Uchwała nr WZ/ 1 /2017
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2016r.

Na podstawie § 12 ust. 2, lit. b. Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze
Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§1
Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie rzeczowe z działalności Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2016r.

§ 2.
Sprawozdanie rzeczowe z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie” za 2016r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
( podp is )

Załącznik do Uchwały nr WZ/1/2017
Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”
z dnia 23.06..2017 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA RYBACKIEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
ZA ROK 2016

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
Sprawozdanie z działalności za rok 2016
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I . Dane Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”
1. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy działania „ Pojezierze Bytowskie”.

2. Siedziba i adres
Łupawsko 12
77-116 Czarna Dąbrówka
REGON : 220922396
NIP : 842-174-29-09
Telefon : 59 822 12 50
E-mail : biuro@rlgd-pb.pl

3. Krajowy Rejestr Sądowy
Nr. KRS 0000340174
Data wpisu : 23.10.2009 r.

4. Organy Stowarzyszenia
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Rada
- Komisja Rewizyjna

5. Członkowie Zarządu:
-

Prezes - Władysław Andrzej Pędziwiatr
Wiceprezes - Tomasz Mariusz Czechowski
Wiceprezes - Rafał Mariusz Sztobnicki
Sekretarz - Teodor Rudnik
Skarbnik - Jerzy Lewi Kiedrowski

6. Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego a w
szczególności:
A. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
B. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Rybacką Lokalną Grupę
Działania „Pojezierze Bytowskie”,
C. podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich,
D. aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
E. poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
F. rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich,
G. budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem stowarzyszenia,
H. łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim,
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rozwój sektora rybackiego i minimalizacja jego zaniku,
promocja konsumpcji ryb,
różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich,
lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych,
rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska,
wspólne działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów,
promocja i rozwój wędkarstwa,
rozwijanie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami
reprezentującymi
sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi,
Q. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
R. promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego,
S. promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
T. promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;
U. promocja i rozwój turystyki i agroturystyki,
V. krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia upowszechniania kultury fizycznej
i
sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i alkoholizmowi.
W. wspieranie i rozwój innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w
sektorze akwakultury
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

II. Działalność RLGD PB w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016r.

Działalność organów:
• WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
W 2016 roku odbyło się tylko 1 Walne Zebranie Członków, na którym podjęto 10
uchwał w następujących sprawach :

Lp.

1

2

NR. UCHWAŁY

WZ/19/2016

WZ/20/2016

DATA
UCHWAŁY

CZEGO DOTYCZY

27.06.2016

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
rzeczowego z działalności Stowarzyszenia
LGR „Pojezierze Bytowskie” za rok 2015

27.06.2016

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego z realizacji budżetu
Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie”
za 2015 rok.

3

WZ/21/2016

27.06.2016

- w sprawie udzielenia Zarządowi
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie” absolutorium za 2015 rok.

4

WZ/22/2016

27.06.2016

-w sprawie przyjęcia zwrotów kosztów
poniesionych w związku z pełnieniem funkcji
w organach Stowarzyszenia RLGD
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„Pojezierze Bytowskie”.

5

WZ/23/2016

27.06.2016

- w sprawie wysokości i trybu wnoszenia
składek członkowskich oraz opłaty wpisowej
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

6

WZ/24/2016

27.06.2016

- w sprawie regulaminu Diet dla członków
Rady Stowarzyszenia RLGD „pojezierze
Bytowskie”.

7

WZ/25/2016

27.06.2016

- w sprawie regulaminu Diet dla członków
Zarządu Stowarzyszenia RLGD „pojezierze
Bytowskie”.

8

WZ/26/2016

27.06.2016

- w sprawie regulaminu Diet dla członków
Komisji Stowarzyszenia RLGD „pojezierze
Bytowskie”.

27.06.2016

- w sprawie przyjęcia Regulaminu
Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia
RLGD „Pojezierze Bytowskie”.

27.06.2016

- w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

9

WZ/28/2016

10

WZ/29/2016

• ZARZĄD
W 2016 roku odbyło się 12 spotkań na których podjęto 23 uchwały w następujących
sprawach:
Lp.

