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EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

LGD na drodze samorządności 
i wolności

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. 

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia jest jedną z wielu pośród firm, 
instytucji, stowarzyszeń, które działają dzięki ruchowi społecznemu Solidarność 
i wolności, symbolicznie odzyskanej 4 czerwca 1989 r. To wtedy społeczeństwo 
powiedziało „nie” komunistycznej władzy. Od tego wydarzenia zaczęły się prze-
miany, oprócz tych ogólnokrajowych, którym przewodził Lech Wałęsa, po te nasze 
lokalne w gminach. Można wymienić kilka istotnych zdarzeń, kształtujących 
samorządność i działalność organizacji społecznych, które dały pole do pracy 
społecznej m.in. dla lokalnych grup działania.

cd. str. 3

Kolejny Projekt KSOW

Pokrzywa to roślina bardzo szybko 
rosnąca w każdych warunkach. Mocno 
się rozrasta i jest jednym z najbardziej 
uciążliwych chwastów. Mimo to nie 
należy jej likwidować, a zacząć z niej 
korzystać. Właśnie trwa na nią sezon, 
a jej zdobycie nic nie kosztuje, wystar-
czy wybrać się do lasu, na obrzeża łąk 
i pól. Już nasze babcie znały jej zalety 
i korzystały z niej przy leczeniu wielu 
dolegliwości. Ma zastosowanie także 
w kosmetyce czy w ogrodzie, ale również 
w kuchni.  

cd na str. 3

Dr. Eugeniusz Fitzek
- lekarz 

W ninie j -
szym artykule 
chciałbym przy-
bliżyć Czytel-
nikom postać 
dra Eugeniusza 
Fitzka. Powód 
mojego zain-
teresowania tą 
postacią wynika 
z miejsca uro-
dzenia dra Fitzka – Rozgarty na Nizinie Walichnowskiej, ponadto 
Fitzkowie poprzez wielowiekową obecność i aktywność na naszej 
Nizinie wnieśli swój wkład w jej rozwój na przełomie IX i X w. byli 
właścicielami ponad stuhektarowego gospodarstwa. W powstaniu 
artykułu pomógł mi mój kolega  Krzysztof Liderman, wykładowca 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Krzysztof  jest 
spokrewniony z rodziną Fitzków co roku latem odwiedza miesz-
kającego w Gniewie p. Aleksandra Fitzka ( ur. 1922) - bratanka 
dra Eugeniusza Fitzka. Gości także na naszej Nizinie stąd bowiem 
stąd wywodzą się jego przodkowie Liedermannowie z Rozgartów.

cd. na str. 2

Parzy, leczy i smakuje – 
potrawy z pokrzywą

Biuletyn stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania

cd na str. 3

Po raz kolejny LGD „Wstęga Kociewia” 
wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną 
„Kociewie” oraz LGD „CHata Kociewia” 
i LGD Gminy Powiatu Świeckiego złożyło 
wniosek o przyznanie pomocy na realizację 
projektu „Miejsca Przyjazne Rowerzystom 
na Kociewskich Trasach Rowerowych”. Po 
raz kolejny nasz wniosek otrzymał najwyż-
szą punktację!

akcjaKociewie! 

Kalendarium imprez 
w Powiecie Tczewskim 

Wakacje nadchodzą wielkimi krokami, 
a razem z nimi na horyzoncie pojawiają się 
ciekawe wydarzenia na Kociewiu Tczew-
skim. Sprawdźcie nasz kalendarz i zapla-
nujcie swój wolny czas, bo na wszystkich 
czekają liczne atrakcje w całym Regionie. 

cd na str. 4
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cd ze str. 1
Doktor Eugeniusz Fitzek- lekarz

cd ze str. 1

Nowe władze stowarzyszenia wybrane

Najstarsza wzmianka praso-
wa dot. dra Fitzka pochodzi z 21 
czerwca 1924 r. „Tygodnik Toruń-
ski” donosi, że w szpitalu miejskim, 
asystentem ordynatora jest  Euge-
niusz Fitzek. 

