co tydzień 

informację o jednej, wybranej imprezie. 
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Już wkrótce, podczas wakacji, ruszy kolejna odsłona akcjiKOCIEWIE tj. wakacyjny newsletter, który 

będzie zawierał wszystkie, nawet te najmniejsze imprezy odbywające się w Regionie. 

Ważne gwiazdki dla KOITu 

Jeszcze w kwietniu złożyliśmy wniosek aplikacyjny na certyfikację prowadzonego przez nas 

Kociewskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Niestety, od ponad roku informacja turystyczna         

w Tczewie nie posiadała oficjalnej certyfikacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Wszystko to przez 

zmieniony regulamin i zasady oceny.  

Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Tczewie, a także Fabryki Sztuk udało się doposażyć obiekt: 

między innymi w gablotę z informacjami, która po zamknięciu może służyć informacją dla turystów,    

a także wi-fi z otwartym dostępem. Były to jedne z niezbędnych i wymaganych punktów 

funkcjonowania informacji w Polskim Systemie Informacji Turystycznej. Przeprowadzona przez 

regionalną komisję certyfikacyjną kontrola pozwoliła przyznać naszemu punktowi dwie gwiazdki. Tym 

samym wróciliśmy do wcześniejszego „posiadania” – kolejna certyfikacja w 2021 roku. 

Gratulujemy również Diecezjalnemu Punktowi Informacji Turystycznej w Pelplinie za 3 gwiazdki.        

To jedyne dwie certyfikowane informacje na Kociewiu. 

Zarząd PROT 

Po raz ostatni w tej kadencji spotkał się Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Pomorskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej w Gdańsku. Odbędą się jeszcze posiedzenia, ale będą miały charakter mniej 

oficjalny: podczas Forum w Łebie oraz prawdopodobnie tuż przed Walnym w czerwcu. 

Omówiono wstępnie wynik finansowy PROT za rok 2018, podsumowanie IV kadencję władz 2015-

2019 oraz zbliżające się Pomorskie Forum Turystyczne w Łebie. Podjęto również uchwały o przyjęciu 

dwóch członków: Hevelianum oraz Gminy Skarszewy. Nas cieszy w szczególności akces kociewskiego 

samorządu, tym bardziej, że kilka dni wcześniej również LOT KOCIEWIE podjął uchwałę o przyjęciu 

Skarszew do naszej organizacji. 

Drzewa Pamięci 

W sobotę, 11 maja, na tczewskim osiedlu Suchostrzygi, z inicjatywy 23. Tczewskiej Drużyny 

Starszoharcerskiej WATAHA posadzono pamiątkowe drzewa na cześć bohaterskich harcerzy. 

Uroczyste sadzenie drzew, które odbyło się z udziałem prezydenta Mirosława Pobłockiego i starosty 

Mirosława Augustyna, było ostatnim działaniem w ramach projektu „Kamienie Pamięci 2019 - 

Harcerze Niepodległej”. Ideą tegorocznej edycji było upamiętnienie harcerzy, którzy w czasie II wojny 

światowej stawiali opór hitlerowskim okupantom.   
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Grupa tczewskich harcerzy wraz z trzema zespołami z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy                  

w Subkowach od lutego zbierała informacje o Hannie Hass, Władysławie Jurdze, Hubercie 

Stangenbergu i Kazimierzu Piechowskim, bo to właśnie ONI stali się bohaterami ich projektu. 

Młodzież odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, odszukała miejsca związane z dzielnymi 

harcerzami podczas Miejskich Marszów na Orientacje WILCZYM TROPEM, opowiedziała rówieśnikom 

o ich działalności na godzinach wychowawczych, zbiórkach, apelach, prezentując plakaty, 

inscenizację, krótki filmik. 17 maja nasi bohaterowie zostali godnie zaprezentowani podczas 

uroczystej ogólnopolskiej gali X edycji projektu w Katowicach.  Młodzież swoimi działaniami chciała 

przede wszystkim upamiętnić w lokalnej społeczności sylwetki  patronów ulic - dzielnych harcerzy, ale 

też wpisać się w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczcić 110. rocznicę 

początków skautingu na ziemiach polskich. 

Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE przygotowała specjalne tabliczki z informacją               

o bohaterach. Wystarczy zeskanować smartfonem QR kod, aby wyświetlić na telefonie życiorysy 

czworga bohaterskich harcerzy. 

