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EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

Międzynarodowy projekt 
współpracy rozpoczęty 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Materiał opracowany przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia. 

Trzy kociewskie LGD, ze Starogardu, Świecia i Tczewa podjęły się bardzo 
ambitnego zadania jakim jest międzynarodowy projekt współpracy poświęcony 
promowaniu lokalnych produktów, 
usług i przedsiębiorczości.

Podczas wyjazdu roboczego 
do Diessen w Bawarii, gdzie ma 
swoją siedzibę LAG Ammersee 
przede wszystkim dyskutowano 
nad założeniami umowy partner-
skiej, terminami realizacji i po-
działem zadań.

cd. str. 4

Pora na rabarbar,
tradycyjny przepis
Krystyny Gierszewskiej

Tylko raz w roku, właśnie teraz w maju i czerwcu możemy delektować 
się kwaskowatym, orzeźwiającym smakiem rabarbaru. Jego twarde pędy 
rozgotowane w wodzie z cukrem kojarzymy głównie z dzieciństwem i bab-
cinym kompotem. W sezonowym jadłospisie z  rabarbaru sporządzamy 
także słodkie wypieki, desery i galaretki, a rabarbarowe sosy, musy czy 
konfitury są  idealnymi dodatkami do dań rybnych i mięsnych.

cd na str. 3

Inkubator i soki
Wizyta studyjna za nami

W planach LGD, jako jedno z ważnych działań promocyjnych 
i edukacyjnych, zapisano wizytę studyjną. Tym razem tematem był 
inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Taką opera-
cję w najbliższym czasie będzie realizować gmina Pelplin. Dlatego 
wspólnie z tym samorządem 
jako cel wizyty obrano in-
kubator w Dwikozach, koło 
Sandomierza. Dlaczego tam? 
Dlatego, że jest to przedsię-
wzięcia nastawione na prze-
twórstwo owoców, tak jak ma 
być w Pelplinie. I dlatego, ze 
wokół jest dużo sadów owo-
cowych.

cd. na str. 4

Przywilej królewski dla Ciarów ze Szpicy, czyli historia prawie nieznana

Do tronu Pani Kociewskiej
Bogdan Badziong

W przyszłym roku przypada 50 rocznica 
koronacji figury Matki Boskiej Piaseckiej. 
Tego aktu dokonał 8 września 1968 r. kar-
dynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan 
Paweł II, wspólnie z ks. bp. Kazimierzem 
J. Kowalskim. Było to wielkie wydarzenie 
w dziejach Piaseczna, które zgromadziło 
liczne rzesze mieszkańców Kociewia. 

Czynności przygotowawcze do koronacji 
rozpoczęli księża Zmartwychwstańcy po-
sługujący duszpastersko w Piasecznie od 
1945 r., a głównie ówczesny proboszcz ks. 
Kazimierz Linkiewicz i wspomagający go 
ks. Bolesław Micewski. W latach 1966/67 
opracowali nowe pieśni, nowennę do Matki 
Bożej i dzieje kultu maryjnego w Piasecznie. 

Obecny rok został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły, niniejszym artykułem chcę 
nawiązać do roli Wisły w przeszłości, niewspółmiernie większej od obecnego 
znaczenia rzeki, a także zaprezentować rodzinę Ciarów. 

Przez wieki, wobec braku dróg bitych Wisła była główną osią transportową 
Polski, to rzeką transportowano towary i przemieszczali się ludzie, nie zawsze 
pływano, zimą poruszano się po lodzie. W walichnowskich księgach parafialnych 
księża w metrykach często podawali zawody parafian, nie trudno się domyśleć, 
że dominowali rybacy, ale byli też szyprowie, przewoźnicy, a w XIX w. rodzinę 
Liedermannów  określano jako dzierżawców promu, który kursował między Roz-
gartami, a Białą Górą. 

cd na str. 2

Ruchliwa arteria komunikacyjna dawała zatrudnienie wielu ludziom, trudno 
sobie wyobrazić dzisiejsze autostrady bez miejsc postojowych, podobnie wzdłuż 
Wisły rozmieszczano karczmy, gdzie podróżni mogli odpocząć i się posilić. 

