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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”. 

Tragiczny pożar 
na Nizinie Walichnowskiej

Biuletyn stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
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Wekowanie staje się trendy

Wojciechowym szlakiem 
przez Kociewie
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Zapraszamy do współpracy
Powstaje nowa strategia - dla Ciebie też!

2 czerwca br w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku została podpisana 
umowa przyznania pomocy w ramach działania 19.1 -  wsparcie przygotowawcze.

Oznacza to, że LGD „Wstęga Kociewia” rozpoczyna prace 
nad przygotowaniem nowej Lokalnej Startegii Rozwoju na lata 2021-2027. 

Wszyscy mieskańcy gmin wiejskich powiatu tczewskiego mogą wziąć w nich udział. 

Zachęcamy! To mogą być pieniądze także dla Ciebie!

Kociewie to region o bogatej tradycji, którą warto 
przypominać i utrwalać, a jednocześnie wykorzystać 
do dla celów turystycznych i promocyjnych. Na terenie 
Kociewia znajduje się wiele miejsc związanych ze św. 
Wojciechem, który w 997 r. wyruszył z Gniezna z misją 
chrystianizacyjną do Prus. Wśród historyków jest spór 
dotyczący drogi misyjnej na Pomorze. Jedni uważają, że 
z Wyszogrodu (Fordon) płynął Wisłą, a inni że wędrował 
pieszo przez Kociewie i dalej do Gdańska. Obie trasy łączy 

miejscowość Gorzędziej, gdzie znajduje się diecezjalne sanktuarium św. Wojciecha.

W sobotę 14 maja w sobotni poranek  
pożar zniszczył dach pompowni „Nadzie-
ja” w Rybakach. To smutne wydarzenie 
jest  powodem zaprezentowania czytel-
nikom Biuletynu kilku fotografii z węzła 
hydrotechnicznego w Rybakach i pom-
powni „Zgoda” w Miedzyłężu oraz przy-
pomnienia kilku najważniejszych faktów 
z historii tego niezwykłego urządzenia.

Wekowanie to jedna z metod paste-
ryzacji i konserwacji żywności poprzez 
gotowanie w szczelnie zamkniętych szkla-
nych słoikach lub butelkach. To także 
popularny sposób gromadzenia zapasów 
i przedłużania przydatności potraw do 
spożycia. Stosuje się go do konserwacji 
zarówno warzyw, owoców, mięsa jak i ryb, 
grzybów czy ziół. Wekowanie szczególnie 
popularne było w czasach, gdy zimą owoce i warzywa były niedostępne. 
I choć dziś niektórzy twierdzą, że jest to czynność zbędna, bo żyjemy 
w czasach kiedy wszystko, nawet gotowy budyń w kubeczku i porcję 
zupy w paczce, można kupić wszędzie, to moda na domowe przetwory 
wraca. Wekowanie staje się trendy.

cd. str. 3

Kampania „Ruszaj na Kociewie” 
przemierzyła Polskę!

Na przełomie maja i czerwca rozpoczę-
ła się kampania promocyjna Regionu pn. 
„Ruszaj na Kociewie – wzmocnienie marki 
regionu”, która realizowana jest przez trzy 
kociewskie Lokalne Grupy Działania: LGD 
„Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia” 
i LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” przy 
merytorycznym wsparciu Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej KOCIEWIE.

Pierwszym, inaugurującym wydarzeniem kampanii, były wyjazdy promocyjne. 
Kamper w barwach Kociewia przemierzył ponad tysiąc kilometrów w ciągu 
dwóch tygodni. Dzięki temu m.in. mieszkańcy Sopotu, Gdańska, Bydgoszczy, 
Torunia, Warszawy, Łodzi czy też Chorzowa mogli dowiedzieć się jak spędzić 
nadchodzące wakacje w naszym Regionie.

cd. na str. 2
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Kampania „Ruszaj na Kociewie” przemierzyła Polskę

Pompownia „Zgoda”

