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Granty na zadania 

Mijają kolejne tygodnie i kolejne informacje o rozstrzygnięciach wniosków na zadania złożonych        

do Grantodawców. 

Niestety tym razem otrzymaliśmy informację, że w ramach konkursu pod nazwą „Rozwój turystyki       

i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017” nasza oferta pod nazwą „Ruszaj na 

KOCIEWIE - rajdy Kociewskimi Trasami Rowerowymi” została rozpatrzona negatywnie. Nasza 

propozycja była właściwa, ale ze względu na trwający Rok Wisły, Departament Turystyki w ramach 

promocji turystyki rowerowej planuje działania promocyjne na naszym 3. Rajdzie Kociewsko-

Powiślańskim. W związku z tym niezasadne byłoby dofinansowanie tego samego rajdu z innych 

środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Zaplanowana kwota na te działania w budżecie 

Departamentu Turystyki to 10 000 zł. 

Ogłoszono też wyniki konkursu wydawniczego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej         

w konkursie wydawniczym dla członków – publikacje, imprezy/wydarzenia oraz study tour/study 

press. Wśród kilku podmiotów, laureatów znalazła się również nasza organizacja. Przyznano nam 

nagrodę w wysokości 5.000 zł na zadanie „Kociewie #bezspinki - weekendowe letnie przygody”. 

Będą to wizyty studyjne blogerów z fundacji „Ruszaj w drogę”.  

Trwają rozmowy z Grantodawcami, korekty ofert pod przyznane środki jak również podpisywanie 

umów. Wkrótce rozpoczynamy realizacje. 

Targi turystyczne 

Pierwszy weekend kwietnia był bardzo pracowity dla turystycznego KOCIEWIA. 1-2. kwietnia 

odbywały się dwie imprezy targowe, które zdecydowaliśmy się obstawić stoiskami promocyjnymi.      

Z pomocą przyszli nam nasi Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy Gniew oraz Starostwo Powiatowe         

w Tczewie. Kociewskie stoisko w Toruniu na Targach WYPOCZYNEK w tym roku obsługiwał w całości 

Gniew – zarówno Referat Promocji i Informacji oraz Zamek Gniew. Dyżur na gdańskich targach       

Free Time Festiwal pełnili pracownicy i współpracownicy naszego biura.  

Tysiące odwiedzających oba te miejsca, pytających o ofertę, zainteresowanych naszymi atrakcjami, 

propozycjami spędzenia wolnego czasu na Kociewiu to dobry prognostyk przed zbliżającym się 

sezonem turystycznym również dla naszego regionu. To również potwierdzenie, że warto bywać       

na tego typu imprezach – zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej i toruńsko-bydgoskiej. Póki co, 

zakończyliśmy wydarzenia wystawiennicze na ten sezon wiosennych targów. Kolejne imprezy latem – 

Unikaty z Kociewia w Gdańsku oraz Festiwal Wisły w Toruniu. 
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Warsztaty w Świeciu 

4 kwietnia, LOT KOCIEWIE wraz z Powiatem Świeckim zorganizowała robocze spotkanie w Świeciu. 

Nadrzędnym celem tych warsztatów było wypracowanie kluczowych wyróżników w obszarze 

turystyki dla naszego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego. Praca opierała się będzie        

o koncepcję unikatowej propozycji destynacji UDP (Unique Destination Proposition) wpisujących się 

w założenia marki regionu. Uczestnicy, przedstawiciele: samorządów, branży turystycznej, organizacji, 

parków krajobrazowych moderowani przez specjalistów z Fundacji BEST PLACE przez cały dzień 

pracowali by wyłonić unikatową propozycję turystyczną Kociewia Świeckiego.  

Projekt był dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 

zadania pod nazwą „KOCIEWIE w Kujawsko-Pomorskich konstelacjach dobrych miejsc”. 

Walne K-POT 

5. kwietnia,  w Toruniu odbyło się Walne Zebranie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.  

Głównymi tematami było przyjęcie sprawozdań finansowych i merytorycznych za rok 2016 a także 

przyjęcie planów działań na rok 2017 – merytorycznego i finansowego. LOT KOCIEWIE jest członkiem 

K-POT od 2010 roku, a nasz delegat - Piotr Kończewski został wybrany już po raz czwarty z rzędu       

na Przewodniczącego Zebrania. 

Wizyta na Travel&Taste 

Na zaproszenie grupy inicjatywnej „Konstelacji dobrych miejsc” uczestniczyliśmy w panelu 

dyskusyjnym dotyczącym przyszłości tej kujawsko-pomorskiej marki turystycznej, który odbył się        

7. kwietnia w Bydgoszczy przy okazji Targów Travel & Taste. Była to okazja nie tylko do zabrania głosu 

w temacie roli LOT KOCIEWIE w rozwoju i promocji turystycznej tego województwa, ale również 

przyjrzenia się ofertom przedstawianym w hali „Łuczniczka”, a także organizacji samych targów. 

