
       

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego  

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Zawody międzyszkolne zakończeniem realizacji projektu na rzecz bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych pn. „PROMOCJA LOKLANYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ 

POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH - PROFILAKTYKA                            

I EDUKACJA”. 

Dwie Lokalne Grupy Rybackie województwa zachodniopomorskiego, tj. Stowarzyszenie „SIEJA”                                

z siedzibą w Marianowie oraz Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Szczecinku                   

zakończyły realizację projektu pn. „PROMOCJA LOKLANYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ                       

BEZPIECZEŃSTWO NA OBSZARACH WODNYCH - PROFILAKTYKA I EDUKACJA”.                                                                               

Działania edukacyjne skierowane były do młodzieży gimnazjalnej i mamy nadzieję, że wpłyną na  

poprawę bezpieczeństwa wypoczynku młodzieży podczas zbliżających się wakacji.  

Operacja realizowana była w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej. Na zlecenie lokalnych grup rybackich zadanie realizowało 

Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

W okresie  od  15 stycznia 2013 r.  do  8 maja 2013 r., łącznie w  22 szkołach gimnazjalnych, 

zrealizowano w każdej szkole, dla 100 osobowych grup, warsztaty: z zasad bezpieczeństwa nad wodą, 

udzielania pierwszej pomocy, ochrony środowiska i walki z kłusownictwem. Po każdym bloku 

tematycznym został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę na podstawie którego zostały  

wytypowane 3-osobowe zespoły do udziału w II etapie – zawodach międzyszkolnych.  

W ubiegły piątek tj. 24 maja 2013 r., w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie 

Szczecińskim odbył się międzyszkolny finał projektu. W zawodach udział wzięły 3-osobowe reprezentacje 

z 22 gimnazjów z obszaru dwóch LGR. Po uroczystym przywitaniu i przedstawieniu reprezentacji 

szkolnych przystąpiono  do losowania stacji i rozpoczęcia konkurencji na stacjach zawodów. Uczestnicy 

musieli poradzić sobie z 8 stacjami wypadkowymi nadzorowanymi przez ratowników  z WOPR-u, m.in.               

w zakresie wykonywania resuscytacji, tamowania krwotoku, radzenia sobie z poparzeniami czy też 

ratowaniem tonącego. Sprawdzona została także ich wiedza dotycząca ochrony środowiska w tym 

umiejętności segregowania śmieci. Nad bezpieczeństwem i regulaminowym przebiegiem konkursu 

czuwali kierownicy poszczególnych stacji. Wszyscy uczestnicy  zawodów po kilkugodzinnych zmaganiach 

udali się na posiłek regeneracyjny.  

Po podsumowaniu wyników klasyfikacja zespołów przedstawia się następująco: 

I miejsce  Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu  

II miejsce Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie 

III miejsce Zespół Szkół Gimnazjum w Bornym Sulinowie 

IV miejsce Gimnazjum w Warnicach 

Organizatorzy zapewnili zwycięzcom cenne nagrody indywidualne i zespołowe, a dla pozostałych 

uczestników nagrody pocieszenia.  