Tragiczny pożar na  Nizinie Walichnowskiej

Pompownia „Nadzieja” wyposażona jest w ory-
ginalny zestaw pompa i silnik elektryczny. Urzą-
dzenia zbudowano w 1914r w Saksoni-Anhalt. 
Zadaniem „Nadzieji” jest pompowanie wody do 
Wisły bez  względu na wysokość stanu wody 
w rzece. Woda jest tłoczona  kanałem o średni-
cy 1,2m  znajdującym się w wale. Wylew wody 
zaprojektowano na Uniwersytecie w Berlinie tak, 
aby wylewająca się woda nie niszczyła  podstawy 
wału i terenu od strony rzeki. W minionych la-
tach, po bardzo śnieżnych zimach pompa tłoczyła 

- Mieszkańcy Polski znają miejscowości takie jak Gniew, 
Pelplin czy Tczew. Wielokrotnie przejeżdżają przez nie lub 
odwiedzają je turystycznie. Jednakże nie zawsze wiedzą, 
że są one częścią Kociewia – mówi Julita Dembek, 
odpowiedzialna za wyjazdowe akcje promocyjne. 
– Dzięki akcjom prowadzonym na ulicach miast mieliśmy 
okazję nie tylko zaprosić na Kociewie, ale również przybliżyć 
odwiedzającym najciekawsze informacje na temat Regionu. 

Setki rozdanych map zarówno tych ze szlakami 
rowerowymi i kajakowymi oraz tych z atrakcjami 
turystycznymi, a także rozmowy z mieszkańcami 
odwiedzanych miast pokazują, że potencjalni 
turyści szukają na mapie Polski jeszcze nieodkrytych 
miejsc. W takim przypadku Kociewie jest dla nich 
idealnym kierunkiem do wakacyjnych podróży. 

- Wiele osób odwiedzających nasze stoisko przyznawało, 
że jeszcze nie mają konkretnych planów urlopowych, a 
wypoczynek na Kociewiu okazał się dla nich ciekawą 
alternatywą spędzenia wolnego czasu. Różnorodność i 
pełen wachlarz możliwości odpoczynku w naszym Regionie 

jest z pewnością jego największym atutem – podkreśla Julita 
Dembek. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również najnowsza publikacja wydana w ramach 
realizowanego projektu – magazyn „Kociewie – 
strefy czasu wolnego”. Zawiera on wiele ciekawych 
artykułów stworzonych m.in. przez blogerów 
podróżniczych odwiedzających Kociewie. Mnogość 
poruszanych tematów, a także atrakcyjne zdjęcia, 
które ubogacają całość, pozwoliły potencjalnemu 
turyście poznać walory Kociewia w nieco mniej 
tradycyjny sposób. Na stoisku nie zabrakło również 
gadżetów promocyjnych, którymi byli obdarowywani 
odwiedzający. Małe prezenty zawsze wzbudzały 
szczery uśmiech zarówno na twarzach starszych, jak 
i młodszych odbiorców oferty Kociewia.

Projekt współpracy pn. „Kampania Ruszaj na Kociewie 
- wzmocnienie marki regionu” (o akronimie KRNKWMR) 
realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego 
LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej 
społeczności.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partnerzy operacji: 
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”
Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

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

wodę nawet  6 miesięcy bez przerwy, w ilości 3 
tony na sekundę!

Pompownia „Nadzieja”  jest ostatnim ogniwem 
systemu hydrotechnicznego Niziny Wachnowskiej.  
Woda roztopowa, podsiąkowa i opadowa rowami 
szczegółowymi i kanałami  spływa do Kanału Gra-
nicznego, a z tego kanału w pompowni „Zgoda” jest 
w Miedzyłeżu woda przenoszona jest na wyższy 
poziom do Jeziora Pelplińskiego. Służą do tego  
2 pompy o łącznej wydajności 4 tony na sekundę. 
Pomy zbudowano w 1913 r. Z Jeziora Pelplińskiego 
wodę do Wisły tłoczy stacja pomp „Nadzieja”.

Uważam, że instytucja państwa Wody polskie, 
powinny  przystąpić do konstruowania koncepcji 
budowy nowych pompowni, 
obok starych, a te ostatnie 
otoczyć opieką Konserwatora 
Zabytków i Centralnego Mu-
zeum Morskiego, a następnie 
udostępnić do zwiedzania. 
Oczywiście w tym procesie 
nie powinno zbraknąć kon-
sultacji ze społeczeństwem.

