
I. Informacje podstawowe 

 

Członkowie LGR „Mòrénka” (stan na dzień 31 grudnia 2016r.): 94  

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Mòrénka”: 

- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu 

- Robert Ebertowski – Vice Prezes Zarządu 

- Andrzej Brunka – Sekretarz Zarządu 

- Andrzej Hinc – Członek Zarządu 

- Andrzej Penk – Członek Zarządu 

- Stanisław Trzyński – Członek Zarządu  

- Zbigniew Stanke – Członek Zarządu  

 

Komitet LGR „Mòrénka”: 

Jan Gliszczyński – przedstawiciel sektora społecznego – Przewodniczący Komitetu 

Andrzej Pollak – przedstawiciel sektora publicznego – Vice Przewodniczący Komitetu 

Anna Lissewska – przedstawiciel sektora gospodarczego – Sekretarz Komitetu 

Dariusz Ciemiński – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Mirosław Ebertowski – przedstawiciel sektora publicznego 

Jan Jakubowski – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Grzegorz Klauza – przedstawiciel sektora publicznego 

Andrzej Knitter – przedstawiciel sektora społecznego 

Ireneusz Kucharski – przedstawiciel sektora publicznego 

Karol Kroplewski – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Andrzej Lemańczyk – przedstawiciel sektora publicznego 

Kazimierz Mikołajczak – przedstawiciel sektora społecznego 

Ryszard Olter – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Witold Ossowski – przedstawiciel sektora publicznego 

Michał Piankowski – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Anita Pliszka – przedstawiciel sektora społecznego 

Jerzy Słomiński – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Andrzej Sosiński – przedstawiciel sektora gospodarczego 



Tomasz Sosiński – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Zbigniew Szczepański – przedstawiciel sektora publicznego 

Ewa Szczypiorska – przedstawiciel sektora społecznego 

Mariusz Ściążko – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Grzegorz Świtała – przedstawiciel sektora publicznego 

Krzysztof Tyborski – przedstawiciel sektora społecznego 

Jadwiga Wierzchowska – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Beata Zblewska – przedstawiciel sektora gospodarczego 

Zbigniew Ziemiński – przedstawiciel sektora gospodarczego 

 

Komisja Rewizyjna LGR „Mòrénka”: 

Grażyna Winiecka – Przewodnicząca 

Eugeniusz Kleinschmidt – Vice Przewodniczący 

Rafał Narloch – Członek 

 

Pracownicy LGR „Mòrénka”: 

- Adam Rogala – Dyrektor biura 

- Anna Liszka – Specjalista ds. projektów 

- Ewa Lemańczyk – Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

- Sebastian Matthes – Specjalista ds. Funduszy Europejskich do 07/2016 

- Stanisław Piesik - Specjalista ds. Funduszy Europejskich od 08/2016 

- Ewelina Wenda – Specjalista ds. Funduszy Europejskich/Pracownik biurowy od 

12/2016 

- Monika Kaczmarek – Doradca zawodowy od 09/2016 

- Iwona Góral – Księgowa 

- Monika Rudnik – Księgowa 

 

Realizowane projekty w roku 2016: 

- Lokalna Strategia Rozwoju realizowana w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego 

 

- Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Chojnicach realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 



 

- „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” realizowanym w ramach Działania 5.2 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Projekty złożone w roku 2016 

- Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne – RPO WP  

- Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa – RPO WP  

- Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – PO WER  

- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2016r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2016r.: 121 996,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami do roku 2015: 347 813,88zł 

- pozostałe przychody: 2 647,82zł  

- przychody finansowe: 2 835,85zł 

- przychody z umów w ramach dofinansowania na działanie: „Koszty bieżące i 

aktywizacja” w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020; dotacja LPI; 

projekt z EFS „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”; ogółem: 484 352,69zł 

Ogółem przychody za rok 2016: 959 646,24zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2016r.: 30 722,23zł 

- koszty finansowe : 4,45zł 

- koszty z umów: dofinansowanie działania: „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach 

PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020; dotacja LPI; projekt z EFS „Wiedza i 

doświadczenie = zatrudnienie”; ogółem: 484 352,69zł 

Ogółem koszty za rok 2016: 515 079,37zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016:  444 566,87zł 

  



II. Cele Stowarzyszenia zgodnie ze statutem 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i 

gospodarczej sektora  rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego 

realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz Lokalnej Strategii 

Rozwoju,  

 

a w szczególności : 

 

 Minimalizacja zaniku sektora rybackiego. 

 Rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze. 

 Poprawa jakości  życia w społecznościach rybackich. 

 Zwiększanie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu. 

 Promocja obszaru i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

 Koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

poprzez: 

 Ochrona zasobów wodnych. 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

 Zwiększanie pojemności wodnej regionu. 

 Utrzymywanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Ochrona siedlisk. 

 Ochrona linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych. 

 Ochrona obszarów leśnych. 

 Podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu. 

 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności poprzez 

propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa. 

 Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej. 

 Rozwój zasobów ludzkich. 

 Poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR. 

 Wzrost bezpieczeństwa. 

 Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

 Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

 Prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem 

działania Stowarzyszenia. 

 Poprawa dostępu do Internetu. 

 Udostępnianie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, 

innych akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się 

działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy 

dziedzictwa architektonicznego. 

 Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. 

 Podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 



 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 

młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

 Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i 

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na 

obszarach rybackich. 

 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. 

 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz 

zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budowa małej infrastruktury turystycznej - budowa mostu i placu zabaw 

nad Jeziorem Wiejskim w Łąkim 

Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika retencyjnego w Krojantach  



III. Działalność Zarządu LGR „Mòrénka” 

 

Celem posiedzeń Zarządu było koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz 

prawidłowe wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023. 

Członkowie Zarządu reprezentowali LGR uczestnicząc w różnego rodzaju 

konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego, organizacje regionalne i krajowe. 

W dniu 23 maja 2016 roku miało miejsce podpisanie umowy ramowej na realizację 

strategii na lata 2016 – 2023.  

Z Marszałkiem Województwa 

Pomorskiego Mieczysławem 

Strukiem umowę w imieniu LGR 

podpisała Prezes Grażyna 

Wera-Malatyńska i Vice Prezes 

Robert Ebertowski.  

Dzięki Naszej wspólnej pracy  na 

realizację strategii w najbliższych 

latach przeznaczone zostanie   

3 271 000 EURO.  

I w tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla rybaków z obszaru 

działania LGR “Morenka”, bo dzięki ich zaangażowaniu i współpracy udało się 

uzyskać to wielkie wsparcie dla Naszego obszaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Działalność Komitetu LGR „Mòrénka” 

 

Podczas dwóch posiedzeń Komitetu uchwalono m.in.: 

 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR 

 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania zmian kryteriów 

Odbyły się również dwa szkolenia Komitetu podczas których Komitet zapoznała się 

m.in. z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 

września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i 

zwrotu pomocy finansowej (…) zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze” 

V. Walne Zebrania Członków LGR „Mòrénka”  

Podjęte Uchwały Walnego Zebrania Członków  

W 2016 roku odbyły się trzy Walne Zebrania Członków. 

26 II 2016r. – podjęte uchwały:  

01/2016 w sprawie powołania członków Komitetu 

15 VI 2016r. roku – podjęte uchwały: 

02/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 

03/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i udzielenia 

absolutorium Zarządowi 

04/2016 w sprawie uchwalenia zmian w statucie 

15 XII 2016r. – podjęte uchwały: 

05/2016 w sprawie zmian w statucie 

 

Uchwały w sprawie zmian statutu dotyczyły wprowadzenia możliwości pozyskiwania 

dochodu z działalności gospodarczej i rozszerzenia realizacji celów o możliwość 

utworzenia lokalnych funduszy grantowych. 

  



VI. Debata: „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jako 

narzędzie rozwoju subregionu południowego” 

 

W dniu 8 lipca w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w 

Charzykowach odbyła się debata pt.: „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

jako narzędzie rozwoju subregionu południowego”. Wziął w niej udział Wiesław 

Byczkowski, wicemarszałek poruszył zagadnienie subregionu południowego w 

województwie pomorskim. Wśród gości obecny był także poseł Jarosław Wałęsa, 

który mówił o funduszach rybackich i morskich oraz dyrektor Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Justyna Durzyńska. 