1.

2.

NR. UCHWAŁY

z/1/2016

Z/2/2016

DATA
UCHWAŁY

CZEGO DOTYCZY

14.01.2016

- w sprawie wykluczenia członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

01.02.2016

- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

3.

Z/3/2016

11.02.2016

- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

4.

Z/4/2016

23.03.2016

- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
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„Pojezierze Bytowskie”.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Z/5/2016

Z/6/2016

Z/7/2016

Z/8/2016

Z/9/2016

Z/10/2016

Z/11/2016

Z/12/2016

Z/13/2016

23.03.2016

- wprawie wprowadzenia Regulaminu Zapytań
Ofertowych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia instrukcji
inwentaryzacyjnej obowiązującej w
Stowarzyszeniu RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia systemu ochrony
danych i zbiorów obowiązującego w
Stowarzyszeniu RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych
obowiązującej w Stowarzyszeniu RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Planu
Kont obowiązującego w Stowarzyszeniu
RLGD „Pojezierze Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia Procedury Kasowej
obowiązującej w Stowarzyszeniu RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie dopuszczenia do użytkowania
programu finansowo-księgowego WF-FaKir i
programu kadrowo-płacowego WF-GANG w
Stowarzyszeniu RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

23.03.2016

- w sprawie Regulaminu Pracy Biura
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

14.

Z/14/2016

23.03.2016

- w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad
rachunkowości oraz sporządzania skróconego
sprawozdania finansowego obowiązującego w
Stowarzyszeniu RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

15.

Z/15/2016

23.03.2016

- w sprawie zatwierdzenia wzoru logotypu
Stowarzyszeniu RLGD „Pojezierze
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Bytowskie”.

16.

17.

18.

Z/16/2016

Z/17/2016

Z/18/2016

13.05.2016

- w sprawie przyjęcia deklaracji członkowskiej
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

15.06.2016

- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

21.07.2016

- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Pojezierze
Bytowskie”

19.

Z/19/2016

03.10.2016

- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

20.

Z/20/2016

12.10.2016

- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

21.

Z/21/2016

04.11.2016

- w sprawie zmian w Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”.

22.

Z/22/2016

30.12.2016

- w sprawie wykluczenia członków
zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD
„Pojezierze Bytowskie”.

30.12.2016

- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
działań celem wydzielenia działki 32
powierzchni ok 0,5 ha.

23.

Z/23/2016

• RADA
Jest organem, do którego wyłącznych właściwości należy wybór operacji do
dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
W skład Rady wchodzą :
- Sektor Rybacki ( 7 osób)
- Sektor Publiczny (4 osoby)
- Sektor Społeczny ( 4 osoby)

SKŁAD RADY
Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Przewodniczący

Grzegorz Dziewański
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2.

Z-ca przewodniczącego

Tomasz Krauze

3.

Członek

Rafał Stoltman

4.

Członek

Iwona Piecek

5.

Członek

Małgorzata Zielonka

6.

Członek

Andrzej Garstka

7.

Członek

Agnieszka Ciszewska

8.

Członek

Marcin Heron

9.

Członek

Tadeusz Pierzgalski

10.

Członek

Bożena Kacperska

11.

Członek

Ewelina Szreder

12.

Członek

Lilianna Grosz

13.

Członek

Jakub Kazimierski

14.

Członek

Piotr Kwasigroch

15.

Członek

Krzysztof Pietrzak

• KOMISJA REWIZYJNA
W 2016 roku odbyło się tylko 1 spotkanie Komisji Rewizyjnej w celu zatwierdzenia
sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” za 2015 rok.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Lp.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Przewodniczący

Marek Dulewicz

2.

Z-ca
Przewodniczącego

Bogdan Michalak

3.

