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

Chociwelska Wiosna 2015
W sobotę – niedzielę, 30 i 31maja 2015 r. odbywała się impreza pn. Chociwelska
Wiosna. Organizatorzy zapewnili dla uczestników wiele atrakcji, nie tylko sportowych.
W pierwszym dniu był bieg dookoła jeziora, mecz piłki nożnej i występy zespołów Dice i Blue
Box z muzyką Czerwonych Gitar oraz zespół Żuki z niezapomnianymi utworami The Batles.
Z opowiadań wiemy, że zabawa trwała do białego rana. Pogoda w niedziele dopisała,
świętowanie rozpoczęli wędkarze konkurując w ramach zawodów wędkarskich nad jeziorem
Starzyc. Stoisko promocyjne Stowarzyszenia „Sieja” rozłożyliśmy w niedzielę i informowaliśmy
o tym co zrobiliśmy w ramach PO RYBY i co planujemy w nowym okresie finansowania.
Oficjalne otwarcie imprezy miało miejsce na scenie o godzinie 13.00. Organizatorzy zapewnili
atrakcje dla dzieci oraz punkty gastronomiczne. Oprócz obleganych przez dzieci dmuchanych
zamków, toczących kul i eurobungee były punkty gastronomiczne i wata cukrowa.
Przedsiębiorcy rywalizowali w ramach teleturnieju. Po stadionie chodziły kotki, myszki i inne
zwierzątka wymalowane na buźkach szczęśliwych dzieci. Dzieci z rodzicami na stoisko
Stowarzyszenia

„Sieja”

przyciągaliśmy

niebieskimi

balonami,

ciekawymi

gadżetami

odblaskowymi, koszulkami, długopisami i innymi drobiazgami. Wykorzystaliśmy ten czas na
informowanie dorosłych uczestników imprezy o tym co zrobiliśmy w obecnym okresie
finansowania 2007 - 2013 i co planujemy na kolejny okres 2014 - 2020.

Wręczaliśmy

odwiedzającym mapę zrealizowanych operacji i broszurę dotyczącą podsumowania wdrażania
strategii Stowarzyszenia ”Sieja” oraz przeprowadziliśmy na stoisku konkurs wiedzy o
stowarzyszeniu, PO Ryby i bezpieczeństwie, który utrwalił wiedzę. Najmłodsi biegali po
stadionie machając siejowymi balonami, które wraz z cukierkami z naszego stoiska cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Odwiedzającym przypomnieliśmy co w gminie Chociwel zrobiono w
ramach PO RYBY oraz informowaliśmy o nowych możliwościach zapewniając, że pojawimy się
z nowymi informacjami i propozycjami na etapie tworzenia strategii działania na nowych okres.
Stoisko odwiedziło ponad 60 osób.

