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Szanowni Państwo, za nami już zima i wiosnę czuć prawie wszędzie… przedstawiamy informacje       
z marcowych działań Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. 
           Biuro LOT KOCIEWIE 
 
Walne Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

1 marca odbyło się Walne Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
w którym wziął udział Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE, Piotr Kończewski. Spotkanie odbywało się na 
platformie ZOOM, a uczestnicy dyskutowali na temat sytuacji pomorskiej branży turystycznej, a także 
zatwierdzili plan finansowy i merytoryczny PROT oraz ustalili wysokość składki dla członków 
organizacji.  
 

Rozmowy o turystycznym oznakowaniu na wysokim szczeblu 

Nasz przedstawiciel, Piotr Kończewski jako Członek Zarządu Forum Informacji Turystycznej - ciała 
doradczego przy Prezesie Polskiej Organizacji Turystycznej brał ostatnio udział w spotkaniu online 
dotyczącym oznakowania turystycznego przy drogach ekspresowych i autostradach. Poza osobami     
z Polskiej Organizacji Turystycznej w naradzie wzięli udział również przedstawiciele: Ministerstwa 
Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Generalnej Dyrekcji Dróg                      
i Autostrad.  
Jednym z wniosków po spotkaniu była nasza propozycja, aby w ramach tworzonego zespołu 
roboczego rozpoznać dobre praktyki związane z oznakowaniem turystycznym przy drogach w krajach 
europejskich, wybrać te najlepsze i po analizie oraz konsultacjach z interesariuszami - wdrożyć 
w praktyczne rozwiązania w naszym kraju.  
 
Praktykantka w Biurze LOT KOCIEWIE 

W poniedziałek, 8 marca praktykę w naszym biurze rozpoczęła Weronika Bzowska, studentka 
Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Przez niecały miesiąc Weronika 
brała czynny udział w wiosennych przygotowaniach biura do nadchodzącego sezonu turystycznego. 
Zbierała materiały do publikacji, przede wszystkim Katalogu Turystyki i Niezbędnika Turysty, a także 
przygotowywała treści na nasze media społecznościowe.   
Weronice dziękujemy za pomoc i życzymy sukcesów na studiach.  
 
Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej zamknięty dla odwiedzających 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dla instytucji kultury oraz muzeów Kociewski Ośrodek 
Informacji Turystycznej został zamknięty dla odwiedzających. Nie oznacza to jednak, że nie udzielamy 
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informacji  Nadal prowadzimy porady telefoniczne i mailowe, a materiały turystyczne można 
odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie obostrzeń           
i możliwość ponownego przyjęcia interesantów.  
 
Posiedzenia Zarządu i kolejne samorządy w gronie Członków LOT KOCIEWIE 

9 marca, w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim na zaproszenie Prezesa LOT KOCIEWIE 
Kazimierza Chyły obradował Zarząd stowarzyszenia. Dyrektor Biura przedstawił zebranym działania 
biura w pierwszym kwartale tego roku, omówiono sprawozdanie za rok 2020, a także dyskutowano 
na temat zapisów uchwały składkowej na rok bieżący. Zarząd podjął również uchwałę o zwołaniu 
Walnego Zebrania Członków LOT KOCIEWIE na 9 kwietnia. Miło nam również poinformować, że 
podczas posiedzenia Zarządu Gmina Starogard Gdański została przyjęta w poczet Członków LOT 
KOCIEWIE.  
W związku z wprowadzonymi przez Rząd RP obostrzeniami, 24 marca Zarząd LOT KOCIEWIE zebrał się 
ponownie, tym razem obradowano wirtualnie na platformie ZOOM. Członkowie władz zatwierdzili 
sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, a także podjęto decyzję, że najbliższe Walne odbędzie 
się w formule online. 
 
Strona internetowa dotycząca Walnego Zebrania 

Aby ułatwić naszym członkom dostęp do informacji związanej z Walnym Zebraniem Członków 
zwołanym na 9 kwietnia uruchomiona została specjalna strona internetowa. Pod adresem 
www.walne2021.kociewie.eu prezentujemy: porządek obrad, sprawozdania finansowe                          
i merytoryczne, projekty uchwał, a przede wszystkim instrukcję logowania na spotkanie. 
 