Komisja Rady Miasta Starogard Gdański 

20. kwietnia nasze biuro zostało zaproszone na posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki 

Rady Miasta Starogard Gdański. Była to świetna okazja na przedstawienie naszych działań radnym, 

członkom komisji oraz zaproszonym gościom. Referujący, Piotr Kończewski, skupił się przede 

wszystkim na realizacjach prowadzonych w obszarze Starogardu Gdańskiego – zeszłoroczny projekt 

tworzenia audioprzewodników po mieście czy tegoroczne plany stworzenia przewodnika 

turystycznego w trzech językach. Zebrani pytali o szczegóły funkcjonowania organizacji, współpracy     

z samorządem starogardzkim, instytucjami miejskimi, a także o zadania LOT KOCIEWIE realizowane     

w innych miejscach regionu. 
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Kurs instruktorski 

W dniach 22-23. kwietnia nasi przedstawiciele Emilia Laskowska i Piotr Kończewski uczestniczyli          

w kursie instruktora turystyki kwalifikowanej - specjalność turystyka rowerowa prowadzonym przez 

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców w Warszawie. Przez dwa dni, w Górach 

Świętokrzyskich, trwały zajęcia zarówno teoretyczne (organizacja imprez, podstawy pilotażu, aspekty 

prawne, metodyka prowadzenia wycieczek), jak i praktyczne – prowadzenie grupy rowerowej              

w warunkach miejskich – ulicami Kielc. Z całą pewnością zdobyte umiejętności i kwalifikacje pomogą 

w organizacji rajdów rowerowych, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń naszej organizacji. 

Nabyta wiedza i nieocenione kontakty pozwolą również na rozwijanie sztandarowego produktu 

turystycznego naszego regionu jakim są Kociewskie Trasy Rowerowe. 

LGDy podpisały umowę  

27. kwietnia w Świeciu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Samorządem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego a trzema kociewskimi lokalnymi grupami działania:              

LGD Gminy Powiatu Świeckiego, LGD „Chata Kociewia” i LGD „Wstęga Kociewia”. Umowa dotyczy 

projektu współpracy realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś LEADER        

i zakłada szeroko pojętą promocję obszarów LGD zarówno w Polsce, jak i w zaprzyjaźnionej Bawarii. 

Udział naszej organizacji w przygotowaniach i przeprowadzeniu wielu działań tego pionierskiego 

projektu jest niezbędny, co zgodnie podkreślają główni liderzy tego projektu. 

Nasz praktykant wyróżniającym się absolwentem 

28. kwietnia, na zaproszenie Jerzego Cisewskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych                

im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie – członka naszej organizacji – uczestniczyliśmy w podniosłej 

uroczystości zakończenia roku szkolnego ostatnich klas. Wielu abiturientom dziękowano za wybitne 

osiągniecia w nauce, sporcie, życiu społecznym. Były dyplomy, medale, wyróżnienia, podarunki. 

Wśród prymusów był również nasz praktykant z ubiegłego roku – Mateusz Nowak. Na zakończenie 

nauki w Ekonomiku, na początek nowej drogi w dorosłość, otrzymał od naszego zespołu… haftowany 

krawat kociewski. Obiecał ubrać go na któryś ze zbliżających się egzaminów maturalnych. 

Rozmowy z blogerami 

Na okres wakacyjny i wczesną jesień przygotowujemy działania promocyjne w blogosferze. Trwają 

rozmowy z poczytnymi blogerami turystycznymi: Kasią i Maćkiem Marczewskimi z „Ruszaj w drogę” 

oraz z Szymonem Nitką ze „Znaj kraj”. Pierwsi specjalizują się w kulturowych podróżach po ciekawych 

zakątkach kraju, a drugi blog to coś dla rowerzystów. Oprócz relacji na blogach, będą realizowane 

wpisy w innych mediach społecznościowych: Facebook oraz Instagram. Za sprawne przeprowadzenie 
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tych realizacji oraz kontakty z blogerami odpowiada współpracująca z naszym biurem Emilia 

Laskowska. 

Przygotowania do rajdów 

Od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania do naszych sztandarowych imprez plenerowych – 

rajdów rowerowych. Pierwsza impreza już w maju (20-21.05), w kooperacji z Lokalną Organizacją 

Turystyczną SERCE KASZUB w Kościerzynie. Kolejne w okresie wakacyjnym: 22-23.07 i 12-13.08.         

2. Kaszubsko-Kociewski Rajd Rowerowy wystartuje i drugiego dnia wróci do Dziemian na Kaszubach, 

nocleg zaplanowaliśmy w szkole w Czarnej Wodzie. Około 10. maja ruszą zapisy… 


