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EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

„Nie rzucim ziemi …
Przypadłości Pomorskie 1850 – 1939”

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. 

Pod takim tytułem w listopadzie 2018 r. ukazała się 
książka Pana Janusza Morkowskiego, syna Feliksa Mor-
kowskiego, sędziego sądu w Starogardzie.

Książka jest poświęcona Batalionowi Obrony Naro-
dowej Starogard (82 Batalion Piechoty), działającemu 
w latach 1937 – 1939 oraz wspomnianemu Feliksowi 
Morkowskiemu, który brał udział w jego tworzeniu, 
uczestniczył w szkoleniach, a następnie walczył w kampa-
nii wrześniowej 1939 r. Wraz z resztami batalionu dotarł 
do walczącej Warszawy i tam zginął 27 września 1939 r.
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Promocja Kociewia

Pierwszy w hi-
storii naszej or-
ganizacji projekt 
sfinansowany ze 
środków Krajowej 
Sieci Obszarów 
Wiejskich, przy-
gotowany i zre-
alizowany  przez 
LGD „Wstęga 
Kociewia” i LGD 

„Chata Kociewia” oraz LOT Kociewie i Powiat Tczewski został zakończo-
ny. Celem operacji zatytułowanej „Kociewska Akademia Wiedzy” było 
tworzenie (rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów dla lokalnych 
grup działania z terenu Kociewia z innymi podmiotami zajmującymi się 
rozwojem gospodarczym w branży turystyki wiejskiej przez działania 
szkoleniowe i promocyjne.
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Ks. dr Władysław Łęga 
– kapłan, żołnierz, archeolog, etnograf, historyk i pisarz

Kiedy przed ok. pięćdziesięciu laty, jeszcze 
jako uczeń szkoły podstawowej, wypożyczyłem 
z wielkowalichnowskiej biblioteki niewielką 
książeczkę „Legendy Pomorza”, nie przypusz-
czałem, że w przyszłości dane mi będzie odkry-
wać związki autora z Niziną Walichnowską.

W 2016 r. rozpocząłem nowy cykl  arty-
kułów do walichnowskiej gazetki parafialnej, 
cykl zatytułowałem „Historia ze starych zdjęć 
i kart pocztowych”, mieszkańców i parafian 
poprosiłem o stare zdjęcia i pocztówki zwią-
zane z historią ich rodzin, i z historią Niziny 
Walichnowskiej. Ze szczególnym odzewem 
spotkałem się ze strony rodziny Lengów z Roz-
gartów, setki zdjęć i pocztówek okazały się  
doskonałą osnową do napisania artykułów.
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Kociewska Akademia 
Wiedzy

Biuletyn stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
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W tym roku najważniejsze 
wydarzenia promocyjne miały 
miejsce w Gdańsku i Toruniu.

Taki wybór to nie przy-
padek. Wynika on z analizy 
geograficznego rozkładu zain-
teresowania naszym regionem.

Tegoroczna promocja 
Kociewia podczas Jarmarku 
Dominikańskiego w dniu 2 
sierpnia miała aż 3 odsłony.

Pierwszą był Korowód Kociewski, czyli przemarsz od Zielonej Bramy aż 
na Targ Węglowy. Wzięły w nim udział wszystkie środowiska: koła gospodyń 
wiejskich, strażacy, zespoły folklorystyczne i młodzieżowe, przedstawiciele 
samorządów, firmy i organizacje pozarzadowe, w tym oczywiście także lokalne 
grupy działania. Spontanicznie do naszego pochodu włączali się niektórzy 
mieszkańcy Trójmiasta oraz turyści.

Niech  Święta Bożego Narodzenia
będą okazją do chwili refleksji i cieszenia się obecnością najbliższych, 

a Nowy 2019 Rok niech przyniesie spokój i spełnienie marzeń

Zarząd i pracownicy Biura LGD

Bulewki muszkibadowe
Dziś mało kto, a może nikt nie używa nazwy bulewki 

muszkibadowe. Co kryje sie pod tym pojęciem czytaj we-
wnątrz Biuletynu.
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Ks. dr Władysław Łęga 
– kapłan, żołnierz, archeolog, etnograf, historyk i pisarz
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Bogata korespondencja pocz-
towa z różnych frontów pierwszej 
wojny światowej, pisanych przez 
Jana, Władysława i Izydora Lengów 
posłużyła do napisania artykułu 
o udziale naszych mieszkańców 
w tym tragicznym i wyniszczają-
cym wydarzeniu historycznym. 