O wykorzystaniu funduszy i rozwoju lokalnych społeczności mówili także: Adam 

Rogala z LGR “Morenka”,  Sebastian Matthes z LGD „Sandry Brdy”, Robert Ebertowski 

z LGD „Stolem”, Paweł Gibczyński z LGD Ziemi Człuchowskiej. 

W trakcie debaty głos zabrał także Wicestarosta Chojnicki Marek Szczepański, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach Wojciech Adamowicz oraz 

prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Zdzisława 

Hołubowska. 

  



VII. Konferencje FARNET 

 

"Results-oriented CLLD in fisheries areas" - Helsinki, Finlandia 24-26 

maj 2016 

Seminarium zorganizowane zostało z inicjatywy Komisji Europejskiej przy wsparciu 

Fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa oraz Południowofińskiej LGR.  

Drugie międzynarodowe Seminarium FARNET "RLKS zorientowany na rezultaty na 

obszarach rybackich" odbyła się, aby: 

 dopomóc LGR przygotować lepsze strategie, korzystając ze wskaźników i 

celów typu SMART, w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów; 

 dopomóc zarówno LGR jak i IZ w przygotowaniu systemów monitorowania i w 

skutecznym nadzorowaniu realizacji RLKS (Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność) na obszarach rybackich; 

 rozpoczęcie dyskusji na temat szerszych efektów podejścia RLKS. 

 

"Boosting business along the fisheries supply chain" - Thessaloniki, 

Grecja 18-20 październik 2016 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej przy wsparciu greckiego Ministerstwa Gospodarki 

Żywnościowej i Rozwoju Wsi oraz LGR Saloniki., odbyło się trzecie międzynarodowe 

Seminarium FARNET z okresu 

programowania 2014-2020.  

Temat seminarium „Pobudzanie 

przedsiębiorczości w rybackim 

łańcuchu dostaw”.  

 Bezpośrednie wsparcie 

biznesu na obszarze 

działania LGR (programy 

rozwoju przedsiębiorczości, 

inkubatory, szkolenia i 

mentoring...) 

 Zdynamizowanie 

miejscowego łańcucha dostaw (w poszukiwaniu strategii wzrostu, nowych 

rynków, innowacji, badań i rozwoju) 

 Silniejsze zaangażowanie miejscowego sektora rybackiego, w szczególności 

rybactwa przybrzeżnego małej skali i stowarzyszeń rybackich, wsparcie 

strategicznej współpracy i partnerstw w łańcuchu dostaw. 

Seminarium odbyło  się po wizycie studyjnej - projekty w obszarze FLAG Salonik. 

  



VIII.  Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego 

 

W dniach 12-13 maja odbyła się XIII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i 

Rzecznego, której LGR “Morenka” była gościem, a zarazem prelegentem. Prezes 

Grażyna Wera Malatyńska zaprezentowała działalność LGR “Morenka” oraz walory 

turystyczne obszaru podczas prezentacji: Turystyka wodna jako markowy pro  dukt 

regionu „Między Brdą a Wdą”. 

Konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników – 35 prelegentów, a także 

dziennikarzy i żeglarzy z całej Polski, zajmujących się tematyką ochrony dziedzictwa 

wodnego. Gospodarzem wydarzenia był Chojnicki Klub Żeglarski – jeden z 

najstarszych i najbardziej zasłużonych klubów w Polsce. 

IX. Spotkanie w ramach Forum Subregionalnego Rad Organizacji 

Pozarządowych 

 

W dniu 16 czerwca 2016r. w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w 

Charzykowach odbyło się spotkanie w ramach Forum Subregionalnego Rad 

Organizacji Pozarządowych. 

