
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raport z monitoringu  
na sieci szlaków w Gminie Gniew 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiał powstał na zlecenie Gminy Gniew w oparciu o dokumenty własne LOT KOCIEWIE oraz dane 
uzyskane od Oddziału Regionalnego w Gdańsku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  
a przede wszystkim efektem monitoringu inspekcyjnego przeprowadzonego wiosną roku 2011  
w ramach realizacji zadania „Monitoring i promocja szlaków turystycznych” – Umowa trójstronna  
nr RGP-02212/1/AZ z dn. 19 stycznia 2011 roku. 
 
 
 
 
 
 

Tczew, maj 2011



 



 
Gmina  
GNIEW 

 
 
 
 Szlaki ogółem: 137,1 km 
 
 Piesze:   70,5 km 
 Rowerowe:  66,6 km 
 Konne:   00,0 km 
 
 

SZLAKI PIESZE 

RZEKI WIERZYCY niebieski 

 
Skarszewy Las - Gniew 

most na Jance - Brody Pomorskie – Gniewskie 
Młyny - Gniew 9,0 

LASÓW DĘBIŃSKICH niebieski 

 
Zajazd Gniewko - Wiosło Zajazd Gniewko – leśniczówka Dębiny - Wiosło 

Małe 8,5 

ZIEMI TCZEWSKIEJ 
im. Romana Klima 

zielony  

 
 Tczew – Zajazd Gniewko 

Wyręby - Jez. Smarzewskie - … - leśniczówka 
Debowo – Bielica – Zajazd Gniewko 8,7 

OPALEŃSKI żółty 

 Opalenie – Zajazd 
Gniewko 

Opalenie – Pólko – rezerwat Opalenie Dolne i 
Górne – Pilcki – Zajazd Gniewko 7,0 

DOLNEJ WISŁY czarny  

 
 

 
Tczew - Nowe 

 

Wielkie Walichnowy – Kuchnia – Polskie 
Gronowo – Ciepłe –Gniew – Nicponia – Tymawa – 
Opalenie – Widlice – Wiosło Małe  

37,3 

 
 

SZLAKI ROWEROWE 

GRZYMISŁAWA zielony 

 Tczew – Nowe 
Gętomie – Brody Pomorskie – Gniew – 
Gogolewo – Piaseczno – Wyręby – Jez. 
Smarzewskie 

22,7 

DOLINY DOLNEJ WISŁY czarny 

 Cierpice – Zamek 
Bierzgłowski 

Kozielec – Wiosło Duże – Półwieś – Widlice –
Opalenie – Tymawa – Nicponia – Cieple – 
Gronowo Polskie – Wielkie Walichnowy 

43,9 

 
 
  



 
szlak pieszy 
RZEKI WIERZYCY 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Skarszewy Las - Gniew 
długość całkowita:      68,5 km 
kolor:        niebieski 
oznaczenie kodowe szlaku wg PTTK:    PM-1527n 
 
długość na terenie gminy:     9,0 km 
przebieg na terenie gminy:     
most na Jance - Brody Pomorskie – Gniewskie Młyny - Gniew 
 
 
 
stan techniczny oznakowania:: 
bardzo dobry 
 

 
 

 
 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga renowacji na całym przebiegu szlaku 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na większości przebiegu, jedynie w pobliżu leśniczówki Brody 
Pomorskie brak znaków skrętu w obu kierunkach przebiegu 
 

 
 
zalecenia i wnioski:: 
pomalować znaki skrętu lub ustawić drogowskazy 
 
 



 
szlak pieszy 
LASÓW DĘBIŃSKICH 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Zajazd Gniewko - Wiosło 
długość całkowita:      8,5 km 
kolor:        niebieski 
oznaczenie kodowe szlaku wg PTTK:    - 
 
długość na terenie gminy:     8,5 km 
przebieg na terenie gminy:     
Zajazd Gniewko – leśniczówka Dębiny - Wiosło Małe 
 
 
stan techniczny oznakowania:: 
bardzo dobry 
 

 
 