Już na początku XX w. rodzina Lengów należała do 
większych, polskich gospodarzy na Nizinie Walich-
nowskiej, Lengowie byli też spokrewnieni z Fitzkami, 
bodaj najznaczniejszą polską rodziną na naszej Ni-
zinie. W moich artykułach poruszałem więc tematy 
związane z genealogią tych rodzin i prowadzeniem 
gospodarstwa, a wspaniałymi dopełnieniami tekstów 
były stare, rodzinne zdjęcia i kartki pocztowe.

Bardzo cieszę się, że mojej uwadze nie uszła kartka 
pocztowa ze Szczuki ( wówczas nazwa tej miejsco-
wości była mi nieznana). Adresatem kartki był Xaver 
Lenga z Rozgartów, a nadawcą jego bratanek, dopiero 
co wyświęcony ksiądz Władysław Lenga, wikariusz 
w parafii Szczuka koło Brodnicy. Kartę napisano 24 
kwietnia 1914 r. 

Władysław Lenga urodził się 4 czerwca 1889 
w Mirowicach k. Sztumu  w rodzinie nauczyciela 
Izydora Lengi, po ukończeniu gimnazjum w Ro-
goźnie rozpoczął  studia w pelplińskim seminarium 
duchownym, wyświęcony został 29 marca 1914 r. 
Po wybuchu wojny został kapelanem w armii pru-
skiej, po powrocie z frontu  wschodniego trafił do 
parafii Gruczno k. Świecia, pod koniec wojny został 
jednak ponownie zmobilizowany i wysłany na front 
zachodni. Po okresie amerykańskiej niewoli wstąpił 

do błękitnej armii Hallera, z którą to wrócił do Polski 
w 1919 r. W Częstochowie został kapelanem  49 
Pułku Strzelców Kresowych, uczestniczył w szlaku 

bojowym na Wołyniu.  Okres międzywojenny w więk-
szości spędził w Grudziądzu, był tam kapelanem 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii i proboszczem 
parafii wojskowej. Wojskowy epizod życia zakończył 
udziałem  w kampanii wrześniowej 1939 r. Dosłużył 
się stopnia podpułkownika.

Ks. Władysław Łęga (zmienił nazwisko na brzmiące 
bardziej po polsku) zasłużył się jednak najbardziej jako 
archeolog i etnograf. Fachowe przygotowanie uzyskał 
studiując od 1920 r. na Uniwersytecie  Poznańskim, 
tam też w 1928 nadano mu tytuł doktora.

Pracę naukową prowadził na terenie Pomorza 
Gdańskiego, Powiśla i Kociewia, w jej wyniku wykazał 
słowiańskość kultury całego Pomorza. Wyniki  badań 
publikował w czasopismach naukowych i popularnych. 
Za swoją pracę naukową ks. dr Władysław Łęga został 
odznaczony  w 1936 r. przez prezydenta  Mościckiego  
Złotym Krzyżem Zasługi.

Kartka napisana w 1914 r. do Lengów z Rozgartów 
była  konsekwencją częstych kontaktów rodzinnych. 
Zapewne Lengowie z Rozgartów przywozili bryczką 
seminarzystę Władysława z Pelplina na Rozgarty, by 
mógł uczestniczyć w rodzinnych spotkaniach, czy 
też niedzielnych obiadach. Do rodzinnego domu 
w Mirowicach było bowiem dość daleko. Wspomniani 
na początku artykułu Władysław, Jan i Izydor Len-
gowie, kuzyni przyszłego księdza zapewne cieszyli 
się z jego wizyt. 

Podczas pracy naukowej i posługi kapłańskiej 
w Grudziądzu, ks. dr Władysław Łęga był honoro-
wym kustoszem Muzeum Miejskiego w Grudziądzu, 
w związku z tym w roku 2005, w rocznicę 120-lecia 
powstania Muzeum w Grudziądzu  został patronem 
tej instytucji.

