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1. W dniu 3 listopada br. odbyło się spotkanie robocze dotyczące przyszłości zadania 

„Monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu Starogardzkim  
i Tczewskim” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE. 
Głównym celem było podsumowanie działań w bieżącym sezonie oraz ustalenie 
dalszych planów dotyczących systemu zarządzania szlakami turystycznymi na 
Kociewiu. Wśród obecnych byli przedstawiciele większości Partnerów 
samorządowych z obszaru powiatu starogardzkiego i tczewskiego  
oraz Wiceburmistrz Nowego. 

 
2. Podczas spotkania LOT KOCIEWIE przedstawiła najważniejsze realizacje  

w mijającym roku: monitoring na setkach kilometrów, renowacje kompleksowe 
kilku szlaków, ustawienie dziesiątek drogowskazów. Szczegółowy raport zostanie 
przekazany w kolejnych komunikatach.  

 
3. W dalszej części nastąpiła krótka diagnoza działań, gdzie skupiono się  

na słabościach systemu: niedostatecznym zaopiekowaniu się szlakami pieszymi, 
różnicami pomiędzy długością szlaków w umowie a późniejszymi wartościami  
w raportach oraz brakiem współuczestnictwa w projekcie kilku gmin. 

 
4. W odpowiedzi LOT KOCIEWIE zobowiązała się zwrócić szczególną uwagę na szlaki 

piesze, jak również ponowić apel do niezdecydowanych gmin. Przekazano 
również wstępne plany na rok 2012. Będą one oczywiście zależały  
od zaangażowania poszczególnych gmin, ale w priorytetach na kolejny rok 
znalazły się m.in.: 

• renowacja szlaków: pieszego Kociewskiego i rowerowego Motławskiego 
• budowa szlaków rowerowych: Gniewskiego, Tczewskiego oraz Napoleona  
• budowa szlaku pieszego rzeki Wierzycy Pogódki-Stara Kiszewa 
• mapki-zrywki z dokładnymi drogami (szlakami) dla turystyki aktywnej 

wokół Tczewa i Starogardu, ślady GPS większości szlaków rowerowych 
• dodatkowe oznakowanie atrakcji na szlakach. 

 
5. W niniejszym komunikacie załączamy schemat z kilometrażem  

dla poszczególnych Partnerów samorządowych. 
 

6. Na zakończenie spotkania LOT KOCIEWIE podkreślała istotny aspekt 
konieczności podjęcia decyzji wspólnie. Nie ma bowiem możliwości 
realizowania ZADANIA jedynie na obszarze kilku gmin.  

 
7. W związku z powyższym apelujemy o potwierdzanie przez Partnerów 

Samorządowych deklaracji kontynuowania realizacji ZADANIA i gotowości  
do podpisania umów na rok 2012. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
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 kilometraż wszystkich szlaków w ujęciu gminnym. 
Dla części z samorządów (Gmina Skórcz, Lubichowo, Osieczna, Czarna Woda, 
Kaliska, Pelplin, Smętowo oraz Nowe) nie był dokonywany monitoring dlatego 
kilometraż może różnić się od rzeczywistych długości szlaków w gminie.  

 
Zielonym kolorem zaznaczono te gminy, które już (na dzień 3. listopada) 
zadeklarowały kontynuację zadania w roku 2012. 


