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Spotkanie Analityczno – Refleksyjne

21 lutego 2019 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Bytowskie” w Łupawsku odbyło się spotkanie analityczno-refleksyjne.

Jego celem było podsumowanie minionego roku, przeprowadzonych naborów, zapoznanie z 

wykonalnością wskaźników i zgłoszeniem uwag o funkcjonowaniu Grupy oraz Biura, a także 

spostrzeżeń o bardziej ogólnym charakterze.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Bytowski Leszek 

Waszkiewicz oraz wójtowie i przedstawiciele okolicznych gmin.

Wszystkich powitali Dyrektor Tomasz Krauze i Prezes Stowarzyszenia p. Władysław Pędziwiatr.

Dyrektor przybliżył założenia Strategii oraz zaprezentował cele i wskaźniki Lokalnej Strategii 

Rybackiej .Był też czas na oceny, pytania i wnioski dotyczące aktualnych naborów i działań na 

przyszłość.



Spotkanie z przedsiębiorcami
W dniu 28. 02. 2019 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym w Bytowie nt.: 

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco 

skorzystaj!” zorganizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Słupsku.

Spotkanie obyło się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w 

Bytowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców.

Mieliśmy możliwość zaprezentowania prezentacji dotyczącej możliwości pozyskania 

dotacji przez przedsiębiorców w konkursach zaplanowanych do ogłoszenia w 2019 roku 

przez nasze stowarzyszenie.

Poniżej link do prezentacji.



Wizyta gości ze Skandynawii

28 marca zaszczycili nas wizytą goście z krajów skandynawskich. 

Była to grupa producentów ryb, która chciała poznać naszych przedsiębiorców trudniących się 

hodowlą ryb.

Wśród gości był także przedstawiciel samorządu, który zajmuje się przywracaniem zaginionych 

gatunków ryb w Szwecji. Oprócz gości z Szwecji, Finlandii i Norwegii gościliśmy także 

hodowców ryb z naszego rejonu RLGD – Pojezierze Bytowskie. Nie zabrakło także 

przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i powiatowych.

Goście obejrzeli Reportaż dokumentalny poświęcony Sektorowi Rybackiemu Pojezierza 

Bytowskiego oraz prezentacje multimedialną o hodowli Suma w naszym rejonie.

Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się dania rybne przygotowane przez naszych rybaków.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją i wspólną wymianą doświadczeń z naszymi 

hodowcami ryb.



Współorganizacja  III Ogólnopolskiego  Towarzyskiego Spinningowego 

Turnieju Trzech Jezior Parami z Łodzi.

W dniach 02-04 2019 roku na jeziorach Głębokie II, Dźwierzno i Starzno odbył się III

Ogólnopolski Turniej Trzech Jezior. Wszyscy chwalili organizację, wielu wędkarzy było

zaskoczonych obfitością ryb. Zgodnie ze zwyczajem i zasadami tych zawodów, po

wyłowieniu i zmierzeniu oraz zapisaniu wyników przez sędziów, wszystkie ryby

„wracały” do wody.



Współorganizacja dwóch imprez dla osób niepełnosprawnych 

w gminach Miastko i Czarna Dąbrówka 

pn.: „Wędkowanie osób niepełnosprawnych - Wielkie Rybobranie” 

oraz „Wędkowanie osób niepełnosprawnych – Dzień z Wędką”
W ciepłą, słoneczną sobotę jak co roku w okolicach Dnia Dziecka tj. w dniach 7 i 8

czerwca 2019 r. nad jeziorami w Czarnej Dąbrówce i Głębokim w Świeszynie

(gmina Miastko) odbywały się imprezy w których udział osoby z różnym stopniem

niepełnosprawności. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich

udział ponad 50 osób z czego większość stanowiły dzieci i młodzież. Oprócz

samego wędkowania były też atrakcje w postaci zabaw integracyjnych i konkursów

z nagrodami. Całość tradycyjnie zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek.







