
Unia Europejska
Europejski

Fundusz
Rybacki

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

LOKALNA GRUPA RYBACKA

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby  
(LGR Kaszuby) jest stowarzyszeniem 
obejmującym obszarem działania sie-
dem gmin z terenu powiatu kartuskiego, 
tj. Gminy: Kartuzy, Przodkowo, Somoni-
no, Chmielno, Stężyca, Sulęczyno i Sie-
rakowice. LGR Kaszuby realizuje Lokalną 
Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich 
(LSROR), na którą pozyskała ok. 40 mln  zł  
ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
osi priorytetowej 4–Zrównoważony roz-
wój obszarów zależnych od rybactwa, 
zawartej w Programie Operacyjnym 
Ryby 2007-2013. 
 

LGR Kaszuby jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków 
reprezentujących trzy sektory: sektor publiczny reprezentowa-
ny przez gminy oraz powiat, sektor społeczny reprezentowany 
przez stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia, 
w tym podmioty związane z sektorem rybactwa oraz sektor go-
spodarczy reprezentowany przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa.

LGR Kaszuby to nie tylko instytucja, ale i forum, gdzie 
spotykają się partnerzy reprezentujący różne środowiska,  
pomysły, zawody i sektory. Powstanie stowarzyszenia stanowi-
ło dopiero pierwszy krok w kierunku ubiegania się o środki 
finansowe. Spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi dzia-
łaniami na rzecz rozwoju obszaru odbywały się od dawna,  
a ich owocem stała się Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 
Rybackich, czyli dokument wskazujący główne kierunki rozwoju 
i obszary, wymagające wsparcia ze środków Unii Europejskiej, 
możliwych do pozyskania za pośrednictwem LGR Kaszuby  
z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

KASZUBY



LGR Kaszuby ma charakter otwarty i nastawione jest na po-
szerzanie składu partnerstwa, będącego sposobem na zreal-
izowanie celów statutowych stowarzyszenia, którymi są m. in.: 

• aktywizowanie mieszkańców 
• wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
• rozwijanie współpracy międzysektorowej 
• wzmacnianie pozytywnego wizerunku regionu poprzez  
   promocję kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
   dziedzictwa rybackiego

LGR Kaszuby jest jedną z 8 lokalnych grup  
  rybackich działających w województwie pomorskim 

 

Przykładowymi działaniami, wspieranymi za 
pośrednictwem LGR Kaszuby są: 

• podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
• organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
• budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury 
   turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów 
   widokowych, łowisk dla wędkarzy
• rewitalizacja miejscowości, polegająca w szczególności np. 
  na remoncie parkingów, chodników, parków, terenów  
  zielonych, ścieżek rowerowych
• dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  
   obiektów turystycznych lub  rekreacyjno – sportowych 
• restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej  
   lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 
   związaną z sektorem rybactwa
• inwestycje melioracyjne

Z dofinansowania na realizację projektów korzystają 
mieszkańcy z terenu LGR Kaszuby oraz osoby spoza tego 
obszaru, które mają pomysły na działania, wpływające na 
podniesienie poziomu życia mieszkańców i zapewniające 
wzrost atrakcyjności obszaru LGR Kaszuby jako miejsca  
zamieszkania. Wśród Beneficjentów projektów oprócz 
przedstawicieli sektora rybackiego są m. in. przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorial-
nego. Katalog wnioskodawców jest otwarty. 
 

Budżet LGR Kaszuby na realizację Lokalnej Strategii   
Rozwoju Obszarów Rybackich ok. 40 000 000,00 zł
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Inwestycje realizowane przez przedsiębiorców obejmują 
przede wszystkim zakup sprzętu, wyposażenia, maszyn  
i urządzeń oraz budowę lub remont obiektów wykorzysty-
wanych w prowadzonej działalności. Dzięki uzyskanemu 
wsparciu powstało wiele nowych przedsiębiorstw, a w tych 
już działających na rynku, rozszerzony został zakres oferow-
anych usług.  Przedsiębiorcy działający na obszarze LSROR 
ubiegali się o dofinansowanie między innymi na operacje 
w zakresie:
• rekreacji i turystyki
• gastronomii
• usług medycznych
• zakwaterowania
• usług ogólnobudowlanych
Dzięki zrealizowanym Projektom utworzonych zostało wiele 
nowych miejsc pracy.  

Celem projektów realizowanych przez Gminy i Powi-
at jest przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności  
i atrakcyjności obszaru. Znaczna część środków przezna-
czona została na budowę ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej: trasy turystyczne, miejsca wypoczynku i rek-
reacji, łowiska dla wędkarzy, ciągi rowerowe i piesze. 

W odpowiedzi na prowadzone w latach 2011-2014 przez LGR Kaszuby konkursy złożone zostały 434 wnioski,  
z których 123 są rekomendowane do dofinansowania.

PODSUMOWANIE NABORÓW WNIOSKÓW W LGR KSZUBY

Nabory wniosków o dofinansowanie operacji ogłaszane były w ramach 4 środków:

ŚRODEK I
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 
m.in. na:

• rewitalizację miejscowości (np. remonty chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, 
   terenów zielonych, parków) 
• budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej (przystani, kąpielisk,  
   punktów widokowych, tras turystycznych)
• tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych lub skansenów mających na celu zachowanie 
   lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności 
   związanych z tradycjami rybackimi
• promocję obszaru objętego LSROR

ŚRODEK II:
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem m.in. na:,

• budowę lub przebudowę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność  
   gospodarcza 
• zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia 
   działalności gospodarczej

ŚRODEK III:
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa m.in.  na:

• podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub 
   świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, np. w zakresie:
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem
- opieki zdrowotnej
- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych
- działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi

ŚRODEK IV 
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w 
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa, w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej m.in. na:

• inwestycje melioracyjne
• budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych
• zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody
• zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody

11 795 279,37 złotych, 
to środki pozyskane za pośrednictwem LGR Kaszuby 
przez przedsiębiorców na 61 inwestycji 

13 747 258,60 złotych, 
to środki pozyskane za pośrednictwem LGR Kaszuby 
przez Gminy i Powiat na 30 inwestycji 
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Budowa małej infrastruktury turystycznej 
nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach

W ramach projektu powstała trasa turystyczna nad Jezio-
rem Karczemnym. Utworzono ciąg pieszo-rowerowy oraz 
zagospodarowano punkt widokowy „Ławka Asesora”, 
który został wyposażony w elementy małej architektury 
takie jak: ławki, lampy, kosze na śmieci, stojaki na rowe-
ry, barierki, podświetlone tablice nawiązujące do kultury 
kaszubskiej, stoliki rekreacyjne, bujaki dla dzieci, lunety. 
Utworzone zostały także stanowiska dla wędkarzy celem 
wsparcia wędkarstwa.

•Beneficjent: Gmina Kartuzy
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy, Jezioro Karczemne
•Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

PRZYKŁADY INWESTYCJI REALIZOWANYCH 
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POZYSKANYCH 

ZA POŚREDNICTWEM LGR KASZUBY

ŚRODEK I: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Szkółka ekologiczno-wędkarska 
przy kole PZW Kartuzy

Celem projektu jest zorganizowanie i wyposażenie szkółki 
ekologiczno-wędkarskiej przy kole PZW Kartuzy. W ramach 
operacji zorganizowane zostały zajęcia dydaktyczne oraz te-
renowe spotkania poświęcone ochronie środowiska i ekolo-
gii. W ramach zajęć uczestnicy uczyli się monitorować stan 
wód w powiecie kartuskim z wykorzystaniem zakupionego  
w ramach Projektu wyposażenia.

•Beneficjent: Polski Związek Wędkarski w Gdańsku
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 25 322,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Gdańsk

PRZYKŁADY INWESTYCJI
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Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 39

Wartość dofinansowania: 11 334 318,28 zł
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Koło młodego ratownika 
– trening eko-umiejętności

Zaprzyjaźnij się z rybą – kampania 
promująca obszar LSROR LGR Kaszuby

Budowa Nadraduńskiego Centrum 
Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i atrakcyj-
ności Gminy Przodkowo poprzez działania prospołeczne 
skierowane do najmłodszych jej mieszkańców. W ramach 
projektu m.in. zakupiono wyposażenie sali komputero-
wej, gdzie prowadzone są zajęcia w zakresie eko-eduka-
cji oraz zorganizowano imprezę promującą eko–świado-
mość wśród najmłodszych.

Celem operacji jest promocja i utrzymanie atrak-
cyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez 
przeprowadzenie kampanii promocyjnej skiero-
wanej do dzieci i młodzieży. Kampania obejmuje 
kilka działań m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży  
z obszaru LSROR w formie testu wiedzy o rybach, przygo-
towanie i wykonanie plakatów i ulotek o konkursie, po-
gadanki oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach 
z Gminy Somonino, jak również wykonanie zdjęć jezior 
znajdujących się na terenie Gminy Somonino, które słu-
żyły do  przygotowania kalendarza.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności obszaru Gminy 
Stężyca poprzez budowę infrastruktury turystycznej. Przed-
miotem operacji jest budowa kompleksowej, publicznej 
infrastruktury turystycznej w postaci Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w Stężycy. Projektowany teren podzielono 
na kilka stref m.in.: reprezentacyjną, edukacyjną, rekre-
acyjną.

