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Święto Kociewia w Gdańsku 

5 sierpnia podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku odbyło się Święto Kociewia. Jest to jedyne 

wydarzenie, które integruje Kociewiaków ze wszystkich trzech powiatów. W tym roku w Korowodzie 

Kociewskim, który przeszedł od Zielonej Bramy na Targ Rybny, uczestniczyło około 1000 osób. Grupy 

zorganizowane, mieszkańcy Kociewia, społecznicy oraz osoby związane z samorządem… Wszyscy 

zachęcali Gdańszczan oraz turystów do odwiedzenia naszego Regionu. Barwny przemarsz dotarł         

na Targ Rybny, gdzie oficjalnie otwarto Święto Kociewia, a następnie rozpoczęły się Unikaty                 

z Kociewia. Na scenie wystąpili m.in. Kociewie Retro, Marta Kruk, Laura Dziąba, podopieczni Agaty 

Sowy z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie czy też zespół Macio Band. Poza tym można było 

odwiedzić liczne kramy, których oferta była bardzo szeroka. Wszyscy chętni mogli zakupić lokalne 

jadło, rękodzieło czy pamiątki z Kociewia, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez 

instytucje kultury z regionu. Nie zabrakło też naszego stoiska z informacją turystyczną, gdzie każdy 

odwiedzający mógł zabrać publikacje o Kociewiu – mapy, przewodniki oraz ulotki. Ostatnim 

elementem Święta Kociewia był finisaż wystawy Kociewie ART w Nadbałtyckim Centrum Kultury.      

Na ekspozycji prezentowano prace Agnieszki Jarosz, Joanny Czarneckiej oraz Józefa Olszynki. W tym 

roku finisaż uświetnił pokaz sukien ślubnych inspirowanych haftem kociewskim. Kolekcja „Kociewska 

Awangarda” autorstwa Kamili Froelke cieszyła się wśród publiczności dużym uznaniem. Warto 

wspomnieć, że jedną z modelek podczas pokazu była Aleksandra Dulkiewicz Prezydent Gdańska.  

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Święta Kociewia, w szczególności trzem 

kociewskim powiatom: Powiatowi Starogardzkiemu, Powiatowi Świeckiemu i Powiatowi 

Tczewskiemu, a także trzem Lokalnym Grupom Działania: LGD „Chata Kociewia”, LGD „Gminy 

Powiatu Świeckiego” oraz LGD „Wstęga Kociewia”. 

Praktykant w Biurze LOT KOCIEWIE 

W sierpniu praktykę w naszym Biurze rozpoczął Piotr Detlaf student pierwszego stopnia geografii 

Uniwersytetu Gdańskiego. Piotr pomagał nam w wydarzeniach plenerowych – m.in. w Święcie 

Kociewia, a także pomógł nam przy organizacji 25. Kociewsko-Borowiackiego Rajdu Rowerowego. 

Podczas pracy w naszym biurze zapoznał się z publikacjami, które wydajemy, w szczególności               

z mapami, które wraz z jego pomocą dokładnie przejrzeliśmy i zaktualizowaliśmy. Cieszymy się, że 

młode osoby wybierają właśnie naszą organizację jako miejsce, w którym mogą nauczyć się wielu 

zagadnień z zakresu turystyki oraz geografii. Piotrowi dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych 

sukcesów na studiach. 

25. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy 

13 sierpnia na drogi Powiatu Starogardzkiego wyjechał jubileuszowy 25. Kociewsko-Borowiacki Rajd 

Rowerowy. W tym roku ponad setka rowerzystów wyruszyła z Wirt i przejechała około 67 kilometrów 

przez Mały Bukowiec, Czubek, Klaniny, Osieczną, Kasparus, Smolniki, Lubichowo, Szteklin                       
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i Radziejewo. Trasa była wymagająca. Rowerzyści musieli zmierzyć się z asfaltami oraz piaszczystymi 

odcinkami trasy. Jednak wszelkie trudy drogi wynagrodziły uczestnikom poczęstunki przygotowane 

przez naszych Partnerów: Gminę Zblewo, KGW Osieczna oraz Sołectwo Smolniki z Gminy Lubichowo. 

Warto wspomnieć, że Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy odbywa się od 25 lat, a Lokalna 

Organizacja Turystyczna KOCIEWIE przejęła jego organizację od stowarzyszenia BÓR. Od wielu lat 

wydarzenia to dofinansowywane jest ze środków Powiatu Starogardzkiego. Bardzo dziękujemy!  