Po 1945 r. ks. Łęga osiadł w Sopocie, oprócz posługi 
kapłańskiej dalej kontynuując pracę naukową, jego  
dorobek to ponad 150 prac naukowych. Zmarł 2 sierp-
nia 1960 r. Pochowano go na sopockim cmentarzu. 

Mariusz Śledź, Małe Walichnowy

w Gdańsku ....
Druga odsłona to wypełniające popołudnie Unikaty 

z Kociewia, czyli prezentacja dokonań artystycznych 
naszego regionu. Na dużej scenie można było obej-
rzeć i wysłuchać  występów zespołów muzycznych 
i tanecznych, nie tylko ludowych. Były inscenizacje 
historyczne, warsztaty rękodzielnicze, no i oczywiście 
niezwykle popularne degustacje specjałów kuchni 
regionalnej. Na stoiskach nie zabrakło też publikacji 
o tematyce kociewskiej.

Nieco inny, bardziej kameralny charakter, miała 
odsłona trzecia, zrealizowana w Ratuszu Staromiej-
skim na ulicy Korzennej. Kociewie Art to była wystawa 
artystyczna połączona z wykładem okolicznościowym 
oraz koncertem muzyki poważnej.

... i Toruniu
14 sierpnia, po raz kolejny Kociewie promowało 

się w Toruniu podczas Święta Wisły. Stoisko na 
Bulwarze Filadelfijskim wspólnie przygotowały Lo-
kalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” i Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Kociewie”.

Wtorkowy poranek był pochmurny, ale po paru 
godzinach pojawiło się słońce, a wraz z nim większa 
liczba gości. Byli pośród nich zarówno mieszkańcy 
Torunia, jak i turyści, tak z kraju jak i z zagranicy.

Na stoisku mogli otrzymać materiały promocyjne 
w postaci mapek i folderów, ale także wiele użytecz-
nych informacji o możliwościach spędzania wolnego 
czasu. Niektórzy kupili także lokalne produkty 
spożywcze. Zdarzały się też ciekawe konwersacje.

Promocja Kociewia 
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„Nie Rzucim ziemi …
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Bulewki muszkibadowe

Koniec roku to czas podsumowań

Funkcjonowanie Batalionu Obro-
ny Narodowej Starogard nie jest 
dotychczas dobrze rozeznane. Stąd 
też cieszyć się trzeba, że Pan Janusz 
Morkowski podjął się trudu opisania 
jego dziejów z uwzględnieniem roli 
swojego ojca Feliksa, sędziego sądu 
i porucznika rezerwy. 

Batalion Obrony Narodowej to formacja rezerwowa 
tworzona na Pomorzu od 1937 r., kiedy wzrosło zagro-
żenie ze strony Niemiec. Mężczyźni włączeni w jego 
struktury posiadali mundury, uczestniczyli w szkoleniach 
i zgrupowaniach organizowanych w rożnych miejscach. 
Mieli być formacją pomocniczą dla regularnego wojska. 
Starogardzki BON obejmował m.in. Starogard, Tczew, 
Gniew i ich okolice. Składał się z trzech kompanii: I w 
Starogardzie, II w Tczewie i III w Gniewie. Jeszcze przed 
wybuchem wojny kompanie zostały obsadzone głównie 
na linii Wisły , a następnie wycofywały się w bojach 
z Niemcami w kierunku na Świecie, Kutno i Warszawę. 
Wielu poległo, część dostała się do niewoli. 

Autor książki Pan Janusz Morkowski ur. się w Gru-
dziądzu 14. 11. 1930 r., w rodzinie Feliksa i Elżbiety 
z d. Filarska. Wraz z rodzicami mieszkał w Starogardzie, 