•Beneficjent: Gmina Przodkowo
•Miejsce realizacji operacji: Przodkowo
•Kwota dofinansowania: 40 072,86 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Przodkowo

•Beneficjent: Stowarzyszenie Szkoła w Borczu 
  Spełnia Marzenia
•Miejsce realizacji operacji: Borcz, Somonino, 
  Goręczyno, Egiertowo, Połęczyno
•Kwota dofinansowania: 33 481,33 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Borcz

•Beneficjent: Gmina Stężyca
•Miejsce realizacji operacji: Stężyca
•Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Stężyca

Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką 
edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz 
miejscami wypoczynkowo – biwakowymi 

nad jeziorami Mienino i Czarne w 
Łyśniewie na terenie gminy Sierakowice

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy 
Sierakowice poprzez budowę obiektów infrastruktury rekre-
acyjnej.  Przedmiotem projektu jest budowa trasy turystycznej 
wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy, miej-
scami wypoczynkowo-biwakowymi nad Jeziorami Mienino 
i Czarne. Nad Jeziorem Mienino zaplanowano utworzenie 
miejsc dla wędkarzy w postaci pomostów oraz ogólnodostęp-
nych miejsc rekreacji i wypoczynku. Nad Jeziorem Czarnym 
natomiast zaprojektowano miejsca postojowe, drewnianą 
wiatę z miejscem do ważenia ryb oraz miejsce na ognisko. 
Elementem projektu jest również przebudowa istniejącej 
drogi na ciąg pieszo-jezdny wraz ze ścieżką turystyczno- 
edukacyjną, łączący ze sobą dwa jeziora.

•Beneficjent: Gmina Sierakowice
•Miejsce realizacji operacji: Załakowo, Jezioro Mienino 
  i Czarne
•Kwota dofinansowania: 790 247,79 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sierakowice
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Poprawa atrakcyjności Gminy Kartuzy 
poprzez promowanie historycznych postaci

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz 
chodnika wraz ze ścieżką rowerową 

wzdłuż jeziora Węgorzyno

Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa poprzez organizację 
Tygodnia Kultury kaszubskiej

Poprawa dostępu do jeziora Tuchomskiego 
poprzez przebudowę nawierzchni drogi 

dojazdowej w Warzenku wraz  
z wykonaniem ścieżki dla pieszych  

i wędkarzy

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz po-
prawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez pro-
mowanie historycznych postaci związanych z Kartuzami 
i dziedzictwem kulturowym Kaszubów. Zakres operacji 
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 2 posągów przed-
stawiających postaci związane z historią Kartuz i Kaszub 
(postać Karla Pernina – twórcy punktu widokowego „Ław-
ka Asesora” oraz postać rybaka ubranego w tradycyjny 
kaszubski strój rybacki). Rzeźby usytuowano w sąsiedztwie 
ciągu pieszo - rowerowego nad jeziorem Karczemnym  
w Kartuzach.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej 
Gminy Sulęczyno poprzez budowę łowisk dla wędkarzy 
oraz chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż Jeziora 
Węgorzyno. Operacja obejmuje budowę ciągu pieszo-
rowerowego wraz z umocnieniem brzegu Jeziora Węgo-
rzyno, wykonanie łowiska dla wędkarzy – pomostów oraz 
budowę kładki.

Celem projektu jest promocja obszaru LGR Kaszu-
by, spożywania ryb słodkowodnych, pojezierza Ka-
szubskiego oraz zaprezentowanie bogatej kultu-
ry i tradycji regionu Kaszub. W ramach operacji 
zorganizowano w 2012 roku kilkudniową imprezę pro-
mocyjną podzieloną tematycznie m.in. na Kaszubskie 
Smaki i Dni: Twórcy Ludowego, Kaszubskich Obrzędów  
i Obyczajów, Muzyki Śpiewu i Tańca, Kaszubsko-Śląski, 
Stolicy Kaszub.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności Jeziora 
Tuchomskiego dla mieszkańców, wędkarzy oraz turystów 
poprzez przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej oraz 
budowy chodnika. W ramach projektu wybudowano m.in. 
łowiska dla wędkarzy oraz przebudowano drogę dojaz-
dową, ścieżkę dla pieszych oraz miejsca postojowe.

•Beneficjent: Gmina Kartuzy
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 116 450,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Gmina Sulęczyno
•Miejsce realizacji operacji: Sulęczyno
•Kwota dofinansowania: 588 092,29 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sulęczyno

•Beneficjent: Centrum Kultury Kaszubski Dwór
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 85 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Gmina Przodkowo
•Miejsce realizacji operacji: Warzenko
•Kwota dofinansowania: 548 357,29 z
•Siedziba wnioskodawcy: Przodkowo
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Ryba po kaszubsku 
– promocja spożycia ryb

Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno 
polegająca na remoncie placu pełniącego 

funkcje społeczno- kulturalne

Rewitalizacja części miasta Kartuzy  
w rejonie osiedla Wybickiego

Rewitalizacja miejscowości Hopowo 
poprzez przebudowę miejsca pamięci 

w Lesie Hopowskim

Celem operacji jest zachowanie rybackiego charakteru 
obszaru poprzez organizację konkursu na dania z ryb. 
W ramach projektu zorganizowano konkurs kulinarny, 
celem zebrania najciekawszych przepisów na dania na 
bazie ryb żyjących w kaszubskich jeziorach. Produktem  
realizacji przedsięwzięcia jest publikacja, która zawiera 
najciekawsze przepisy wraz ze zdjęciami dań oraz opis 
walorów przyrodniczych Gminy Somonino wraz z promo-
cją różnych form rekreacji na jej obszarze.

Celem operacji jest zapewnienie wzrostu atrakcyjności 
turystycznej oraz poprawa estetyki Gminy Sulęczyno po-
przez rewitalizację miejscowości Sulęczyno polegającą na 
remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne. 
W ramach projektu przeprowadzono prace mające na 
celu niwelację terenu, wykonanie instalacji deszczowej 
oraz położenie nawierzchni utwardzonej.

Zakres operacji obejmuje zaprojektowanie i wykona-
nie zespołu boisk sportowych, bieżni prostej, bieżni do 
skoku w dal oraz terenu rekreacyjnego wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada tak-
że przebudowę systemu kanalizacji deszczowej oraz 
budowę miejsc parkingowych. Inwestycja zlokalizo-
wana jest na osiedlu Józefa Wybickiego w Kartuzach  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 oraz Pływalni Neczk.

Celem operacji jest przebudowa miejsca pamięci w Lesie 
Hopowskim oraz zagospodarowanie terenu przyległego 
do pomnika grobu masowego.

•Beneficjent: Gmina Somonino
•Miejsce realizacji operacji: Somonino
•Kwota dofinansowania: 10 713,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino

•Beneficjent: Gmina Sulęczyno
•Miejsce realizacji operacji: Sulęczyno
•Kwota dofinansowania: 404 008,68 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sulęczyno

•Beneficjent: Gmina Kartuzy
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Gmina Somonino
•Miejsce realizacji operacji: Hopowo
•Kwota dofinansowania: 41 028,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino
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„Rybny świat” – budowa placów zabaw 
w miejscowości Ramleje, Rąty 
Starkowa Huta oraz Sławki”

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej nad Jeziorek Kłodno 
na potrzeby turystyki wodnej

Budowa siłowni zewnętrznych 
w miejscowości Łyśniewo, Załakowo, Mojusz 

i Jelonko na terenie Gminy Sierakowice

Budowa Trasy Turystycznej 
nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszaru 
LGR Kaszuby poprzez budowę czterech placów zabaw 
promujących tematykę ryb na terenie Gminy Somonino 
w miejscowościach: Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz 
Sławki. Zakres prac związanych z inwestycją obejmuje 
wykonanie stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż wy-
posażenia placów zabaw oraz ich ogrodzenie. W skład 
wyposażenia placów zabaw wchodzą m. in. karuzele tar-
czowe, podwójne huśtawki, huśtawki typu ważka, betono-
we stoły do gry w szachy i do gry w ping – ponga, ławki  
i kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej 
Gminy Chmielno poprzez zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej na potrzeby turystyki wodnej. Przedmiotem 
inwestycji jest budowa obiektu w ramach zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej nad Jeziorem Kłodno na 
potrzeby turystyki wodnej z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności obszaru Gminy 
Sierakowice poprzez budowę małej infrastruktury tury-
stycznej. Zakres operacji obejmuje budowę czterech kom-
pleksów rekreacyjnych – siłowni zewnętrznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w czterech miejscowościach poło-
żonych na terenie Gminy Sierakowice. Inwestycja zakłada 
umiejscowienie urządzeń typu: twister, biegacz, jeździec, 
wioślarz, narciarz. Na wykonanie inwestycji składają się: 
dostawa gotowych urządzeń oraz  trwały montaż urzą-
dzeń w gruncie.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszaru LSROR poprzez prze-
budowę trasy turystycznej nad Jeziorem Kłodno. Przed-
miotem realizacji operacji jest przebudowa części trasy 
turystycznej nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie o długości 
650 m. Operacja obejmowała pierwszy etap przebudowy 
trasy wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, budową 
oświetlenia oraz przebudową sieci teletechnicznej, a tak-
że wykonaniem zieleni przydrożnej.

•Beneficjent: Gmina Somonino
•Miejsce realizacji operacji: Ramleje, Rąty, 
  Starkowa Huta oraz Sławki
•Kwota dofinansowania: 307 298,68 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino

•Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
  i Rekreacji w Chmielnie
•Miejsce realizacji operacji: Chmielno
•Kwota dofinansowania: 395 595,25 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Chmielno

•Beneficjent: Gmina Sierakowice
•Miejsce realizacji operacji: Łyśniewo, Załakowo, 
  Mojusz i Jelonko
•Kwota dofinansowania: 66 549,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sierakowice

•Beneficjent: Gmina Chmielno
•Miejsce realizacji operacji: Chmielno
•Kwota dofinansowania: 765 879,75 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Chmielno
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Budowa trasy turystycznej wokół 
Nadraduńskiego Centrum Turystyczno 

– Rekreacyjnego w Stężycy

Budowa stanicy w celu zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej 
w miejscowości Stężyca

Rewitalizacja Kartuz 
w rejonie śródmieścia – etap I

Aleja legend kaszubskich

Celem operacji jest  poprawa atrakcyjności turystycznej 
obszaru LGR Kaszuby poprzez budowę infrastruktury tury-
stycznej do nordic walking. Inwestycja obejmuje budowę 
trasy turystycznej do nordic walking wokół Nadraduńskie-
go Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w miejscowości 
Stężyca nad Jeziorem Raduńskim Górnym.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej 
obszaru LGR Kaszuby poprzez budowę infrastruktury tu-
rystycznej w postaci stanicy wodnej. Realizacja operacji 
obejmuje budowę kompleksowej infrastruktury turystycz-
nej nad Jeziorem Raduńskim Górnym w miejscowości 
Stężyca w postaci stanicy wodnej wraz z całościową in-
frastrukturą towarzyszącą. Główny element przedsię-
wzięcia stanowi przystań żeglarska, na którą składają 
się pomosty stałe oraz odnogi cumownicze dla łodzi,  
w tym małych łódek do nauki żeglarstwa. Powstanie przy-
stani zakłada utworzenie 11 stanowisk cumowniczych 
dla żaglówek, oraz 12 stanowisk dla szkoły żeglarskiej  
i 1 stanowisko dla łodzi ratowniczej. Wzdłuż brzegu jezio-
ra powstaje promenada  - ciąg pomostów stałych stano-
wiących deptak z elementami małej architektury w posta-
ci ławek, oświetlenia i koszy na śmieci.

