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Konkurs na projekt Flagi Kociewia 
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Działająca od wielu lat na rzecz Kociewia „Kasztelania Bytońska” postanowiła ogłosić konkurs na flagę 

Kociewia. A ponieważ to sprawa ważna i wspólna dla nas – wszystkich Kociewiaków – do współpracy w 

realizacji tego projektu zaproszono przedstawicieli wszystkich kociewskich samorządów, organizacji  

społecznych i pozarządowych.  

W dniu 24 maja w gościnne progi pelplińskiej Biblioteki Diecezjalnej zjechało się liczne grono             

samorządowców i działaczy regionalnych z całego Kociewia, by przedyskutować sprawę flagi Kociewia. 

W dyskusji podczas pelplińskiego spotkania doprecyzowano regulamin i powołano komisję konkursową.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu,  który znajduje 

się na naszej stronie: LGD ,,Chata Kociewia”.  

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Kociewia, by włączyli się w tę wyjątkową inicjatywę.  

 

 

Patronat honorowy nad inicjatywą objęli marszałkowie województw Pomorskiego i       

Kujawsko-Pomorskiego oraz trzech kociewskich starostów: z Starogardu Gdańskiego, 

Tczewa i Świecia. Patronat medialny to min.: TVP 3 Regionalna z Gdańska i Bydgoszczy, 

Radio PiK, Radio Głos oraz regionalna prasa. 



 

 

W związku z pracami nad tworzeniem 

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  

2021-2027, serdecznie zapraszamy 

wszystkich mieszkańców,  

przedsiębiorców, przedstawicieli  

organizacji pozarządowych, samorządów 

oraz sołtysów na konsultacje społeczne.  

Poniżej przedstawiamy terminy             

najbliższych spotkań oraz pełny            

harmonogram konsultacji społecznych w 

Gminach obszaru LGD „Chata Kociewia". 

Liczymy na Państwa aktywność, która ma 

kluczowy wpływ na rozwój obszaru. 

Lubichowo: 12.07.2022 r.                   

GOK w Lubichowie, godz. 17:00 

Czarna Woda: 13.07.2022 r.                 

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w 

Czarnej Wodzie, godz. 17:00 

Osieczna: 14.07.2022 r.                         

Sala widowiskowa w Osiecznej,  

godz 17:00 

Osiek: 19.07.2022 r.  

Gminna sala obrad, ul. Wyzwolenia 25a, 

godz. 17:00 
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Konsultacje społeczne  



Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 3/2022 
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Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” informuje, że planuje realizację operacji własnej w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

EKO GOSPODYNI – ogłoszenie o konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się 

nie marnuje” 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół 

Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”.   

Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony 

klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu.  

Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie 

wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.  

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych 

w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej  

w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób    

wprowadzać we własnych domach.  

Zasady konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Odkrywanie uroków Kociewia z blogerami 

 

W ramach projektu współpracy, u progu wakacji Kociewie odwiedzili blogerzy z Kasa i  Paweł - 

podróże w sieci oraz Anita i Paweł z bloga: 101CountriesBefore50. Odkrywają oni uroki Kociewia 

we współpracy z LGD „Chata Kociewia", LGD „Wstęga Kociewia" oraz LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego". Ich wnikliwe spojrzenie na Kociewie daje niesamowity efekt, który prezentują na  

swoim fanpage i blogu. 
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 Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj 
Lokalnie XII-2022 

Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII-2022 
  

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Przyznana kwota dofinanso-

wania 

1. Kociewskie rozmaitości Stowarzyszenie REKORD – Pozy-

tywnie Aktywni 

4 400 

2. Międzynarodowy patchwork Inicjatywa DL 6 000 

3. Integracyjny Turniej Bocci Starogard 

Gdański 

Stowarzyszenie Sportowo – Reha-

bilitacyjne START-ON 

2 000 

4. Młodzieżowa Szkoła Rozwoju dla 

Ukrainy i nie tylko! 

Stowarzyszenie POZYTYWNI 6 000 

5. O planetę dbamy – lasy sprzątamy a 

deszczówkę zbieramy 

Inicjatywa DL 6 000 

6. EkoKociewie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

Grodzisko Owidz – Grupa Miłośni-

ków Słowiańszczyzny 

6 000 

7. Hortiterapia – wspólnie sadzimy, 

podlewamy i czas wspólnie spędza-

my 

Kociewiacy dla Hospicjum 5 700 

8. Kuźnia kreatywności Gminna Biblioteka Publiczna w 

Osiecznej – Kreatywni Łosieczacy 

4 400 

9. Młodzież nie ryba, głos ma! Kociewskie Stowarzyszenie Eduka-

cji i Kultury „Ognisko” – Młodzieżo-

wa Rada Powiatu Starogardzkiego 

6 000 

10. Reanimujemy świetlice! Biblioteka Publiczna w Kokoszko-

wach – Szalone świetlicowe 

6 000 

11. Nietypowe Roszady Fundacja Słoneczna Galeria 5 970 

12. My i sąsiedzi zza miedzy KGW Sumin 5 500 

13. Warsztaty plastyczne „Poznaj Polskę 

i Ukrainę przez rękodzieło ludowe” 

