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Szanowni Państwo,  
 
Jesteśmy w trakcie pracy nad kolejną Lokalną Strategią Rozwoju naszego obszaru. Będzie ona dla nas 

nie lada wyzwaniem, gdyż po raz pierwszy obok środków z Europejskiego Funduszu Rolnego wdrażać  

będziemy projekty finansowane z polityki spójności. 

W okresie od czerwca do października odbyliśmy szereg spotkań w poszczególnych gminach spotykając 

się z mieszkańcami (materiał ze spotkań dostępny jest na stronie internetowej 

LGD ,,Chata Kociewia”). Dzięki temu mogliśmy poznać potrzeby i problemy obszaru.  

Z pewnością przyczyni się to do lepszego zaprogramowania wsparcia na nadchodzące lata. 

Według szacunków nasza strategia może osiągnąć wartość 6 057 376 euro, z czego: 

• 2 750 000 euro pochodzić będzie z Programu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 

• 3 307 376 euro pochodzić będzie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. 

Oznacza to, że w nadchodzących latach będziemy mogli przeznaczyć na rozwój obszaru blisko  

dwukrotnie większe środki niż obecnie.  

Nowa strategia to nowe uwarunkowania prawne, konieczność dostosowania pomysłów na rozwiązanie  

problemów i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb do wytycznych instytucji zarządzających programami. 

Widzimy, że ta nad którą pracujemy będzie znacząco różnić się od obecnej.  

W ramach nowej LSR z części finansowanej przez program regionalny wspierać będziemy: 

- rozwój OZE (magazyny energii),   

- rozwój infrastruktury turystycznej (publiczne kąpieliska),  

- ochronę bioróżnorodności (ochrona na obszarach cennych przyrodniczo), 

- infrastrukturę społeczną i usługi społeczne - rozwój usług społecznych (opieka nad osobami  

niesamodzielnymi, usługi opieki wytchnieniowej, opieka nad seniorami, wsparcie osób wychodzących  

z kryzysów psychicznych, bezdomności, uzależnień, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej). 

Natomiast z części finansowanej przez program strategiczny dla WPR w LSR znajdą się środki dla: 

- rolników na podejmowanie działalności pozarolniczej w formie agroturystyki, zagród edukacyjnych, 

- przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą (tutaj jesteśmy zobowiązani określić 

branże jakie będziemy wspierać), 

- organizacji społecznych na działania związane z animacją i integracją społeczną, 

- samorządów. 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej nowej strategii, piszcie do nas o swoich pomysłach,  

o tym czego w strategii według  Was nie może zabraknąć. 

 

Do usłyszenia  

Ewa Czeplina - Prezes Zarządu LGD „Chata Kociewia” 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Chata Kociewia” 



W dniach 26-27.10.2022 r. w uroczym miejscu 

Stare Polaszki 13 członkowie Rady, Zarządu 

oraz Komisji Rewizyjnej LGD ,,Chata  

Kociewia” wraz z pracownikami biura spotkali 

się, by pracować nad Nową Lokalną Strategią 

Rozwoju na lata 2021-2027 dla obszaru  

LGD „Chata Kociewia " oraz nad sposobami  

komunikacji. 

 

 

W ramach kampanii promocyjnej Kociewia, realizowanej przez trzy kociewskie LGDy: Lokalna Grupa 

Działania "Chata Kociewia", Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego",  

Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" powstał film pt. ,, Kociewie Łagodna Kraina”, który jest 

dostępny w serwisie Youtube. Produkcja została powierzona firmie Nowak Travel Media Marketing,  

czyli Annie i Marcinowi Nowakom z bloga Wędrowne Motyle. Współpracowali z nimi Karol Werner 

(Kołem się toczy) oraz Bartosz Pudełko (Chcesz film?).  

Pod koniec wakacji Kociewie w ramach 

projektu współpracy odwiedziła  

rodzinka z Ready for Boarding.  