Członek

Edward Braksator
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III. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :
A. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym, w tym w szczególności: seminariów,
szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, i
innych
B. organizowanie i finansowanie działań promocyjnych, w tym m.in. opracowywanie i
druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
audiowizualnych, artykułów i ogłoszeń prasowych, tworzenie stron internetowych,
organizowanie i udział w przedsięwzięciach promocyjnych takich jak festiwale, targi,
pokazy i wystawy, programy telewizyjne, radiowe, służących zwłaszcza promocji
regionu i jego tożsamości kulturowej, przygotowywanie i rozpowszechnianie
innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
C. rozpowszechnianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
D. realizację zadań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym ocena i
wybór projektów podlegających finansowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju,
E. organizowanie i finansowanie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
F. realizację i finansowanie przedsięwzięć zbieżnych z celami Lokalnej Strategii
Rozwoju,
G. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
H. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
I. wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami Stowarzyszenia,
J. ustanawianie nagród honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami
osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej zasłużonym dla celów Stowarzyszenia lub dla samego
Stowarzyszenia,
K. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
L. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn,
M. prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.
• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w roku
2016 koncentrowało się głównie na zmianach i dostosowaniu zapisów w strategii oraz
innych dokumentach dotyczących przyszłych naborów. Zmiany były spowodowane
głównie zmniejszoną alokacją oraz późnym wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.
• Administrowanie RLGD „Pojezierze Bytowskie” :
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1. Koszty administracyjne w 2016 roku obejmowały wynagrodzenie średnio dla 2,5
etatu,
2. Zarząd liczy 5 osób, w 2016 roku spotkał się 12 razy, podejmując 23 uchwały
m.in. dotyczące:
- zmian w lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”,
- wykluczenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie”,
- wyrażenia zgody na podjęcie działań, celem wydzielenia z działki nr 32, powierzchni
około 0,5 ha.
3. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby, w 2016 roku spotkała się tylko 1 raz, w celu
zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa działania „Pojezierze Bytowskie” za 2015 rok.
Pozostałe działania administracyjne, będące niezbędne do zapewnienia sprawnej i efektywnej
pracy biura RLGD PB, dotyczyły standardowych czynności takich jak :
- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prawne i eksploatacyjne,
- sprzątanie pomieszczeń
- obsługa informatyczna
- oplata za podróże służbowe
- zakup materiałów biurowych

IV. Funkcjonowanie RLDG „Pojezierze Bytowskie” w 2016 roku.
1. Edukacja Ekologiczna w sieci
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, wraz z partnerami, Lokalną
Grupą Rybacką Kaszuby, Słowińską Grupą Rybacką oraz Północnokaszubską Lokalną
Grupą Rybacką rozpoczęła realizację partnerskiego projektu pt. Edukacja Ekologiczna w
Sieci - dofinansowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Projekt jest bardzo ciekawy, innowacyjny, nowoczesny i niezwykle potrzebny,
zakłada bowiem przeprowadzenie kompleksowej i spójnej kampanii informacyjnoedukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia
w postaci aplikacji edukacyjnej oraz stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej.
Kampania adresowana jest do wszystkich mieszkańców i turystów, a samo narzędzie
edukacyjne (interaktywne gry, zabawy, komiksy) dedykowane jest uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

2. Spotkanie z przedstawicielami firmy Cross Baltica Sweden
Grupa Rybacka jest otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę. Jednym z pomysłów
rozwoju stowarzyszenia było spotkanie z przedstawicielami firmy Cross Baltica Sweden
AB.
Tematem rozmów była współpraca ze Szwecją w zakresie partnerskich projektów unijnych
dotyczących m.in. rozwoju przedsiębiorczości, wymiany doświadczeń pomiędzy Grupami
Działania oraz budowy szlaków kajakowych nienaruszających równowagi środowiskowej.
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3. Podpisanie umów na koszty bieżące i aktywizację
Ważnym momentem dla Grupy Rybackiej jest zawsze podpisanie umowy na funkcjonowanie.
Tym razem podpisywano dwie umowy na raz czyli na 2016 i 2017 rok i odbyło się to 27
stycznia 2017r. Podpisy złożyli Prezes Władysław Pędziwiatr, wiceprezes Rafał Sztobnicki
oraz sekretarz Teodor Rudnik.