Celem operacji jest  rewitalizacja śródmieścia miasta Kar-
tuzy poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego łączą-
cego ul. 3 Maja  z ul. Kolejową oraz budowę parkingu 
przy ul 3 Maja. Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie 
śródmieścia Kartuz w bezpośrednim sąsiedztwie m. in. 
dworca kolejowego, targowiska miejskiego, centrum 
handlowego, Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola „Ku-
buś Puchatek”, Hotelu „Pod Orłem” oraz dworca autobu-
sowego i Powiatowej Straży Pożarnej.

Celem operacji jest   zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
obszaru LGR Kaszuby poprzez budowę trasy turystycznej 
pn. „Aleja Legend Kaszubskich”. W ramach projektu za-
planowano zlokalizowanie 20 obiektów – tablic informa-
cyjno – promocyjnych wykonanych z marmuru i wmon-
towanych w chodnik spacerowy na promenadzie wzdłuż 
Jeziora Ostrzyckiego opisujących charakterystyczne dla 
regionu atrakcje, informacje o Stolemach, Rybakach, 
skarbach ukrytych na Kaszubach, krystalicznych wodach  
i rybach w nich żyjących itp.

•Beneficjent: Gmina Stężyca
•Miejsce realizacji operacji: Stężyca
•Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Stężyca

•Beneficjent: Gmina Stężyca
•Miejsce realizacji operacji: Stężyca
•Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Stężyca

•Beneficjent: Gmina Kartuzy
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 650 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
•Miejsce realizacji operacji: Ostrzyce
•Kwota dofinansowania: 9 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino
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Budowa promenady nad Jeziorem 
Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce

Wzrost atrakcyjności turystycznej 
miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez 

budowę trasy turystycznej

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru 
LGR Kaszuby poprzez budowę promenady nad Jeziorem 
Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce. Przedmiotem ope-
racji jest budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim 
na odcinku od pomostu przy polu biwakowym „Stolemek” 
do ul. Kościelnej w Ostrzycach o łącznej długości 1 029 
m. wraz z budową pomostu drewnianego oraz oświe-
tleniem. Przedsięwzięcie zakłada wykonanie 19 miejsc 
widokowych o nawierzchni z kostki betonowej oraz usy-
tuowanie 6 lamp oświetleniowych o zasilaniu solarnym  
z czujnikiem zmierzchowym i akumulatorem żelowym na 
fundamencie.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycz-
nej Powiatu Kartuskiego poprzez budowę trasy turystycz-
nej. Inwestycja polega na budowie trasy turystycznej  
w postaci ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m 
i długości 3000 m, na który składają się pas dla ruchu 
rowerowego oraz pas dla ruchu pieszego. Inwestycja za-
kłada również budowę punktów widokowych zaopatrzo-
nych w tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery oraz 
kosze na śmieci.

•Beneficjent: Gmina Somonino
•Miejsce realizacji operacji: Ostrzyce
•Kwota dofinansowania: 379 019,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino

Przebudową ciągu spacerowo – 
wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi 
w ramach rewitalizacji miejscowości 

Sulęczyno

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz 
poprawa estetyki Gminy Sulęczyno poprzez rewitaliza-
cję miejscowości Sulęczyno polegającej na przebudowie 
ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi.  
W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie re-
kreacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. urzą-
dzenie kąpielisk i plaż przybrzeżnych, urządzenie ciągu 
pieszego  z niezbędnymi dojazdami, WC oraz stanowi-
skami ratowników zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi 
korzystających z form wypoczynku oraz ochraniające 
przed dewastacją terenów intensywnie użytkowanych. 
W ramach wykonania małej architektury zaplanowano 
umiejscowienie wiat zadaszonych, podestów na kajaki, 
schodów skarpowych, ławek oraz koszy na śmieci.

•Beneficjent: Gmina Sulęczyno
•Miejsce realizacji operacji: Sulęczyno
•Kwota dofinansowania: 188 481,64 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sulęczyno

•Beneficjent: Powiat Kartuski
•Miejsce realizacji operacji: Gowidlino, Lemany
•Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy
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ŚRODEK II: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia 
osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 
poza tym sektorem

Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 12

Wartość dofinansowania: 3 226 488,23 zł

Utworzenie punktu sprzedaży paszy, 
sprzętu do oczek wodnych i działalności 
rybackiej w ramach rozwoju usług na 

rzecz społeczności zamieszkującej obszary 
zależne od rybactwa

Zakup środków transportu 
do rozwoju działalności

Różnicowanie działalności poprzez budowę 
rybaczówki z punktem gastronomicznym  

w miejscowości Stężyca

Budowa Rybaczówki w Starkowej Hucie

Projekt zakłada przystosowanie wolnostojącego budynku 
na pomieszczenia do magazynowania i sprzedaży pa-
szy dla ryb oraz  sprzętu rybackiego, jak również zakup  
samochodu dostawczego w celu przewożenia pasz do 
ostatecznego odbiorcy.

Operacja polega na uruchomieniu produkcji drobiowego 
mięsa głęboko mrożonego. W ramach projektu zaplano-
wano zakup samochodu ciężarowego i wózka widłowego 
oraz przeszkolenie pracownika – kurs operatora wózka 
widłowego.

Zakresem operacji jest budowa budynku rybaczówki, peł-
niącej funkcje magazynu sprzętu rybackiego oraz punktu 
gastronomicznego.

Operacja ma na celu zachowanie rybackiego charak-
teru obszaru LGR Kaszuby poprzez budowę rybaczówki  
w Starkowej Hucie, której wygląd zewnętrzny nawiązuje 
do wzorców zaczerpniętych z architektury regionalnej.  
W ramach projektu zaplanowano wybudowanie budynku 
restauracji rybnej z pomieszczeniami dla konsumentów 
na 150 osób wraz z zapleczem magazynowo – kuchen-
nym oraz częścią socjalną dla pracowników. 

•Beneficjent: Włodzimierz Siemieniuk
•Miejsce realizacji operacji: Sierakowice
•Kwota dofinansowania: 79 300,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sierakowice

•Beneficjent: Mielewczyk s. j.
•Miejsce realizacji operacji: Dzierżążno
•Kwota dofinansowania: 374 503,87 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Dzierżążno

•Beneficjent: Andrzej Piotr Chistowski
•Miejsce realizacji operacji: Stężyca
•Kwota dofinansowania: 360 000,00
•Siedziba wnioskodawcy: Stężyca

•Beneficjent: Stanisław Markowski
•Miejsce realizacji operacji: Starkowa Huta
•Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Ostrzyce
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ŚRODEK  III:  Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 49

Wartość dofinansowania: 8 568 791,14 zł

Budowa restauracji i baru w Garczu  
na działkach 270/3, 270/6, 270/7

Budowa całorocznej szkółki sportowej  
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Rozwój i modernizacja F.H. „Gosia

Uruchomienie basenu wielofunkcyjnego 
w obiekcie rekreacyjnym Kistowo

Celem projektu jest rozwój usług na terenie LGR Ka-
szuby poprzez założenie działalności gospodarczej  
w zakresie gastronomii. W ramach projektu wybudowa-
no restaurację oraz bar w miejscowości Garcz w gminie 
Chmielno. Zastosowano tam nowoczesne technologie 
służące ochronie środowiska m.in. ekologiczne ogrze-
wanie w formie pompy ciepła. Dodatkowo poza funkcja-
mi gastronomicznymi, obiekt pełni funkcję mini punktu  
informacyjnego.

Celem projektu jest rozwój usług na rzecz społeczności za-
mieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez stwo-
rzenie szkółki sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W ramach projektu zaplanowano budowę obiektu miesz-
czącego salę wykładową wraz z zapleczem technicznym – 
szatniami z łazienkami, pomieszczeniami gospodarczymi 
oraz dodatkowymi pokojami noclegowymi. W budynku 
oraz w plenerze prowadzone są zajęcia z zakresu różnych 
dziedzin sportu np. jazda  na nartach, jazda na snowbo-
ardzie, jazda konna. Dzięki realizacji projektu powstała 
całoroczna profesjonalna szkółka sportowa.

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej po-
przez rozbudowę i modernizację istniejącej już restauracji 
i sklepu „Checz u Kaszebe” działających  w ramach Fir-
my Handlowej „Gosia”. Zakres projektu obejmuje kilka 
działań m.in. budowę pomostu, modernizację istniejącej  
w restauracji kuchni oraz przebudowę sklepu z pamiątka-
mi, wytwarzanymi przez twórców ludowych.

Zakres operacji obejmuje wyposażenie basenu wielofunk-
cyjnego w obiekcie rekreacyjnym Kistowo. Uzupełnienie 
oferty obiektu przyczyni się do zwiększenia liczby gości 
oraz turystów odwiedzających region. Basen wykorzysty-
wany jest również do rehabilitacji i hydroterapii. 