Na podstawie informacji z „Piel-
grzyma” wiemy, że dr Eugeniusz Fit-

zek osiedlił się w Pelplinie na początku 1925 r.  Podjął 
pracę w miejscowym szpitalu, do dzisiaj zwanym przez 
niektórych „klasztorkiem”, obecnie w tym budynku 
mieści się dom pomocy społecznej. Prowadził także 
prywatną praktykę lekarską, a zamieszkał w budynku 
znajdującym się naprzeciw apteki „Pod Orłem” 

Ogłoszenie w „Pielgrzymie” z 22 stycznia 1925 r. o otwar-
ciu praktyki lekarskiej, drugi anons z 14 lutego 1925 r. 
dotyczy zamiaru zatrudnienia szofera 

Życiorys dra Eugeniusza Fitzka jest bardzo bogaty, 
pełen epizodów związanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi  z początku XX w.  Urodził się w 1893 r. 
na Rozgartach, gdzie spędził także dzieciństwo, szkołę 
średnią ukończył najprawdopodobniej w Gdańsku, 
następnie podjął studia medyczne we Wrocławiu. 
Uzyskanie dyplomu lekarskiego  zbiegło się z wybu-
chem I Wojny Światowej. Jako obywatel Cesarstwa 
Niemieckiego, w dodatku lekarz, został powołany do 
wojska. Następnie został żołnierzem wojsk gen. Hal-
lera, o czym 
m o ż n a 
wnioskować 
z notatki 
prasowej za-
mieszczonej 
w „Spor-
towcu Po-
morsk im”   
z dnia 15 
października 
1925 r. Au-
tor artykułu 
informuje 
o wynikach 
z a w o d ó w 
w strzelaniu 
z pistoletów 
na 25 m, 

w których dr Fitzek zajął 20 miejsce uzyskując 37 
punktów, przy nazwisku dra dopisano „Związek Hal-
lerczyków o. Toruń”.

Okres 1925 – 1939 to czas spędzony w Pelplinie, 
poświęcony pracy lekarskiej i aktywnej działalności  
społecznej i politycznej. Pelplin opuszczał z rzadka, 
z powodów osobistych lub wyjazdów służbowych.

Dr Eugeniusz Fitzek oprócz pracy w szpitalu i prak-
tyki lekarskiej  prowadzonej prywatnie, angażował 
się politycznie, społecznie i prowadził  szkolenia. 
Z informacji prasowych wiemy, że dotyczyły one m 
in. organizacji „Strzelec” i ratownictwa.

„Pielgrzym” z  14 lutego 1931 r. Autor informuje o za-
łożeniu organizacji „Strzelca” w  Pelplinie.

„Słowo Pomorskie” z 14 października 1933 r.
 
Jako lekarz działający w małym ośrodku musiał 

być obeznany z różnymi specjalnościami  medycy-
ny, był i pediatrą, i lekarzem chorób wewnętrznych, 
i onkologiem, i kardiologiem, a nawet chirurgiem, 
usunięcie karabinowej kuli z podudzia kolejarza Gar-
dzielewskiego uznano za wielki wyczyn. 

Wspomniany Tannenberg to okolice naszego Grun-
waldu koło Ostródy. Grunwald jest  dla wszystkich  
Polaków miejscem słynnej bitwy z  Krzyżakami, którą 
stoczono 15 lipca 1410 r. Dla przeciętnego Niemca 
wydarzenie to natomiast nie jest znane, ale wielu 
Niemców szczyci się zwycięską bitwą z Rosjanami 

pod Tannenbergiem. Bitwa rozegrała  się pod koniec 
sierpnia 1914 r . Wyleczony przez dra Fitzka kolejarz  
Gardzielewski z Pelplina brał w niej udział. W bitwie, 
łącznie po obu stronach,  starło się ponad 600 000 
żołnierzy. Zginęło  30 000 żołnierzy armii carskiej, 
a 92 000 wzięto do niemieckiej niewoli. Straty armii 
niemieckiej wyniosły 10 200 zabitych. 