4. Plan Zagospodarowania Ochronnego dla Obszaru Natura 2000
Dolina Łupawy
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” bardzo aktywnie uczestniczy w
opracowywaniu Planu Zagospodarowania Ochronnego dla Obszaru Natura 2000 Dolina
Łupawy efektem czego były organizowane spotkania oraz pisma wysłane do wójta Gminy
Czarna Dąbrówka oraz Dyrektor RDOŚ.

5. Spotkanie członków grup Rybackich
23 września 2016 roku, w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w Łupawsku odbyło
się spotkanie członków grup rybackich.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Słowińskiej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy
Rybackiej Kaszuby, Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, Lokalnej Grupy Rybackiej
„Dorzecze Łeby”, Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, Lokalnej Grupy Rybackiej
Zalew Wiślański, Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie,
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; byli też przedstawiciele gospodarzy z
Łupawska oraz przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Słupsku. Zaproszenie na spotkanie przyjęła również p. Justyna Durzyńska, Dyrektor
Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w
Gdańsku.
Zebrani wymienili się informacjami na temat Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej oraz uwagami o pracy Rybackich LGD i związanymi z nią naborami
wniosków.
Dyskutowano też o współpracy projektowej poza programem „Rybactwo i Morze”;
uczestnicy Północnego Szlaku Rybackiego omawiali wspólne projekty przedsięwzięć.
Wszyscy zadeklarowali chęć i konieczność dalszej współpracy, wymieniając się
dotychczasowymi działaniami podejmowanymi w ramach organizacji szlaku.

6. Spotkania członków Rady
Ważnym dokumentem obowiązującym RLGD PB jest Lokalna Strategia Rozwoju. To nowy
dokument wymagający ciągłego uaktualniania m.in.. wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku. W tej
sprawie odbyły się 3 spotkania członków Rady w dniach 9 czerwca, 14 lipca oraz 10
października 2017r. Radni zaproponowali między innymi zmiany punktowe stosowane przy
ocenie niektórych wniosków o dofinansowanie – przy tej okazji nie zabrakło gorącej jak
zwykle dyskusji o wskaźnikach obowiązujących wnioskodawców. Wprowadzono tez zapisy
dotyczące wpływu i rejestracji wniosków. Procedury te umożliwią sprawniejsze działanie
radnych przy ocenianiu wniosków.
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Radni dyskutowali też o konieczności szukania rozwiązań i planów działania po okresie
bieżącego programowania.

V. Wydarzenia promocyjne i kulturowe RLGD „Pojezierze Bytowskie”.
1. Wizyta studyjna Pani Boddil Nilsson
16 maja 2016 roku do Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku – siedziby RLGD
Pojezierze Bytowskie zawitała w ramach wizyty studyjnej pani Boddil Nilsson,
przedstawicielka firmy Cross Baltica Sweden AB.
Wizyta była kontynuacją rozpoczętej współpracy, Pani Bodil przyjechała już kolejny raz do
Polski aby obejrzeć dostępną infrastrukturę, ciekawe zakątki naszego regionu a także
porozmawiać o dalszych wspólnych działaniach, być może uda się wspólnie napisać jakiś
projekt. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
z Czarnej Dąbrówki Dariusz Narloch orazw-ce prezes Zarządu LGD Partnerstwo Dorzecze
Słupi Marcin Heron.

2. Goście z Francji w Łupawsku
W dniach od 12 do 17 kwietnia 2016r. gmina Czarna Dąbrówka gościła Francuzów z
zaprzyjaźnionej gminy Pontgibaud. Pośród różnych atrakcji jakie mieli okazję zobaczyć i
przeżyć znalazła się również wizyta w Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, siedzibie
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.

3. Odwiedziny seniorów
Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku odwiedziła grupa seniorów z Gminy Czarna
Dąbrówka, aby we wspólnym gronie porozmawiać, pobawić się oraz wysłuchać prelekcji na
temat potrzeby dbałości o środowisko. Wśród zgromadzonych znajdowało się dużo osób z
grupy defaworyzowanej 50+.

