
Komunikat Nr 22/szlaki/2013 

26 marca 2013 r. 

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

1. W dniu 21 marca br. w Tczewie odbyło się spotkanie dotyczące zadania 
„Monitoring i promocja szlaków turystycznych na Kociewiu”. Na spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele gmin: Tczew, Pelplin, Subkowy, Osiek, Nowe, Skarszewy oraz 
Miasta Starogard Gdański. 
 

2. Zanim zaczęto omówiono kilka tematów związanych z innymi zagadnieniami 
współpracy między samorządami a LOT KOCIEWIE: 

• infomaty, 
• wyjazdy targowe i wystawiennicze, 
• spotkanie szkoleniowe, 
• igraszki. 
• program Na Kociewiu cały rok. 

 
3. Na spotkaniu omówione zostały wstępne plany prac znakarskich 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. 
 

4. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na: 
• konieczność inwentaryzacji podczas wiosennego monitoringu zauważonych 

przeszkód na szlakach (krzaki, gałęzie, itd.), oczywiście tylko tych, gdzie 
nie ma możliwości samodzielnego usunięcia; 

• zasygnalizowanie gminom takich problemów na ich szlakach i być może 
rozwiązać to poprzez zwiększenie stawki za km szlaku; 

• załączaniu do umów zakresu prac zawierającego szczegółowe odcinki 
szlaków, na których będzie przeprowadzana renowacja, wskazanie 
kierunków promocji, wydawnictw, itp.; 

• przeanalizowanie wydania mapek ze szlakami w dokładniejszej skali, może 
w formie zrywek - dostępnych w różnych miejscach w Regionie (urzędy, 
domy kultury, sklepy, stacje benzynowe); 

• intensywniejsze budowanie tożsamości marki LOT KOCIEWIE jako 
organizacji współpracującej silnie z Samorządami. 

 
5. Do komunikatu tradycyjnie załączamy schemat z informacją o sytuacji z 

podejmowaniem przez poszczególnych Partnerów samorządowych współpracy z 
LOT KOCIEWIE. Liczymy na to, że w rozpoczynającym się sezonie 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 pierwsze deklaracje na rok 2013 i... pierwszą 
gminę z podpisaną umową abonamentową.  
 

 