•Beneficjent: Magdalena Jóskowska
•Miejsce realizacji operacji: Garcz
•Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Garcz

•Beneficjent: Ireneusz Marek Koszałka
•Miejsce realizacji operacji: Wieżyca
•Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Wieżyca

•Beneficjent: Małgorzata Sikorska
•Miejsce realizacji operacji: Chmielno
•Kwota dofinansowania: 189 862,84 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Garcz

•Beneficjent: PPU Trójbet sp. z o. o.
•Miejsce realizacji operacji: Kistowo
•Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Łebunia
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Przeprowadzenie prac wykończeniowych 
oraz wyposażania budynku w celu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 
polegającej na prowadzeniu restauracji

Klub malucha miejscem opieki 
i edukacji dzieci

Uruchomienie stylowej kawiarenki 
w gotyckiej piwnicy pod Refektarzem

Zakup i wyposażenie mobilnego gabinetu 
optometrystyczno – okulistycznego  

ze sklepem optycznym oraz udostępnienie 
do na rzecz społeczności obszarów 

zależnych od rybactwa

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac wykończenio-
wych oraz wyposażenie budynku usługowego, w którym 
prowadzona jest restauracja oraz zagospodarowanie te-
renu wokół posesji. Zakres operacji obejmuje zakup wy-
posażenia kuchni i zaplecza, pomieszczeń sanitarnych, 
sal konsumpcyjnych oraz baru. W ramach operacji prze-
prowadzono również prace polegające na zagospodaro-
waniu terenu przyległego do restauracji m.in. położenie 
kostki brukowej oraz wykończenie ogrodzenia wokół posesji.

Celem operacji jest rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez 
uruchomienie Klubu Malucha dla dzieci w wieku od 0,5 
– 3 lat. Projekt polega na remoncie oraz wyposażeniu 
budynku i uruchomieniu żłobka w miejscowości Kartuzy.

Realizacja Projektu obejmuje utworzenie kawiarenki  
w pomieszczeniach piwnicznych kartuskiego Refektarza 
poklasztornego. Zakres operacji obejmował zakup sprzętu 
i wyposażenia niezbędnego do otwarcia kawiarenki w piw-
nicy pod Refektarzem m.in. zabudowy baru z ladą, sprzętu 
gastronomicznego, zastawy stołowej oraz sztalug.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu opie-
ki zdrowotnej w zakresie okulistyki i optometrii, co 
poprawi jakość życia osób zamieszkałych na tere-
nie LGR Kaszuby. Przedsięwzięcie polega na zaku-
pie autobusu oraz odpowiedniego wyposażenia,  
a następnie przystosowanie go do uruchomienia mobil-
nego gabinetu optometrystyczno - okulistycznego ze skle-
pem optycznym.

•Beneficjent: Barbara Malek
•Miejsce realizacji operacji: Sulęczyno
•Kwota dofinansowania: 92 964,05 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sulęczyno

•Beneficjent: Patrycja Trybowska
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 49 399,72 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Maria Gosk
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 68 190,77 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sopot

•Beneficjent: Wiktor Zielonka
•Miejsce realizacji operacji: obszar powiatu kartuskiego
•Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy
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ŚRODEK IV: Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 23

Wartość dofinansowania: 8 135 002,77 zł

Rekultywacja jezior kartuskich, 
Etap I –uporządkowanie zlewni

Celem operacji jest ochrona środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego jezior kartuskich. W ramach operacji wy-
konano osadniki i separatory substancji ropopochodnych 
na kolektorach wylotów odprowadzających wody opa-
dowe do Jeziora Klasztornego Małego oraz Strugi Klasz-
tornej łączącej Jezioro Karczemne z Jeziorem Mielenko. 
Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do ograniczenia 
procesu zanieczyszczenia wód oraz ograniczenia ilości 
odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni.  

•Beneficjent: Gmina Kartuzy
•Miejsce realizacji operacji: Kartuzy
•Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

Kompleksowa ochrona środowiska  
i dziedzictwa przyrodniczego na terenie 

Gminy Somonino

Celem operacji jest zachowanie atrakcyjności obszaru 
LSROR, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodnicze-
go poprzez oznakowanie pomników przyrody, obszarów 
Natura 2000 oraz kąpielisk nad Jeziorem Ostrzyckim. 
Projekt obejmuje opracowanie i druk mapy „Zwiedzanie 
zgodnie z naturą”, oznakowanie tablicami wszystkich po-
mników przyrody z terenu Gminy Somonino i Obszaru 
Natura 2000 „Hopowo”, umieszczenie tablic „przyrod-
niczych” w każdym sołectwie oraz oznakowanie dwóch 
kąpielisk nad Jeziorem Ostrzyckim.

•Beneficjent: Gmina Somonino
•Miejsce realizacji operacji: Gmina Somonino
•Kwota dofinansowania: 38 458,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Somonino

Budowa kanalizacji w Gminie Przodkowo 
we wsi Warzenko

Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Warzenko. Realizacja operacji przyczynia się do 
zachowania różnorodności biologicznej Jeziora Tuchom-
skiego

•Beneficjent: Gmina Przodkowo
•Miejsce realizacji operacji: Warzenko
•Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Przodkowo

Racjonalne zagospodarowanie zasobami 
wodnymi poprzez rekultywację  

i renaturyzację zbiornika wodnego 
w Paczewie wraz z uporządkowaniem  

wód deszczowych

Celem operacji jest ochrona zasobów wodnych środowi-
ska przyrodniczego obszaru LSROR poprzez rekultywację  
i renaturyzację zbiornika wodnego. Przedmiotem inwe-
stycji jest rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego  
w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych. 
W skład realizacji przedsięwzięcia wchodzą m. in.: za-
gospodarowanie terenu, mała architektura, ciągi pieszo 
– jezdne, nasadzenia zieleni, wykonanie kanalizacji desz-
czowej oraz remont zbiornika wodnego w tym odmule-
nie dna i skarp zbiornika oraz  remont umocnień stopy 
skarp.

•Beneficjent: Gmina Sierakowice
•Miejsce realizacji operacji: Paczewo
•Kwota dofinansowania: 247 805,45 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sierakowice
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Budowa nowego pomostu stalowo 
drewnianego w miejscu starego na działce 

nr 256/2 w Chmielnie

Zachowanie bioróżnorodności biologicznej 
jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie 

Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu przed dalszą degradacją 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rębienica

Rozbudowa i zabezpieczenie szlaku 
wodnego Kółka Raduńskiego poprzez 

udrożnienie przepływu pomiędzy jeziorami 
Kłodno i Brodno Małe wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

Renowacja, oznakowanie i oświetlenie 
kąpieliska miejskiego oraz wybudowanie 

ciągu pieszego umożliwiającego dojście do 
kąpieliska ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony środowiska naturalnego na 
terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności kąpieliska po-
przez budowę nowego pomostu stalowo - drewnianego 
w miejscu starego w Chmielnie. Przedsięwzięcie zakłada 
wybudowanie infrastruktury, która zahamuje postępują-
cą degradację środowiska naturalnego oraz przyczyni się 
do przywrócenia równowagi przyrodniczej. W ramach 
projektu zrealizowano następujące zadania: budowa po-
mostu stalowo-drewnianego oraz montaż solarów i lamp 
oświetleniowych.

Celem operacji jest utrzymanie atrakcyjności turystycznej 
i osiedleńczej obszaru LSROR poprzez ochronę środo-
wiska przyrodniczego oraz zachowanie różnorodności 
biologicznej Jeziora Tuchlińskiego i terenów położonych 
w jego zlewni. Zakres projektu przewiduje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami 
ścieków w miejscowości Rębienica nad Jeziorem Tuchliń-
skim.

Projekt polega na udrożnieniu przepływu pomiędzy Je-
ziorami Kłodno i Brodno Małe w celu stworzenia szla-
ku wodnego łączącego pięć jezior Kółka Raduńskiego. 
W ramach projektu zaplanowano rozbudowę istniejącej 
infrastruktury m.in. podniesienie mostu na rzece Raduni, 
stworzenie parkingu, zagospodarowanie terenu dla osób 
wodujących łodzie i kajaki oraz poprawę nawierzchni 
drogi powiatowej wraz z utworzeniem trasy rowerowej.

Projekt ma na celu ochronę środowiska i dziedzictwa przy-
rodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności poprzez wykonanie prac 
renowacyjnych nad kąpieliskiem, w tym: uporządkowanie  
i określenie granic, wyznaczenie ciągu pieszego, usunię-
cie zalegających korzeni, korytowanie oraz wyrównanie 
gruntu, niwelacja terenu do wysokości pobliskiego chod-
nika, ułożenie geowłókniny oraz warstwy odsączającej, 
jak również ułożenie obrzeży i podbudowy betonowej. 
Drugi etap realizacji inwestycji zakłada realizację prac 
związanych z wyłożeniem kostki brukowej, montażem ła-
wek i lamp oraz koszy na śmieci wraz z tablicami dydak-
tycznymi.

•Beneficjent: Gmina Chmielno
•Miejsce realizacji operacji: Chmielno
•Kwota dofinansowania: 359 416,62 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Chmielno

•Beneficjent: Gmina Sierakowice
•Miejsce realizacji operacji: Rębienica
•Kwota dofinansowania: 785 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Sierakowice

•Beneficjent: Powiat Kartuski
•Miejsce realizacji operacji: Zawory
•Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Kartuzy

•Beneficjent: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno 
– Sportowe „Szansa Start” Gdańsk
•Miejsce realizacji operacji: Ostrów Mausz
•Kwota dofinansowania: 857 579,91 zł
•Siedziba wnioskodawcy: Gdańsk
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE I AKTYWIZUJĄCE  
REALIZOWANE PRZEZ LGR KASZUBY

Działalność Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby obejmuje, oprócz organizacji naborów wniosków o dofinansowanie projektów, 
wiele innych zadań wśród, których wymienić należy przede wszystkim: 
•  działania na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności 
•  organizację wydarzeń promocyjnych i kulturalnych 
• współorganizację ważnych dla lokalnej społeczności spotkań, konkursów lub wydarzeń kulturalnych, odbywających  
   się na obszarze LGR Kaszuby 
• udział LGR Kaszuby w ważnych wydarzeniach
• realizację projektów współpracy

DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE
Realizacja działań aktywizujących ma na celu inspirowanie mieszkańców obszaru LGR Kaszuby do zdobywania wiedzy, 
podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw oraz realizacji nowych zadań.