 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga renowacji na całym przebiegu szlaku 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na większości przebiegu, jedynie w lesie pomiędzy leśniczówką 
Dębiny a drogą krajową nr 90 (oddział leśny 258) trasa szlaku wiedzie przez 
szkółkę leśną – oznakowanie niejednoznaczne, może powodować wątpliwości 
 

 
 
 
zalecenia i wnioski:: 
ustawić przy drabinkach na wejściu i wyjściu ze szkółki żerdzie z oznakowaniem 
lub oznakowanie pomalować na elementach drabinek 
 



 
szlak pieszy 
ZIEMI TCZEWSKIEJ im. ROMANA KLIMA 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Tczew – Zajazd Gniewko 
długość całkowita:      78,9 km 
kolor:        zielony 
oznaczenie kodowe szlaku wg PTTK:    PM-1541z 
 
długość na terenie gminy:     8,7 km 
przebieg na terenie gminy:     
Wyręby - Jez. Smarzewskie - … - leśniczówka Dębowo – Bielica – Zajazd Gniewko 
 
stan techniczny oznakowania:: 
dobry 
 

 
 
 

 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga zabiegów renowacyjnych w bieżącym sezonie, całkowitą lub 
cząstkową renowację należy przewidzieć w kolejnych sezonach 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na większości przebiegu, jedynie na skrzyżowaniu pomiędzy 
leśniczówką Dębowo a Smarzewem brak potwierdzenia skrętu 
 

 
 
 
zalecenia i wnioski:: 
zauważone uchybienie nie wymaga natychmiastowej interwencji, poprawę 
oznakowania należy uwzględnić przy planowaniu prac renowacyjnych  
w kolejnych sezonach 



 
szlak pieszy 
OPALEŃSKI 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Opalenie – Zajazd Gniewko 
 
długość całkowita:      7,0 km 
kolor:        żółty 
oznaczenie kodowe szlaku wg PTTK:    - 
 
długość na terenie gminy:     7,0 km 
przebieg na terenie gminy:     
Opalenie – Pólko – rezerwat Opalenie Dolne i Górne – Pilcki – Zajazd Gniewko 
 
stan techniczny oznakowania:: 
bardzo dobry 
 

 
 

 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga renowacji na całym przebiegu szlaku, choć ze względu na żółty kolor 
farby znaki mogą wydawać się mało wyraźne 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na większości przebiegu, jedynie w kilku miejscach brak potwierdzeń 
po skrętach oraz w Pólku brak znaku skrętu w lewo – powoduje niepewność i brak 
orientacji wyboru dalszej trasy 
 

 
 
 
zalecenia i wnioski:: 
namalować strzałkę w prawo w Pólku, poprawę oznakowania uwzględnić przy 
planowaniu prac renowacyjnych w kolejnych sezonach 



 
szlak pieszy 
DOLNEJ WISŁY 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Tczew - Nowe 
długość całkowita:      76,1 km 
kolor:        czarny 
oznaczenie kodowe szlaku wg PTTK:    PM-1558-s 
 
długość na terenie gminy:     37,3 km 
przebieg na terenie gminy:     
Wielkie Walichnowy – Kuchnia – Polskie Gronowo – Ciepłe –Gniew – Nicponia – Tymawa 
– Opalenie – Widlice – Wiosło Małe 
 
stan techniczny oznakowania:: 
dobry 
 

 
 

 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga renowacji, przy planowaniu odnawiania uwzględnić konieczność 
przygotowania kory drzew (zwłaszcza wierzb) poprzez ośnikowanie 
poprzedzające malowanie oznakowania 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
nieprawidłowy na odcinku Kuchnia – Ciepłe, liczne miejsca z brakiem 
jakiegokolwiek oznakowania w połączeniu z dużą ilością dróg polnych powoduje 
wiele wątpliwości, mylnych wyborów, w konsekwencji zgubienie szlaku 
brak oznakowania lub oznakowanie niekompletne na terenie miasta Gniew  
(ul. Piłsudskiego, Pl. Grunwaldzki, ul. Pod Basztą) może wprowadzać wątpliwość 
  

