Koncepcja Rozwoju Turystyki Rowerowej w Województwie Pomorskim
Samorząd Województwa Pomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno
turystów, jak i sektora turystycznego, w roku 2012, przystąpił do opracowania spójnej
koncepcji rozwoju turystyki rowerowej na terenie Województwa Pomorskiego.
Koncepcja ta obejmować będzie między innymi zaplanowanie docelowej sieci dróg
i szlaków rowerowych na obszarze województwa, poprawę stanu pozostałej
infrastruktury turystyki rowerowej oraz wsparcie rozwoju oferty turystycznej w tym
zakresie i jej spójną promocję.
Prace nad koncepcją obejmują cztery komponenty:
1) Opracowanie dokumentu programowego, zakładającego docelowy kształt sieci
dróg rowerowych i szlaków na całym obszarze województwa pomorskiego,
wraz z systemem wdrażania. Dokument ten posłuży między innymi dalszym
pracom planistycznym pod kątem pozyskania funduszy unijnych na
infrastrukturę i promocję turystyki rowerowej w latach 2013-2020. Dzięki
realizacji takiego dokumentu będzie możliwe już obecnie zaplanowanie
dalszych etapów i kontynuacji w kolejnych latach projektu „Kaszubska
Marszruta” w powiecie chojnickim
2) Utworzenie stałej sieci współpracy w zakresie rozwoju i promocji turystyki
rowerowej. Na poziomie województwa oraz w powiecie chojnickim utworzona
zostanie grupa osób (z samorządów, organizacji turystycznych i rowerowych
oraz instytucji ochrony przyrody), która współpracować będzie przy różnych
projektach i pomysłach dotyczących rozwoju i promocji turystyki rowerowej.
3) Opracowanie „poradnika dobrych praktyk” dla projektantów i osób
zajmujących się budową i znakowaniem dróg i szlaków rowerowych,
pokazującego, jak należy tego typu działania realizować (jak powinny wyglądać
znaki turystyczne, tablice informacyjne, jaka jest optymalna nawierzchnia
i parametry techniczne dróg rowerowych itp.)
4) Opracowanie „przewodnika turysty rowerowego”, pokazującego najciekawsze
szlaki i wycieczki rowerowe na obszarze województwa. W przewodniku znajdą
się również 2-3 polecane trasy wycieczkowe po obszarze powiatu chojnickiego.
Warsztaty poświęcone rozwojowi turystyki rowerowej w powiecie chojnickim odbyły
się w czwartek, 24 maja, w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach. Udział
w nim wzięło kilkanaście osób – samorządowcy z powiatu i gmin powiatu
chojnickiego, przedstawiciele parku narodowego „Bory Tucholskie” i Zaborskiego
Parku Krajobrazowego, jak również nadleśnictw z terenu powiatu chojnickiego.
Na spotkaniu dyskutowano o docelowym zagospodarowaniu regionu pod kątem
turystów rowerowych, w tym o kontynuacji projektu „Kaszubska Marszruta”.

