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Światowy Dzień Kociewia już za kilka dni! 

Już 10 lutego będziemy obchodzić Światowy Dzień Kociewia. Rocznica ta, została ustanowiona           
w 2007 roku z inicjatywy Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE oraz Stowarzyszenia Kultura 
Kociewia ze Starogardu Gdańskiego na pamiątkę pierwszej, pisemnej wzmianki o Kociewiu.                
To właśnie 215 lat temu, w 1807 roku podpułkownik Józef Hurtig, podczas kampanii napoleońskiej, 
zameldował generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu wysłanie patrolu „ku Gociewiu”. Chociaż    
z okazji Światowego Dnia Kociewia nie są organizowane centralne obchody to każdy Kociewiak, 
Przyjaciel i Sympatyk Kociewia świętuje na swój oryginalny sposób. Dzień ten, to doskonała okazja, 
aby zaznajomić się z bogatą kulturą oraz historią Regionu.  

Podobnie jak w ubiegłych latach poprosiliśmy Was o przekazanie informacji na temat działań, które 
będziecie realizować w tym dniu. Wszystkie pomysły będziemy zbierać i udostępniać za pomocą 
naszych mediów społecznościowych (www.facebook.com/kociewie, www.instagram.com/kociewie). 
Oznaczajcie Lokalną Organizację Kociewie @lot.kociewie oraz Kociewie @kociewie, a także tagujcie 
#kociewie #kochamKociewie #ŚwiatowyDzieńKociewia. Wspólnie pokażmy jak wyjątkowy jest         
to dzień!  

Zadania publiczne na 2022 rok 

Początek roku to czas kiedy ogłaszane są konkursy ofert na zadania publiczne. Na przełomie grudnia    
i stycznia Biuro przygotowało wnioski oraz złożyło kilka ofert do regionalnych i ogólnokrajowych 
grantodawców: 

 8. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy – oferta złożona do Powiatu Tczewskiego, koszt 
całkowity zadania to 5 900 zł; 

 Sacrum dla profanum – opracowanie publikacji o kościołach powiatu tczewskiego – oferta 
złożona do Powiatu Tczewskiego, koszt całkowity zadania to 8 400 zł; 

 25. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy – oferta złożona do Powiatu Starogardzkiego, koszt 
całkowity zadania to  5 700 zł; 

 Barwnie, gwarnie, regionalnie – ŚWIĘTO KOCIEWIA na Jarmarku św. Dominika 2022 – oferta 
złożona do Województwa Pomorskiego, koszt całkowity zadania to 45 673 zł; 

 Sacrum dla Profanum – opracowanie publikacji o wybranych kościołach w Województwie 
Pomorskim – oferta złożona do Województwa Pomorskiego, koszt całkowity zadania to 33 488 zł; 

 Z Mazurkiem Dąbrowskiego na sztandarach… Kociewie w okresie kampanii napoleońskiej 1807-
1815 – oferta złożona do Instytutu Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego 
Paderewskiego, koszt całkowity zadania to 137 300 zł; 
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 „Zostały tylko ślady podków…” – utworzenie na Kociewiu szlaku niepodległościowego 1. Pułku 
Ułanów  Krechowieckich z 1920 roku – oferta złożona do Biura Programu Niepodległa, koszt 
całkowity zadania to 87 080 zł; 

 Na Kociewiu cały rok… - zapomniane obrzędy kociewskiej wsi – oferta złożona do Narodowego 
Centrum Kultury, koszt całkowity zadania to  84 850 zł; 

 Kociewie w rytmie slow -  odkrywamy lokalną  markę Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych 
miejsc – oferta złożona do Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koszt całkowity zadania       
6 000 zł; 

 Sacrum dla profanum – opracowanie i wydanie publikacji o wybranych kościołach                           
w Województwie Kujawsko-Pomorskim – oferta złożona do Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, koszt całkowity zadania to 12 500 zł; 

 Zrównoważone turystyczne Kociewie - program budowania świadomości ekologicznej interesariuszy oraz 
mieszkańców regionu turystycznego Kociewia – oferta złożona do Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
koszt całkowity zadania to 67 870 zł. 

Teraz czekamy na ogłoszenia wyników u poszczególnych grantodawców. 

Pierwsze rozstrzygnięcia konkursów ofert 

Jeszcze w styczniu została podana informacja o pierwszym dofinansowanym w konkursie ofert 
zadaniu. 25. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy został pozytywnie rozpatrzony przez komisję 
konkursową i Powiat Starogardzki dofinansuje nasz projekt w kwocie 5 000 zł.  

Przypomnijmy, że Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy to wydarzenie z najdłuższą tradycją 
rowerową, które swoją formułą przyciąga nie tylko mieszkańców Kociewia, ale również turystów.     
Ta sztandarowa impreza organizowana przez LOT KOCIEWIE już na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez rekreacyjnych i sportowych na Kociewiu. Teraz czekamy na możliwość podpisania umowy         
z grantodawcą.  

Otrzymaliśmy również informację, że pomimo pozytywnego przejścia oceny formalnej oraz 
merytorycznej nasz wniosek „Z Mazurkiem Dąbrowskiego na sztandarach… Kociewie w okresie 
kampanii napoleońskiej 1807-1815” nie został dofinansowany przez Instytut Myśli Narodowej         
im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego.  

Zarząd Powiatu Tczewskiego odwołał konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie 
Tczewskim, więc nasza oferta na „8. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy” nie została rozpatrzona. 
Czekamy na nowe ogłoszenie konkursu u tego grantodawcy.  
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Walne Zebranie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 

12 stycznia w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Pomorskiego odbyło się Walne Zebranie 
Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. LOT KOCIEWIE reprezentował Dyrektor 
Biura, Piotr Kończewski. Zebranych przywitała Prezes Zarządu PROT Marta Chełkowska. Następnie, po 
stwierdzeniu prawomocności obrad przedstawiono plan merytoryczny i finansowy PROT na rok 2022, 
a także podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich oraz zasad ich 
pobierania.    

Obradował Zarząd LOT KOCIEWIE 

20 stycznia na zaproszenie Wiceprezesa LOT KOCIEWIE Zbigniewa Lorkowskiego w gościnnych 
progach Centrum Kultury ZAMEK w Nowem obradował Zarząd naszej organizacji. Podczas spotkania 
Prezes Zarządu stwierdził prawomocność posiedzenia, a następnie Dyrektor Biura Piotr Kończewski 
przedstawił zebranym bieżącą działalność biura, a także plan pracy LOT KOCIEWIE na 2022 rok. 
Ponadto członkowie zarządu dyskutowali na temat finansów organizacji, składek członkowskich oraz 
funkcjonowania biura i informacji turystycznej. Na koniec spotkania podjęto uchwały: 
 ws. przyjęcia planu pracy LOT KOCIEWIE na rok 2022, 
 ws. propozycji wysokości składki w LOT KOCIEWIE na rok 2022, 
 ws. zwołania Walnego Zebrania Członków LOT KOCIEWIE w dniu 18 marca 2022 roku. 
Ustalono również, że kolejne posiedzenie Zarządu LOT KOCIEWIE odbędzie się na początku marca      
w Grodzisku Owidz. Przedmiotem obrad będą m.in.: zmiany statutowe, przygotowanie Walnego 
Zebrania Członków LOT KOCIEWIE, a także sprawy finansowe stowarzyszenia. 


