
 

Stowarzyszenie „SIEJA”  na Chociwelskiej Wiośnie 2012. 
 

W dniach 26 i 27 maja 2012 r. odbyła się coroczna impreza  plenerowa pn. "Chociwelska 
Wiosna 2012 - międzygminne dni rekreacji i aktywizacji społeczności lokalnych". 
Oprócz stałych punktów programu widzowie mogli pobawić się przy muzyce gwiazdy 
wieczoru grupy Skaner. W czasie drugiego dnia można było podziwiać pokaz grupy 
rycerskiej von Borcke, występy dzieci i młodzieży z ZPO w Chociwlu a także z Barlinka.  

 
Na „Chociwelskiej Wiośnie 2012” nie zabrakło również Stowarzyszenia „SIEJA”, które z 
powodzeniem przeprowadziło konkursy oraz akcję promocyjno-informacyjną o środkach 
unijnych z Osi 4 PO Ryby 2007-2013. 

 
W sobotę 26 maja impreza rozpoczęła się o godzinie 11:00 meczem piłki nożnej o 
mistrzostwo klasy okręgowej pomiędzy Piastem Chociwel – Światowidem Łobez. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 1-0 dla miejscowej drużyny. Wśród atrakcji przewidzianych na ten 
dzień były występy zespołu kowerowego „CORALBAND”, lokalnych składów hiphopowych 
WZT&MANU i B-BOY/CHUDY. Gwiazdą wieczoru był zespół „SKANER”. Sobotnią występy 
zakończyła nocna dyskoteka prowadzona przez DJ BALU z poznańskiego Klubu 
Muzycznego. 

 
W niedzielę nastąpiło uroczyste otwarcie „Chociwelskiej Wiosny 2012”. Tradycyjnie  otwarcia 
dokonała Burmistrz Chociwla Pani Ewa Ludwińska witając serdecznie zaproszonych gości 
oraz mieszkańców gminy Chociwel. 
W godzinach 13.00 -17.00 prezentowały się dzieci oraz młodzież z zespołów ZPO w 
Chociwlu, „Uśmiechy z Barlinka”, DANCE OK. Swój pokaz dali również młodzi karatecy, 
grupa odtwórstwa rycerskiego Von Borcke a ze sceny program edukacyjno- muzyczny dla 
najmłodszych prezentowali Gosia i Darek.  

W programie również znalazło się miejsce na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Lokalnej 
Grupie Rybackiej Stowarzyszeniu „SIEJA” oraz Osi 4 Programy Operacyjnego RYBY 2007-
2013.  Na scenie pytania zadawały Aurelia Lis oraz Barbara Żakowicz. Zwycięzcą okazał się 
Krzysztof Łapiński, który otrzymał grę planszową „SIEJA”, pendrive, koszulkę  oraz parasol. 
Tuż za nim uplasowała się Anna Surowiec a ostatnie miejsce na podium zajął Bartosz Baz. 
Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promocyjne i słodycze, które znajdowały się 
na naszym stoisku. Mieszkańcy gminy Chociwel i zaproszeni goście mogli  w namiocie 
Stowarzyszenia „Sieja” uzyskać informacje o Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich, możliwości dofinasowania swoich pomysłów realizowanych w ramach wdrażanej 
strategii, planowanych naborach. Każdy zainteresowany otrzymał broszurę oraz materiały 
promocyjne. 
Niedzielne występy zakończył koncert Magdaleny Bandolko oraz recital Bartka Dębskiego. 
Cała impreza okazała się wspaniałym, pełnym emocji i zabawy przeżyciem zarówno dla 
mieszkańców jak i przybyłych gości. Zapraszamy za rok. 

 
 


