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Akcja KOCIEWIE, czyli najważniejsze wydarzenia na Kociewiu! 

Od maja na Facebooku Kociewie Łagodna Kraina pojawiają się posty dotyczące najważniejszych 

imprez odbywających się na Kociewiu. W wakacje uruchomiliśmy również newsletter, który zbiera 

wszystkie wydarzenia, nawet te najmniejsze, które odbywają się w regionie. Jest on przygotowywany 

z myślą o turystach i osobach spędzających swój urlop na Kociewiu, które chciałyby uczestniczyć 

również w lokalnych wydarzeniach. W zestawieniu, które przygotowywane jest na cały wakacyjny 

tydzień, znaleźć można spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, wiejskie festyny czy zajęcia 

sportowe. Newsletter rozsyłany jest drogą mailową co czwartek do prawie 200 gestorów 

turystycznych – agroturystyk, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów oraz hoteli, a także do 

samych organizatorów wydarzeń – urzędów miast i gmin, ośrodków kultury oraz bibliotek. 

Wydarzenia do newslettera można przesyłać na adres mailowy: akcja@kociewie.eu  

Wizyta blogerska Bartka Szaro 

Lato to czas, kiedy Kociewie odwiedzają blogerzy turystyczni. Jeszcze nie opadł kurz z wizyty 

Wszędobylskich w Powiecie Świeckim, a na kociewskie rzeki wpłynął Bartek Szaro – twórca 

internetowy prowadzący bloga Paragon z Podróży. W ramach naszego projektu „Kajakiem przez 

Kociewie” bloger spłynął Wierzycą, a także Wdą w Województwie Pomorskim. Spływy zostały 

zrelacjonowane w mediach społecznościowych Bartka Szaro, jak również Lokalnej Organizacji 

Turystycznej KOCIEWIE. Poza tym w ramach zadania zostanie wykonana wizerunkowa sesja zdjęciowa 

oraz film, które będą wykorzystywane również w publikacjach tworzonych przez LOT KOCIEWIE – 

mapach turystycznych szlaków kajakowych, czy też w przewodnikach kajakowych. Przy realizacji 

kampanii wspierają nas kociewskie samorządy: Gmina Pelplin, Gmina Gniew, a także Pomorska 

Regionalna Organizacja Turystyczna. 

Relację z wizyty Bartka Szaro można poczytać na blogu: Paragon z Podróży: Wda: 

https://bit.ly/3Av9sRP oraz Wierzyca: https://bit.ly/3yyDrHZ 

 

7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy 

W niedzielę, 18 lipca odbył się 7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy, który swoją tradycją 

nawiązuje do otwarcia mostu Opalenie-Kwidzyn. Zadanie dofinansował Powiat Tczewski, zaś 

Partnerami wydarzenia było Miasto i Gmina Gniew oraz Miasto Kwidzyn. Na starcie pojawiło się 

prawie 80 rowerzystów, z którymi przejechaliśmy 54 kilometry przez drogi Kociewia i Powiśla. Rajd 

rozpoczął się w Gniewie, a następnie przejechał przez Piaseczno, Rakowiec, Aplinki, Korzeniewo, 

Marezę, Kwidzyn, Obory, Lipianki, Jaźwiska, Tymawę, Nicponię do Gniewu. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali mapkę z trasą oraz pamiątkową przypinkę z nazwą imprezy. W Korzeniewie, zgodnie 

z tradycją zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie z mostem w tle. Relacja fotograficzna oraz filmowa na 

facebooku LOT KOCIEWIE. Zaś w sierpniu już 24. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy. Zapraszamy! 



INFORMATOR BIUROWY 

lipiec 2021 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE    
 ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew    58 531 37 41   info@kociewie.eu   fb.com/lot.kociewie 
 

 

Sacrum dla Profanum – nowa publikacja na Rok Jakubowy 

W lipcu pracowaliśmy nad nową publikacją wpisującą się w program „Sacrum dla Profanum” 

o kościele i parafii pw. św. Jakuba w Dzierżążnie. Publikacja powstała dzięki współpracy z księdzem 

proboszczem Januszem Wachowskim oraz przy wsparciu Powiatu Tczewskiego. Tekst przygotował 

lokalny historyk oraz Sekretarz Zarządu LOT KOCIEWIE Bogdan Badziong, a zdjęcia wykonała Emilia 

Laskowska Senso42 oraz Przemysław Janicki z firmy Whitedron. Publikację koordynowało biuro LOT 

KOCIEWIE. Publikacja powstała z okazji Roku Jakubowego, który obchodzony jest, gdy święto 

św. Jakuba Apostoła przypada w niedzielę.  Przewodnik po kościele w Dzierżążnie można nabyć 

w Kociewskim Ośrodku Informacji Turystycznej w Tczewie.  

 

Spotkanie w Grodzisku Owidz 

W Grodzisku Owidz odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów 

kociewskich: Miasta Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański, Miasta i Gminy Pelplin oraz Miasta 

i Gminy Gniew. W spotkaniu wziął udział również Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE  Piotr Kończewski. 

Uczestnicy dyskutowali na temat organizacji, a także promocji Kajakowego Pikniku Nad Wierzycą, 

który odbędzie się 3 września. Podczas wydarzenia odbędą się konkurencje na wodzie, animacje dla 

dzieci, koncert na żywo czy też konkursy z nagrodami. Już dziś zapraszamy  

 

Kociewie bawi i uczy!  

W lipcu intensywnie pracowaliśmy nad nowymi wydawnictwami dla dzieci jakimi są gra karciana 

kociewski PIOTRUŚ oraz kociewskie MEMOSY. Gry, w przystępny sposób mają rozpowszechniać 

wiedzę o Kociewiu wśród najmłodszych. Projekty dofinansowane zostały ze środków EFRROW 

otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. "pokochaj Kociewie - promocja" realizowanego w 

ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, przyznawanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Do gier 

zostały wykorzystane rysunki autorstwa Jarosława Wojtasińskiego oraz Weroniki Bzowskiej. 

Następnie zostały opracowane graficznie oraz wydrukowane. Jeszcze w sierpniu gry będą miały swoją 

oficjalną premierę podczas wydarzenia promocyjnego, które odbędzie się w Gorzędzieju (Gmina 

Subkowy).  