Na ich stronie dostępny jest opis  

wycieczki po naszym regionie, pełen 

ciekawostek i oryginalnych zdjęć.  
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Spotkanie dotyczące Nowej LSR 

Klip promujący nasz piękny region  

Kociewie – co warto zobaczyć? 



Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” w dniu 12 października 2022 r., o godz. 10:00 zorganizowała 

spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach naboru wniosków na rozwój  

przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej. Na spotkaniu przedstawiono  

prezentację dotyczącą prawidłowej realizacji operacji oraz omówiono wniosek o płatność. 

Spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty 
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Projekt ,,Oswoić nieznane” 

W dniu 05.09.2022 LGD „Chata Kociewia” 

reprezentowana przez Panią Prezes - Ewę  

Czeplinę podpisała umowę z Wojewodą  

Pomorskim - Panem Dariuszem Drelichem na 

realizację projektu „Oswoić nieznane”.  

Projekt ten zakłada prowadzenie punktu  

doradczego dla uchodźców, kursy języka  

polskiego oraz doradztwo zawodowe.  

Bardzo ważnym punktem jest też wsparcie dla 

osób pomagających.  

Pomorskie Święto Plonów w Debrznie 

W dniu 17 i 18 września 2022 r. odbyły się dożynki  

wojewódzkie w Debrznie.  

Były tam między innymi koncerty, konkursy, specjały 

pomorskiej kuchni, lokalne rękodzieło oraz stoisko  

Powiatu Starogardzkiego, które wspierała LGD „Chata 

Kociewia". 

Do Debrzna zjechali przedstawiciele całego Pomorza, 

prezentujący lokalną kulturę, tradycję oraz  

bogactwo kulinarne całego regionu. Dożynki to  

wspaniała okazja do pokazania dziedzictwa  

kulturowego regionu poprzez kultywowanie lokalnego 

folkloru. 
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Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich wspominający  

Katarzynę Wieczonkowską 

W sobotę 15 października 2022 r. w Bobowie odbył się Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich. 

Była to impreza pełna zabaw, konkursów, tańca, pysznego jedzenia i innych atrakcji. Wydarzenie to miało 

szczególny charakter, ponieważ wspominano na nim zmarłą przed kilku laty,  Kasię Wieczonkowską. 

 

W dniu 29.10.2022 r. w Sali Kryształowej  

w Starogardzie Gdańskim odbyło się  

wydarzenie Rock for Ukraine, czyli terapia 

przez muzykę. Jest to program wspierający 

dzieci z Ukrainy, które uciekły w różne  

zakątki świata przed wojną z Rosją.  

Program prowadzony jest przez piosenkarza 

i autora tekstów Briana Allana.  

„WSTAŃ” to flagowy utwór Programu - 

nagrywany i wykonywany przez wybitnych  

muzyków, a co ważniejsze przez dzieci  

z całego świata, którzy śpiewem  

solidaryzują się z dziećmi z Ukrainy.  

Partnerem Programu jest Żywiecka  

Fundacja Rozwoju. 

 

Rock for Ukraine 



12 września 2022 r. odbyło się Seminarium ,,Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług  

społecznych i deinstytucjonalizacji", zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

UMWP, Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Lokalną Grupę Działania „Chata  

Kociewia". Podczas wydarzenia dyskutowano na temat projektowania usług społecznych w kontekście 

przejścia z opieki instytucjonalnej do środowiskowej oraz o roli, jaką w tym procesie odgrywać będą  

samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej. 

W pierwszej części seminarium zaprezentowano główne założenia i rekomendacje Strategii Rozwoju 

Usług Społecznych - polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.). Podkreślono, że 

deinstytucjonalizacja to odpowiedź na obecne problemy społeczne, takie jak starzenie się społeczeństwa 

czy stan zdrowia psychicznego młodzieży, która jednocześnie zapewnia możliwość wyboru sposobu  

życia i maksymalne wykorzystanie aktywności społecznej.  Przedstawiono także jak wygląda rozwój 

usług społecznych w województwie pomorskim w kontekście realizacji Strategii Rozwoju  

Województwa Pomorskiego 2030, Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 

zdrowotnego i wrażliwości społecznej oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.  