Kolejni blogerzy turystyczni na Kociewiu 

Sierpień to kolejny miesiąc, w którym Kociewie odwiedzają blogerzy turystyczni. Tym razem                

w ramach kampanii promocyjnej „Ruszaj na Kociewie – wzmocnienie marki regionu” realizowanej 

przez trzy Lokalne Grupy Działania z obszaru Kociewia: LGD „Chata Kociewia”, LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego oraz LGD „Wstęga Kociewia” przy merytorycznym wsparciu Lokalnej Organizacji 

Turystycznej KOCIEWIE nasz region odwiedziła rodzina Florczaków. W internecie znani jako Ready for 

Boarding – twórcy bloga, influencerzy, którzy są również autorami wielu przewodników po Polsce        

i ebooków o tematyce rodzinnego podróżowania. Podczas swojej wizyty blogerzy odwiedzili takie 

miasta jak Tczew, Starogard Gdański, Świecie, Pelplin, Gniew oraz Nowe, a także takie atrakcje         

jak Arboretum w Wirtach czy też Zagrodę Kociewską w Godziszewie. Efekty wizyty można zobaczyć    

w mediach społecznościowych – na facebooku i Instagramie, a już niedługo również na blogu.   

„Tu jest wszędzie pocztówkowo” klip promocyjny Kociewia 

Rzutem na taśmę, w ostatni dzień sierpnia w sieci został udostępniony klip promujący Kociewie. Jest 

on efektem współpracy z blogerami, którzy odwiedzali nasz region – Marcinem i Anną Nowakami, 

Karolem Wernerem oraz Bartoszem Pudełko. Twórcy chcieli pokazać to, co w naszym regionie 

najlepsze lecz często niedostrzegalne gołym okiem. Film promocyjny w ciągu kilku dni został bardzo 

dobrze przyjęty zarówno przez mieszkańców regionu jak i osoby spoza Kociewia. W pierwszych 

dniach dotarł on do ponad 25 tysięcy użytkowników facebooka. Zachęcamy do udostępniania klipu    

w mediach społecznościowych  https://bit.ly/3TO4hGZ  

akcjaKOCIEWIE! – Zakończyliśmy wakacyjny newsletter 

Podobnie jak w latach ubiegłych przez dwa miesiące wakacji pracownicy naszego Biura zbierali 
informacje na temat wydarzeń, które odbywają się na Kociewiu. Od dużych imprez poprzez warsztaty 
i lokalne, sołeckie festyny. Zebrane wydarzenia co piątek w formie newslettera były mailowo 
wysyłane na ponad 350 adresów. Do gestorów turystycznych: agroturystyk, ośrodków 
wypoczynkowych, pensjonatów oraz hoteli, a także do organizatorów imprez takich jak urzędy, 
ośrodki kultury i sportu oraz biblioteki. W sumie w 9 numerach newslettera zebraliśmy około 500 
wydarzeń, z którymi mogli zapoznać się zarówno mieszkańcy Kociewia jak i turyści odwiedzający 
Region. Mimo, że newsletter już się zakończył to akcjaKOCIEWIE nadal trwa. Co tydzień na stronie 

https://bit.ly/3TO4hGZ
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www.akcja.kociewie.eu udostępniamy weekendowe zestawienie wydarzeń, które promowane jest   
na naszym fanpage’u. Zachęcamy do śledzenia aktualności.  
 

Miejsca Przyjazne Kamperom  - prace nad strategią dla Województwa Pomorskiego  

Od wiosny intensywnie pracujemy nad Strategią Miejsc Przyjaznych Kamperom dla Województwa 

Pomorskiego. Zadanie to zostało nam zlecone przez Departament Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przez kilka miesięcy zbieraliśmy materiały na temat 

campingów, Camper Parków, standardów obowiązujących w Europie i na świecie dotyczących miejsc 

postojowych dla kamperów i przyczep campingowych. W kolejnym etapie zebraliśmy również 

specyfikacje techniczne, które powinny spełniać campingi obsługujące turystów caravaningowych. 

Następnie zleciliśmy wykonanie koncepcji architektonicznych dla przykładowych Miejsc Przyjaznych 

Kamperom, a także dokumentację fotograficzną wybranych campingów w Pomorskim. Teraz cały 

zebrany materiał zostanie obrobiony i wydany w formie dokumentu strategicznego, który będzie 

służył całemu województwu. 


