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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

1. Od początku roku 2012 podpisujemy umowy dwustronne pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego a LOT KOCIEWIE na przedmiotowe zadanie.  
Do projektu przystąpiły już gminy:  

· Gmina Bobowo, 
· Gmina Miejska Starogard Gdański, 
· Gmina Subkowy, 
· Gmina Morzeszczyn,  
· Gmina Skarszewy,  
· Gmina Starogard,  
· Gmina Gniew, 
· Gmina Osiek, 
· Gmina Zblewo. 

Deklarację przystąpienia wyraziły również gminy: Tczew, miasto Tczew oraz Nowe. 
 
Pragniemy zachęcić pozostałe gminy do podjęcia decyzji ws. przystąpienia do 
projektu. Do komunikatu załączamy schemat z informacją o podjęciu 
współpracy przez poszczególnych Partnerów samorządowych. 

 
2. W celu polepszenia współpracy, zapisy w umowie, które budziły najwięcej 

wątpliwości zostały na prośbę Partnerów samorządowych zmienione. Jak w latach 
ubiegłych jesteśmy otwarci na indywidualne propozycje dotyczące zapisów umów. 
 

3. Informujemy, iż po zeszłorocznym monitoringu przebieg lub długość niektórych 
szlaków uległa zmianie. W części przypadków długość szlaków w poszczególnych 
gmin wzrosła. 
 

4. Mając na uwadze dobrą współpracę z administracją leśną zorganizowaliśmy 
spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 11 kwietnia br. w Nadleśnictwie Kaliska. 
Wśród zagadnień, które zostały poruszone nie zabrakło: wyznaczania nowych 
szlaków na terenach leśnych, sprawy techniczne czy przebieg problematycznych 
szlaków. Relacja ze spotkania znajduje się na naszych stronach www.  
 

5. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy działania na szlakach: trwa monitoring, 
wkrótce rozpoczną się prace znakarskie i renowacyjne. 
 

6. Niestety spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Partnerów 
samorządowych zmuszeni jesteśmy przełożyć na inny termin, zachęcamy 
jednocześnie do bezpośredniego kontaktu z nami. O nowym terminie 
spotkania poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W razie pytań/sugestii zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem: 

 Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 
 ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew tel./fax (58) 531 37 41 
 e-mail: info@kociewie.eu  www.lot.kociewie.eu 

Poniższy schemat przedstawia zaangażowanie samorządów w realizację zadania.  



 

 
Zielonym "ptaszkiem" zaznaczono te gminy, które zadeklarowały przystąpienie do 
zadania, czerwony "x" - nie przystępujące w roku 2012, pomarańczowe "?" - 
decyzja "na razie nie podjęta". 

 