Kolejną część wydarzenia rozpoczęto prezentacjami dobrych praktyk w obszarze realizacji usług  

społecznych świadczonych przez PES/PS.  

Ostatnim punktem seminarium był panel ekspercki dotyczący szans i wyzwań w zakresie planowania 

usług społecznych. Dyskusję poprowadziła Pani Ewa Czeplina z LGD „Chata Kociewia", a udział w niej 

wzięli przedstawiciele JST i NGO z terenu województwa pomorskiego. 

 

 

 

 

Z po-
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Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych  

i deinstytucjonalizacji" 



W dniach 20-22 października 2022 r. w Hotelu Victoria w Bolszewie odbył się zjazd działaczy  

pomorskich organizacji pozarządowych, liderów animacji społecznej oraz przedstawicieli samorządów i 

środowisk biznesowych. Jest to najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu  

skoncentrowane na tematyce działań społecznych realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów. 

Program PFIPu, tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, 

aby poruszały trzy kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla  

budowania relacji z pozostałymi: stabilność, 

przyszłość i współpraca. Celem forum była nie 

tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim 

wymiana doświadczeń i dobrych praktyk  

międzysektorowych oraz wypracowanie  

wytycznych na przyszłość. 
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Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 



W dniu 13.09.2022 r. ruszyły pierwsze warsztaty z projektu "ZIELONO NAM 2". Poprowadziła je Pani 

Magdalena Nastała - właścicielka ,,Kwiaciarnia Weronika”. Podczas warsztatu uczestniczki zostały  

podzielone na dwie grupy i wykonały śliczne wianki ozdobne na drzwi. Pani Magda oprócz przekazania 

wiedzy na temat ich wykonania, "sprzedała" paniom sposoby na storczyki (żeby kwitły), na róże (żeby  

długo były świeże) i tulipany (od koloru zależy ich trwałość).  

Kolejne warsztaty, które odbyły się w dniu 13.10.2022 r. poprowadziła Pani Bogumiła Katarzyna  

Rogowska. Tym razem panie uczyły się jak ozdabiać dania. Ze zwykłych marchewek, jabłek, papryk i 

cukinii wyczarowały przepiękne dekoracje.  

 

W dniach 13 i 14 września 2022 r. odbyły się 

warsztaty dla chętnych uczniów 4 szkół  

naszego powiatu na temat komunikacji, które 

poprowadziła Pani Magdalena Dittmer.  

Po odbyciu warsztatów uczniowie wrócili do 

swoich szkół, aby przeprowadzić spotkania  

społeczności szkolnej z dyrekcją na temat 

zmian, jakich uczniowie potrzebują w swojej 

placówce. Każdy mógł wypowiedzieć się na 

nurtujący go temat, a podejmowane  

zagadnienia prowadziły do ożywionych dyskusji.  
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,,ZIELONO NAM 2" - Projekt realizowany w ramach programu ,,Działaj Lokalnie” 

,,Młodzież nie ryba - głos ma” – Projekt dofinansowany w ramach programu  

„Działaj Lokalnie” 



Kociewska wieś to miejsce, gdzie przez wiele 

lat kultywowano tradycje, które nierozłącznie 

łączy się z rokiem obrzędowym. Niestety 

przez lata, zwyczaje te, zostały zapomniane. 

