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Szanowni Państwo, przedstawiamy informacje z lutowych działań Lokalnej Organizacji Turystycznej 
KOCIEWIE. Pomimo zimowej aury nasze Biuro już przygotowuje się do wiosennych wydarzeń. 
Zapraszamy do lektury. 
           Biuro LOT KOCIEWIE 
 
 
Światowy Dzień Kociewia  

10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Został on ustanowiony na pamiątkę pierwszej 
pisemnej wzmianki o Kociewiu  w meldunku ppłk. Józefa Hurtiga do gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w 1807 roku. Tegoroczne obchody w głównej mierze przeniosły się do mediów społecznościowych 
i radia. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE na Facebooku [www.facebook.com/kociewie] 
przypomniała mieszkańcom regionu słowa z gwary kociewskiej. Posty „gadka po naszamu” spotkały 
się z pozytywnym odbiorem i często wzbudzały wspomnienia z dzieciństwa lub rozbawienie.  
 
Zbieraliśmy również informacje na temat wydarzeń, które z tej okazji organizują szkoły, przedszkola, 
samorządy i instytucje kultury. Szczególnie duży odzew pojawił się ze szkół, co nas bardzo cieszy. 
Dzieci przygotowały prezentacje o regionie, konkursy i testy wiedzy. 10 lutego w mediach 
społecznościowych składano życzenia dla wszystkich Kociewiaków i sympatyków Kociewia, odbywały 
się quizy oraz zabawy online. Ciekawą inicjatywę przygotowało Starostwo Powiatowe w Tczewie wraz 
z Radiem Tczew. Był to cykl słuchowisk na podstawie książki autorstwa Romana Landowskiego. Tego 
dnia zostały wyemitowane również programy, w których Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE opowiadał 
o historii Światowego Dnia Kociewia, a także o turystyce w regionie. Światowy Dzień Kociewia 
postanowiliśmy zakończyć na wesoło nawiązując do wypowiedzi Pana Ziemowita Nowaka rzecznika 
Wodociągów Kieleckich, która w ostatnim czasie krążyła po sieci. Film można obejrzeć klikając w link: 
https://bit.ly/2ZK7o7Z   
 
Spotkania w Gminie Lubichowo oraz w Gminie Osieczna 

We wtorek, 16 lutego Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE Piotr Kończewski odbył spotkania z włodarzami 
Gminy Lubichowo oraz Gminy Osieczna. Rozmowy w głównej mierze dotyczyły działalności Lokalnej 
Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz turystycznego potencjału zarówno Gminy Lubichowo, jak         
i Gminy Osieczna. Drugim tematem rozmów było przystąpienie tych dwóch kociewskich gmin             
do stowarzyszenia. Wójtowie zapoznali się z przygotowanymi materiałami, a także poznali korzyści 
przystania do grona członków LOT KOCIEWIE. Czekamy na decyzje władz gminnych i ewentualne 
złożenie odpowiednich dokumentów.  
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Narada w PROTcie 

Niezmiernie ważna z punktu widzenia przyszłości działań LOT KOCIEWIE była narada z dyrektorami 
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W spotkaniu w gdańskiej Bramie Wyżynnej 
uczestniczyli: Łukasz Magrian, Magdalena Węgrowicz oraz Piotr Kończewski. Rozmowy dotyczyły 
bieżącej sytuacji obu partnerskich organizacji, turystyki na Pomorzu w obliczu sytuacji pandemicznej 
oraz przede wszystkim planów na rok 2021 związanych z uruchomieniem pilotażowym platformy 
rezerwacyjnej usług turystycznych. 
Propozycja ta oparta będzie na panelu dostarczonym przez markę Tripsomia, która ze sporym 
powodzeniem współpracuje już z kilkoma regionami w kraju. Pierwsze obiekty w ramach pilotażu 
powinny pojawić się jeszcze przed wiosennym sezonem majówkowym. 
 
Złożyliśmy wniosek o do Narodowego Instytutu Wolności 

W poniedziałek, 22 lutego mijał termin składania wniosków w Programie Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności. Postanowiliśmy wystartować 
w konkursie i napisać wniosek wstępny w priorytecie 1a pt. „Zrównoważony rozwój organizacyjny – 
wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”. Zadanie pn. „Wspieranie działań 
strategicznych oraz poprawa sytuacji finansowej Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE” 
zostało podzielone na trzy ważne filary. Po pierwsze dofinansowanie miałoby wzmocnić organizację 
na szczeblu strategicznym poprzez różnorodne szkolenia dla pracowników Biura oraz identyfikację 
wizualną organizacji – m.in. zaprojektowanie nowego logo oraz odświeżenie strony internetowej. Po 
drugie ze środków z dotacji zostałyby wymienione sprzęty oraz meble biurowe, a także zostałby 
wygospodarowany kącik dziecięcy, który służyłby odwiedzającym. Dotacja byłaby też przeznaczona na 
wkłady własne LOT KOCIEWIE w innych zadaniach publicznych, a także na wsparcie projektu 
Terenowych Informacji Turystycznych o Okolicy. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. 
Teraz z niecierpliwością czekamy na ocenę merytoryczną i ogłoszenie wyników naboru.    
 
Warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” 

22 lutego wzięliśmy udział w warsztacie refleksyjnym zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
„Wstęga Kociewia”. Oprócz pracowników Biura LOT KOCIEWIE w warsztacie udział wzięli 
m.in. włodarze gmin z obszary LSR, członkowie stowarzyszenia jak również beneficjenci.  Podczas 
spotkania online Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski omówił stan wdrażania strategii na 
obszarze LGD oraz przeprowadził warsztat ewaluacyjny. Ostatnim punktem webinarium była 
prezentacja Dyrektora Biura LOT KOCIEWIE Piotra Kończewskiego, który przestawił zebranym plany 
organizacji na bieżący rok w prezentacji „Turystyczna marka KOCIEWIE działania na rok 2021”. 
 
  


