Komunikat Nr 10/szlaki/2011
31 marca 2011 r.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. Na dzień 31 marca, spośród 21 Partnerów Samorządowych, umowa
abonamentowa została zawarta z siedmioma Gminami (Morzeszczyn, Zblewo,
Gniew, Starogard Gdański, Osiek oraz Miasto Tczew i Miasto Starogard Gdański).
W kilku Samorządach trwa precyzowanie treści oraz dogrywanie szczegółów
realizacyjnych i wkrótce nastąpi podpisanie umów (Gmina Kaliska, Bobowo,
Subkowy, Pelplin, Miasto Skórcz). Cztery Samorządy odmówiły (na chwilę obecną)
udziału w przedsięwzięciu (Lubichowo, Osieczna, Czarna Woda oraz Gmina
Skórcz). Deklarację udziału finansowego w przedsięwzięciu mamy również od
Zarządu Powiatu Tczewskiego. Zagadnienie obrazuje mapka, która stanowi
załącznik do komunikatu.
2. Na prośbę kilku Gmin (Morzeszczyn, Gniew, Smętowo, Zblewo, Pelplin, Kaliska,
Osiek, Tczew, Starogard oraz Subkowy) przygotowujemy kompleksową odpowiedź
do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Sprawa dotyczy informacji inwentaryzacyjnych związanych ze szlakami
rowerowymi na terenie województwa. Gminy otrzymają również kopie tych
danych i opracowań.
3. W miesiącu marcu przeprowadziliśmy kilkudniowy rekonesans rowerowego szlaku
GRZYMISŁAWA na odcinku Tczew-Nowe. Wstępna ocena stanu oznakowania
wymusza konieczność pełnej renowacji szlaku na całej długości, w dwóch
miejscach szlak wymaga również przełożenia przebiegu. Raport oraz informacje
realizacyjne zaangażowane Gminy otrzymają we właściwym czasie.
4. Miesiące kwiecień i maj będą okresem intensywnych prac na szlakach związanych
z wiosennym monitoringiem jak również pracami konserwatorskimi
i renowacyjnymi. To również czas wzmożonych kontaktów roboczych pomiędzy
LOT KOCIEWIE a Partnerami Samorządowymi.
5. W celu lepszego przepływu informacji, tak jak zapowiadaliśmy na spotkaniu
17 lutego, uruchomiliśmy roboczą platformę internetową do obsługi zadania
„Monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu”. Strona funkcjonuje
pod adresem www.szlaki.kociewie.eu i prócz informacji ogólnych o trasach
pieszych, rowerowych i konnych znaleźć tam będzie można wszystkie
dotychczasowe komunikaty oraz dedykowane każdemu z Partnerów miejsce gdzie
znajdą się dokumenty związane z realizacją zadania na obszarze gminy.
Nie ma to w założeniu być ogólnie dostępny portal dla internautów a jedynie
sieciowe miejsce wymiany dokumentów. Szerokiej promocji szlaków chcemy
poświęcić
strony:
konie.kociewie.eu,
rowery.kociewie.eu
oraz
pieszo.kociewie.eu.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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
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