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Święto Kociewia na Jarmarku św. Dominika 

Jarmark św. Dominika to impreza wystawienniczo-handlowa, która od wieków przyciąga przyjezdnych 

do Gdańska. W jej programie również Kociewie ma swój dzień. 6 sierpnia spotkaliśmy się na Święcie 

Kociewia. Wydarzenie rozpoczął kolorowy Korowód Kociewski, czyli przemarsz mieszkańców naszego 

regionu ulicami Gdańska. Korowód wyruszył spod Zielonej Bramy aż na Skwer Heweliusza, gdzie 

rozpoczęły się Unikaty z Kociewia. Jest to prezentacja zespołów folklorystycznych, jak również 

zespołów muzycznych na scenie. Poza tym w straganach można było zakupić lokalne produkty, 

rękodzieło czy też otrzymać przewodnik po Kociewiu z informacji turystycznej. W Nadbałtyckim 

Centrum Kultury odbyła się ostatnia część Święta Kociewia, czyli finisaż wystawy Kociewie ART. 

W tym roku zaprezentowano zarówno malarstwo jak i fotografię artystyczną.   

Święto Kociewia 2021 przeszło już do historii. Jednak zachęcamy do obejrzenia foto i wideo relacji: 

https://bit.ly/3BmcqIG 

https://bit.ly/3gQpSwJ 

A tymczasem z niecierpliwością czekamy na Święto Kociewia 2022  

Kociewie bawi i uczy! Promocja kociewskich gier 

13 sierpnia na terenie świetlicy wiejskiej w Gorzędzieju w Gminie Subkowy odbyło się wydarzenie 

promujące kociewskie gry – grę karcianą PIOTRUŚ oraz grę pamięciową MEMOSY, które zostały 

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”.  

 

W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy miniturnieje, w których udział wzięły zarówno dzieci jak 

i dorośli. Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o innych działaniach realizowanych przez LOT 

KOCIEWIE. Na zakończenie wszyscy otrzymali egzemplarz Piotrusia oraz Memosów, by już                    

w domowym zaciszu w przystępny sposób móc poznawać atrakcje Kociewia.   

 

24. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy 

W niedzielę, 15 sierpnia odbył się 24. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy. Jest to rajd rowerowy   

z najdłuższą tradycją. W tym roku, ponad 100 uczestników przybyło do Majewa w Gminie 

Morzeszczyn, aby wspólnie przejechać około 62 kilometrów przez Gąsiorki-Kierwałd-Wielbrandowo-

Skórcz-Osiek-Radogoszcz-Przewodnik-Jaszczerek-Rynkówkę-Frącę-Kopytkowo-Smętowo Graniczne- 
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Lipią Górę do Majewa. Rajd został dofinansowany ze środków Powiatu Starogardzkiego, a wsparli     

go również nasi Partnerzy: Gmina Morzeszczyn, Miasto Skórcz, Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu, 

Gmina Osiek, Gmina Smętowo Graniczne oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji                

w Smętowie Granicznym. A we wrześniu zapraszamy na Rowerowy Rajd Gwiaździsty, który już            

5. września przejedzie przez Powiat Tczewski.    

 

Nowy pracownik Biura LOT KOCIEWIE 

W sierpniu powiększyła się obsada naszego Biura. Do zespołu dołączyła stażystka – Marta Murawska 

absolwentka studiów magisterskich, której tematem pracy była turystyka kulturowa Kociewia. Marta 

już nie raz współpracowała z LOT KOCIEWIE podczas swoich praktyk studenckich na kierunku 

Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna. Nowa pracownica w ramach umowy stażowej z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Tczewie będzie nas wspomagać swoją wiedzą oraz umiejętnościami do końca 

listopada br. Następnie jesteśmy zobowiązani zatrudnić ją na kolejne trzy miesiące. Marcie, życzymy 

powodzenia w realizacji obowiązków  

 

Obradowało jury konkursu „Smak Regionu” 

18 sierpnia Dyrektora Biura LOT KOCIEWIE spotkał smaczny obowiązek zasiadać w gronie jurorów 

konkursu „Smak Regionu”, którego laureaci nagradzani są podczas Festiwalu Smaku w Grucznie. 

Piotr Kończewski wraz z pozostałymi członkami jury: Iwoną Karolewską z Starostwa Powiatowego                

w Świeciu, Szymonem Wacławikiem i Przemysławem Wiśniewskim wyróżnili Spółdzielnię Mleczarską       

z Drzycimia za ser Henryk, zaś uhonorowali zaszczytnym mianem Smaku Regionu pasztet firmy 

Olchowy Dymek z Bukowca. Laureatom serdecznie gratulujemy. 