Biuletyn stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania

cd na str. 3

Mariusz Śledź
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Przywilej królewski dla Ciarów ze Szpicy

Zilustruję Czytelnikom rolę karczm  na przykładzie 
dokumentu sygnowanego przez króla Polski. Król 
August II (zwany także Mocnym) podpisał w 1711 
r. kontrakt, na mocy którego Jakub Ciara wraz z żoną 
Katarzyną   z Omiecińskich (w niektórych aktach 
metrykalnych Omieczyńska) darowali zamkowi 
gniewskiemu zabudowania w Gronowie  w zamian 
za niedokończoną budowę karczmy na Szpicy. Ów-

cd ze str. 1 czesną Szpicę dzisiaj nazywamy Mątowskim Cyplem, 
natomiast w statucie Związku Wałowego Niziny 
Walichnowskiej z 1854 r. używa się nazwy Mątowski 
Ostcz. Mątowski Cypel to zalesiony półwysep przy 
Białej Górze. Czy Ciarowie zrobili dobry interes do-
gadując się gniewskim zamkiem? Z pewnością byli 
zamożni, oddając bowiem za darmo zabudowania 
w Gronowie musieli dokończyć budowę karczmy na 
Szpicy, wymagało to sporych nakładów, gdyż należało 
zbudować także budynki inwentarskie.

Na jednym z wykładów 
poświęconym historii staro-
stów gniewskich dowiedzia-
łem się, że w wiekach XVII 
i XVIII starostwo gniewskie 
było najbogatsze w wielkiej 
wówczas Polsce. O bogactwie 
decydowały  w największym 
stopniu dwa czynniki: bardzo 
dobre „tłuste gleby” w szero-
kim pasie od Cierzpic i Cie-
płego, poprzez Szprudowo, 
Kursztyn, Lignowy Szlachec-
kie, Pomyje, Rudno, Wielki 
Garc, aż po Gręblin i Rajko-
wy wraz z urodzajnymi ma-
dami Niziny Walichnowskiej, 
drugi czynnik to dochody 
z transportu wiślanego. Jan 
Sobieski wybierając sobie 

starostwo gniewskie  działał z pełną świadomością, 
postarał się o najlepszy kąsek.

Wracając do  decyzji Ciarów, to była ona ze wszech 
miar słuszna, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że plan 
biznesowy wskazywał na duże korzyści, ponadto 
kontrakt gwarantował  prawo do korzystania z pa-
stwisk należących do zamku, Ciarowie mogli liczyć 
również na ochronę ze strony żołnierzy stacjonujących 
w Gniewie. Kontrakt Ciarów spisano  po łacinie i po 
polsku, w części łacińskiej przywołany jest król Jan 
III Sobieski, prawdopodobnie Ciarowie także od tego 
króla otrzymali jeszcze wcześniej pewne przywileje. 

Najstarsza metryka w walichnowskiej parafii doty-
cząca Ciarów pochodzi z roku 1667, Ciarowie występu-
ją w księgach dość licznie do połowy XIX w. Podobnie 
jest z Omiecińskimi i Omieczyńskimi.  Nazwisko 
występuje także w starych księgach metrykalnych 
gniewskiej parafii, oprócz formy Ciara, są jeszcze 
formy zbliżone Ciarra, Czara i Czarra.

W parafii Wielkie Walichnowy są rodziny, które 
mają w swoich rodowodach Ciarów, to prawdopodobnie  
potomkowie Jakuba i Katarzyny. Ustaliłem, że Cia-
rowie byli przodkami Kruczyńskich, Kwiatkowskich, 
Januszewskich, Lengów,  Wiśniewskich, Kubawskich, 
Jordanów, Piątkowskich, Fitzków i Liedermannów. 
Jestem pewien, że lista rodzin jest jeszcze dłuższa, 
być może uda się  ją kiedyś ustalić. 