Dr Fitzek angażował się także w prace pelpliń-
skiej Caritas, działał w Radzie Miejskiej Pelplina, 
zasiadał w Komitecie Funduszu Pracy.

Życie prywatne to ożenek  z Leokadią Błażek, 
której ojciec  dzierżawił od walichnowskiej parafii 
ziemię tzw. „księże włóki”. Leokadia urodziła dwie 
córki, wiedli spokojne życie w Pelplinie, aż do 
1939 r. kiedy to dr Fitzek otrzymał powołanie do 
polskiego wojska. Po kampanii wrześniowej dostał 
się do niewoli,  po powrocie do Pelplina został wy-
siedlony wraz z rodziną do Rypina, powodem tej 
decyzji podjętej przez Niemców było  polityczne 
zaangażowanie dra Fitzka w okresie międzywo-
jennym. Trudów zimowej przeprowadzki i zmiany 
warunków życia nie przeżyła  starsza córka.  

Po wojnie dr Fitzek pracował w szpitalach naj-
pierw w  Kartuzach, a potem w Wejherowie, zmarł 
10 stycznia 1957 r. 

Mariusz Śledź - Małe Walichnowy

Zarząd Komisja Rewizyjna
Bogdan Badziong Prezes Magdalena Olszewska Przewodnicząca
Piotr Kończewski Wiceprezes Brygida Cyrzon Członkini
Mirosław Murzydło Członek Zarządu Przemysław Morawski Członek

Eugenia pokorska-Sawczuk Członkini Zarządu

Rada Programowa (organ decyzyjny)
Ciecholewski Michał Tczew Laniecki Piotr - 

Przewodniczący Morzeszczyn

Dembek Julita Morzeszczyn Lewiński Konstanty Subkowy
Domachowska Jolanta Subkowy Frost-Guz Magdalena Gniew
Drywa Karol        
Zastępca Przewodniczącego Tczew Pustkowska Anna Subkowy

Gierszewska Krystyna Pelplin Rajkowski Artur Pelplin
Gregorkiewicz Kazimierz Gniew Urban Krzysztof Gniew
Grzesiak Krzysztof Tczew Wiórek Mariusz Pelplin

„Pielgrzym” z 13 grudnia 1938 r.

Jak co cztery lata Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało 
wyboru członków najważniejszych organów. 

Zmiany są niewielkie. Zmniejszyła się liczba członków Rady Progra-
mowej, czyli naszego organu decyzyjnego. Zarząd i Komisja Rewizyjna 
zostały wybrane w tym samym składzie. Tak niewielkie zmiany dowodzą, 
że organizacja pracuje sprawnie, a jej liderzy cieszą się pewnym poparciem.

Walne Zebranie Członków oprócz udzielenia absolutorium za ubiegły 
rok dokonało zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, a także zmiany statutu 
(zmian polega na wydłużeniu kadencji wszystkich organów do pięciu lat, 
odpowiednio do kadencji w samorządach).
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LGD na drodze samorządności i wolności
cd ze str. 1

Parzy, leczy i smakuje – potrawy z pokrzywą
cd ze str. 1

Ustawa o samorządzie teryto-
rialnym z 1990 r. stworzyła gminy 
samorządowe. To w nich wielu zna-
lazło pole do własnej aktywności, 
do kształtowania samorządności, 
do włączania innych w działania na 
rzecz wspólnego dobra. W naszych 
gminach wybrano wtedy wójtów 

i burmistrzów zamiast dotychczasowych naczelników. 
Radni pochodzili z wyborów, a nie z partyjnego nada-
nia. Samorządowcy tamtego czasu musieli mieć wiele 
wyobraźni i samozaparcia, działając w okresie zapaści 
finansowej, dużego bezrobocia i braku rozwiązań 
prawnych. Wtedy praktyka wyprzedzała znacznie 
tworzone prawo. 

