
 

Pierwsze wstępne podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich w  Stowarzyszeniu „Sieja”. 

W dniach 1- 2 grudnia 2014 r. odbyła się w Morzyczynie konferencja podsumowująca wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie 
„Sieja”, do udziału w  konferencji licznie przybyli  beneficjenci PO RYBY 2007-2013, członkowie 
stowarzyszenia, przedstawiciele z  gmin wchodzących w skład LGR oraz mieszkańcy obszaru. 

Spotkanie rozpoczęło się ciekawym, dającym wiele przemyśleń, wykładem wprowadzającym, 
poprowadzonym przez profesora Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Bogdana Matławskiego  nt. 
Ocalić od zapomnienia - tradycyjne rybołówstwo łodziowe w Regionie Zachodniopomorskim. 
Wykładowca podkreślał wielokrotnie w swoim wystąpieniu o znaczeniu podtrzymywania 
i kultywowania tradycji, które są niematerialnym dobrem narodowym. Jak mówił profesor naszym 
bogactwem oprócz ziemi i ludzi są kultura i tradycje, ukształtowane przez stulecia, od kiedy Polska 
pojawiła się na mapie Europy. Burzliwe losy naszego kraju spowodowały, że wiele wartości tego 
dziedzictwa utraciliśmy, niektóre zostały i w obecnym czasie są docenione, często przeżywają 
renesans. Społeczności lokalne odzyskują z dumą swoją tożsamość. Zbierają legendy, przepisy 
kulinarne, odtwarzają stare umiejętności, zwyczaje i obrzędy, przypominają lokalną historię. Nikt 
nie ma wątpliwości, że tradycja może być jednym z istotnych elementów aktywności lokalnej, 
a twórczo przekształcana spotyka się z szeroką akceptacją odbiorców w kraju i za granicą. 
Obrzędy ludowe towarzyszą społecznościom lokalnym od zawsze. Tradycyjne rybołówstwo 
łodziowe w regionie zachodniopomorskim zostało opisane w wydanej, w ramach projektu 
współpracy siedmiu lgr monografii opracowanej na podstawie badań przeprowadzonych przez 
Uniwersytet Szczeciński. 

Wśród zaproszonych gości był Andrzej Binka kierownik biura do spraw wdrażania osi priorytetowej 
4 Programu Operacyjnego RYBY z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego, który w ramach prezentacji dokonał podsumowania wdrażania PO Ryby 2007- 2013 
w woj. zachodniopomorskim i przedstawił założenia do nowego okresu programowania 2014 - 
2020. Informację o zawansowaniu wdrażania strategii a w szczególności zrealizowanych przez 
beneficjentów projektów przedstawiła kierownik biura Elżbieta Wojdowska. Kolejnymi punktami 
konferencji był wykład dot. marketingu i działań promocyjno marketingowych poprowadzony przez 
przedstawiciela firmy INFOMAN ze Szczecina oraz wprowadzenie dotyczące ewaluacji jako oceny 
efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności projektu w kontekście założonych 
celów.  Jak stwierdził prowadzący w marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego 
oczekiwania to najważniejszy element biznesu oraz wynikający z tej świadomości proces 
identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu korzyści i 
ciągłości jego funkcjonowania. Ewaluator przybliżył zagadnienia systematyczności badania wartości 
albo cech programu działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, 
rozwoju lub lepszego zrozumienia. 

W drugim dniu konferencji, po śniadaniu odbył się wyjazd studyjny z prezentacją pięciu 
zrealizowanych projektów na obszarze Stowarzyszenia. Uczestnicy,  pomimo doskwierającego 
zimna  wynajętym autokarem pojechali przez Zaborsko, Warnice do Pyrzyc zwiedzając: Skansen 
Jeziorak  w Zaborsku, plażę w Wierzbnie nad j. Miedwie z punktem widokowym i punktem 
informacji turystycznej, wolierę dla różnych gatunków ptaków i sprzęt zakupiony w ramach 
restrukturyzacji i reorientacji działalności, dofinansowaną restaurację  "PARK" w Pyrzycach  oraz 
zrewitalizowany na potrzeby nowoczesnego łowiska wędkarskiego o funkcji rekreacyjnej 
i edukacyjnej obiekt wodny Sicina w Pyrzycach. 

Ostateczne wyniki i poziom realizacji założonych wskaźników poznamy po zakończeniu wszystkich 
operacji, ale to co można było zaprezentować na tym etapie jest również pokaźnym dorobkiem 
związanym z realizacją strategii w ramach PO RYBY. 

Kolejne spotkania w sprawie podsumowań na pewno w przyszłym roku. 