Mariusz Śledź

Pompownia „Nadzieja”
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Wojciechowym szlakiem 
przez Kociewie

Smacznego!
Krystyna Gierszewska

Wekowanie staje się trendy

Trasa lądowa została opracowana w 1966 r. przez prof. Stanisława Miel-
czarskiego z Gdańska i ona wydaje się bardziej prawdopodobna, a ponadto 
atrakcyjna turystycznie. W jej ciągu jest wiele miejsc kultu (kościoły, ka-
plice, ołtarze) oraz bogata tradycja (legendy, podania). Proboszcz parafii 
Gorzędziej ojciec Jarosław Górka, wyszedł z propozycją utworzenia szlaku 
św. Wojciecha, który kończyłby się w tej miejscowości. Do tego pomysłu 
zachęcił historyka dr. Krzysztofa Kordę z Tczewa, a on moją osobę. Do tego 
włączyliśmy Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie z dyr. Piotrem Koń-
czewskim oraz wójta gminy Subkowy Mirosława Murzydło. 17. 06. 2021 
odbyło spotkanie w Gorzędzieju a następnie przystąpiłem do opracowania 
koncepcji szlaku, który prezentujemy w niniejszym tekście. Jednocześnie po 
kolejnym spotkaniu 24. 03 2022 r.  została przygotowana ulotka promocyj-
na szlaku, opracowana przez LOT Kociewie. W „Radio Głos” była audycja 
o szlaku z udziałem ks. J. Górki i moim, a red. Danuta Necel-Lewandowwska 
nagrała audycję do programu „Dycht Kociewie” w TVP Gdańsk. Podczas 
uroczystości odpustowych 26. 04. 2022 r. w Gorzędzieju z udziałem bpa 
Arkadiusza Okroja zainaugurowano „Szlak kultu i tradycji św. Wojciecha 
na Kociewiu”.  Obecnie w ramach LOT Kociewie gromadzimy informacje 
o szlaku i będziemy obudowywać go infrastrukturą (tablice, znaki itp.) 
oraz materiałami informacyjnymi (foldery, mapy, przewodniki). Ponadto 
szlak będzie funkcjonował w sferze medialnej na stronach internetowych 
i na facebook, a także za pośrednictwem kodów QR. W te działania będzie-
my włączać samorządy, instytucje i szkoły m.in. Szkołę Podstawową nr 8 
w Tczewie, która już w 1926 r. otrzymała imię św. Wojciecha, a także LGD 
z obszaru Kociewia. Zachęcamy osoby zainteresowane popularyzacją kultu 
św. Wojciecha oraz do współpracy i gromadzenia podań, legend i informacji 
o obiektach kultu. 

Przedstawiany szlak zasadniczo prowadzi drogą wyznaczoną przez  
prof. Mielczarskiego a w kilku miejscach zostaje prze-
kierowany do innych miejsc m.in. do Nowego i Pelplina. 
Wyznaczając go kierowaliśmy się utrwalonym kultem 
i zachowaną tradycją ludową na Kociewiu. W opisie 
przebiegu oprócz miejsc kultu i tradycji wymieniane są 
także te niezwiązane ale znajdujące się na trasie.

Bogdan Badziong 

Wraca świadomość zdrowego odżywiania i przekonanie, że nic nie jest 
w stanie zastąpić przetworów własnych, przygotowanych w domu, a co 
najważniejsze, takich bez konserwantów. Domowe wekowanie daje też 
dużo satysfakcji z samodzielnego przetwarzania żywności. Daje też dużo 
radości z posiadania własnych słoiczków – małych arcydzieł z ulubionymi 
smakołykami. 