W 1997 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło 
Konstytucję RP, a następnie odbyło się referendum 
konstytucyjne. Nowa konstytucja dała solidne pod-
stawy do kształtowania samorządności i aktywności 
społecznej w warunkach wolności. To w oparciu o jej 
zapisy kształtował się ustrój wolnej Polski.

W 1999 r. powstały samorządowe powiaty i wojewódz-
twa. Wybrano wtedy radnych powiatowych i wojewódz-

kich oraz starostów i marszałków. To otworzyło kolejne 
pola do rozwoju samorządności i aktywności społecznej.

W 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności po-
żytku publicznego i wolontariacie. To wtedy otworzy-

ła się nowa przestrzeń 
do działania dla sto-
warzyszeń i fundacji 
oraz działalności wo-
lontariackiej w powią-
zaniu z samorządami, 
w oparciu o programy 
współpracy. 

1 maja 2004 r. Pol-
ska została przyjęta 
do Unii Europejskiej. 
Otworzył się kolejny 
rozdział, także ważny 
dla lokalnych społecz-
ności. Jakże duże było 
ożywienie przed refe-

rendum, w którym mieszkańcy mieli się wypowiedzieć 
w tej sprawie oraz liczne akcje społeczne propagujące 
na rzecz Unii.   Znaczące środki finansowe pobudziły 
samorządy i organizacje do działania, a jednocześnie 

Zapyta ktoś, a jak ją spożywać? Do celów kuli-
narnych najlepsze są młode, wiosenne liście z gór-
nych pędów tej rośliny. Zbiera się także średno 
wyrośnięte pędy latem tak długo, dopóki pokrzywa 
nie zakwitnie. Pędy, liście należy  zalać gorącą wodą 
(nie wrzątkiem) i ostudzić. Taki zabieg sprawi, że 
liście przestają parzyć i można je spożywać nawet 
na surowo. Z pokrzywy można przygotować np. sok, 
herbatę, zupy, pasty, kluseczki, omlety, itp. Pokrzywa 
może być dodatkiem do wiosennych chłodników, 
szpinaku, surówek czy sałatek.  

 

Dziś podaję przepis na surówkę z pokrzywy

Składniki
2 garście młodych liści pokrzywy
1 mały pęczek szczypiorku
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
1 łyżka posiekanego koperku
2  jaja
5 rzodkiewek
1 łyżka oleju
sól, cukier, sok z cytryny
1 pomidor do dekoracji

Pokrzywy, szczypior, rzodkiewki umyć, odsączyć 
i drobno posiekać, dodać pokrojone jaja ugotowane 
na twardo oraz pietruszkę i koper. Wlać olej i wy-
mieszać. Doprawić do smaku solą, cukrem i sokiem 
z cytryny. Zamiast oleju można dodać 2 łyżki majo-
nezu. Dowolnie dekorować np. pomidorem i jajkiem. 

Smacznego!
Krystyna Gierszewska

Obradowała Rada Programowa
Kolejne wnioski wybrane!

Kolejny projekt KSOW
cd ze str. 1

Projekt jest dowodem na 
konsekwencję w działaniach 
partnerów dążących do 
wzmocnienia potencjału tu-
rystycznego Kociewia, w tym 
przypadku poprzez poprawę 
standardu usług turystycznych 
na Kociewskich szlakach ro-
werowych. A jest ich niemało, 
bo ponad 500 km. Natomiast 
i infrastruktura i poziom usług 
odbiegają od standardu ocze-
kiwanego przez turystów na 
dwóch kółkach.

