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EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

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

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja opracowana w Lokalnej Grupie Działania Wstęga Kociewia. Instytucja zarzą-
dzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi.

W tym numerze Biuletynu podsumowujemy 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w na ob-
szarze LGD Wstęga Kociewia. W tym miejscu 
chciałbym się podzielić się kilkoma refleksjami z 
minionego już czasu. 

Pamiętam początki, kiedy w zimnych świe-
tlicach wiejskich odbywały się spotkania z oso-
bami ze środowisk lokalnych, które miały chęć 
działać na rzecz wspólnot wiejskich. Te zebrania 
miały znaczący wymiar edukacyjny. Uczyły one 
odejścia od typowego kiedyś pisania błagalnych 
pism do władzy, aby „dała” na rzecz pomysłu na 
realizację zadania, tworzenia partnerstwa oraz 
pisania strategii rozwoju lokalnego i wniosków o 

wsparcie na realizacje celów lokalnych. Myślę, że te liczne zebrania, spotkania 
i szkolenia dały efekt może nieuchwytny, ale wzmacniający potencjał ludzki w 
zakresie integracji i aktywności społecznej.

Dużo pracy wymagało zakładanie Fundacji LGD „Wstęga Kociewia”, czemu 
towarzyszyło pokonywanie trudności biurokratycznych. Potem był okres two-
rzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów wiejskich powiatu tczewskiego 
i towarzyszące temu wyszukiwanie celów regionalnych i kociewskich. Jednocze-
śnie  organizowano biuro Lokalnej Grupy Działania, które ostatecznie udało się 
urządzić w budynku banku Spółdzielczego w Tczewie. 

Miałem przyjemność od założenia LGD być członkiem zarządu i mogę dziś 
wyrazić zadowolenie ze zgodnej współpracy partnerów LGD, przez te wszystkie 
lata.

LGD stała się organizacją łączącą samorządy, a jej zebrania dogodną okazją 
do spotkań samorządowców z terenu powiatu tczewskiego, co miało pozytywny 
wpływ na działalność LGD i i jej owocną współpracę z gminami i integrację 
środowisk lokalnych.  

Mile wspominam spotkanie lokalnych partnerów współtworzących LGD w 

Chmielnie na Kaszubach. Tam nawiązały się liczne więzi, trwające do dziś i 
dające efekt w postaci wielu inicjatyw na rzecz regionu. 

Kiedy z grupą liderów, także z innych regionów, byliśmy w Irlandii by zoba-
czyć jak oni wdrażają lokalne inicjatywy, okazało się, że nie jesteśmy gorsi, że o 
wiele szybciej podejmujemy działania, że tym chcemy nadrobić stracony czas.

Jak zapoczątkowaliśmy systematyczne spotkania samorządowców z terenu 
powiatu tczewskiego z lokalnymi liderami, okazało się to bardzo potrzebne 
i skuteczne. Nawiązane relacje sprawiły, że obeszło się bez sporów i wrogiej 
konkurencji, a wymiana poglądów i opinii oraz dobre rady służyły ciekawym 
pomysłom i wspólnym inicjatywom. 

LGD udało się nawiązać dobre relacje z Lokalną Organizacją Turystyczną 
Kociewie, jakże silnie wpisaną już w krajobraz turystyczny Kociewia. Wiele 
wspólnych inicjatyw łączy działaczy obu organizacji i wzmacnia potencjał. 
Efektem tego są m. in. wydawnictwa, tablice informacyjne, szlaki, filmy.

LGD starała się być też obecna w rożnych innych działaniach wykracza-
jących poza zakres Lokalnej Strategii Rozwoju. Stąd nasz udział w przygoto-
waniu o organizacji Dnia Bernarda w Pelplinie, konkurs Impulsator (wsparty 
przez wszystkie Banki Spółdzielcze z naszego terenu), współorganizacja Rajdu 
Gwiaździstego i wsparcie licznych pomniejszych inicjatyw lokalnych.

W ramach realizowanych projektów znacząco wzrosło zainteresowanie prze-
szłością tej ziemi. Wiele inicjatyw, chociaż w minimalnym stopniu nawiązy-
wało do korzeni, przybliżało postacie , wydarzenia i miejsca. To cenny wkład 
na rzecz regionu. Podobnie jak popularyzacja produktów regionalnych poprzez 
imprezy kulinarne i wydawnictwa.

Wyrażam wdzięczność wszystkim Partnerom i beneficjentom LGD, za udział 
w jej tworzeniu, wszelkie inicjatywy, poświęcony czas i wolę współpracy. Liczę 
na aktywny udział w pracach nad nową strategią i dalszą owocną współpracę.