gdzie ojciec Feliks był sędzią. W 1949 r. zdał maturę 
w liceum M. Kopernika w Toruniu. W latach 1949 – 
1957 studiował chemię techniczną na Politechnice we 
Wrocławiu. Wyspecjalizował się w dziedzinie ochrony 
środowiska, zwłaszcza zanieczyszczeń wód i atmos-
fery. W 1957 r. wyjechał na Zachód. Od 1964 r. był 
ekspertem szwajcarskiego narodowego instytutu badań 
i doświadczeń  Politechniki Federalnej w Zurychu. 
W 1988 r. został powołany jako adiunkt naukowy na 
menedżera systemu zarządzania badaniami, przy prezesie 
instytutu EMPA. Od tego czasu działał w Szwajcarii 
i w wielu krajach Europy Zachodniej,  jako ekspert 
w dziedzinie zarządzania jakością badań. Po 1990 r. 
przeszkolił w Polsce wiele osób zarządzających bada-
niami laboratoryjnymi i doradzał przedsiębiorstwom 
i instytutom badawczym. Reprezentował Szwajcarię 
w wielu gremiach międzynarodowych. W 1975 r. stwo-
rzył wraz z grupą sprzymierzeńców trzecie w historii 
Muzeum Polskie w zamku w Raperswilu nad Jeziorem 
Zuryskim w Szwajcarii, które pod jego opieką rozrosło 
się do wielkiej bogato wyposażonej instytucji muzealnej 
i kulturalnej z własną biblioteką i archiwum, promującej 
wiedzę o historii i kulturze polskiej. W Raperswillu i w 
innych krajach, a po 1990 r. także w Polsce zorganizował 
przeszło sto wystaw prezentujących sztukę polską, a w 
Raperswilu dziesiątki koncertów, imprez naukowych 

i kulturalnych związanych z Polską. Do 1990 r. był 
posłem z terenu Szwajcarii i Austrii do Polskiej Rady 
Narodowej w Londynie, ówczesnej namiastki sejmu 
polskiej emigracji politycznej. W 2016 r. opublikował 
obszerną monografię Kościuszko w Szwajcarii 1815 - 
1817. Na stałe mieszka w Szwajcarii.

Dnia 4 listopada 2018 r. w Starogardzie Gdańskim 
w Muzeum Szwoleżerów, uczestniczyłem w sesji popu-
larnonaukowej z udziałem Pana Janusza Morkowskiego. 
Była ona związana z promocją jego książki, a jednocześnie 
spotkaniem z człowiekiem związanym z Kociewiem, pa-
triotą, społecznikiem i popularyzatorem polskiej kultury.

Cieszę się, że mam swój mały wkład w tej książce, 
gdyż wcześniej korespondowałem z Panem Januszem 
i przekazywałem informacje historyczne dotyczące 
Batalionu Obrony Narodowej Starogard.

Prezentowana książka jest ważnym wkładam w bada-
nie dziejów Kociewia, a jednocześnie formą wdzięczności 
autora dla ojca Feliksa, sędziego sądu w Starogardzie do 
1939 r. i por. BON Starogard. To on do syna Janusza 
krótko przed wymarszem ze Starogardu w końcu sierpnia 
1939 r. mówił: Widzisz Januszku, idę na wojnę i ja z niej 
już nie wrócę, bo Niemcy są zbyt silne, abyśmy mogli 
wygrać z nimi wojnę. Ja przez całe życie robiłem wszyst-
ko aby Polska była silna i wolna i dlatego tej klęski nie 
przeżyję. Gdyby mi się coś stało, zadbaj o matkę i siostrę. 

Pan Janusz Morkowski jest dobrym przykładem 
społecznika, patrioty i lidera aktywizującego polskie 
środowiska na emigracji do działania na rzecz ojczyzny.

Bogdan Badziong

Sezon turystyczny obfitował w wiele wydarzeń – 
rajdy rowerowe, koncerty, inscenizacje historyczne... 
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE prężnie 
działała całe lato, a jesienią angażowała się w różne 
projekty na terenie LGD  „Wstęga Kociewia”.

Jedną z ciekawszych realizacji było zadanie publicz-
ne dofinansowane z budżetu Gminy Pelplin polegające 
na stworzeniu audioprzewodników opowiadających 
w dwóch językach o dawnym Spichlerzu, który dziś 
pełni rolę Hotelu nad Wierzycą oraz Domu Bramnym, 
czyli obecnemu Diecezjalnemu Centrum Informacji 
Turystycznej. 

- To kontynuacja zeszłorocznych działań, w których 
to nagraliśmy opowieści o Kościele Bożego Ciała oraz 
cmentarzu przykościelnym. Turysta zwiedzający miasto 
teraz może nie tylko zobaczyć, ale także posłuchać 
o ciekawych miejscach Pelplina. – mówi Julita Dembek 
z LOT KOCIEWIE.

