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

1. Połowa października to tradycyjny okres kończący prace terenowe związane ze 
szlakami turystycznymi. Powoli kończy się również sezon turystyki aktywnej. 
Jesteśmy przekonani, że z naszych szlaków pieszych, rowerowych i konnych 
skorzystało wielu turystów. 
 

2. Nieustannie gromadzimy oraz analizujemy wszelkie uwagi i obserwacje turystów, 
które do nas spływają. Zachęcamy również Państwa do zgłaszania obserwacji na 
temat funkcjonowania znakowanych tras na Kociewiu. 
 

3. Sezon znakarski 2012 był intensywny pod względem renowacji istniejących 
szlaków:  
• pieszy KOCIEWSKI:: Tczew-Czarna Woda  
• pieszy OPALEŃSKI:: Gniewko-Opalenie 
• pieszy SKARSZEWSKI:: Drzewina-Skarszewy 
• pieszy JEZIOR KOCIEWSKICH:: Skarszewy-Starogard Gdański 
• rowerowy MOTŁAWSKI:: Koźliny-Tczew 
Poza tym prace prowadzone były również na szlakach: 
• rowerowy JEZIORNY:: Starogard Gdański 
• rowerowy JOANNITÓW:: Starogard Gdański 
• rowerowy GRZYMISŁAWA:: Gogolewo-Gniew-Nicponia-Gogolewo 
Oznakowaliśmy również zupełnie nowy szlak rowerowy Dzierżążno - Skórcz. 
 

4. W dniu 31 października br. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański 
przy ul. Gdańskiej 6 planujemy spotkanie ewaluacyjne dotyczące zadania 
„Monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu Starogardzkim  
i Tczewskim”. Zaproszenia na to spotkanie zostanie wkrótce rozesłane do 
Partnerów Samorządowych drogą mailową. Liczymy na spora frekwencję. 
 

5. Na spotkaniu omówimy zrealizowane w bieżącym roku zadania oraz skonsultujemy 
plany na rok 2013. Zachęcamy zatem do zgłaszania w naszym Biurze wszelkiego 
rodzaju uwag dotyczących realizacji przedmiotowego zadania. Pomoże to nam 
w istotny sposób zweryfikować system zarządzania szlakami. 
  

6. Do komunikatu tradycyjnie załączamy schemat z informacją o podjęciu przez 
poszczególnych Partnerów samorządowych współpracy z LOT KOCIEWIE. Liczymy 
na to, że w kolejnym roku coraz mniej będzie gmin nie objętych realizacją 
zadania. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 
na koniec września.  
 

 
 
Zielonym kolorem zaznaczono te gminy, które przystąpiły do zadania, czerwonym  
- nie objęte realizacją. 

 