Bogdan Badziong
Prezes LGD Wstęga Kociewia

Czas podsumowania

W 2008 r w oficjalnych dokumentach napisano: Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym 
i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze,... ma przyczynić się do aktywizacji spo-
łeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdraża-
nia lokalnych inicjatyw....
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lo-
kalne grupy działania , polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii 
rozwoju  oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, natural-
ne, kulturowe, historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 
gospodarczego i społecznego.
 
A jak działał Leader w praktyce? Czy udało sie zbudować  autentyczne  i sprawne partnerstwo podmio-
tów publicznych, społecznych i gospodarczych? Czy zrealizowano ważne i ciekawe projekty? W jakim 
stopniu udało sie zrealizować założenia Lokalnej Strategii Rozwoju? Na te pytania staramy się odpowie-
dzieć w tym numerze Biuletynu LGD.
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Zapraszam 
do biura LGD

Zarząd Fundacji:  

Bogdan Badziong- Prezes Zarządu
Piotr Kończewski- Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Błędzki – Członek Zarządu
Eugenia Pokorska -Sawczuk- Członek Zarządu
Mariusz Wiórek - Członek Zarządu

Śledź tą stronę ... bo warto www.wstega-kociewia.pl

NOWY LEADER. 
NOWE MOŻLIWOŚCI

„Umarł król, niech żyje król”. To stare powiedzenie doskonale pasuje 
do sytuacji w jakiej znalazła się Lokalna Grupa Działania Wstęga Kocie-
wia. Koniec może także być początkiem.

30 czerwca zakończy się formalnie realizacja Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednakże partnerstwo się nie koń-
czy. W marcu br. powołaliśmy do życia Stowarzyszenie, które pod tą samą 
nazwą kontynuować będzie działania na rzecz aktywizacji mieszkańców 
wsi i poprawy warunków ich życia na obszarze powiatu tczewskiego. 

Dla realizacji tego ważnego zadania niezbędne są środki finansowe. 
Można je znów pozyskać z funduszy europejskich i rządowych, ale trzeba 
spełnić pewne warunki. Musimy   przygotować  nową, dobrą Lokalną 
Strategię Rozwoju. Nie przez przypadek użyłem liczby mnogiej, bo stra-
tegia musi powstać oddolnie, czyli przy jak najszerszym udziale lokalnej 
społeczności. Mieszkańcy powinni wskazywać trapiące ich problemy i 
określać sposoby ich rozwiązania, a zespół odpowiedzialny za przygoto-
wanie strategii powinien te idee zamienić konkretne zapisy w dokumen-
tach.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 inicja-
tywa Leader nastawiona jest głównie na promowanie włączenia społecz-
nego, zmniejszania ubóstwa i rozwoju gospodarczego. W nowym Leade-
rze pojawiły się nowe, łatwiejsze w użyciu  narzędzia, które pozwolą na 
skuteczniejsze rozwiązywania zauważonych problemów.

Dlatego już dziś zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zaintere-
sowane przygotowaniem strategii. Można będzie współpracować na róż-
ne sposoby- brać udział w spotkaniach konsultacyjnych, odpowiadać na 
pytania zawarte w wywiadach i ankietach, za także  opiniować projekty 
dokumentów. To będą niezwykle ważne wskazania dla zespołu redakcyj-
nego.

Prace nad strategią rozpoczną się już latem. Szczegółowy harmono-
gram prac zostanie ogłoszony za pośrednictwem lokalnych mediów, na 
stronie www.wstega-kociewia.pl i stronach partnerów. 

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Biurem LGD Wstę-
ga Kociewia-83-110 Tczew, ul Wyszyńskiego 3; (tel.58 562 7143); lgd@
wstega-kociewia.pl

W związku z zakończeniem realizacji 
Programu Leader (oś IV PROW 2007-2013) 

na obszarze Powiatu Tczewskiego 

składamy podziękowania

Partnerom Lokalnej Grupy Działania
za aktywną współpracę

Beneficjentom
za wykorzystanie możliwości Programu Leader

członkom Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej 
za społeczną postawę

samorządom gminnym i powiatowemu 
za organizacyjne i materialne wsparcie

Bankowi Spółdzielczemu w Tczewie
za pomoc udzielną LGD Wstęga Kociewia 

i beneficjentom programu Leader

Zarząd 
LGD Wstęga Kociewia

Dołącz do  nas. Wskaż problem. 
Może razem znajdziemy jego rozwiązanie