Główne tematy spotkania: 

 kontynuacja prac nad elementami standardów na podstawie materiałów 

wypracowanych podczas ostatniego posiedzenia; 

 omówienie procesu wyborczego do PRDPP; 

 omówienie istotnych kwestii związanych z pracami PRDPP nowej kadencji; 

 relacja z Baltic Sea NGO Forum; 

  



X. „Logika projektowa, regranting, nowe wzory ofert i 

sprawozdań z realizacji zadań publicznych” 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” oraz 

Chojnicka Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych zorganizowała szkolenie na 

temat: „Logika projektowa, regranting, nowe wzory ofert i sprawozdań z realizacji 

zadań publicznych”. Szkolenie skierowane było do organizacji pozarządowych z 

powiatu chojnickiego i  odbyło się 9 grudnia 2016r. 

 

Prowadzącą szkolenie była Pani Magdalena Witkowska. Od 20 lat współpracująca z 

trzecim sektorem zarówno jako wolontariuszka, pracownik organizacji czy urzędnik 

samorządowy. Od 8 lat pracująca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Pomorskiego z czego od 5 lat przy Pełnomocniku Marszałka ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

XI. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z 

udziałem skarbu państwa 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Stowarzyszeniem 

Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zorganizowali kurs dla 

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. 

Kurs trwał 13 dni szkoleniowych (100 godzin dydaktycznych) i odbywał się w 

Charzykowach w siedzibie stowarzyszenia. Uczestnicy po zakończeniu kursu podeszli 

do egzaminu odbywającego  się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w 

Warszawie. 

 

  



XII. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 

Chojnicach 

 

W 2016 roku Lokalny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich przeprowadził 15 

spotkań informacyjnych, w których 

udział wzięło 250 osób. Ponad to 

pracownicy LPI przeprowadzili 20 

Mobilnych Punktów Informacyjnych, 

które odbywały się we wszystkich 

gminach objętych działaniem LPI. 

 

W ramach swojej działalności LPI brało udział w targach pracy i dniach 

przedsiębiorczości organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Chojnicach, 

Kościerzynie i Człuchowie. Specjaliści punktu uczestniczyli w roli prelegenta na 

spotkaniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Chojnicach, LGD Sandry Brdy, LGD Stolem oraz LGD Ziemi Człuchowskiej.  

XIII. Realizacja projektu: „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” 

 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w 

partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach realizują wspólnie projekt 

„Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”. Celem projektu jest poprawa zdolności do 

zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy z obszaru woj. pomorskiego i 

wzmocnienie intensywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej tych osób na 

terenie województwa do 31 sierpnia 2018r. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie kierowane do osób pozostających 

bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących do 

wszystkich następujących grup: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

 



Uczestnicy pierwszego naboru to 44 osoby bezrobotne które brały udział w 

indywidualnie dobranych kursach i szkoleniach tj.: 

 wózki widłowe,  

 opiekunka osób starszych  

 tygodniowy kurs komputerowy,  

 kurs małej gastronomii,  

 kurs z zakresu administracji biurowej (kadry i place z obsługa programu 

Płatnik) 

 

  



XIV. Promocja stowarzyszenia i obszaru działania LGR „Mòrénka”  

Strona internetowa www.lgrmorenka.pl 

 

W 2016 roku dostosowaliśmy stronę 

stowarzyszenia www.lgrmorenka.pl dla osób 

niedowidzących poprzez możliwość 

dwustopniowego zwiększenia czcionki oraz 

włączenia kontrastu czarno-żółtego. 

 

Atlas turystyczny Między Brdą a Wdą  

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się spotkanie komisji konkursu wydawniczego 

Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

Do konkursu  na wsparcie wydawnictw zgłoszonych zostało 12 wniosków. Komisja 

zdecydowała, że nasze Stowarzyszenie otrzyma I miejsce – nagroda w wysokości 

5000,00 zł. na wydanie Atlasu Turystycznego „Między Brdą a Wdą” – Stowarzyszenie 

Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „MÒRÉNKA”. 

 

 



XV. PLANY NA ROK 2017: 

 

 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – konkursy II kwartał 2017 

 Kontynuacja realizowanych projektów 

 Aplikacja o kolejne środki w ramach funduszy zewnętrznych 

 Utworzenie Lokalnego Funduszu Grantowego 

 Certyfikacja Centrum Organizacji Pozarządowych 

 Organizacja Pomorskiego Forum PROT 