 Spotkanie konsultacyjne z pomorską branżą turystyczną 

Na zaproszenie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej uczestniczyliśmy w spotkaniu           
z przedstawicielami branży turystycznej. Poza bieżącymi tematami związanymi z bardzo trudną 
sytuacją tej sfery gospodarki rozmawialiśmy przede wszystkim o doświadczeniach i opiniach 
dotyczących korzystania z systemów rezerwacyjnych oraz ich efektywności. To wszystko w związku       
z dalekosiężnymi planami PROTu, w których również bierzemy aktywny udział, a dotyczą one 
zastosowania nowych narzędzi informatycznych wspierających odbudowę pomorskiego rynku 
turystycznego po pandemii. To nowa inicjatywa skierowana do branży turystycznej mająca na celu 
pilotażowe uruchomienie pomorskiej platformy rezerwacyjnej opartej o technologie wdrażane już     
w innych częściach Polski. Rozwiązania te mają większe zasoby funkcjonalności oraz możliwości 
zastosowania nie tylko w ofertach noclegowych, ale również sprzedaży atrakcji, gastronomii, usług 
transportowych czy przewodnickich. 
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Wnioski na dofinansowanie zadań 

Na początku marca złożyliśmy wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Kociewie w okresie kampanii 
napoleońskiej 1806-1815” w programie Patriotyzm Jutra realizowanym przez Muzeum Historii Polski 
w Warszawie. Wnioskowana kwota na zadanie to 68 220 zł. 
W tym miesiącu otrzymaliśmy informację o rozstrzygnięciu dwóch konkursów. Niestety nie 
otrzymaliśmy dofinansowania na zadanie „Zostały tylko ślady podków…” – utworzenie na Kociewiu 
szlaku niepodległościowego 1. Pułku Ułanów Krechowieckich z 1920 roku”.  
Zostało za to dofinansowane zadanie pt. „Zaloguj się na Kociewiu! Rodzinne odkrywanie Kujawsko-
Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc”. Województwo Kujawsko-Pomorskie dofinansuje zadanie      
w kwocie 4 500 z wnioskowanych 4 800 zł. 
 
Konsultujemy uwagi do Krajowego Planu Odbudowy 

Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych konsultowaliśmy 
uwagi do Krajowego Planu Odbudowy, w którym niestety nie uwzględniono elementów dotyczących 
Lokalnych Organizacji Turystycznych. Obszerne propozycje przygotowane przez reprezentantów 
LOTów (Jacka Borzyszkowskiego, Wiesława Czernieca i Jarosława Lichacego) w Radzie Ekspertów      
ds. Turystyki znajdą się w uchwale tej Rady i miejmy nadzieję, że zostaną ujęte w ostatecznym 
dokumencie przygotowywanym przez resorty i Radę Ministrów. 
 
 Okładka wybrana 

Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowujemy się do wydania Niezbędnika Turysty, czyli 
sztandarowej publikacji LOT KOCIEWIE. Zdjęcie na okładkę już od kilku lat wybierane jest spośród 
prac nadesłanych na konkurs „Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie” organizowanym przez Urząd 
Gminy w Zblewie, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Partnerami wydarzenia 
jest Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE oraz Nadleśnictwo Kaliska. W tegorocznym wydaniu 
konkurowało ponad 100 prac aż 25 uczestników, więc praca jurorów nie była łatwa - nas 
reprezentowała Emilia Laskowska za co serdecznie jej dziękujemy. My, mamy również przyjemność 
przyznać nagrodę specjalną za „najbardziej kociewskie zdjęcie”. W tym roku podarunek oraz okładkę 
naszego najnowszego wydawnictwa promocyjnego „Ruszaj na KOCIEWIE niezbędnik turysty” 
 otrzymała Marta Szwedowska za zdjęcie „Błękitny blask”. Gratulujemy!  
 
 
 