Zarząd LOTu o finansach 

14 maja, tym razem wyjazdowe, bo w Grodzisku Owidz, posiedzenie Zarządu LOT KOCIEWIE. Powód 

istotny: finanse organizacji. Ożywiona dyskusja, sporo wniosków, pomysłów na korzystniejsze 

wykorzystanie czy pozyskanie większych środków… Podjęto również decyzja w sprawie składek 

członkowskich - ważne sprawy dla funkcjonowania stowarzyszenia. Według propozycji Zarządu, 

stawka dla samorządów terytorialnych na rok 2020 wzrośnie z 45 do 50 groszy od mieszkańca, 

samorządy powiatowe płacić będą tyle co ich miasta powiatowe. Wyjątek stanowi Powiat Świecki -   

tu stawka jest ryczałtowa i wzrasta do 8 tys. zł rocznie.  

Projekt uchwały trafi do członków, a ostateczne zatwierdzenie stawki leżeć będzie w kompetencjach 

Walnego LOT KOCIEWIE. Obradowała również Komisja Rewizyjna LOT KOCIEWIE pozytywnie 

oceniając sprawozdania Zarządu. Wszystko zatwierdzić musi Walne, które zaplanowane jest na dzień 

12 czerwca. 

Dzień Bawarski 

Kolejna odsłona wystawy fotograficznej „Ammersee – Kociewie. So anders und so ähnlich. Tak 

różne, a tak podobne” tym razem spotkaliśmy się w Grodzisku Owidz. Wystawa jest elementem 

realizowanego międzynarodowego projektu współpracy LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, LGD 

„Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia” oraz LAG Ammersee z niemieckiej Bawarii.  

Bardzo ciekawa i w konsekwencji być może owocująca na przyszłość okazała się być rozmowa               

z Klausem Horneyem z bawarskiego biura. Rozmawialiśmy o kontynuacji współpracy, a tym samym      
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i całego projektu, którego efektem mogłaby być strona internetowa lub nawet platforma www 

traktująca o atrakcjach turystycznych obu regionów, być może również inne informacje. Będziemy 

musieli taką propozycję omówić w gronie partnerów projektu. 

Spotkanie z… Czarną Owcą 

Współpraca naszego biura z branżą biznesową nie ma dużego doświadczenia. Nie ukrywamy,              

że podstawowym sektorem kooperacji są samorządy czy organizacje społeczne, ale incydentalnie 

zdarzają nam się projekty z firmami turystycznymi i okołoturystycznymi. Z zainteresowaniem 

przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie i rozmowę w… browarze. Kociewski Browar Czarna Owca            

z Semlina produkuje pełne spektrum piw rzemieślniczych. Jest wśród nich „Chmielón” z elementami 

haftu kociewskiego na etykiecie. Według producentów nazwa piwa nawiązuje do gwary kociewskiej, 

gdzie końcówka „ón” wskazywała, że mamy do czynienia z czymś naprawdę potężnym. 

Kolejnym pomysłem będzie „Leżak Kociewski”, który również będzie nosił akcenty regionalne.              

I w tej kwestii możemy służyć pomocą firmie… być może już wkrótce efekty współpracy w skrzynkach 

i na półkach z chmielowymi trunkami. 

Spotkanie z Radnymi w Świeciu 

23 maja zaprezentowaliśmy działalności LOT KOCIEWIE Radnym Powiatu Świeckiego z Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Radnym Miejskim z Gminy Świecie z Komisji Oświaty               

i Kultury. Podczas posiedzenia padły ważne pytania, inspirujące wnioski oraz cenne dyskusje               

na temat... poczucia kociewskości oraz znaczenia Kociewia na południowych krańcach naszego 

Regionu... Bardzo dziękujemy za zaproszenie i spotkanie. 

W spotkaniu brała również udział Agnieszka Kowalkowska Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Organizacji 

Turystycznej.  

Szkolenie LGDowe 

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków ważne spotkanie z potencjalnymi beneficjentami 

zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”. Omówiono zasady dotyczące wniosku       

o przyznanie pomocy dla projektów grantowych w ramach PROW 2014-2020. Pozwoliło                       

to na ostateczna rewizję potrzeb i oczekiwań u wielu grantobiorców, a także rozwianie wątpliwości 

związanych z zawiłościami procedur czy konstrukcji samych formularzy wnioskowych. 

Ostatecznie również Biuro LOT KOCIEWIE zrezygnowało z ubiegania się o środki w konkursie 

grantowym na działania promocyjne pod nazwą „Kociewie znane i lubiane", czyli organizacja 

przedsięwzięć wykorzystujących i promujących lokalne zasoby. Jednocześnie skupiliśmy się na części 
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infrastrukturalnej - „Kociewie znane i lubiane", czyli inwestycje w punktową infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną. 