Transport wiślany zaczął tracić na znaczeniu wraz 
z rozwojem kolei, w XIX w. zaczęto też utwardzać 
drogi. Jednakże jeszcze w latach siedemdziesiątych 
XX w. Wisłą pływały regularnie barki, w konsekwencji 
braku inwestycji i dbałości o stan szlaku żegluga usta-
ła. Dzisiaj przepłynięcie większej jednostki uchodzi 
za wydarzenie.

Mariusz ŚledźPrzywilej królewski dla Ciarów. Źródło – archiwum parafii Wielkie Walichnowy

Realizacja strategii postępuje planowo
Przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-

wanego przez Społeczność trwało długo, co wynikało 
z konieczności włączenia partnerów społecznych, 

gospodarczych i publicznych w opracowanie doku-
mentu. Umowy zostały podpisane w połowie ub. roku.

Zaraz po wakacjach 2016 biuro LGD rozpoczęło 
przygotowania do organizacji naborów wniosków. 
Udało się! Jako pierwsi w Województwie Pomorskim 
ogłosiliśmy nabór w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej. Również pierwsza w województwie 
umowa przyznania pomocy pochodziła z  naszego 
obszaru. 

Potem, jeden po drugim ogłaszaliśmy kolejne na-
bory. Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie operacji wybranych do dofinansowania.

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji
Nabór 1/2016 - rozwijanie działalności gospodarczej

1. Wiesław Śliewski, 
przedsiębiorstwo 
Handlowo -Usługowe 
Ślizex

Rozwój firmy Ślizex poprzez stworzenie innowacyjnego systemu 
informacji gminnej SIGMA – Systemy Informacji Gminnej oraz 
Mała Architektura, w tym utworzenie 4 stanowisk pracy dla osób 
z grup defaworyzowanych

2. Lemka Leszek Adam Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez wyposażenie warsztatu 
naprawczego samochodów zabytkowych oraz zatrudnienie trzech 
pracowników z grupy defaworyzowanych

Nabór 2/2016- budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
3. Gmina Morzeszczyn Budowa siłowni zewnętrznej w Morzeszczynie z elementami gier 

zewnętrznych
4. Gmina Tczew Budowa placu zabaw w miejscowości Miłobądz
5. Gmina Tczew Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w 

Boroszewie
Nabór 3/2016 - cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym,  w tym związane z zachowaniem 

dziedzictwa i ochrony środowiska
6. Gminny Ośrodek 

Kultury 
w Morzeszczynie

„Otwarta świetlica – pomysłów skarbnica” – cykl 
wielotematycznych warsztatów i wydarzeń kulturalnych na bazie 
świetlic w Nowej Cerkwi, Borkowie, Rzeżęcinie i Kierwałdzie 
związanych z zachowaniem dziedzictwa i ochrony środowiska

7. Dom Kultury 
w Subkowach „Sztuka Budzi Ludzi”

8. Miejski Ośrodek 
Kultury 
w Pelplinie

Organizacja edukacji pozaformalnej 
 i cyklu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców terenów 
wiejskich gminy Pelplin związanych z lokalnym dziedzictwem 
oraz ochroną środowiska

Nabór 4/2016 - szkolenie animatorów życia społecznego
9. Fundacja Pokolenia Kurs animacji społecznej 2.0

Nabór 5/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej
10.