PSP w Zelgoszczy – Rada Sołecka 

Wsi Zelgoszcz 

4 000 

14. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Biblioteka Publiczna w Kokoszko-

wach – Przyjaciele biblioteki 

4 500 

15. „Drzwi do lasu” – Lasacy z młodzieżą 

dla uchodźców 

KGW Osieczanki 

  

4 650 

16. Spotkania ze sztuką Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 

Rokocińskie Anioły 

3 770 

17. ZIELONO NAM 2 Powiatowa i Miejska Biblioteka w 

Skórczu – KGM w Skórczu 

3 000 
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Konkurs dla młodzieży „Moja Wizja Zero” 

Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny — ruszyła nowa edycja konkursu dla młodzieży „Moja 

Wizja Zero”. Konkurs oddający głos młodzieży, która poprzez krótkie filmy może promować bezpiecz-

ne zachowania w rolnictwie, z podkreśleniem tego, jak ważna jest rola rodziny rolniczej w kształtowa-

niu ochrony życia i zdrowia na wsi. Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2022 r. Po więcej 

szczegółów zapraszamy na stronę konkursu: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/

moja-wizja-zero/. 

Eko akcja zrealizowana w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 

W dniu 20.07.2022 r. odbyła się "Akcja dla ziemi-sprzątanie świata", Ekosprawni 2022'. Projekt był reali-

zowany w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny ze środków Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz powiatu starogardzkiego przez niedawno powsta-

łe Stowarzyszenie "Rokocińskie Anioły". Inicjatywa ta pokazała jak ważne są takie przedsięwzięcia, 

uczulające wszystkich na dbanie o środowisko. Ilość zebranych śmieci pokazuje jak dużo w tej przestrze-

ni trzeba nadal robić. Należy edukować poprzez takie działania, pokazując naganne zachowania ludzi, 

którzy zaśmiecają bezkarnie przestrzeń, z której wszyscy korzystamy. Po wspólnym sprzątaniu            

Rokocińskiego lasu odbyło się biesiadowanie, a punktem kulminacyjnym było wręczenie pamiątkowych 

statuetek oraz upominków dla uczestników. 

Zajęcia z hortiterapii realizowane w ramach programu „Działaj Lokalnie XII” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Od sierpnia 2022 roku trwają zajęcia z hortiterapii, czyli metody terapii wykorzystującej ogrody w 

pracy z pacjentami. Projekt realizowany jest przez Fundację Kociewiacy dla Hospicjum  

polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu. Podczas zajęć 

podopieczni hospicjum sadzą zioła, warzywa i kwiaty, tworzą zielniki z wychodowanych kwiatów i 

ziół oraz przyniesionych przez wolontariuszy roślin z ogrodów.  

https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/
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Spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty - podejmowanie działalności gospodarczej 

Dnia 05.08.2022r. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” zorganizowała spotkanie online dla   

beneficjentów realizujących projekty w ramach naboru na rozwój przedsiębiorczości przez podejmowa-

nie działalności gospodarczej. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja dotycząca prawi-

dłowej realizacji operacji oraz omówiony został wniosek o płatność.  

„Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” - spotka-

nie ogólnoinformacyjne 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Lokalna Grupa Działania  ,,Chata Ko-

ciewia” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-

morskiego zapraszają do udziału w Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług 

społecznych i  ich deinstytucjonalizacji”,które odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku w Sali Okrą-

głej im. L. Bądkowskiego budynku UMWP (parter), przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w godzinach 

10.00-15.00. Szczegółowe informacje, w tym agendę spotkania oraz formularze rejestracyjne dostępne 

pod linkiem: https://bit.ly/3AOclzS. 

„Instrumenty zwrotne jako alternatywa w pozyskaniu kapitału dla firm” – webinar online 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku organizuje w dniu 6 wrze-

śnia br. w godzinach 10:00-12:00 na platformie zoom spotkanie online pt. „Instrumenty zwrotne jako 

alternatywa w pozyskaniu kapitału dla firm”. Na wydarzeniu będziemy mówić jak firmy z woj. Pomor-

skiego mogą pozyskać pożyczki na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, licencji, materiałów, to-

warów, koszty bieżące lub poszukują pewnej opcji zabezpieczenia kredytu. 

https://bit.ly/3AOclzS


                                                                                    
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 
 
 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną 
Grupę Działania „Chata Kociewia”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji „PROW 2014-2020. 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„CHATA KOCIEWIA” 

UL. RZECZNA 18  
NOWA WIEŚ RZECZNA 

83-200 STAROGARD GDAŃSKI  
 
 

TEL. /FAX: 58 560 18 82 
TEL. KOM: 531 531 788 

WWW.CHATAKOCIEWIA.PL 
E-MAIL: BIURO@CHATAKOCIEWIA.PL 