 
 
zalecenia i wnioski:: 
konieczność ustawienia żerdzi z oznakowaniem w Kuchni za kapliczką w kierunku 
na Rozgarty 
konieczność uzupełnienia oznakowania poprzez ustawienie żerdzi lub kamieni ze 
znakami na odcinkach: Kuchnia – Polskie Gronowo, Polskie Gronowo – Ciepłe,  
uwzględnić korektę poprowadzenia szlaku wzdłuż południowego płotu 
oczyszczalni ścieków a nie, jak dotąd, północną stroną 
rozważyć możliwość wykorzystania drogowskazów drewnianych jako nośników 
oznakowania – w wielu miejscach (Rozgarty, Kuchnia, Widlice) dodatkowo 
pomogłyby w potwierdzaniu prawidłowego wyboru kierunku 



 

 
 

 
 

 



 
szlak rowerowy 
GRZYMISŁAWA 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Tczew - Nowe 
długość całkowita:      95,2 km 
kolor:        zielony 
 
 
długość na terenie gminy:     22,7 km 
przebieg na terenie gminy:     
Gętomie – Brody Pomorskie – Gniew – Gogolewo – Piaseczno – Wyręby – Jez. 
Smarzewskie 
 
stan techniczny oznakowania:: 
niedostateczny 
 

 
 

 

 



zalecenia i wnioski:: 
wymaga kompleksowej renowacji na całym przebiegu szlaku, rozważyć 
umieszczenie większości oznakowania na tabliczkach R-1 i R-2 (200x200 mm) 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na większości przebiegu  
 
zalecenia i wnioski:: 
zalecane przełożenie przebiegu szlaku na odcinku Gętomie – leśniczówka Brody 
Pomorskie:  
 

 
 
umożliwi to „przybliżenie” szlaku do węzła komunikacyjnego w Morzeszczynie 
oraz „pokaże” atrakcyjny, zabytkowy kościół w Dzierżążnie  
 



zalecana zmiana przebiegu na odcinku Brody Pomorskie (droga wojewódzka  
nr 234) – Gogolewo: likwidacja niepotrzebnej pętli przez Gniew i Nicponię: 
 

 
 
aby „nie odcinać” Gniewu od systemu szlaków zalecane jest wykorzystanie trasy 
obecnego szlaku (droga wojewódzka nr 234) i poprowadzenia nowego szlaku  
(o kolorze niebieskim i roboczej nazwie GNIEWSKI) na odcinku Gniew – Brody 
Pomorskie (a w przyszłości dalej przez Królów Las do Skórcza):  
 



 
szlak rowerowy 
DOLINA DOLNEJ WISŁY 
 
Charakterystyka szlaku 
przebieg całkowity:      Cierpice – Zamek Bierzgłowski 
długość całkowita:      480 km 
kolor:        czarny 
 
 
długość na terenie gminy:     43,9 km 
przebieg na terenie gminy:     
Kozielec – Wiosło Duże – Półwieś – Widlice –Opalenie – Tymawa – Nicponia – Cieple – 
Gronowo Polskie – Wielkie Walichnowy 
 
stan techniczny oznakowania:: 
dostateczny 
 

 
 

 



zalecenia i wnioski:: 
nie wymaga renowacji w bieżącym sezonie, całkowitą lub cząstkową renowację 
należy przewidzieć w kolejnych sezonach, przy planowaniu odnawiania rozważyć 
umieszczenie większości oznakowania na tabliczkach R-1 i R-2 (200x200 mm) 
 

 
 
ocena przebiegu szlaku:: 
prawidłowy na przebieg na całym odcinku 
 
zalecenia i wnioski:: 
brak 
 
 
 