Aby przypomnieć je, a także zapoznać z nimi 

młode pokolenie Kociewiaków Lokalna  

Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  

realizuje projekt „Na Kociewiu rok cały…- 

zapomniane obrzędy kociewskiej wsi”. Projekt 

ten został dofinansowany ze środków  

Narodowego Centrum Kultury w ramach  

programu ETNO Polska. Pierwszym  

elementem zadania było zebranie materiałów 

na temat obrzędów, które kiedyś były  

kultywowane na wsiach, a następnie  

w przystępny sposób przekazanie wiedzy  

młodzieży. Dzięki warsztatom  

poprowadzonym z młodzieżą mieli oni okazję 

dowiedzieć się jak wyglądały m.in. żniwa czy 

też zaduszki na Kociewiu. Był to pierwszy etap projektu. W kolejnym młodzież oraz  

osoby z regionalnych zespołów folklorystycznych wzięły udział w nagraniach filmowych, które odbyły się 

w Muzeum Park Etnograficzny we Wdzydzach. To właśnie tam, w jednej z chałup pochodzących  

z Kociewia aktorzy odegrali scenki dotyczące roku obrzędowego. Nagrany materiał zostanie  

zmontowany, a następnie przetłumaczony na Polski Język Migowy. Gotowe filmy będą dostępne dla  

szerszej publiczności w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.etno.kociewie.eu.  

Będą służyć jako materiał dydaktyczny dla nauczycieli oraz regionalistów, którzy będą mogli  

wykorzystywać go podczas prowadzenia lekcji i wykładów. 
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„Na Kociewiu rok cały… - zapomniane obrzędy kociewskiej wsi” 



„Drzwi do  lasu" - lasacy z młodzieżą dla uchodźców jest to projekt zakładający integrację z uchodźcami  

z Ukrainy. W ramach projektu odbywają się m.in. integrujące warsztaty kulinarne z Paniami z Ukrainy,  

podczas których został zrobiony m.in. barszcz ukraiński, bambuszki, pielmieni, karkówka marynowana 

pieczona z ziemniakami w mundurkach, kompot z suszu owocowego. Dzięki temu projektowi powstał też 

„przepiśnik", czyli zbiór różnych przepisów na dania polskie i ukraińskie. 

 

 

 

Z 

poradnika NGO 
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„Drzwi do lasu" - lasacy z młodzieżą dla uchodźców – Projekt w ramach Programu 

„Działaj Lokalnie” 



Odbyły się już pierwsze warsztaty w ramach projektu  

"Nie wyrzucaj, wykorzystaj!" realizowanego przez Bibliotekę 

Publiczną w Kokoszkowach. Zrobiono przedmioty użytkowe, 

takie jak karmniki dla ptaków, wieszaki na telefony i  

pojemniki na kredki czy inne przyrządy, a to wszystko z  

powtórnie wykorzystanych odpadów! Można było też spotkać 

i porozmawiać z Panią Wójt Magdaleną Forc-Cherek.  

Tym razem zapraszamy: 

22 listopada 2022 r. – Eko meble 

6 grudnia 2022 r. - Eko ozdoby 

 

 

 

Zajęcia z arteterapii, czyli terapii przez sztukę odbywają 

się w ramach projektu „Kociewskie Rozmaitości”,  

realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Stowarzyszenie Rekord oraz licznie zaproszonych do 

udziału partnerów. W ramach projektu odbywają się  

warsztaty rękodzieła, dziennikarskie oraz kulinarne. 

Warsztaty owocują pięknymi wytworami sztuki  

użytkowej, lepszym poznaniem tradycji regionu.  

Uczestnicy warsztatów zobaczyli także jak wygląda  

praca w radiu, mieli również okazję sprawdzić swoje 

możliwości przed mikrofonem. Na warsztatach kulinarnych poznają kuchnię regionalną, zarówno od  

strony teoretycznej, jak i praktycznej. A już niedługo, bo 22.11.2022 r. o godz. 11:00 w Sali  

konferencyjnej mieszczącej się w budynku dworca PKP w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kolejowej 5 

odbędzie się piknik, na którym zaprezentowane zostaną wszystkie warsztaty, które odbyły się w ramach 

projektu „Kociewskie Rozmaitości”. 
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„Nie wyrzucaj, wykorzystaj!” - Eko warsztaty w ramach Programu  

„Działaj Lokalnie”  

Kociewskie Rozmaitości – Projekt realizowany w ramach programu  

,,Działaj Lokalnie” 



                                                                                    
 
 
 
 

„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 