A&M Sp. z o.o.
Dostosowanie Hotelu nad Wisłą do potrzeb rynku poprzez 
wyposażenie pomieszczeń w obiekcie restauracyjnym oraz 
zwiększenie zatrudnienia

11. Jabłoniowy Dworek 
Kociewie Sp. 
z o.o.

Zwiększenie potencjału podażowego przedsiębiorstwa Jabłoniowy 
Dworek Kociewie Sp. z o.o. poprzez rozbudowę zaplecza 
gospodarczego i wzrost zatrudnienia 

12. Studio Twórczego 
Działania Carpe Diem 
Katarzyna Gapska

Sztuka Dobrego Życia na Kociewiu, czyli zaspokajanie lokalnych 
potrzeb twórczych 

13. PPHU MAREMIX 
Ogrodzenia 
Chroboczek Spółka 
Jawna

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie w specjalistyczną 
maszynę oraz zatrudnienie dwóch pracowników z grupy 
defaworyzowanych 

Nabór 6/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej
14. Monika Bałdowska Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego z branży stolarskiej
15.

Małgorzata Dziak
Utworzenie pracowni wyrobów cukierniczych o nazwie 
Pracownia Tortów Artystycznych Słodkie Czary-Mary poprzez 
adaptację budynku oraz zakup sprzętu AGD

16.
Hanna Lewinska

Podjęcie działalności gospodarczej oraz nabycie wyposażenia 
miejsce noclegowych, zakup wyposażenia kuchni w celu 
utworzenia stanowiska pracy

17.

Kasper Cisewski

Podjecie działalności gospodarczej oraz nabycie wyposażenia 
miejsc noclegowych, zakup urządzeń ceramicznych: pieca 
ceramicznego i koła garncarskiego, rowerów na wynajem do 
agroturystyki w celu utworzenia miejsca pracy

18. Wiesława Pustkowska Podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie w 
nowoczesne urządzenia w celu utworzenia stanowiska pracy

19.
Mariusz Ślizewski

Dom pielgrzymkowo-weselny „Kana Galilejska” w Piasecznie – 
podejmowanie działalności  gospodarczej na obszarze wiejskim w 
branży turystyczno-gastronomicznej 

20. Danuta Czop Podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie w 
nowoczesne maszyny w celu utworzenia stanowiska pracy

21.

Alicja Moczulska

Utworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa w zakresie wynajmu 
sprzętu, poprzez zakup nowych środków trwałych i wyposażenie 
oraz samo zatrudnienie wnioskodawcy, na terenie LGD „Wstęga 
Kociewia”

22. Rafał Białkowski Projektowanie architektury krajobrazu wraz z kupnem 
potrzebnego sprzętu

23.
Krzysztof Urban

Firma Usługowo Rekreacyjno Artystyczna „Wehikuł Czasu” – 
podjęcie działalności gospodarczej na obszarze LGD Wstęga 
Kociewia

Nabór 7/2017 - budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
24. Gmina Pelplin Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów 

Rolnych
Nabór 8/2017 - budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

25. Gmina Gniew Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Kolonia Ostrowicka (gmina Gniew), w celu 
realizacji działań kulturalnych 
i rekreacyjnych  

26. Gmina Subkowy Zagospodarowanie działki nr 419 położonej w Subkowach na 
cele rekreacyjne 

27. Gmina Pelplin Budowa kąpieliska rekreacyjnego w Pelplinie



3www.wstega-kociewia.pl

Do tronu Pani ziemi kociewskiej
cd ze str. 1

Na szczególną uwagę zasługuje spopularyzowana przez ks. K. Linkiewicza pieśń, 
której pierwsza zwrotka brzmi: „O Kociewskiej ziemi Pani/ przed piaseckim twoim 
tronem/ Wierni stoją dziś poddani/ aby uczcić cię pokłonem”. Wtedy w połowie 
lat sześćdziesiątych XX w., kiedy edukacja regionalna nie była mile widziana przez 
ówczesne władze, wśród pielgrzymów przybywających do Piaseczna z Tczewa, Staro-
gardu, Gniewu, Skórcza, Nowego, Pelplina oraz okolicznych wsi, za pośrednictwem 
tej pieśni, spopularyzowano pojęcie Kociewia. 

