
I. Informacje podstawowe 

 

Członkowie LGR „Mòrénka” (stan na dzień 31 grudnia 2018r.): 91  

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Mòrénka” 

- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes Zarządu 

- Robert Ebertowski – Vice Prezes Zarządu 

- Andrzej Brunka (do dnia 24.05.2017r. ) – Sekretarz Zarządu 

- Stefania Majewska-Kilkowska (od dnia 24.05.2017r. ) – Sekretarz Zarządu 

- Andrzej Hinc – Członek Zarządu 

- Andrzej Penk – Członek Zarządu 

- Stanisław Trzyński – Członek Zarządu  

- Zbigniew Stanke – Członek Zarządu  

 

Komitet LGR „Mòrénka” 

Przedstawiciele sektora społecznego: 

Krzysztof Pestka – Przewodniczący Komitetu 

Andrzej Knitter 

Kazimierz Mikołajczak 

Anita Pliszka 

Ewa Szczypiorska 

Krzysztof Tyborski 

Michał Piankowski 

Beata Wiśnioch 

Natalia Landowska 

 

Przedstawiciele sektora publicznego: 

Andrzej Pollak – Vice Przewodniczący Komitetu 

Mirosław Ebertowski 

Bogumiła Ropińska 

Ireneusz Kucharski 

Andrzej Lemańczyk 



Krzysztof Gierszewski 

Zbigniew Szczepański 

Grzegorz Świtała 

Przedstawiciele sektora gospodarczego: 

Anna Lissewska – przedstawiciel sektora gospodarczego – Sekretarz Komitetu 

Dariusz Ciemiński 

Jan Jakubowski 

Karol Kroplewski 

Ryszard Olter 

Jerzy Słomiński 

Andrzej Sosiński 

Tomasz Sosiński 

Mariusz Ściążko 

Jadwiga Wierzchowska 

Zbigniew Ziemiński 

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 

  Stanisław Piesik - Specjalista ds. Funduszy Europejskich do 12/2018 

  Małgorzata Pluto-Prądzyńska - Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

  Ewelina Wenda – Specjalista ds. Funduszy Europejskich 

  Monika Kaczmarek – Doradca zawodowy do 06/2018 

  Magdalena Wirkus – Specjalista ds. projektów  

  Iwona Góral – Księgowa 

  Monika Rudnik – Księgowa 

 



Realizowane projekty w roku 2018: 

  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 

 

 „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i 

PES” – SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 „Centrum Organizacji Powiatu Chojnickiego” – Konkurs grantowy na wsparcie rozwoju 

III sektora w województwie pomorskim jest organizowany przez Pomorską Sieć 

Centrów Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Funduszem AKUMULATOR 

SPOŁECZNY 
 

 Program aktywizacji prozdrowotnej i eliminowania czynników zdrowotnych w miejscu 

pracy - w ramach Działania 05.04. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 „Pomorskie kołem się toczy do Chojnic” – dotacja Departamentu Turystyki Samorządu 

Województwa Pomorskiego 

 

 Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery Bory 

Tucholskie – w ramach PROW 

 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2018r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2018r.: 117 006,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami do roku 2017: 503 673,97 zł 

- przychody finansowe: 5 772,26zł 



- przychody z umów w ramach dofinansowania; ogółem: 1 472 140,64zł 

Ogółem przychody za rok 2018: 0 098 592,87 zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2018r.: 33 344,45zł 

- koszty finansowe : 172,62zł 

- koszty z umów: ogółem: 1 472 140,64zł 

Ogółem koszty za rok 2018: 1 505 657,71zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018:  592 935,16zł 

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. 

III. Członkostwo w organizacjach 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” jest członkiem 

następujących organizacji: 

- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

- Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich 



- Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych 

IV. Działalność Zarządu LGR „Mòrénka” 

W 2018 roku odbyło się osiem posiedzeń Zarządu. Na poszczególnych posiedzeniach 

omawiano bieżącą działalność Stowarzyszenia, przebieg i postęp realizacji poszczególnych 

projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz plany związane z realizacją kolejnych 

inicjatyw, w ramach działalności LGR. 

V. Działalność Komitetu LGR „Mòrénka” 

W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu LGR związane z oceną wniosków o 

dofinansowanie.  