Uczestnicy projektu, reprezentujący wszystkie sektory, będą mogli,  
poprzez pozyskane doświadczenie i wiedzę kontakty oraz bezpośrednie 
kontakty  lepiej koordynować swoje działania.

W ramach projektu założono: przygotowanie „Raportu o stanie Kociew-
skich Tras Rowerowych”, Seminarium „Kociewskie Trasy Rowerowe”, wyjazd 
studyjny na Green Velo, wydanie dwóch  publikacji: mapki „Po Kociewiu na 
rowerze” oraz broszurki „ Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich 
Trasach Rowerowych”, opracowanie Ekspertyzy „Tworzenie Miejsc Przyja-
znych Rowerzystom na KTR”, a także dwa szkolenia warsztaty. Realizacja 
zaplanowana jest na koniec lata.

Wartość podpisanej umowy to ponad 46 tys. złotych.

12 czerwca br w Tczewie obradowała Rada Programowa, czyli organ de-
cyzyjny LGD „Wstęga Kociewia”. 

W pierwszej części członkowie w głosowaniu tajnym wybrali prezydium - 
Przewodniczącym ponownie został wybrany Piotr Laniecki, a jego Zastępcą 
Karol Drywa.

W części drugiej Rada dokonała oceny 20 wniosków złożonych na 3 
nabory konkursowe i 3 grantowe.

Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wynosi 1019 850 zł
Pełna informacja o wynikach oceny i wyboru operacji znajduje się naszej 

stronie internetowej, w zakładce: Nabory.

zmieniało się nasze prawo oparte o konstytucyjne 
i unijne postawy. W tym okresie zaczęły się kształto-
wań partnerstwa lokalne, będące podstawą do utwo-
rzenia Lokalnej Grupy działania Wstęga Kociewia.

Na tej drodze samorządności, działalności orga-
nizacji i wolności, obecnych było wielu mieszkań-
ców z obszaru działania LGD Wstęga Kociewia. 
Myślę, że warto utrwalić ich pracę zaangażowa-
nie i wizję rozwoju małych ojczyzn. Czas szybko 
upływa, wielu zasłużonych, a często niedostrze-
żonych odchodzi na zawsze. Często też dawni 
przeciwnicy Konstytucji, samorządowych powiatów 
i województw oraz Unii Europejskiej, stają się dziś 
samozwańczymi bohaterami. Wydarzenia tamtych 
lat to kamienie węgielne położone pod fundament 
naszej lokalnej samorządności i wolności. Utrwa-
lajmy więc tamten czas zanim inni napiszą za nas 
historię na nowo, a takich jest coraz więcej.

Dbajmy też o samorządy którym ciągle odbiera 
się uprawnienia samorządowe, zastępując central-
nym finansowaniem i prawem uzależnionym od 
władzy państwowej. 

W tym miejscu dziękuję wszystkim samorzą-
dowcom i działaczom organizacji, za dbałość o to 
co symbolicznie otrzymaliśmy 4 czerwca 1989 r.

Bogdan Badziong
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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
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Zapraszamy do biura LGD

Kalendarium Imprez na Kociewiu Tczewskim
cd ze str. 1

Konny Turniej Rycerski im. Jana III Sobieskiego
29-30 czerwca
Gniew
Turyści, którzy zdecydują się wyprawę do Gniewu powrócą na chwilę do czasów 
średniowiecza, by na własne oczy ujrzeć rywalizujących ze sobą najlepszych 
rycerzy z całego świata. 

Festiwal Muzyczny UNDERGRAMY
12-13 lipca 
Tczew 
Jest to idealna okazja by posłuchać wielu ambitnych zespołów i solistów, stawiają-
cych często swoje pierwsze kroki na wielkiej scenie muzycznej. Oprócz debiutów 
odbędą się też koncerty zespołów Illusion czy Acid Drinkers.

