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Alina Jeleń 

                                      Ta wioska durch nas bierze…  

                          czyli o Koteżach – SMART wsi ,w której żyję 

Nasza wieś KOTEŻE, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo 

pomorskie to SMART kandydat w kategorii IDEA. To wieś, w której mieszkańcy mogą realizować 

swoje marzenia i plany, w której realizują szereg działań podnoszących jakość ich życia., bo to oni 

są beneficjentami wszystkich naszych lokalnych działań. Postaram się udowodnić, iż pojęcie 

„inteligentna wieś” niekoniecznie musi być ściśle związana z digitalizacją, rolnictwem, gospodarką, 

czy ekologią. Uzasadnię także, że opisane przez mnie inicjatywy promują ideę smart villages. 

Jesteśmy przekonani, iż inicjatywy wpływające na wszechstronny rozwój obszarów 

wiejskich, edukację ich mieszkańców, walczące ze stereotypowym postrzeganiem  i 

wielopokoleniową  mentalnością mieszkańców wsi są podstawą, a nawet gwarancją 

technologicznych zmian. Wierzymy, że jeśli mieszkańcy wsi będą czuli się szczęśliwi i po prostu 

będzie im się dobrze mieszkało, to chętniej zaangażują się w sprawy bezpośrednio ich nie dotyczące, 

a służące dobru społecznemu.        

 Inicjatorem wszystkich przedstawionych przeze mnie działań jest Koło Gospodyń 

Wiejskich w Koteżach,  

Koszty przeprowadzonych 

inicjatyw z reguły są niskie, 

co wynika ze wrodzonej 

oszczędności realizatorek 

(czytaj wiejskich kobiet) 

,ale także raczej skromnych 

zdobywanych dotacji. 

Łączny koszt 

prezentowanych inicjatyw  

wyniósł 6400,00 zł. i 

dotyczy okresu działań 

2018-2020.  

Wachlarz działań świadczący o naszym pretendowaniu do tytułu „smart village” jest  szeroki i 

obejmuje: 
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1. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego naszej „małej Ojczyzny” Kociewia:  

• Szerokie spectrum inicjatyw promujących obyczajowość, tradycje i zwyczaje regionu; 

• Promowanie kultury kulinarnej; 

• gwary i stroju kociewskiego 

Podczas licznych konkursów, przeglądów, 

festynów i ogólnopolskich akcji.   

2. Aktywizowanie mieszkańców Koteż;  

Kobiety w naszej wsi są motorem 

WSZYSTKIEGO.  

Koło liczy obecnie 30 członkiń , w rejestrze 

Agencji RiMR z 18 grudnia 2018 roku.. Działa jak sprawnie skonstruowana wielofunkcyjna 

maszyna, każda członkini pełni swoją rolę; jedne pieką, inne grają, rysują, śpiewają, a kolejne sadzą 

kwiatki, malują murale i przeszukują internet w pisaniu nowych projektów. Są wulkanem 

pomysłów, akumulatorem działań, no i realizatorami. 

3. Koordynacja i realizacja projektów: 

 

a) „Kabaret Starszych Pań”- warsztaty kabaretowe. 

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów kabaretowych mieszkańców Koteż , poprowadzonych 

przez satyryka z kabaretu DKD. Rozbudziliśmy kreatywność i zdolności abstrakcyjnego myślenia 

oraz nauczyliśmy się praktycznych umiejętności z zakresu sztuki i aktorstwa kabaretowego. 

mieszkańców podczas lokalnych imprez. 

 

 

 

 

 

 

 

b) „Na dwa głosy”- warsztaty wokalne i nagranie płyty z przebojami Anny Jantar 

Przeprowadzenie warsztatów wokalnych jako nowej, atrakcyjnej możliwości spędzania wolnego 

czasu na wsi; a także  stworzenie repertuaru przyśpiewek kociewskich celem ich wielokrotnych 

prezentacji na lokalnych imprezach. 
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4. Rozwój osobisty dodający pewności siebie w przekonaniu, że mieszkając na wsi nie 

czujemy się gorsi.  

• Warsztaty 

dekorowania 

stołów, 

florystyczne, 

zdrowego 

żywienia, 

psychologiczne, 

wizażu, 

prozdrowotne. 

5. Występy podczas licznych lokalnych imprez 

 

6. Innowacyjność rozwiązań podnoszących estetykę wsi; 

• Konkurs Piękna Wieś Pomorska II miejsce 2019 i II miejsce w na szczeblu powiatowym w 

2020 roku. 

• Sklep spożywczy, przystanki, murki 

pomalowane w hafty kociewskie; 
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• Umieszczenie także oryginalnych aktualnych zdjęć członkiń KGW w Koteżach. 

 

7. Innowacyjność rozwiązań podnoszących 

historyczna więź, z miejscem w którym 

żyją; 

• Stare zdjęcia z okresu 

międzywojennego, budynków i rodzin 

umieszczone na okolicznych płotach;  

• Utworzenie tablicy pamiątkowej 

zamordowanego w 1939 nauczyciela 

szkoły w Koteżach Jana 

Wróblewskiego. 
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8. Pomoc społeczna potrzebującym i działania 

międzypokoleniowe; szycie maseczek, 

pogorzelcy, pomoc uchodźcom z Ukrainy, 

współpraca ze starogardzkim hospicjum. 

  

 

9. Promocja wiejskich działań w ogólnopolskich mediach. 

• Udział w programie TVP2 „Pożyteczni.pl” 

 

                  

Zreasumujmy.  Koteże to smart village dzięki ZASOBOM LUDZKIM.  

Potencjał to  Koło Gospodyń Wiejskich -grupa niestrudzonych, kochających swoją wieś ludzi.  
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A co świadczy o naszej „inteligencji? ”  

1. Grupa mieszkańców zawsze otwartych, gotowych i pełnych pomysłów  

2. Lokalni liderzy i animatorzy płynący wraz z nurtem  oraz elastyczni na zmiany; 

3. Kreatywność i wszechstronności działań na wsi; 

4. Współpraca z lokalnymi samorządami ,bankami, organizacjami i firmami; 

5. Otwartość i wrażliwość na bieżące potrzeby mieszkańców; 

6. Dążenie do samorealizacji, stwarzanie warunków do kształcenia osobistego na terenie wsi 

oraz atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu na wsi;  

7. Wzmacnianie współpracy i solidarności lokalnej społeczności poprzez odtwarzanie 

wspólnych tradycji; 

 


