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AKADEMIA LIDERÓW – projekt realizowany przez Forum Regionalnych Organizacji 
Turystycznych  

W listopadzie i grudniu Piotr Kończewski, Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE uczestniczy w projekcie 
,,Akademia Liderów – podniesienie kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej na temat 
zarządzania destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych”. Celem projektu jest 
wzmocnienie kompetencji kadr zarządzających Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.  

Akademia Liderów to cykl siedmiu spotkań online, podczas których uczestnicy mogą zdobyć 
praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania. Podczas szkoleń uczestnicy mają okazję nauczyć się jak 
stworzyć i skutecznie zarządzać marką terytorialną, jak wykorzystywać badania ruchu turystycznego 
przy tworzeniu planów marketingowych, a także jak komercjalizować ofertę turystyczną i 
przygotowywać kampanie promocyjne zarówno na rynek polski jak i zagraniczny. W trakcie każdego 
webinaru uczestnicy mają okazję wysłuchać prezentacji zaproszonych ekspertów, którzy dzielą się 
swoimi doświadczeniami i wiedzą. Projekt Akademia Liderów potrwa do grudnia i zakończy się 
uzyskaniem certyfikatu. 

Tablica upamiętniająca Stefana Łaszewskiego na pelplińskiej nekropolii  

Rok 2021 w Powiecie Tczewskim, a także w Mieście i Gminie Pelplin został ogłoszony Rokiem Stefana 
Łaszewskiego, absolwenta Collegium Marianum, pierwszego Wojewody Pomorskiego II RP, który       
w latach 20. XX wieku budował administrację nowopowstałego Państwa Polskiego. 10 listopada,        
w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, na cmentarzu w Pelplinie po renowacji odsłonięto 
pomnik tego wybitnego Pomorzanina. LOT KOCIEWIE pomagała w przygotowaniu tablicy, która 
stanęła obok nagrobka. Znalazła się na niej, krótka notka biograficzna, a także kod QR odsyłający do 
strony Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie, gdzie znajduje się opracowanie przygotowane przez 
historyków: Bogdana Badzionga i Bogdana Wiśniewskiego. Na stronie można znaleźć m.in. archiwalne 
zdjęcia, jak również plik audio o Stefanie Łaszewskim.   
 
Forum POT–ROT–LOT  

W dniach 15-17 listopada we Wrocławiu odbyło się coroczne Forum POT-ROT-LOT, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Już pierwszego dnia 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawymi prezentacjami na temat wpływu społecznego             
i gospodarczego Polskiego Bonu Turystycznego, a także wysłuchać wystąpienia dotyczącego turystyki 
gastronomicznej, jak również zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania rynku włoskiego                        
i brytyjskiego. O turystyce dostępnej dla osób głuchych, na zakończenie pierwszego dnia spotkania, 
opowiedziała Marlena Rogowska, Dyrektor Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  
Drugiego dnia uczestnicy forum wzięli udział w wizycie studyjnej w Świdnicy, poznając jej atrakcje,      
a także mogli zapoznać się z funkcjonowaniem projektu Mobilne Centrum Edukacji Turystycznej – 
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Turystyczna Szkoła w Witoszowie Dolnym. Następnie odbyły się warsztaty dotyczące turystyki 
kulinarnej dla przedstawicieli LOTów, które poprowadził Huber Gonera z firmy Landbrand. Trzeciego 
dnia, na zakończenie forum odbył się warsztat na temat wpływu wydarzeń sportowych na promocję 
turystyki.  
Poza programem przygotowanym przez organizatorów Forum sporo było rozmów, wymiany 
doświadczeń, dyskusji z przedstawicielami organizacji z całej Polski – te spotkania zawsze owocują 
współpracą i nowymi kontaktami. 
 
Spotkanie z Komisją Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański  

18 listopada Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE wziął udział w posiedzeniu Komisji Sportu, Rekreacji            
i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański. Piotr Kończewski podczas swojego wystąpienia 
przedstawił radnym informacje z działalności biura LOT KOCIEWIE w 2021 roku. W szczególności 
opowiedział zebranym o projektach, które zostały zrealizowane przy współpracy z Urzędem Miejskim 
w Starogardzie Gdańskim, a także o promocji Kociewia, w tym Stolicy Regionu na targach 
turystycznych oraz wydarzeniach wystawienniczych.   
 
Gwiazdkujemy stolicę Kociewia! 

W listopadzie, w Urzędzie Miasta Starogard Gdański złożyliśmy wniosek w trybie pozakonkursowym 
19A na dofinansowanie zadań „Gwiazdkujemy miasto! - ustawienie rzeźby w rewitalizowanej 
przestrzeni miasta” oraz „Gwiazdkujemy miasto! – uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej poprzez 
ustawienie rzeźby w parku miejskim”. Podobnie jak w innych miastach Polski, chcemy ustawić            
w przestrzeni miejskiej figurki GWIAZDKA nowej maskotki Starogardu Gdańskiego, która w wakacje 
została zaprezentowana mieszkańcom. W projekcie zakładamy, że rzeźby zostaną zaprojektowane,     
a następnie odlane z mosiądzu. Na początek będą dwie figurki: Gwiazdek-PODRÓŻNIK przy Dworcu 
PKP oraz Gwiazdek-WĘDKARZ w parku miejskim. Przybliżona wartość zadań to ponad 12 tysięcy 
złotych. 
 
Inauguracja zespołu ds. przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnym w turystyce  

24 listopada za pośrednictwem platformy ZOOM zebrał się pomorski zespół ds. przeciwdziałania 
skutkom nadzwyczajnym w turystyce, w którego składzie jest Piotr Kończewski, Dyrektor Biura LOT 
KOCIEWIE. Zadaniem zespołu jest wypracowanie systemu rozwiązywania problemów branży 
turystycznej, która szczególnie odczuła spowolnienie gospodarki związane z pandemią koronawirusa. 
Zespół złożony z ekspertów oraz praktyków będzie wymieniał się doświadczeniami oraz 
spostrzeżeniami, aby w jak najskuteczniejszy sposób wypracować rozwiązania, które w przyszłości 
uchronią pomorską turystykę przed kryzysowymi sytuacjami.  
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Nowe tablice w Tczewie  

W ostatnim czasie w różnych częściach Tczewa pojawiły się nowe tablice z planem miasta. Zamieniły 
one stare, nieco zniszczone i nieaktualne już plansze, które nie prezentowały się zbyt atrakcyjnie. Przy 
tym projekcie LOT KOCIEWIE współpracowała z Urzędem Miejskim w Tczewie. Nowe tablice można 
zauważyć przy Urzędzie Miejskim, na osiedlach: Czyżykowo, Witosa, Nowe Miasto i Suchostrzygi. Na 
placu przy Dworcu PKP stanęła zaś tablica, na której oprócz planu miasta przyjeżdżający oraz 
mieszkańcy mogą przeczytać fragment miejskiej legendy „Jasna i Dersław” autorstwa Romana 
Landowskiego. Na planszy umieszczono również QR kod, który kieruje do pełnej wersji opowiadania. 
Mamy nadzieję, że plansze długo będą służyć naszej społeczności oraz turystom odwiedzającym 
Tczew.  

 

 
   
 

 

 

 