4. Wizyta Gości z Ministerstwa
Odwiedzili nas: pani Lidia Kacalska-Bieńkowska, główny specjalista w Departamencie
Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz pan Behnan
Thomas, redaktor Eurofish Magazine.
Spotkanie dotyczyło rozmów na temat działalności RLGD PB w poprzedniej perspektywie
finansowej oraz na co zostały przeznaczone unijne środki, jakie z tego wynikały korzyści dla
obszaru oraz jakie odnieśliśmy sukcesy.

5. Wydarzenia kulturalne na obszarze Pojezierza Bytowskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” wsparła finansowo jak i również
przekazała gadżety promocyjne na wydarzenia kulturalne takie jak :
- „Wielkie Rybobranie”, które odbyło się w dniu 11.06.2016 roku nad jeziorem wiejskim w
Czarnej Dąbrówce,
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- „Święto Pstrąga” w Budowie, które miało na celu promowanie spożywania ryb,
- obchody 70- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu.

6. Biwak dla dzieci niepełnosprawnych.
W dniach 15-17 lipca 2016 w Łupawsku biwakowali niecodzienni goście. Była to blisko 40
osobowa grupa – dzieci niepełnosprawnych z opiekunami i rodzeństwem. Namioty rozbili na
terenie Rybackiej Lokalnej Grypy Działania Pojezierze Bytowskie, która w ramach wsparcia
niefinansowego projektu, udostępniła na czas biwaku również zaplecze sanitarne i kuchnię.

7. Wystawa obrazów i zdjęć
W Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku w każdej chwili można zobaczyć wystawę
obrazów i zdjęć, odwzorowującą piękne miejsca znajdujące się na obszarze Rybackiej
Lokalnej Grupy działania „Pojezierze Bytowskie”.

8. Wernisaż malarstwa Pani Zofii Bartoszewicz
W Siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” ponad 50 osób podziwiało obrazy pani
Zofii Bartoszewicz. Artystka jest równie interesującą osobą jak jej dzieła. Uzyskała Dyplom
na Gdańskiej ASP, mówi, że dzięki temu spełniła swoje marzenia.

9. Spotkanie opłatkowe
Na zakończenie roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze
Bytowskie” odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Atmosferę świąteczną wprowadziły dzieci z Jasienia przyśpiewując Gościom kolędy i
pastorałki.

VI. Współpraca
1. Wizyta Profesorów z Danii
W dniach od 6 do 10 maja 2016 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze
Bytowskie” gościła u siebie profesorów Charlotte i Jana Schuldt z Danii. Wizyta była
kontynuacją współpracy rozpoczętej w zeszłym roku.
Profesorowie, podczas swojego wykładu, który odbył się w 9 maja Łupawsku, przedstawili
m.in. duński model edukacji ekologicznej, w którym co najmniej 20% lekcji odbywa się
podczas zajęć praktycznych w terenie lub w specjalnych laboratoriach.
W seminarium wzięło udział wielu przedstawicieli samorządów i szkół z terenu działania
RLGD „Pojezierze Bytowskie”. Wykład i następujące po nim warsztaty były niezwykle
interesujące. Uczestnicy badali między innymi stan czystości wody w jeziorze Jasień, ile
cukru znajduje się w płynach, które pijemy, próbowali wytworzyć prąd z paneli słonecznych
oraz obejrzeli przykłady fotosyntezy.
Seminarium pokazało jak ciekawe i zajmujące mogą być zajęcia z przyrody, biologii czy
ochrony środowiska a wiedza podana w ten sposób o wiele łatwiej zostaje przyswojona i
zostaje na dłużej w pamięci. Dorośli biorący udział w warsztatach z radością przenieśli się w
odległy świat swojej młodości na chwilę czując się znowu uczniem.
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2. Współpraca z innymi organizacjami
Centrum Informacji i Promocji w Łupawsku ochoczo okazuję swoją chęć współpracy i
otwartość, m.in. użyczając swojej siedziby na np. organizację Walnych Zgromadzeń. Właśnie
w Łupawsku spotkali się członkowie Stowarzyszenia Loko-motywa z Czarnej Dąbrówki.
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