Kiszenie jest bardzo popularnym i chyba najstarszym sposobem konser-
wowania żywności przy użyciu soli. Warzywa czy owoce dzięki zakiszeniu 
zyskują zupełnie nowe właściwości, nowy smak, są zdrowe, a przede wszyst-
kim dostępne przez cały rok. Nie od dziś wiadomo, że wszystkie kiszonki 
to naturalne probiotyki, źródło wielu witamin i składników mineralnych, są 
niskokaloryczne, wzmacniają odporność organizmu. Gdy mówimy o kiszeniu, 
to myślimy o kiszonych ogórkach lub kapuście. Ale oprócz ogórków można 
kisić niemalże wszystko np. rzodkiewkę, pomidory, marchew, fasolę, jabłka, 
stokrotki oraz dzikie rośliny takie jak podagrycznik czy kurdybanek. Dziś 
podaje przepis na kiszoną rzodkiewkę ze szpinakiem. Można też kisić samą 
rzodkiewkę. Jest przepyszna zarówno w całości jak i jako składnik surówki.

Kiszona rzodkiewka ze szpinakiem
Warzywa umyć. Szpinak pokroić, od rzodkiewek odciąć liście. Na dno słoika wkładać kolejno 

koper, szpinak, czosnek, chrzan i całe rzodkiewki. Mocno ugnieść, zaleć gorącą solanką i odciążyć 
małym spodkiem i wyszorowanym kamieniem. Kisić pięć dni w temperaturze kuchni. 

2 garście szpinaku
2 pęczki rzodkiewek
3 ząbki czosnku
2 kawałki chrzanu
1 gałązka kopru
½ litra wody
½ łyżki soli

Wszyscy uwielbiamy kiszonki
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Wizyta studyjna

Adres: 83-110 TCZEW, 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3/1

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

tel. 58 562 71 43
e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl

www.wstega-kociewia.pl

Zapraszamy do biura LGD

Kolejna edycja Dobrego Targu
za nami

Zapraszamy do współpracy
Powstaje nowa strategia

Uchwałą  Zarządu został powołany Zespół Partycypacyjny składajacy 
się z przedstawicieli wszystkich sektorów i gmin, który będzie wspomagał 
i opiniował proces powstawania nowej strategi.

Jednakże wszyscy mieszkańcy, w tym i prowadzacy działalność gospodar-
czą, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz przedstawiciele samorządów 
lokalnych mogą wziąć udział w tym procesie.

To bardzo ważne, bo im więcej osób i instytucji wyrazi swoje spostrze-
żenia tym startegia bedzie lepsza, bo bardziej zbliżona do ich oczekiwań. 

Można to zrobić poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, które 
odbędą się w każdej z gmin. Można też wypełnić ankiety, zarówno te  
on-line, jak i papierowe. 

Można  przekazywać swoje uwagi pocztą emailową.
Każdy głos ma znaczenie, każdy zostanie uważnie przeanalizowany.
Strategia wyznaczy kierunki i formy działania LGD na kolejnych 7 lat! 

5 czerwca, jak zwykle przy 
pięknej pogodzie w Okla-
skach w Stanisławiu (gmina 
Tczew) obył się Dobry Targ. 
To już 3 edycja wydarzenia, 
które z jednej strony ma 
umożliwić mieszkańcom nie 
tylko naszego obszaru zakup 
zdrowych i ekologicznych 
produktów, głównie spożyw-
czych, a z drugiej promować 
Kociewie Tczewskie. Jest też 
dobrą propozycją na kilka go-
dzin relaksu  w pięknym oto-
czeniu.

Oba te cele udało się zre-
alizować w pełni, bo imprezę 
odwiedzają coraz liczniejsi 
goście, których przyciąga nie 
tylko zdrowa żywność, ale 
i dodatkowe atrakcje w po-
staci warsztatów i koncertu.

Na początku czerwca odwiedzili nas goście z zaprzyjaźnionego  LGD 
„Morawskie Wrota” na Śląsku.

Celem była wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem bieżącej 
lokalnej strategii rozwoju jak i prac nad kolejną. 

Podczas objazdu pokazaliśmy naszym partnerom nie tylko niektóre 
z naszych projektów, ale także wybrane atrakcje turystyczne. Był spacer po 
starówce tczewskiej, wizyta w Fabryce Sztuk i Muzem Wisły, były odwiedziny 
na Zamku  i  spacer uliczkami Gniewu. Nie zabrakło też wizyty w Katedrze 
i odnowionym Ogrodzie Biskupim w Pelplinie. 

Ważnym punktem programu była dyskusja, która miała miejsce 
w gościnnych progach Fabryki Sztuk.
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