Potem, kiedy w czerwcu 1967 r. proboszczem został ks. Kazimierz Myszkowski 
dokończono prace związane z przygotowaniem koronacji i przeprowadzono samą 
uroczystość. Następnie podejmowano działania duszpasterskie związane z rozwojem 
kultu maryjnego i liczne prace budowlane w kościele i przy studzience, których efekty 
widoczne są obecnie. 

Wspominam o tych wydarzeniach i ludziach z nim związanych, aby pokazać, 
że księża K. Linkiewicz i B. Micewski pochodzący z dawnych kresów wschodnich 
Rzeczpospolitej i nieznający tej ziemi, po przybyciu do Piaseczna napisali pieśń ma-
ryjną, która w tamtych czasach, spopularyzowała zapomniane Kociewie. Jeszcze dziś 
pamiętam jak w kościele w Piasecznie, na trzy głosy śpiewano tę pieśń.

Wspominam o tym także, aby zachęcić czytelników do zbierania pamiątek związa-
nych z tamtymi wydarzeniami jak: fotografie, śpiewniki, modlitewniki, wspomnienia, 
opis pielgrzymek, zaangażowanie wielu osób w prace przy studzience i kościele. Warto 

Kalendarz wydarzeń to chyba najlepszy pretekst, 
by ruszyć na Kociewie. Imprezy skupiają uwagę 
i ściągają grono Kociewiaków, gości i turystów. Ale jest 
i kilka innych powodów, by odwiedzić mniej znane 
miejsca pięciu gmin Powiatu Tczewskiego.

Okolice Tczewa
Dziś Lubiszewo to miejsce relaksu nadjeziornego 

dla tczewian, a w szczególności mieszkańców naj-
bliższego wsi osiedla Suchostrzygi. Niegdyś przed 
wiekami okolice Lubiszewa, nadjeziorne plenery 
były świadkami ważnych bitew. Historia wspomina 
o kilku takich starciach. Pierwsze z dwóch najbardziej 
znanych miało swoje miejsce nad Jeziorem Lubiszew-
skim 17 kwietnia 1577 roku, gdy Rzeczpospolita 
prowadziła wojnę ze zbuntowanym Gdańskiem. 
Miasto owo nie uznało wyboru Stefana Batorego na 
króla polski, który popierał niekorzystne dla Gdańska 
akty prawne. Starło się blisko dwa i pół tysiąca żoł-
nierzy pod dowództwem hetmana Jana Zborowskiego 
z czterokrotnie większą siłą gdańską… 

W pobliżu Subkowych
Jeszcze dawniejszą historię i to w sposób namacal-

ny przybliży Gród Kerin. Mali i trochę starsi mogą 
poznać zwyczaje średniowiecznych rycerzy. Kerin 
w ciekawy sposób przypomni dawne dzieje polskiego 
rycerstwa: turnieje, biesiady i tańce wysyłają nas 
magicznym wehikułem czasu w przeszłość. Jednak 
nie tylko pasjonaci „wieków średnich” znajdą tam 
coś dla siebie. Fani antycznych wojen oraz wypraw 
Wikingów także powinni zostać usatysfakcjonowani. 
Inscenizacje historyczne przyciągną dzieci, a także 
rodziców. 

Wokół Miasta z Duszą
Bazylika Katedralna, Muzeum Diecezjalne, Góra 

Jana Pawła II – tak, rzecz jasna. Jednak zwiedzając 
Pelplin nie warto zapominać o okolicznych wsiach. 
Wędrując z Pelplina przez Pomyje do Lignów Szla-
checkich możemy napawać się widokami letniej 

przyrody, a potem obejrzeć kościół św. Marcina i św. 
Małgorzaty. Kolejnym w podróży po okolicach „Miasta 
z Duszą” jest Wielki Garc. W upalne dni można schronić 
się w chłodnym cieniu tamtejszego kościoła. Jak widać, 
nie tylko miasto Pelplin, ale cała gmina mają Duszę – 
zatem jeśli nie Msza św. w Bazylice Katedralnej, to może 
gdzieś na ziemi pelplińskiej?