Wyjazdy studyjne krajowe
Celem organizowanych wyjazdów studyjnych jest pozyskanie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz zachęcanie uczestników 
do podejmowania nowych wyzwań i realizacji nowych zadań  na obszarze objętym LSROR. Organizowanym wyjazdom 
studyjnym towarzyszą spotkania podsumowujące, podczas których dyskutowane są możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy 
w kontekście realizacji LSROR i możliwych kierunków rozwoju obszaru LGR Kaszuby.

Wizyta studyjna do krainy w Kratę Wizyta studyjna pn. „Wioska Labiryntów i Źródeł”

Wizyta studyjna pn. „Żuławy – 
smakowanie krajobrazu dla konesera”

Wizyta studyjna na targach żeglugi 
Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WATER 

WAYS EXPO 2012 we Wrocławiu
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Wizyta studyjna na Targach Smaki 
Regionów i Polagra Food w Poznaniu

Wizyta studyjna pn. „Działalność lokalnych 
organizacji na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich” 

Wizyta studyjna pn. „Wielofunkcyjność 
gospodarstw rybackich obszaru LGR Kaszuby”

Wizyta na targach ochrony środowiska POLEKO w Poznaniu

Wyjazd studyjny pn. „Ochrona 
tradycyjnych odmian drzew owocowych”
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 „Kaszuby w Obiektywie” – 2012 r.

Wernisaż Kursu Fotograficznego 
„Kaszuby w Obiektywie” – 2012 r.

Wernisaż Kursu Fotograficznego „Kaszuby 
w Obiektywie – edycja wiosenna” – 2013 r.

Kurs Fotograficzny
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zorganizowała dwie edycje trzyweekendowego Kursu Fotograficznego „Kaszuby w obiek-
tywie”. Była to ciekawa propozycja dla średniozaawansowanych fotoamatorów interesujących się fotografią. Zarówno  
w edycji jesiennej jak i wiosennej uczestniczyło po 15 osób użytkujących sprzęt fotograficzny umożliwiający manualne usta-
wianie parametrów ekspozycji, posiadających wiedzę co do możliwości własnego sprzętu i wykazujących się umiejętnością 
jego obsługi w stopniu średniozaawansowanym. Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie fotografii jako alternatywnego 
i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, z jednoczesnym zwróceniem uwagi uczestników na piękno i potencjał obsza-
ru LGR Kaszuby. Nieodłącznym elementem zarówno I jak i II edycji była wyprawa po Pojezierzu Kaszubskim. Uczestnicy kursu 
mieli okazję odkrywać miejsca głęboko skryte i niezwykle urokliwe. Kursanci ćwiczyli fotografowanie o różnych porach dnia: 
świt, zachód słońca, zmierzch.  Uwieńczeniem owocnej pracy fotoamatorów są dwie wystawy zdjęć, które można podziwiać 
w różnych miejscach obszaru LGR Kaszuby. 

W dniu 21 października 2012 r. w siedzibie LGR Kaszuby  
w Wieżycy odbył się wernisaż zdjęć wykonanych przez 
uczestników kursu fotograficznego. Spotkanie poświęcone 
było także pracom Witolda Węgrzyna, fotografika, artysty, 
członka Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładow-
cy i kierownika Międzywydziałowego Zakładu Fotografii 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W dniu 16 czerwca 2013 r. w siedzibie Lokalnej Gru-
py Rybackiej Kaszuby w Wieżycy odbył się wernisaż 
zdjęć wykonanych przez uczestników kursu fotograficz-
nego, podczas którego odbyło się autorskie spotkanie  
z Mieczysławem Wieliczko – artystą fotografikiem, długolet-
nim członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, upra-
wiającym fotografię pejzażową i nie stroniący od fotografii 
architektury i zabytków, reklamowej oraz portretowej.

„Kaszuby w Obiektywie 
– wiosenna edycja” – 2013 r.
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Chmielno

Sulęczyno

czerwiec 2012 r. sierpień 2013 r.

Kartuzy

Sierakowice

Cykl wystaw prac artystycznych pn. „Mój rebacczi môl”:
Cykl wystaw prac artystycznych jest kontynuacją  dwóch edycji pleneru  twórców ludowych oraz dwóch edycji kursu foto-
graficznego. LGR Kaszuby prezentuje prace powstałe podczas plenerów i kursów fotograficznych podczas różnego rodzaju 
inicjatyw organizowanych na obszarze LGR Kaszuby. W ramach wystawy podziwiać można m.in. 60 fotografii wykonanych 
przez uczestników dwóch edycji Kursu Fotograficznego oraz wiele obrazów wykonanych różnymi technikami malarstwa pod-
czas Plenerów Twórców Ludowych w 2012 i 2013 r.

Piknik Rybny
Ideą Pikniku jest integracja członków LGR, promocja idei partnerstwa, wzmacnianie zaangażowania we wspólne przedsię-
wzięcia, promocja zasobów lokalnych LGR Kaszuby. Spotkania pozwalają członkom i zaproszonym gościom, na co dzień 
nie działającym w organach Stowarzyszenia, na identyfikację z organizacją, zapoznanie się  z bieżąca działalnością LGR 
Kaszuby, wzajemne zacieśnianie kontaktów. Tego typu działanie pozwala na ekspansję posiadanego kapitału społecznego 
LGR Kaszuby, działalność innowacyjną, duże zaangażowanie się w działanie organizacji, wzrost poczucia współodpowie-
dzialności za organizację oraz pozwala na przełamywanie barier w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, podejmowaniu 
działań na rzecz realizacji szeroko rozumianych działań społecznych.
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Warsztaty serowarskie:

W kwietniu oraz maju 2013 r. w urokliwym miejscu, w Gospo-
darstwie Kukówka, położonym niedaleko Stężycy odbyły się trzy 
edycje warsztatów umiejętności kulinarnych – warsztatów sero-
warskich. W każdych z trzech warsztatów udział brała ośmio-
osobowa grupa mieszkańców i członków stowarzyszenia LGR. 
Każdy z uczestników miał możliwość własnoręcznego wyko-
nania różnych rodzajów sera, bez skomplikowanych sprzętów  
i urządzeń. Nabytą wiedzę można wykorzystać również w do-
mowych warunkach. Uczestnicy samodzielnie wykonali m.in. 
bundz, ser gouda, ser typu mozarella, ser typu ricotta oraz 
jogurt naturalny. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pod-
stawowe receptury wytwarzania wybranych rodzajów serów. 
Warsztaty poprowadził doświadczony serowar Pan Krzysztof 
Jaworski. 

Pokazy dmuchania szkła z warsztatami stanowiły jedną 
z form aktywizacji lokalnej społeczności.  Obecnie, kiedy 
wytwarzaniem dóbr i świadczeniem usług rządzą: cena, 
czas, renesans przeżywają usługi i produkty wytwarzane  
z wykorzystaniem starych, tradycyjnych technologii, droż-
sze, wymagające czasu, ręcznej pracy i zupełnie „nie-
przemysłowego” podejścia. Zaproszeni artyści z Wro-
cławia zabrali wszystkich widzów w niesamowitą podróż  
w mistykę szkła. Pokaz wytopu oraz wytwarzania szkła 
artystycznego obejmował: kształtowanie szkła sposobami  
„z wolnej ręki” archaicznymi metodami przy pomocy daw-
nych narzędzi, prezentację technik dmuchania szkła do 
form drewnianych i gipsowych. W trakcie pokazów widzo-
wie mieli możliwość oglądania świata dawnego hutnic-
twa, komentowanego na bieżąco w trakcie wykonywanych 
czynności. Warsztaty wraz z pokazami odbywały się od 
10 do 12 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Somoninie. Łącznie w warsztatach udział wzięło 18 osób, 
natomiast pokazy hutnicze i dmuchania szkła podziwiało 
kilkadziesiąt osób w tym dzieci i młodzież.

W dniu 15 kwietnia 2013 roku odbył się wyjazd studyjny pt. 
„Trasa edukacji rybackiej”  po obszarze Północnokaszub-
skiej Lokalnej Grupy Rybackiej. W wyjeździe udział wzięli 
nauczyciele kształcenia zawodowego ze szkół ponadgim-
nazjalnych o profilu gastronomicznym z Sierakowic, Somo-
nina oraz Przodkowa. Wyjazd miał na celu zdobycie wie-
dzy, wymiany informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju 
obszarów zależnych od rybactwa poprzez poznanie cyklu  
przetwórstwa ryb od połowu aż po gotowy do spożycia 
produkt. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili między inny-
mi Port w Helu, Muzeum Rybołówstwa w Helu oraz prze-
twórnie ryb „KOGA – MARIS”, „DUNA” i „BMC”.

W dniu 29 czerwca 2013 r.  nad Jeziorem Jeleń w Bytowie 
ustanowiono rekord Polski w jednoczesnym wędkowaniu. 
Z obszaru LGR Kaszuby w wydarzeniu tym uczestniczyła  
18-to osobowa grupa wędkarzy. Łącznie w ustalaniu re-
kordu udział wzięło 476 wędkujących. Impreza została 
zorganizowana w ramach Pomorskiego Dnia Rybaka.