W ramach posiedzeń oceniono łącznie 99 wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach 

konkursów ogłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków PO RiM 2014-2020. 

VI. Walne Zebrania Członków LGR „Mòrénka”  

Podjęte Uchwały Walnego Zebrania Członków  

W 2018 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków. 

7 czerwca 2018r.. – podjęte uchwały:  

Nr 01/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017r. i udzielenia  absolutorium 

Zarządowi 

Nr 02/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017r. 

Nr 03/2017 w sprawie: zmian w statucie 

12 grudnia 2018r. roku – podjęte uchwały: 

Nr 04/2018 w sprawie: odwołania i powołania nowych członków Komitetu Stowarzyszenia Wdzydzko - 

Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 

VII. Konferencje FARNET 

LGR “Mòrénka” w 2018 r. uczestniczyła w dwóch konferencjach organizowanych przez FARNET: 

 “Closing the Loop: Circular economy in fishing and aquaculture areas”, Saint-Jean-de-

Luz (France), 20-22 November 2018 

 FLAGs and local resource management: Vigo, 13-15 March 2018 



  



VIII. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 
 

W 2018 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.  

 

  



IX. 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. 

 

 

 

 

 

 

 Projekt realizowany jest od IX 2016. 

 Aktualnie zakończono rekrutację do projektu. 

 Łączna liczba uczestników projektu to 144 osoby. 

 Uczestnicy otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa 

dodatkowo uczestniczą w kursach zawodowych, stażach u pracodawców. 

 Projekty są realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w 

Bydgoszczy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach 

Uczestnikami naboru są osoby, 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) 

 



X. Realizacja projektu: „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji 

zawodowych dla pracowników MŚP i PES” 

Projektem objęte zostanie 340 osób pracujących z terenu powiatu chojnickiego, człuchowskiego, 

kościerskiego i bytowskiego. 

W ofercie: 

 Certyfikowane szkolenia językowe (angielski i niemiecki) 

 Kursy zawodowe (koparki, wózki itp.) 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z PTE Bydgoszcz 

 

XI. Realizacja projektu: Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu 

chojnickiego 

W ramach projektu zrealizowano szkolenia i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych 

oraz dodatkowo przeprowadzono Forum Organizacji Pozarządowych  

W ramach projektu Pozarządowy Surwiwal LGR rozpoczęła działalność COP w powiecie chojnickim. 

Celem COP jest wsparcie działalności LGR lokalnych NGO. 

 

 



XII. Promocja regionu w oparciu o walory przyrodnicze Rezerwatu Biosfery 

Bory Tucholskie 

Projekt koncentruje się na promocji rezerwatu kamiennych kręgów w Odrach 

W ramach projektu zorganizowane zostały obchody 60-lecia Rezerwatu Kamiennych Kręgów w 

Odrach 

Planowane jest wydanie albumu promującego rezerwat oraz materiałów informacyjnych dla 

turystów 

XIII. Operacje własne 

W 2019 i 2020 roku LGR planuje realizację dwóch operacji własnych, ze środków LSR, które 

obejmować będą: 

Udział w targach turystycznych 

 Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON – Poznań 

 Międzynarodowe Targi Turystyki – Katowice 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW 2019 – Warszawa 

 Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur – Łódź 

Udział w targach będzie realizowany we współpracy z Promocją Chojnic, LOT Serce Kaszub  

Na potrzeby udziału w targach przygotowane zostaną nowe publikacje i gadżety promocyjne 

W ramach operacji planowane jest również wsparcie promocji żeglarstwa poprzez zakup łódki 

typu Optymist, która będzie promować region na ważnych imprezach żeglarskich w kraju i za 

granicą 

Dodatkowo zaplanowano współpracę przy organizacji imprezy promującej –regat żeglarskich 

Planowane jest również przygotowanie 8 tablic informacyjno-promocyjnych 

 

XIV. Plany na rok 2019 

Kontynuacja realizowanych projektów 

Realizacja konkursów w ramach LSR (5 lub 6 konkursów) 

Przygotowanie i realizacja projektów współpracy 

Udział w planowanym konkursie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – 

budowanie kapitałów żelaznych – Utworzenie Funduszu Grantowego 

Uporządkowanie terenu wokół siedziby LGR 

 