Barwny dotyk Kociewia 
– Morzeszczyn i blisko niego
Podróżując po Kociewiu Tczewskim warto zajrzeć 

do gminy Morzeszczyn, która przyciąga wzrok  swoimi 
ciekawymi muralami. Gminna Biblioteka Publiczna, 
świetlica wiejska w Dzierżążnie oraz w Borkowie są 
odziane w kociewskie hafty – tradycja łączy się z no-
woczesnością. Inspiracją do ich stworzenia była osoba 
Marii Wespy – morzeszczyńskiej hafciarki. Gminna 
Biblioteka zaprasza dzieci i rodziców w swoje gościnne 

Do wyboru dat z kalendarza imprez kociew-
skich oraz wakacyjnych wizyt w naszym 
Regionie zaprasza:
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41
info@kociewie.eu

Akcja Kociewie – kalendarz wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
L a t o  2 0 1 7

każda środa lipca i sierpnia XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Pelplin

8 lipca Festiwal Muzyczny Undergramy Tczew

22-23 lipca 3. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy Morzeszczyn

11-13 sierpnia XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki GOSPEL Gniew

12-13 sierpnia 20. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy Smętowo Graniczne

15 sierpnia Dzień św. Bernarda Pelplin

19-20 sierpnia Piaseczno Folklor Festiwal Piaseczno

19-20 sierpnia Vivat Vasa! Gniew

25-26 sierpnia In Memoriam XVI Festiwal Grzegorza Ciechowskiego Tczew

26-27 sierpnia IV Pomorskie Święto Wisły Tczew

www.akcja.kociewie.eu

Wszystkich pragnących się w to włączyć proszę 
o kontakt: 601619389, b.badziong@op.pl

Prezes Zarządu
Bogdan Badziong 

to wszystko zgromadzić, opracować i spopularyzować, aby pokazać tamtych lokal-
nych liderów i inicjatorów, działających w czasach znacznie trudniejszych. Może uda 
się to wszystko zebrać i wydać w roku jubileuszu 50 lecia koronacji MB Piaseckiej. 

progi na biblioCAMP, czyli czytanie w promieniach 
słońca na wygodnych leżakach.

Opanuj Gniew
Na tle krzyżackiego zamku podróżujących wita 

miasto Gniew. Jednak nie wolno dać się zwieść nazwie 
- to spokojne miejsce, w którym może wypocząć cała 
rodzina. Mieszkańców, jak i turystów zapraszamy 
na spacer po mieście. Wędrówkę warto rozpocząć 
od obejrzenia apteki Galena, która funkcjonuje od 
lat 40. XX wieku. Powoli przechadzając się warto 
wstąpić do  Kościoła św. Mikołaja, w którym każdy 
odnajdzie ciszę. Spacerując po okolicy koniecznie 
trzeba odwiedzić Misia Maciusia, który według lo-
kalnej legendy wraz z innymi zwierzętami prosił Boga 
właśnie o spokój… Oczywiście będąc już na ulicy 
Sambora warto przyjrzeć się budynkom pochodzącym 
z XIX wieku. Spacerując po Gniewie, natrafić można 
na wiele ciekawych miejsc, które swoim nastrojowym 
spokojem w każdym opanują Gniew…
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Adres: 83-110 TCZEW, 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3/1

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Tel./fax: 58 562 71 43  e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl
www.wstega-kociewia.pl

Zapraszamy do biura LGD

Inkubator i soki
Wizyta studyjna za nami

cd ze str. 1

Międzynarodowy projekt 
współpracy rozpoczęty 

cd ze str. I

Wizyta odbyła się w dniach 21-23 maja 2017 r. Wzięły w niej udział 
trzyosobowe reprezentacje lokalnych grup działania. Stosunkowo krótki 
pobyt okazał się niezwykle pracowity. Partnerzy niemieccy przygotowali 
bogaty program spotkań roboczych oraz przykładów projektów i współ-
pracy z podmiotami działającymi na ich terenie.