Pokazy hutnicze - dmuchanie szkła 
wraz z warsztatami:

Wyjazd studyjny 
pt. “Trasa edukacji rybackiej”

“Pomorski Dzień Rybaka” 
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Zarówno w 2013 jak i 2014 roku LGR Kaszuby  
organizowała cykliczne zajęcia dla najmłodszych  
dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Celem Zajęć  
była w szczególności szeroko pojęta edukacja ekolo-
giczna wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkol-
nym. Nauka odbywa się poprzez interaktywną zaba-
wę przystosowaną edukacyjnie do wieku dzieci np.  
z chustą animacyjną, balonami, rozwiązywaniem  
łamigłówek i rebusów. Dzieci poznały zasady dotyczą-
ce segregacji śmieci. Na zakończenie każdej eko - lek-
cji  uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.  
W realizacji całego przedsięwzięcia udział wzięło 1377 dzieci  
z 32 szkół podstawowych z obszaru działania LGR  
Kaszuby. 

LGR Kaszuby pamięta również o najmłodszych mieszkań-
cach obszaru, dla których dwukrotnie zorganizowany został 
konkurs plastyczny.  W dniu 17 grudnia 2012 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Chmielnie odbył się finał Konkursu 
Plastycznego „Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przy-
rodzie”. Na konkurs nadesłanych zostało około 400 prac 
przygotowanych przez uczniów z 36 szkół z obszaru LGR 
Kaszuby spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła 
łącznie 100-u laureatów w dwóch kategoriach: uczniów 
klas 0 - III oraz uczniów klas IV - VI.  W dniu 16 grudnia 
2013 r. odbył się finał Konkursu Plastycznego „Pocztówka 
z Kaszub”. W konkursie udział wzięli uczniowie z 43 szkół 
podstawowych. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 
460 prac, spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła 
łącznie 103 laureatów w dwóch kategoriach: uczniów klas 
0 - III oraz uczniów klas IV - VI. Wszyscy laureaci Konkur-
sów otrzymali atrakcyjne nagrody, a wspaniałą atmosferę 
podczas finałów stworzyli animatorzy, zapewniający liczne 
atrakcje, takie jak malowanie twarzy, malowanie bombek 
oraz skręcanie baloników.

Do udziału w kursie kulinarnym pn. „Ryby w kuchni re-
gionalnej” LGR Kaszuby zaprosiła członków i mieszkańców 
obszaru LGR Kaszuby. Zajęcia odbywały się w wyposażo-
nych pracowniach gastronomicznych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz Zespole Szkół nr 
2 w Kartuzach. Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli 
się przygotowywać różnego rodzaju potrawy z ryb słodko  
i słonowodnych, w tym między innymi: krewetki zapiekane  
w cieście naleśnikowym, pstrąga w śmietanie z warzywami, 
gulasz z łososia w sosie miętowym, pstrąga w galarecie, te-
rinę z sandacza z borowikami i szalotką z rewią sałat, zupę 
rybną z okonia, roladę z sandacza nadziewaną borowika-
mi oraz roladę ze szczupaka z koperkiem. Każdy z uczest-
ników otrzymał podstawowe receptury przygotowywania 
wybranych potraw. Warsztaty poprowadzili doświadczeni 
kucharze ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich – Pan Kazi-
mierz Żołnowski i Wojciech Dembowski, a także Stanisław 
Gołaszewski z hotelu Heweliusz w Gdańsku. Miła atmosfe-
ra, zaangażowanie uczestników, a także opieka prowadzą-
cych warsztaty sprawiły, że zajęcia minęły niespodziewanie 
szybko. W kursie udział wzięło 38 uczestników.

Cykl zajęć ekologicznych dla dzieci szkół 
podstawowych z obszaru LGR Kaszuby

Konkurs plastyczny 

„Z Ekologią Żyję w Zgodzie 
– Pomagam Przyrodzie”

„Pocztówka z Kaszub”

Kurs kulinarny 
„Ryby w kuchni regionalnej”
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W dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r. w Pracowni Szkła Arty-
stycznego „Szklana Wycinanka” w Kościerzynie odbyły 
się warsztaty szklane – fusingu. W zajęciach wzięli udział 
mieszkańcy z obszaru LGR Kaszuby oraz członkowie Sto-
warzyszenia. Uczestnicy zapoznali się z całym procesem 
technologicznym fusingu - samodzielnie przygotowali pro-
jekty prac, cieli szkło, używali fryt, farb i różnych dodat-
ków. W ciągu dwóch dni powstały  unikatowe kompozycje 
szklane – biżuteria,  zawieszki, ozdoby oraz naczynia użyt-
kowe. Uczestnicy, mając do dyspozycji dużą gamę kolorów  
i komponentów dekoracyjnych typu szkło w proszkach, 
granulatach i płatkach oraz płynnych, tworzyli niesamowite 
wzory i kompozycje. Na koniec wszystkie prace poddano 
obróbce termicznej 840 stopni.

W celu promocji rękodzieła ludowego Kaszub LGR Ka-
szuby zorganizowała cykl warsztatów malarstwa na szkle 
dla dzieci szkół podstawowych z obszaru objętego LSROR. 
Podczas zajęć dzieci własnoręcznie nanosiły wybrane 
przez siebie wizualizacje na szybki, które potem z ogrom-
ną starannością pokrywały farbami akrylowymi. Łącznie  
w przedsięwzięciu udział wzięło około 300 uczniów  
z 13 szkół podstawowych z obszaru LGR Kaszuby. 

LGR Kaszuby w dniach 26 i 27 maja 2014 r. zorganizo-
wała warsztaty pn. „Jednodniowa Szkółka Kajakowa”,  
w których udział wzięły dwie grupy uczniów z Gimnazjum 
w Somoninie i Mściszewicach. Szkółkę kajakową popro-
wadzili instruktorzy z Przystani Kajakowej „Kajlandia”  
w Sulęczynie. Uczestnicy warsztatów odbyli przeszkole-
nie teoretyczne z zasad bezpieczeństwa na wodzie, pod-
stawowych technik kajakowych oraz zajęcia praktyczne  
w basenie na terenie przystani. Każdy uczestnik ćwiczył 
wsiadanie, wysiadanie z kajaka, manewrowanie i wiosło-
wanie. Kolejno grupa wzięła też udział w spływie treningo-
wym na rzece Słupia oraz Jeziorze Żukówko. 

Warsztaty szklane - fusing Warsztaty malarstwa na szkle

Warsztaty kajakowe 
„Z kajakiem za pan brat”
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W dniu 1 czerwca 2013 r. przy Centrum Informacji Tury-
stycznej w Ostrzycach odbył się Festiwal Smaków Rybnych 
KASZËBSCZÉ RËBË. Celem Festiwalu była między innymi 
promocja kaszubskiej kuchni regionalnej w oparciu  
o potrawy rybne z wykorzystaniem zasobów jezior z ob-
szaru LGR Kaszuby oraz promowanie wykorzystania 
zasobów lokalnej żywności poprzez regionalną gastro-
nomię. Podczas Festiwalu odbył się Konkurs Kulinar-
ny gotowania na żywo. W trzech kategoriach uczestnicy 
oceniani byli przez Komisję Konkursową – Kapitułę Sma-
ków Rybnych. Podczas gotowania na żywo odbywały się 
pokazy mistrzów kuchni Panów Krzysztofa Szulborskiego  
i Kazimierza Żołnowskiego oraz pokaz dekoracji na owo-
cach (carving) Pana Mariusza Gachewicza. Zgromadzeni 
podczas Festiwalu Goście mogli degustować potrawy przy-
gotowane przez uczestników Konkursu Kulinarnego oraz 
zupę rybną serwowaną z wielkiego kotła. Specjalnie dla 
dzieci odbył się spektakl teatralny z okazji Dnia Dziecka pt. 
„Złota Rybka”.

Celem dwukrotnie organizowanego w 2012, 2013 r. Plene-
ru Twórczości Ludowej  jest przede wszystkim ochrona dzie-
dzictwa kulturowego Kaszub, integracja i wzmocnienie kon-
dycji środowiska twórców ludowych oraz malarzy z obszaru 
LGR Kaszuby. W przedsięwzięciu każdorazowo uczestniczy-
ło 15 Twórców i Artystów, będących członkami bądź miesz-
kańcami obszaru LGR Kaszuby. Reprezentowali oni różne 
dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego oraz malarstwo.   
W ramach Pleneru powstało wiele ciekawych prac, które 
zostały zaprezentowane podczas  uroczystych Wernisaży. 

Festiwal Smaków Rybnych 
KASZËBSCZÉ RËBË   Plener Twórczości Ludowej 

Publikacje i wydawnictwa LGR Kaszuby

Jednym z zadań realizowanych przez 
LGR Kaszuby przyczyniających się do 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  
Obszarów Rybackich jest rozpowszech-
nianie wydawnictw i publikacji w celu:
• promocji walorów przyrodniczych 
  obszaru LGR Kaszuby oraz ochrony 
  zasobów naturalnych,
• promocji kaszubskiej tradycji rybackiej,
• rozpowszechniania rezultatów jakie
  przyniosły  Kurs Fotograficzny 
  oraz Plener Twórców Ludowych. 
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Już trzykrotnie Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uczestni-
czyła w Pikniku Wędkarskim organizowanym przez Polski 
Związek Wędkarski Koło w Kartuzach z okazji Dnia Dziec-
ka. Głównym elementem Pikniku były zawody wędkarskie 
dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Połowy 
były bardzo owocne, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-
dy i upominki. Lokalna Grupa Rybacka  w ramach Pikniku 
organizowała konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, 
podczas którego nagrodzono wszystkie dzieci. Każdora-
zowo impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, 
a atrakcje przygotowane przez organizatorów dostarczyły 
dzieciom wielu wrażeń. 

W ramach Dni Kultury Kaszubskiej na Rynku w Kartuzach 
odbył się Konkurs na Przyśpiewkę o rybach. Wydarzenie to 
było organizowane  wspólnie z Centrum Kultury „Kaszub-
ski Dwór”.  Jury wyłoniło laureatki I, II i III miejsca, które 
nagrodzone zostały sprzętem AGD ufundowanym przez 
LGR Kaszuby.  

