
Stowarzyszenie „Sieja” w Pyrzycach na festynie z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka i Zawodach Wędkarskich. 

 

W zakresie  działań promocyjnych środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w 

zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)  

oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Stowarzyszenie „Sieja” 

wzięło udział w festynie w ramach działań promocyjnych lub kulturalnych związanych z 

obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR.  Dzień Dziecka i Zawody Wędkarskie to 

cykliczne imprezy w Pyrzycach w ramach którego zaprezentowało się Stowarzyszenie 

„Sieja”  przygotowując stoisko promujące Lokalną Grupę Rybacką i Lokalną Strategię 

Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  

 

W dniu 1 czerwca  2012 r. w Pyrzycach odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka a w ramach niego Zawody Wędkarskie nad jeziorem Sicina dla dzieci i młodzieży. 

Na Placu Ratuszowym przed Urzędem Miejskim odbyły się występy i zabawy w których 

uczestniczyły  dzieci  wraz  z  rodzicami,  mieszkańcy  oraz  turyści, którzy przybyli na festyn. 

Obok sceny powstały ogródki tematyczne gdzie można było pomalować twarz, ulepić 

dzbanek z masy solnej czy namalować olbrzymi obraz. Nie zabrakło wieloboju i zabaw 

sprawnościowych, można było również podziwiać sprzęt strażacki i policyjny a dla 

miłośników wędkowania przygotowane zostało specjalne stoisko i zawody wędkarskie na 

zbiorniku Sicina. W zawodach wzięło udział  131 dzieci. Złowione ryby po zważeniu przez 

sędziów były wypuszczane do jeziora. Zwycięzcy otrzymali medale, nagrody rzeczowe i 

słodycze.  Stowarzyszenie „Sieja” przekazało na nagrody materiały promocyjne z 

zamieszczonymi na nich logotypami  UE, PO Ryby i Stowarzyszenia „Sieja”: gry planszowe, 

koszulki oraz parasole.  Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia „Sieja” zainteresowani 

mogli uzyskać informacje o realizowanym Programie Operacyjnym Ryby, Lokalnej Grupie 

Rybackiej która jest Stowarzyszenie „Sieja” i wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. Dla dzieci i młodzieży zorganizowany był  konkurs z zakresu wiedzy o 

Stowarzyszeniu „Sieja”. Konkurs został przeprowadzony na stoisku Stowarzyszenia i miał na 

celu promocję LGR, przekazanie  informacji  związanych  z ogłaszanymi konkursami  oraz z 

obszarem objętym LSROR, wzięło w nim udział 17 osób. Zwycięzcy konkursu i pozostali 

uczestnicy zostali nagrodzeni. 

 

 