Bawarczycy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami zdobywanymi 
przez lata. W programie wizyty znalazły się m.in. wizyta z zakładzie 
mleczarskim specjalizującym się w ekologicznych wyrobach,  gospo-
darstwie agroturystycznym, które dzięki działaniu w sieci gospodarstw 
agroturystycznych w ramach projektu i współpracy z LGD pozyskał 
klientów i się rozwija. Odwiedziliśmy również stolarnię zajmującą się 
produkcją energooszczędnych domów z drewna.

Rozmawiano również o innych płaszczyznach współpracy między 
regionami szczególnie w obszarze kultury i sportu, jak również rozwoju 
i wsparcia start-up na obszarach wiejskich.

Pora na rabarbar
Ponieważ sezon rabarbarowy w peł-

ni, więc polecam szybką, smaczną 
i popularną na Kociewiu drożdżówkę 
z kruszonką i… rabarbarem.

Drożdżówka 
z rabarbarem
Ciasto:
5 szklanek mąki pszennej
1 szklanka mleka
¾ szklanki cukru
10 dag masła 
3 jaja
5 dag drożdży
szczypta soli

Drożdże rozmieszać w niewiel-
kiej ilości ciepłego mleka i 1 łyżce 
cukru. Odstawić do wyrośnięcia. 
Mleko wlać do miski, wsypać cukier 
oraz sól, wymieszać i podgrzać. Do 
ciepłego mleka wsypać mąkę i mie-
szając drewnianą łyżką dodawać po 
jednym jajku, a następnie roztopio-
ne masło. Gdy ciasto będzie dobrze 
wyrobione dodać wyrośnięte droż-

dże i ponownie dobrze wymieszać. 
Przykryć i odstawić, a gdy podwoi 
swoją objętość wyłożyć do posmaro-
wanej foremki, posypać kruszonką 
i kawałkami rabarbaru. Ponownie 
odstawić aby wyrosło. Piec w piekar-
niku w temperaturze 180 oC  około 
30 min. Ostudzić i polukrować.

Kruszonka: 
5 dag masła
 ¾  szklanki mąki
¼ szklanki cukru
1 cukier waniliowy
½ łyżeczki proszku do pieczenia

Wszystkie składniki kruszonki 
lekko rozetrzeć palcami, zagnieść 
i posypać surowe ciasto.

Lukier : 
1 szklanka cukru- pudru
wrząca woda

Dodatkowo: 
1 kg rabarbaru

Krystyna Gierszewka

Podczas spotkania w inkubatorze uczestnicy wizyty dowiedzieli się jak 
przebiegały przygotowania i realizacja inwestycji sfinansowanej z funduszy 
szwajcarskich. Mogli też na własne oczy zobaczyć pomieszczenia, gdzie 
tłoczy się, pasteryzuje i pakuje, a także suszy owoce. Ponadto wszyscy 
uczestniczyli w warsztacie kulinarnym poświęconym walorom potraw we-
getariańskich.

Podczas kolejnego dnia odwiedzono niewielką winnicę, gdzie zapo-
znawano się z tajnikami uprawy, a także degustowano lokalne wina. Nie 
zabrakło też czasu, by zapoznać się lokalnymi produktami turystycznymi 
Sandomierza, z których największe wrażenie zrobiła podziemna trasa 
turystyczna. 

Ostatniego dnia wizytowano małą tłocznię soków „Smaki ogro-
du”, która funkcjonuje przy gospodarstwie sadowniczym państwa Kot  
w  miejscowości Bieliny.
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