Gmina Subkowy

6. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy
integrował dwa pomorskie regiony.
W sobotę 18 lipca odbyła się już szósta edycja Powiślańsko-Kociewskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez
Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE, przy współpracy z samorządami Kwidzyna i Gniewu. Imprezie
przyświecało hasło [Pomorskie! kołem się kręci].

Pomimo sytuacji pandemicznej postanowiliśmy zorganizować 6. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy. Sport i
turystyka to zawsze dobra zabawa, zarówno dla młodszych i starszych. To również dużo zdrowia i chcielibyśmy, aby
tak kojarzone były nasze imprezy - mówi Piotr Kończewski, Dyrektor Biura LOT KOCIEWIE – Rajd rozpoczęliśmy w
Kwidzynie, na Powiślu, a następnie przejechaliśmy przez most i dotarliśmy na Kociewie.
Na starcie w Kwidzynie rowerzyści otrzymali okolicznościowy znaczek oraz komin rowerowy, który równie dobrze mógł
posłużyć jako osłona ust i nosa. W tym roku uczestnicy mieli do pokonania nieco ponad 47 kilometrów przez:
Kwidzyn-Marezę-Podzamcze-Gurcz-Janowo-Pastwę-Lipianki-Jaźwiska-Rzym-Milanowo-Jelenicę-Pólko-Aplinki-Korzeniewo
z powrotem do Kwidzyna. Pomimo zmienionej, jednodniowej formuły rajdu, impreza cieszyła się podobną
popularnością wśród rowerzystów jak w latach poprzednich. Tegoroczna edycja pokazała, że jest to idealne
wydarzenie dla rodzin z dziećmi, które aktywnie chcą spędzić weekend.
Wśród naszych uczestników byli stali bywalcy naszych rajdów, ale także wiele nowych twarzy. Osoby te już
zadeklarowały udział w kolejnym rowerowym wydarzeniu zorganizowanym przez LOT KOCIEWIE – podkreśla Piotr
Kończewski. Cieszy nas, że aktywna turystyka staje się coraz bardziej popularna wśród każdej grupy wiekowej.
Warto wspomnieć, że uczestnicy wraz z organizatorami oraz przedstawicielami Samorządu Gniewu oraz Kwidzyna
przyłączyli się do akcji charytatywnej dla chorującego na SMA Olka z Czarnej Wody. Pompki, przysiady oraz pajacyki –
wszystko po to, aby rozpropagować zbiórkę środków na walkę z tą ciężką chorobą.

Szósty Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy, którego wsparł Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Urząd
Miejski w Kwidzynie oraz Urząd Miasta i Gminy Gniew już za nami, a Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
zaprasza jeszcze tego lata na 23. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy, który odbędzie się 16 sierpnia. Więcej
szczegółów już niedługo na Facebooku [www.facebook.com/lot.kociewie].
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