LGR Kaszuby zaangażowała się w realizację konkursu na 
najlepsza potrawę z ryb organizowanego podczas Dni 
Kultury Kaszubskiej w Kartuzach. Wydarzenie to było or-
ganizowane wspólnie z Kartuskim Centrum Kultury w Kar-
tuzach. W konkursie wzięło udział 10 kół gospodyń wiej-
skich. I-wsze miejsce w konkursie zajął „okoń zapiekany  
w maśle czosnkowym” przygotowany przez KGW Kaszu-
bianki z Kamienicy Szlacheckiej.  Wszystkie nagrodzone 
koła gospodyń wiejskich otrzymały sprzęt AGD ufundowa-
ny przez LGR Kaszuby.

Piknik Wędkarski Dni Kultury Kaszubskiej

DOFINANSOWANIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSROR
W celu rozpowszechnienia informacji o działalności oraz realizacji strategii LGR Kaszuby podejmuje się współorganizacji licz-
nych przedsięwzięć na stałe wpisanych w kalendarz imprez organizowanych na obszarze LGR takich jak np. dożynki, festyny 
i pikniki rodzinne. LGR Kaszuby jest również fundatorem licznych nagród, upominków i wyróżnień dla laureatów konkursów 
organizowanych w ramach w/w wydarzeń.

Piknik Królewski

Lipiec 2012r. Lipiec 2013r.

LGR Kaszuby dwukrotnie uczestniczyła w Pikniku Królewskim organizowanym w amfiteatrze nad Jeziorem Kamienickim  
w Kamienicy Królewskiej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska. 
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LGR Kaszuby dwukrotnie uczestniczyła w organizowanym 
cyklicznie przedsięwzięciu. Wydarzenie było współorgani-
zowane przez  LGR Kaszuby oraz Gminny Ośrodek  Kultu-
ry w Sierakowicach w ramach Festiwalu Kultury Łowieckiej 
Knieja 2012 oraz Knieja 2013. W Przeglądzie wzięli udział 
uczestnicy zarówno z woj. pomorskiego jaki i innych czę-
ści naszego kraju. Uczestnicy to muzycy amatorzy, ubrani 
w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim lub historycznym.  
Przesłuchania  przeglądu odbyły  się w dwóch kategoriach: 
Konkurs solistów w/g regulaminu  Klubu Sygnalistów My-
śliwskich Polskiego Związku Łowieckiego dla konkursów 
ogólnopolskich i regionalnych oraz w kategorii Muzyka 
Myśliwska - bez podziału na klasy. 

W sobotę 15 września 2012 r. w Kartuzach nad Jeziorem 
Klasztornym Małym odbyły się zawody spławikowe indy-
widualne „O Mistrzostwo Powiatu Kartuskiego” organizo-
wane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim Kołem  
w Kartuzach. Nagrody zwycięzcom zawodów wręczali: Sta-
rosta Kartuski Pani Janina Kwiecień, Poseł Stanisław Lam-
czyk oraz przedstawiciel Zarządu LGR Kaszuby Pan Jacek 
Gajos. Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY ufundowała pu-
chary oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca  
w kategorii juniorów. 

Prezentacja Zespołów Kolędniczych to cykliczna im-
preza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Sierakowicach oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 
o /Sierakowice. LGR Kaszuby już dwukrotnie ufundowała 
nagrody  dla grupy kolędniczej w kategorii: kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowych oraz oryginalność rekwizy-
tów w widowiskach kolędniczych.

LGR Kaszuby wraz ze Stowarzyszeniem Kaszubianki  już 
dwukrotnie byli organizatorami Konkursu na Najlepszy 
Regionalny Produkt Dożynkowy.  Konkurs odbywał się  
w ramach Najsmaczniejszego Jarmarku  Dożynkowego 
w trzech kategoriach: produkty regionalne pochodzenia 
zwierzęcego, produkty regionalne pochodzenia roślinne-
go, napoje regionalne. 

Kaszubski Przegląd Sygnałów 
Muzyki Myśliwskiej

Zawody spławikowe indywidualne 
„O MISTRZOSTWO POWIATU 

KARTUSKIEGO”

Przegląd zespołów kolędniczych

Najlepszy Regionalny 
Produkt Dożynkowy
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W dniach 22 i 23 czerwca 2013 r.  w Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy 
Górnej odbyły się Otwarte Mistrzostwa o Puchar Burmistrza 
Kartuz w klasach  Optymist Grupa B, Optymist Grupa UKS 
i Optymist Grupa 0. Wszystkich uczestników regat dopin-
gowali licznie zgromadzeni rodzice oraz trenerzy poszcze-
gólnych klubów żeglarskich. Sympatyków żeglarstwa nie 
brakowało. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ufundowała 
nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w każdej 
kategorii.

W dniu 11 maja 2013 r. w gmachu Politechniki Gdań-
skiej odbył się VI Pomorski Kongres Obywatelski, którego 
hasłem przewodnim było „Dobro wspólne - lepsza jakość 
życia”. Debata Kongresu przebiegała wokół pytania czym 
jest dobro wspólne i jakie ma znaczenie dla rozwoju Regio-
nu.  Kongresowi już po raz drugi towarzyszyło Pomorskie 
Forum Organizacji Społecznych. Blisko 30 organizacji po-
zarządowych, na Dziedzińcu Fahrenheita na Politechnice 
Gdańskiej zaprezentowało swoją działalność oraz przykła-
dy dobrych praktyk realizowanych działań. Lokalna Grupa 
Rybacka Kaszuby obecność na Kongresie wykorzystała do 
przedstawienia zrealizowanych działań aktywizujących lo-
kalne społeczności oraz wydarzeń promocyjnych i kultural-
nych związanych ze swoją działalnością.  

Zawody Kajakowe „Hydroaktywni” to cykliczna impreza 
dla amatorów i pasjonatów kajakarstwa, firmowana przez 
Kajaki Słupia oraz Fundację „Aby chciało się chcieć”. Tra-
sa zawodów obejmuje zarówno spokojne odcinki jeziora 
Węgorzyno jak i bystre, górskie odcinki rzeki Słupi. W każ-
dym kolejnym roku organizatorzy zapewniają uczestnikom 
i gościom dodatkowe atrakcje. Lokalna Grupa Rybacka 
Kaszuby już dwukrotnie uczestniczyła w/w przedsięwzięciu 
w 2013 i 2014 r. fundując atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Regaty  żeglarskie dla najmłodszych

Kongres obywatelski

Hydroaktywni

UDZIAŁ LGR KASZUBY W WAŻNYCH WYDARZENIACH

Wędkarski Puchar Pomorza

W dniu 29 września 2013 r. nad Jeziorem Klasztornym Małym w Kartuzach odbył się Wędkarski Puchar Pomorza współor-
ganizowany przez  Wędkarski Klub Sportowy „Radunia”.  Celem zawodów była promocja Ziemi Kaszubskiej i uroków Jezior 
Raduńskich oraz propagowanie wędkarstwa spinningowego w regionie. Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY ufundowała 
puchary za zajęcie w zawodach od I do III miejsca w indywidualnej klasyfikacji generalnej. 
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W dniu 28 czerwca 2013 r. Prezydent RP Pan Bronisław 
Komorowski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami 
Lokalnych Grup Rybackich. Spotkanie, które miało miej-
sce w Podgajach poświęcone było wpływowi działalności 
LGR-ów na rozwój lokalnej społeczności. Przedstawicie-
le LGR, w krótkim wystąpieniu przedstawili Panu Prezy-
dentowi możliwości i realizowane działania w związku  
z wdrażaniem na obszarach zależnych od rybactwa lo-
kalnych strategii rozwoju obszarów rybackich. Pan Pre-
zydent podkreślił natomiast  jak wiele można zmienić  
w środowisku lokalnym dzięki aktywności społecznej  
i wsparciu ze środków Unii Europejskiej. 

W dniu 6 lipca 2013 r. we Władysławowie odbył się XIV 
Zjazd Kaszubów. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby wraz  
z Północnokaszubską Lokalną Grupą Rybacką wykorzysta-
ła obecność na Zjeździe Kaszubów do prezentacji zakresu 
działalności Grup, zademonstrowania realizowanych dzia-
łań aktywizujących lokalne społeczności oraz wydarzeń 
promocyjnych i kulturalnych związanych z prowadzoną 
działalnością, jak również do promocji produktów rybnych.   
Do promocji produktów rybnych posłużyło przygotowanie 
poczęstunku rybnego dla uczestników zjazdu przez szko-
ły gastronomiczne z terenu Północnokaszubskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej. Celem zadania była promocja obszarów 
zależnych od rybactwa w oparciu o gastronomię.

XIV Zjazd Kaszubów

Spotkanie z Prezydentem RP

WYDARZENIA / PROJEKTY WSPÓŁPRACY 27
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Maszoperia Pomorskich Grup Rybackich  jest nieformal-
ną siecią stworzoną przez osiem lokalnych grup rybackich 
Województwa Pomorskiego w połowie 2011 roku.  Jest to 
również pierwsza tego rodzaju inicjatywa grup rybackich 
w Polsce. Celem współpracy jest wymiana informacji, do-
świadczeń, wzajemne wsparcie przy wdrażaniu Lokalnych 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz wypracowy-
wanie wspólnych postulatów do instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie Osi 4 PO RYBY. W ramach projektu odbyły 
się m.in. liczne spotkania robocze pracowników i przed-
stawicieli organów stowarzyszeń w celu wymiany wiedzy  
i doświadczeń, wyjazdy studyjne i szkolenia.