Audioprzewodników w postaci plików MP3, w języ-
ku polskim lub angielskim, można posłuchać skanując 
QR kod umieszczony przed kościołem lub wchodząc 
na stronę www.spacerem.kociewie.eu. Jest to kolejny 
krok w rozwoju turystyki na Kociewiu. 

Drugim działaniem realizowanym wraz z „Duchową 
stolicą Kociewia” było stworzenie mapy cmentarza 
parafialnego. To innowacyjny projekt, którego zada-

niem jest upamiętnienie znamienitych osób, które już 
odeszły i przybliżenie ich wkładu w rozwój Pelplina 
oraz Kociewia. W publikacji zaznaczono nagrobki 

najbardziej znanych i zasłużonych dla miasta oraz 
regionu. Notatki biograficzne i plan będzie można 
znaleźć także w Internecie na specjalnej stronie po-
święconej projektowi. 

Mimo, że jesienno-zimowe dni nie są idealną porą 
na rower Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 
postanowiła wraz z samorządem Gminy Tczew wyty-
czyć nową trasę rowerową oraz skorygować przebieg 
szlaku Joannitów.

 - Działania te wpisują się w koncepcję Kociewskich 
Tras Rowerowych. Dzięki współpracy z Gminą Tczew 
oraz Nadleśnictwem Starogard udało się stworzyć 
ponad 34 kilometry kolejnego szlaku, który prowadzi 
cyklistę przez malownicze, wiejskie tereny słynące 
z sadów jabłoniowych (stąd nazwa Jabłoniowy). – 
podkreśla Piotr Kończewski, Dyrektor Biura.

Zapraszamy pasjonatów jazdy rowerem do odwie-
dzenia Kociewskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, 
aby zabrać mapę z rowerowymi trasami turystycznymi 
i ruszyć na Kociewie!

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41
info@kociewie.eu
www.facebook.com/kociewie

Szlaki w Gminie Tczew
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Tak mówiono na domowe cukierki, małe kakaowe 
kuleczki udające marcepan - popularne i znane dziś 
kartofelki. Przypominają tak jak pierniki i pomarań-
cze zapachy dzieciństwa, zapachy chwil wyjątkowych, 
szczęśliwych i radosnych. Lubimy je, bo mają sodko 
- migdałowy smak i zajadamy się nimi gdy nadejdą 
święta Bożego Narodzenia. Lubimy je mimo wielkiej 
różnorodności innych cukierków i czekoladek, łatwo 
dostępnych każdego dnia, bo przywołują w pamięci 
babcię lub mamę, której już nie ma. Bo przypominają 
tamte chwile i tamte dni.

Co kryje się pod  nazwą bulewki muszkibadowe? 
To bardzo proste wytłumaczenie, w nazwie mieszczą 
się podstawowe składniki cukierków: bulewki to 
kartofle, ziemniaki, a muszkibada – cukier. 

Spróbujcie przywołać smaki i aromaty swojego 
dzieciństwa i samodzielnie wykonać bulewki musz-
kibadowe. Zaręczam, że zrobicie miłą niespodziankę 
swoim domownikom, a może i gościom, którzy od-
wiedzą Was na święta. 

Oto przepis:

½ kg cukru
6 łyżek słodkiej śmietany
4 łyżki ziemniaków (2 średnie ziemniaki)
1 olejek migdałowy
2 łyżki kakao

Cukier i śmietanę gotować 15 min na małym 
ogniu. Dodać ugotowane i zmielone ziemniaki i go-
tować jaszcze 15 min. Zdjąć z ognia, przestudzić 
i dodać olejek migdałowy. Pozostawić do wystudze-
nia. Z gęstej masy formować małe kulki i obtoczyć 
je w kakao.

Życzę smacznego
Krystyna Gierszewska
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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

PodziękowaniaKociewska Akademia Wiedzy
projekt zakończony
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Stosownie do tytułu w ramach projektu prowadzono głównie działania 
warsztatowo-szkoleniowe. Pierwszy warsztat, dla obszaru LGD „Wstęga 
Kociewia” odbył się 4 czerwca w „Hotelu nad Wisłą” w Knywawie, a kolejne 
dwa w ośrodku „Wrota Kaszub” w Starej Kiszewie i „Karczmie pod wygodą” 
w Suminie. Łącznie uczestniczyło w nich 60 osób reprezentujących branżę 
turystyczną, podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. Warsztaty  
zatytułowane „Turystyka wiejska 2.0 - jak skutecznie tworzyć oraz dystry-
buować treści promujące atrakcje i oferty turystyczne” prowadzili Kasia 
i Maciej Marczewscy z fundacji „Ruszaj w drogę”.

Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą 
połączoną z prezentacjami dokonań warsztatowych oraz panelem na temat 
zarządzania projektami z zakresu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. 
Wzięło w niej udział prawie 90 uczestników z województwa Pomorskiego 
i Kujawsko-Pomorskiego. Główną prelekcję poprowadził Jacek Zdrojewski 
z firmy „Trek”. Konferencja odbyła się  26 września na zamku w Gniewie. 
Uczestnicy zapoznali się też z wystąpieniami prezentującymi dokonania 
różnych instytucji na rzecz promocji turystyki w 2 województwach. Na 
potrzeby projektu zostały opracowane i wydrukowane dwie publikacje - 
mapka i katalog obiektów turystyki wiejskiej. Łączny nakład wyniósł 10 
tys. egzemplarzy, z którego część  otrzymali uczestnicy konferencji, a część 
będzie wykorzystywana w działaniach promocyjnych partnerów projektu.

Jednakże najważniejszym osiągnięciem  było nawiązanie i wzmocnienie 
bezpośrednich kontaktów pomiędzy partnerami i uczestnikami operacji, 
które owocować będzie a długo  po zakończeniu operacji.

Umowa na projekty grantowe 
podpisana
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Pod koniec listopada Prezesi Bogdan Badziong i Piotr Kończewski 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisali 2 umowy na realizację 
projektów grantowych. Pierwszy „Brama do cyfrowego świata” ma na 
celu przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, a drugi „Świetlicę swą widzę 
ogromną” ma głównie poprzez działania szkoleniowe, realizowane w oparciu 
o bazę świetlic, aktywizować mieszkańców wsi zainteresowanych tematyką 
ekologiczną i kultywowaniem tradycji. Łączna wartość podpisanych projektów 
to 98 599,00 zł. Za tą kwotę zostanie zrealizowanych 6 zadań grantowych. 
Obecnie jesteśmy  na etapie podpisywania umów przyznania pomocy dla 
5 organizacji pozarządowych. Zarząd LGD zdecydował, że mimo iż, wy-
przedzające finansowanie dla LGD wyniesie 37 %, to realizatorzy zadań 
otrzymają „z góry aż 80%” wartości umowy. Różnica zostanie pokryta ze 
środków Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. 

Pierwsze działania rozpoczną się wiosną 2019 r.

W związku z zakończeniem służby dla lokalnej społeczności na 
dotychczasowych stanowiskach  bardzo dziękujemy za wieloletnią i  
bardzo efektywną i współpracę: Staroście Tczewskiemu Tadeuszowi 
Dzwonkowskiemu, Burmistrz Gniewu  Marii Taraszkiewicz-Gurzyń-
skiej ,  wójtowi Gminy Tczew Romanowi Rezmerowskiemu i pełnią-
cemu obowiązki Burmistrza Pelplina Tomaszowi Czerwińskiemu 
oraz ich współpracownikom. Dzięki zgodnemu współdziałaniu 
udało się zrealizować wiele  projektów, które przez lata będą służyć 
lokalnej społeczności.

Nowa kadencja samorządów
19 listopada, na uroczystych sesjach ślubowanie złożyli  i objęli 

obowiązki nowowybrani radni oraz włodarze powiatu i gmin.
Z przyjemnością informujemy, że są pośród nich przedstawiciele 

organów LGD „Wstęga Kociewia”:  Prezes Bogdan Badziong- został 
Członkiem Zarządu Powiatu, Członek Zarządu LGD Mirosław Murzy-
dło ponownie został Wójtem Gminy Subkowy, Przewodniczący Rady 
Programowej LGD Piotr Laniecki ponownie został Wójtem Gminy 
Morzeszczyn, a Kierownik Biura LGD Marek Modrzejewski został 
wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Tczewskiego.