Pomoc  przy prowadzeniu szkółki wędkarskiej

W dniach 2-3 sierpnia 2019r. rozpoczęły się warsztaty dla dzieci i młodzieży,

którzy chcieli rozpocząć naukę sztuki wędkarskiej. 32 osoby spotkały się w

Stanicy Wędkarskiej nad jeziorem Jeleń w Bytowie, aby dowiedzieć się jak

uzbroić wędkę, jakie zawiązać węzły, co umieścić na żyłce i w jakiej odległości by

ostatecznie móc stanąć nad wodą i spróbować złowić swoją pierwszą rybę.

Sprzęt do łowienia zakupiła RLGD Pojezierze Bytowskie, a całe przygotowanie

nowych młodych wędkarzy do pierwszego zarzucenia wędki

przeprowadzili członkowie Bytowskiego Koła PZW. Pod ich czujnym okiem każdy

uczestnik warsztatów prawidłowo przygotował swój sprzęt do wędkowania.



Współorganizacja XVIII Ogólnopolskich Towarzyskich Zawodów 

Spinningowych Parami z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego 

Wielkiego 2019 r.

W dniu 29 września br. byliśmy współorganizatorem towarzyskich zawodów spinningowych parami z 

łodzi na j. Bobięcińskim Wielkim. W zawodach wystartowała 88 par tj. 176 wędkarzy.



IV Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb w Obiegach Zamkniętych 

z okazji obchodów 10-lecia funkcjonowania 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”

W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Hodowców Ryb 
w Obiegach Zamkniętych z okazji obchodów 10-lecia funkcjonowania Rybackiej Lokalnej Grupy 
Działania „Pojezierze Bytowskie”.
Konferencja odbywała się w Sali Ośrodka Szkoleniowego i Wczasowego „Zielone Wzgórza” w 
Mądrzechowie a tematem przewodnim konferencji był Rozród i podchów ryb drapieżnych w RAS. 
Podczas konferencji omawiano zagadnienia:

1. Rozród ryb drapieżnych w RAS i stawach (miętus, sandacz, okoń, szczupak, boleń, sum).
2. Wylęgarnictwo ryb drapieżnych.
3. Larwikultura ryb drapieżnych:
➢ w obiegach zamkniętych,
➢ w stawach,
➢ w sadzach.
4. Jakość materiału zarybieniowego ryb drapieżnych i efektywność zarybieni.
5. Zagadnienia praktyczne (hodowlane) akwakultury ryb drapieżnych.



Towarzyski Spinningowy Turniej Wędkarski Parami z Łodzi 

o Puchar Prezesa Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  

„Pojezierze Bytowskie” z okazji obchodów 10-lecia 

funkcjonowania.

W dniach 28-29 września na jeziorze Jasień w miejscowości 

Łupawsko odbyły się zawody towarzyskie parami z łodzi.

Wystartowały 32 pary tj. 64 wędkarzy. Złowiono mnóstwo dużych 

szczupaków i okoni. Zwycięskie pary otrzymały komplety 

wartościowych nagród. Zwycięska para odjechała z nagrodą 

główną jaka była profesjonalna łódź wędkarska.









Jesteśmy Partnerem projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach 

ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element 

„wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 

10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. 

Liderem projektu jest Gmina Miastko.

W ramach tego projektu na budynku siedziby RLGD PB zostanie zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli nam na znaczące ograniczenie kosztów 

zużycia energii elektrycznej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 roku. Poziom dofinasowania projektu 

wynosi 82,6%



Jesteśmy Partnerem wraz z Gminą Bytów i Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie

Projektu pn.:

„Dźwignia do zatrudnienia”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Parterem widzącym jest Powiat Bytowski

W ramach projektu udzielane będą dotacje na doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i 

subsydiowanie zatrudnienia.

Projekt będzie realizowany w roku 2020 przez okres 9 miesięcy do wyczerpania 

środków 

z przyznanej dotacji na ten cel.



Dziękuję za uwagę

www.rlgd-pb.pl

http://www.rlgd-pb.pl/