W dniach 8 – 9 sierpnia 2013 r. pomorskie lokalne grupy 
rybackie zaprezentowały się na Jarmarku Dominikańskim 
w Gdańsku. Wydarzenie to miało na celu wspólną promo-
cję atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z tere-
nu województwa pomorskiego oraz aktywności Lokalnych 
Grup Rybackich poprzez prezentację m.in. tradycji rybac-
kiej, folkloru, kuchni regionalnej (w szczególności opartej 
na produktach rybnych), atrakcyjności turystycznej, lokal-
nego rzemiosła. W realizację zaangażowane były grupy 
rybackie z woj. pomorskiego: Lokalna Grupa Rybacka 
Kaszuby, Słowińska Grupa Rybacka, Północnokaszubska 
Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Grupa Rybacka „Poje-
zierze Bytowskie”, Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby, 
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Gru-
pa Rybacka „Mörénka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa  
Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei”.

Maszoperia Pomorskich LGR Udział w Jarmarku Dominikańskim 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

LGR Kaszuby realizuje projekty współpracy, z udziałem innych LGR, mające na celu zdobycie wiedzy, umiejętności, wymianę infor-
macji  i doświadczeń na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez poszukiwanie dobrych praktyk m.in. w zakresie: 
• sposobów i metod aktywizacji społeczności lokalnych i angażowania w podejmowane działania  
• możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki
• pomysłów na zagospodarowanie i rozwój obszarów zależnych od rybactwa 
• sposobów wykorzystania kultury, tradycji i folkloru, uwarunkowań gospodarczych i przyrodniczych LGR

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w dniu 7 lipca 2013 
r. wzięła udział w Targach Organizacji Pozarządo-
wych organizowanych przez Powiat Kartuski w ramach 
X Biesiady Kaszubskiej /Dni Powiatu Kartuskiego. Udział  
w Targach był doskonałą okazją do zaprezentowania 
działań i zadań podejmowanych przez LGR Kaszuby, za-
interesowania działalnością Stowarzyszenia, jak również 
prezentacji idei partnerstwa i wspólnej realizacji działań 
na rzecz rozwoju lokalnego. Odwiedzającym Biesiadę tu-
rystom prezentowano natomiast atrakcyjność turystyczną 
obszaru objętego realizacją LSROR.

Targi Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Kartuskiego
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Z uwagi na podobieństwo obszarów działania LGR Ka-
szuby realizuje liczne projekty współpracy z Północnoka-
szubską LGR. Odrębność etniczna i tożsamość kulturowa 
mieszkańców obu LGR jest bardzo ważnym czynnikiem/
potencjałem do integracji mieszkańców, wzmocnienia 
poczucia tożsamości lokalnej oraz dalszego rozwoju re-
gionu m.in. poprzez turystyczne uatrakcyjnienie obszaru 
(obrzędy, zwyczaje, tradycje, kuchnia). Obszar LGR Ka-
szuby oraz PLGR jest specyficznym, charakterystycznym re-
gionem rybackim z szczególnym uwzględnieniem historii, 
kultury oraz tradycji rybackich. Wspólnie podejmowane 
przedsięwzięcia są bazą do długofalowej współpracy na 
rzecz wspólnej promocji obszarów PLGR i LGR Kaszuby. 
Zamysłem partnerskich Lokalnych Grup Rybackich jest re-
alizacja projektów współpracy polegających na połącze-
niu wizyt studyjnych zmierzających do  zdobywania wiedzy, 
umiejętności, wymiany informacji i doświadczeń, aby stwo-
rzyć trwałe efekty poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy  
we wspólnie realizowanych projektach oraz wykorzystanie 
we wspólnej promocji regionu.

Projekty Współpracy Lokalnej Grupy  
Rybackiej Kaszuby z Północnokaszubską 

Lokalną Grupą Rybacką
Projekt polegał na wspólnej promocji atrakcyjności ob-
szarów zależnych od rybactwa z terenu województwa po-
morskiego i warmińsko - mazurskiego oraz aktywności Lo-
kalnych Grup Rybackich m.in. tradycji rybackiej, folkloru, 
kuchni regionalnej w szczególności opartej na produktach 
rybnych, atrakcyjności turystycznej, lokalnego rzemiosła 
rybackiego poprzez współpracę i wspólną realizację jar-
marku rybnego, tradycyjnego „FISCHMARKTU” w Gdań-
sku w dniu 10 sierpnia 2013 roku. Działanie to stanowi-
ło nawiązanie do wielowiekowej tradycji Targu Rybnego  
w Gdańsku sięgającej 1343 roku. Targ rybny od samego 
początku istnienia zaopatrywał mieszkańców ówczesnego 
Gdańska w świeże ryby oraz wszelkiego rodzaju owoce 
morza, a handel rybami zdominowali rybacy z obszarów 
LGR. Z uwagi na fakt, iż przez kilka wieków trwania fisch-
marktu gdańskiego, rybackie tradycje i folklor wytworzyły 
niepowtarzalną atmosferę targu rybnego w Gdańsku, trzy 
Lokalne Grupy Rybackie: LGR Kaszuby, Północnokaszub-
ska LGR i LGR Zalew Wiślany postanowiły przypomnieć 
mieszkańcom i turystom targ rybny, na którym od XIV wie-
ku handlowano darami morza. W celu realizacji w/w zor-
ganizowano:

Fishmarkt doceniony został wyróżnieniem w konkursie 
BURSZTYNOWY KOMPAS w kategorii IMPREZA TURY-
STYCZNA, Tytułem „Najlepsza promocja turystyki woje-
wództwa pomorskiego 2013”.

Fischmarkt 2013

1. inscenizację historycznego Fischmarktu – przypłynięcie 
łodzi rybackich, przyjazd wozów z rakami i rybami z jezior,  
wyładunek ryb na nabrzeżu, pokaz targu – sprzedaż ryb  
w tradycyjnych strojach przy użyciu historycznych sprzętów 
i narzędzi
2. organizację tradycyjnego straganu rybnego (stoiska 
degustacyjnego), na którym odwiedzającym bezpłatnie 
serwowano specjały kuchni obszarów zależnych  
od rybactwa LGR biorących udział w projekcie 
3. pokazy kulinarne z rybami w roli głównej prowadzone 
przez znanego kucharza połączone z konkursami dla 
uczestników – np. filetowanie ryby, zwijanie rolmopsów na 
czas i inne
4. pokazy rzemiosła rybackiego: naprawy sieci, pokazy 
tradycyjnego szkutnictwa, pokazy bednarskie, pokaz 
tradycyjnego wędzenia ryb
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Realizacja Projektu polegała na wspólnej promo-
cji atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  
z terenu województwa pomorskiego oraz aktywności Lo-
kalnych Grup Rybackich poprzez prezentację m.in. trady-
cji rybackiej, folkloru, kuchni regionalnej w szczególności 
opartej na produktach rybnych, atrakcyjności turystycz-
nej, lokalnego rzemiosła podczas Dożynek Prezydenckich  
w Spale w dniach 15-16 września 2012r.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były:
• Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
• Słowińska Grupa Rybacka
• Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
• Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie
• Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby
• Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 
  Rybacka „Mörénka”

W ramach prezentacji Maszoperia Pomorskich Grup  
Rybackich:
• zorganizowała stoisko promocyjne Maszoperii na Go-
ścińcu Dożynkowym, na którym były serwowane specjały 
kuchni regionalnej 
• w Alei Twórców Ludowych zaprezentowała ludową sztukę 
oraz rzemiosło (rzeźba, haft, malarstwo na szkle i in.)
• w Miasteczku Regionów promowała kuchnię regionalną, 
pomorskie tradycje i zwyczaje, atrakcyjność turystyczną  
i rekreacyjną obszarów oraz ich walory przyrodnicze.

Dla uatrakcyjnienia realizacji całego przedsięwzięcia, 
w Dożynkach Prezydenckich udział wzięli też Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice, rybacy i regionaliści. 
Dożynkom towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. pokazy rze-
miosła i rękodzieła artystycznego, kiermasz tradycyjnej 
żywności i występy zespołów ludowych.

Celem projektu była wspólna realizacja działań na rzecz 
podnoszenia wartości produktów rybactwa oraz zdoby-
wania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń na rzecz 
rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Do udziału  
w projekcie LGR Kaszuby oraz Północnokaszubska LGR 
zaprosiły uczniów i nauczycieli sześciu szkół ponadgimna-
zjalnych kształcących w zawodach gastronomicznych: ZSP  
w Somoninie, ZSP w Sierakowicach, ZSP w Przodkowie, ZSP 
w Kłaninie, ZS nr 1 we Władysławowie, PCKZiU w Pucku.

Działania zrealizowane w ramach projektu:
• Promocja produktów rybnych podczas 
  Zjazdu Kaszubów we Władysławowie
• Wyjazd studyjny (edukacyjny) 
• Zajęcia gastronomiczne 
• Praktyki w przetwórni ryb Szkuner Sp. z o.o. 
  we Władysławowie
• Wydanie publikacji/książki kucharskiej

Najbardziej rozbudowanym działaniem, a zarazem naj-
bardziej oczekiwanym przez uczestników Projektu, były 
zajęcia gastronomiczne. W zajęciach tych wzięło udział 
60-ciu uczniów wraz z opiekunami. Odbywały się one  
w doskonale wyposażonych pracowniach gastronomicz-
nych szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie w 10-
osobowych zespołach międzyszkolnych podczas trzech cało-
dniowych spotkań, mieli okazję nauczyć się przygotowania 
przekąsek, zup oraz dań głównych na bazie ryb. Zajęcia 
poprowadzili uznani mistrzowie kuchni zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu Kucharzy Polskich, Panowie Krzysztof Szulborski, 
Kazimierz Żołnowski, Mariusz Gachewicz oraz Andrzej Ław-
niczak–uczestnicy licznych znaczących w kraju i zagranicą 
wydarzeń kulinarnych. Realizacja Projektu zakończyła się 
wydaniem publikacji–książki kucharskiej będącej zbiorem 
przepisów na dania z ryb wskazanych przez uczniów. 

Dożynki Prezydenckie w Spale „Kuchnia z Ikrą” Projekt edukacyjny 
z udziałem szkół ponadgimnazjalnych
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Europejski
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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
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