 

Kajakiem po Królowej Polskich Rzek  

W sierpniu, na tczewskiej przystani przywitaliśmy parę kajakarzy podróżujących od ponad 20 dni 

Królową Rzek Polskich. Przywitaliśmy, ale tylko na chwilę, bo popłynęli dalej... Ich celem było 

oczywiście morze i ujście Wisły... Mimo zmiennej aury kajakarzy nie opuszczała pogoda ducha jak 

również chęć zrealizowania zamierzonego celu. 

Państwo Ewaldowie są mieszkańcami Tczewa, na emeryturze, Pani Renata była nauczycielką, a Pan 

Longin inżynierem budownictwa i choć na zasłużonej emeryturze to nadal wspiera swoją wiedzą 

gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Od samego początku nasza organizacja patronowała tej wyprawie – wyposażając kajakarzy we flagę 
Kociewia i materiały promocyjne, a także służyliśmy pomocą już podczas przygotowań do tak 
wymagającego przedsięwzięcia.  
Mamy nadzieję, że na jesień Państwo Ewaldowie dadzą się namówić na opowieści z wyprawy. 
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Spotkanie ws. marki turystycznej Bory Tucholskie 

Na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Powiatu Świeckiego, Piotr 

Kończewski Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE wziął udział w dwudniowych warsztatach tworzenia marki 

turystycznej Bory Tucholskie, które miały miejsce w Tucholi oraz Osiu. Wraz z przedstawicielami 

lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i gestorów turystycznych dyskutowano nad 

potencjałem marki Bory Tucholskie oraz na temat długofalowych działań marketingowych przy 

tworzeniu sieci współpracy. Wyznaczono kierunki pracy na przyszłość, które sprawią, że turyści 

chętnie wybiorą się na urlop w Bory Tucholskie. Zebrani wyrazili nadzieję, że przedstawione pomysły 

w przyszłości jako specjalna strategia będą pomocne dla turystów z kraju jak i z zagranicy oraz 

zainspirują samych mieszkańców regionu do odkrywania Borów Tucholskich. 

 

Święto plonów w Dąbrówce Tczewskiej 

Sierpień i wrzesień to czas dożynek. W tym roku nasze stoisko Kociewskiego Ośrodka Informacji 

Turystycznej zagościło w Dąbrówce Tczewskiej. Na zaproszenie Gminy Tczew opowiadaliśmy osobom 

goszczącym nasze stoisko często o ich najbliższej okolicy i miejscach, których nie znali bądź, których 

dawno nie odwiedzali. Była to również okazja do zaprezentowania nowych wydawnictw Lokalnej 

Organizacji Turystycznej KOCIEWIE – mapy szlaków rowerowych, mapa szlaku kajakowego Wierzycy 

czy też Niezbędnik Turysty. Warto wspomnieć, że niektóre z materiałów cieszyły się szczególnym 

zainteresowaniem także wśród dzieci jak np. rysunkowa mapa atrakcji regionu. Dożynki gminne          

w Dąbrówce Tczewskiej były także okazją do rozmów z innymi wystawcami oraz wymiany 

doświadczeń z innych imprez odbywających się  w tym sezonie.  

 

Piknik Beneficjenta w Stanicy Husarskiej  

We wtorek, 31 sierpnia wzięliśmy udział w Pikniku Beneficjenta zorganizowanym przez Lokalną 

Grupę Działania „Wstęga Kociewia” w Stanicy Husarskiej w Nicponii. W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, które skorzystały z pomocy 

grantowej, jak również przedstawiciele podmiotów gospodarczych, które z pomocą LGD założyły 

własną działalność lub ją rozwinęły. Wydarzenie otworzył Prezes Bogdan Badziong, a Kierownik Biura 

LGD Marek Modrzejewski opowiedział o planach stowarzyszenia na kolejne lata. Następnie 

Beneficjenci po krótce przedstawili z jakiej pomocy skorzystali, a także podzielili się refleksjami         

na temat współpracy z biurem Lokalnej Grupy Działania. Piknik Beneficjentów był też doskonałą 

okazją do podzielenia się doświadczeniami. Każdy z uczestników wydarzenia mógł zabrać ze sobą 

najnowsze wydawnictwa stworzone przez LOT KOCIEWIE oraz gry z motywem kociewskim.  