5. Kociewsko-Powiślański Rajd Rowerowy
20-21 lipca
Powiśle-Kociewie 
W trzeci weekend lipca, osoby chcące aktywnie spędzić weekend na świeżym po-
wietrzu, Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE zaprasza do wzięcia udziału 
w rekreacyjnym rajdzie rowerowym, którego trasa przebiega przez dwa nadwiślańskie 
regiony: Kociewie i Powiśle. Łączy je wspólny element: most drogowy w Opaleniu. 

Święto Kociewia
1 sierpnia
Gdańsk 
Święto Kociewiaków odbywające się podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku 
jest po raz kolejny doskonałą okazją, by przejść razem z Korowodem Kociew-
skim po historycznym trakcie miasta, zapoznać się z unikalną ofertą lokalnych 
rzemieślników podczas „Unikatów z Kociewia” i zetknąć się z dorobkiem ko-
ciewskich artystów podczas Kociewie Art, które odbywa się w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury. 

VIVAT VASA! Bitwa Dwóch Wazów 1626
10-11 sierpnia
Gniew 
Jest to jedna z największych imprez historycznych w całej Polsce. Spektakl do-
tyczy XVII-wiecznej bitwy polsko-szwedzkiej, która miała miejsce w 1626 roku 
pod Gniewem. Na miejscu zaprezentowana zostanie inscenizacja tej historycznej 
walki pomiędzy armią króla Polski Zygmunta III Wazy a armią króla Szwecji 
Gustawa II Adolfa.  Jaki będzie wynik? 

Gniewski Jarmark Rzemiosł, Pokaz Kucia Artystycznego
10-11 sierpnia
Gniew
Nowa impreza w kalendarzu gniewskim, która ma stać się urozmaiceniem insce-
nizacji Bitwy Dwóch Wazów 1626. Będzie to dodatkowa okazja do zwiedzenia 
miasta i wielu stoisk z rękodziełami oraz smakowania kociewskich potraw. 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki GOSPEL
16-18 sierpnia
Gniew
Wszystkich miłośników pieśni i muzyki chrześcijańskiej gospel zapraszamy 
w sierpniowy weekend na Zamek Gniew, by po raz dwudziesty trzeci uczestniczyć 
w tym niezwykłym wydarzeniu, dzięki któremu znowu będzie można wysłuchać 
pieśni o wolności, o miłości i wierze.

22. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy
17-18 sierpnia
Kociewie
Sierpień to czas Kociewsko-Borowiackiego Rajdu Rowerowego, który ma najdłuż-
szą tradycję wśród tych organizowanych przez LOT KOCIEWIE. Jak zawsze na 
rowerzystów czeka dwudniowa wyprawa, pełna wspólnie przejechanych kilome-
trów, odkrywania Kociewskich Tras Rowerowych i turystycznych przygód wśród 
dróg leśnych, polnych, wygodnych asfaltów, ale też i trudnych piaszczystych 
kociewskich duktów… 

IN MEMORIAM XVII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego
23-24 sierpnia
Tczew 
W czasie tych dwóch dni miasto Tczew zamienia swoje barwy na czarno-białe, 
z jakimi kojarzony jest zespół Republika i Grzegorz Ciechowski. Na artystycznej 
scenie będzie można posłuchać wielu zespołów inspirujących się twórczością 
artysty i śpiewających najsłynniejsze utwory tego wybitnego muzyka. Dla wiel-
bicieli muzyki rockowej obecność obowiązkowa!

Jarmark Cysterski
14-15 września
Pelplin
Pelplin powraca do czasów cysterskich i stara się jak najlepiej odtworzyć kli-
mat tamtych lat. Wśród atrakcji turyści i mieszkańcy będą mieli okazję ujrzeć 
dziedzictwo kulturowe zakonu, tradycje oraz obrzędy Cystersów, a także dzięki 
warsztatom klasztornym poznać ich rzemiosło. Dla osób lubiących rozsmakować 
się w lokalnych przysmakach czekają  dobre napitki, jadło i nocna biesiada. 


