
 

7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy 

przejechał przez Kociewie i Powiśle 

W słoneczną niedzielę, 18 lipca ponad 70 rowerzystów stawiło się przy Gminnym Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Gniewie skąd startował 7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy. 

Wydarzenie zorganizowała Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE wraz z Gminą Gniew 

oraz Miastem Kwidzyn. Zadanie dofinansował również Powiat Tczewski. 

 

„To już siódmy raz przy wsparciu Gminy Gniew i Miasta Kwidzyn zorganizowaliśmy 

Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy. Podobnie jak w ubiegłym roku był to rajd 

jednodniowy, podczas którego przejechaliśmy ponad 54 kilometry.” – mówi Piotr Kończewski, 

Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE. 

 

Na starcie uczestnicy otrzymali mapę z Kociewskimi Trasami Rowerowymi oraz pamiątkową 

przypinkę z nazwą imprezy oraz trasą przejazdu. W wydarzeniu udział wzięli zarówno 

mieszkańcy Kociewia, Powiśla, a także turyści lubiący aktywnie spędzać czas. Wśród 

uczestników były osoby z Gdańska, Gdyni, Malborka czy też Krakowa. Zróżnicowany był 

również wiek uczestników. 

 

„Od dzieci, młodzież szkolną, dorosłych po seniorów. Na naszych rajdach rowerowych można 

zobaczyć jak integrują się różne pokolenia i wspólnie oddają się swojej pasji jaką jest jazda 

na rowerze.” – relacjonuje Piotr Kończewski – „Cieszy nas, że moda na aktywność i zdrowy tryb 

życia nie zna wieku, a Ci młodsi uczestnicy mogą brać przykład z tych starszych oraz bardziej 

doświadczonych cyklistów.”. 

 

Rajd rozpoczął się w Gniewie i przejechał przez Piaseczno – Rakowiec – Aplinki – Korzeniewo, 

gdzie już tradycyjnie zostało wykonane zdjęcie grupowe z mostem w tle. Następnie przez 

Marezę uczestnicy dojechali do Kwidzyna, tam został zorganizowany postój. Z Powiśla 

na Kociewie rowerzyści przejechali przez Obory – Korzeniewo – Lipianki – Jaźwiska – Tymawę 

– Nicponię do Gniewu. Jak sami przyznają momentami trasa była bardzo wymagająca, 

ale wszystkie trudy wynagradzały krajobrazy, które można było podziwiać z perspektywy 

rowerowego siodełka.  

 

Warto podkreślić, że wydarzenie nie mogłoby odbyć się w takiej formie, gdyby nie doskonała 

współpraca LOT KOCIEWIE z gniewskim i kwidzyńskim samorządem, które od lat wspierają 

działania mające na celu promocję i integrację mieszkańców Kociewia i Powiśla. Przykład 

przyszedł z samej góry, ponieważ w Rajdzie uczestniczyli również włodarze miast - Burmistrz 

Gniewu Maciej Czarnecki oraz Wiceburmistrz Kwidzyna Piotr Widz.  

 

7. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy to już historia. Obszerna relacja fotograficzna 

i filmowa już niedługo będzie dostępna na Facebooku Organizatora, a tymczasem Lokalna 

Organizacja Turystyczna KOCIEWIE zaprasza na jednodniowy 24. Kociewsko-Borowiacki 

Rajd Rowerowy, który odbędzie się 15 sierpnia. Szczegóły wydarzenia niebawem 

w mediach społecznościowych – www.facebook.com/lot.kociewie. 

http://www.facebook.com/lot.kociewie