Rowerowy Rajd Gwiaździsty 

26 maja z Opalenia w Gminie Gniew wystartował już 19. Rowerowy Rajd Gwiaździsty zorganizowany 

przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE przy dofinansowaniu zadania ze środków Powiatu 

Tczewskiego. Ponad 60 uczestników przejechało prawie 60 kilometrową trasę prowadzącą przez 

wszystkie gminy Powiatu Tczewskiego. W tym roku zmieniona została formuła rajdu: przejazd ruszył    

z malowniczego Opalenia, aby odwiedzić wszystkie gminy i zakończyć całą imprezę na tczewskim 

Bulwarze Nadwiślańskim. Aby ułatwić uczestnikom wzięcie udziału w imprezie przewieźliśmy                

i rowerzystów, i rowery z Tczewa na start. 

Na starcie dla każdego rowerzysty czekała tradycyjna, okazjonalna przypinka z nazwą imprezy oraz 

przebiegiem trasy, gadżety rowerowe oraz mały prowiant na trasę. Po starcie w Opaleniu peleton 

przejechał przez miejscowości: Tymawę, Piaseczno, Królów Las, Morzeszczyn, Gętomie i Kulice.          

W Gminie Pelplin uczestnicy brali udział w pikniku rowerowym zorganizowanym przy współpracy 

Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz Pelplińskiego Centrum Sportu. Przy Zespole Kształcenia                     

i Wychowania Nr 1, na rowerzystów czekała ciepła, smaczna zupa oraz konkursy wiedzy o Kociewiu, 

jak również z zasad ruchu drogowego. Atrakcyjne nagrody trafiły do aż do ośmiu uczestników zabawy. 

Po zregenerowaniu sił, rowerzyści ruszyli w dalszą trasę. Następnymi przystankami były: Radostowo, 

Subkowy, Gorzędziej oraz Knybawa. Finał rajdu przebiegał wzdłuż Wisły w stronę Bulwaru 

Nadwiślańskiego w Tczewie. 

Warto wspomnieć, że pomimo długiej trasy Rowerowy Rajd Gwiaździsty przyciągnął całe rodziny, 

ponieważ po wcześniejszym zgłoszeniu można było przyłączyć się oraz odłączyć na dowolnym odcinku 

rajdu. Najstarszy uczestnik ukończył siedemdziesiąt lat, z kolei najmłodsze uczestniczki                        

nie przekroczyły szóstego roku życia. 

Sesja Rady powiatu 

28 maja skorzystaliśmy z zaproszenia jednego z Naszych najaktywniejszych członków – samorządu 

Powiatu Tczewskiego i gościliśmy na VIII Sesji Rady. To doskonała okazja, aby Zarządowi i Radzie 

zaprezentować pracę naszego biura, projekty czy dalsze plany na rok 2019. W prezentacji mówiliśmy 

o: imprezach, które inicjujemy czy współorganizujemy, o przedsięwzięciach wieloletnich jak 

Kociewskie Trasy Rowerowe czy promocja szlaku kajakowego Wierzycy. Mówiliśmy o projektach 

dofinansowanych ze źródeł ministerialnych czy wojewódzkich. Chwaliliśmy się naszymi realizacjami 

promocyjnymi. 
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Po wystąpieniu było kilka pytań od radnych zarówno w trakcie sesji jak i w czasie przerwy podczas 

rozmów kuluarowych. Dziękujemy za zaproszenie… 

Pomorskie Forum turystyczne 

30-31 maja uczestniczyliśmy w corocznym Pomorskim Forum Turystycznym organizowanym przez 

Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Tym razem gościli nas: Miasto Łeba oraz Lokalna 

Organizacja Turystyczna Łeba - Błękitna Kraina. Braliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez 

specjalistki do spraw marketingu oraz mediów społecznościowych. Później odwiedziliśmy 

nieoczywiste miejsca turystyczne w Łebie. Na zakończenie wizyty uczestniczyliśmy w wycieczce          

do Słowińskiego Parku Narodowego. 

Te cenne spotkania branży turystycznej skupionej w PROTcie to nie tylko odkrywanie ciekawych 

miejsc w województwie, to również czas na poznanie działań innych, podobnych organizacji, dyskusję 

na temat możliwości współdziałania w przedsięwzięciach marketingowych. 


