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

IV Warnicki Piknik Rodzinny
Dnia 03 maja 2014 r. na boisku sportowym w Warnicach odbyła się impreza plenerowa pod
nazwą „IV Warnicki Piknik Rodzinny”. Głównym organizatorem pikniku był Urząd Gminy w
Warnicach a współorganizatorem Stowarzyszenie „SIEJA”. Była to pierwsza z ośmiu
planowanych w tym roku imprez współorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie w
gminach członkowskich. Organizatorzy zapewnili dla mieszkańców gminy oraz przybyłych
gości wiele atrakcji.
Po oficjalnej części rozpoczętej mszą św. Patriotyczną z okazji uchwalenia Konstytucji 3
Maja, Pani Wójt Anna Hackiewicz-Gębska powitała przybyłych gości wśród których znaleźli
się m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa,
przedstawiciele samorządu gminnego oraz stowarzyszeń współpracujących z gminą.
Po części oficjalnej odbył się blok sportowo – rekreacyjny a w nim występ zespołu Biesiada,
Złota Jesień oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach. W ramach
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”, jako
współorganizator imprezy realizowało swoje działania informacyjno - promocyjne związane z
obszarem działania a także zapewniło strefę dziecięcą w postaci namiotu „Tęczowy
ogródek” w której najmłodsi mogli pobawić się zabawkami, umalować twarz, skorzystać z
warsztatów modelowania balonów a wśród uczestników poruszał się klaun, który zabawiał
i puszczał bańki mydlane. W trakcie imprezy, Stowarzyszenie „SIEJA” popularyzując
spożycie ryb, przygotowało 750 porcji ryby wędzonej z przeznaczeniem do degustacji dla
uczestników imprezy. Ze sceny konferansjer przekazywał informację o naszej działalności
i realizowanym Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013 oraz założeniach do nowego
okresu finansowania. Przeprowadzone były konkursy o tematyce dotyczącej m.in. PO Ryby,
stowarzyszenia, bezpieczeństwa na obszarach wodnych, znaczenia pokarmów z ryb w
diecie. Uczestnicy otrzymali w nagrodę gadżety naszego stowarzyszenia.
Po godzinie 19:00 koncert dał Tomasz Pieńkowski a o 20:30 wystąpiła gwiazda wieczoru
zespół Classic, podczas tego występu bawili się wszyscy uczestnicy.
Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska i zainteresowanie naszą
działalnością i zapraszamy na kolejną imprezę współorganizowaną przez Stowarzyszenie
„SIEJA”, która odbędzie się 17 maja w Grzędzicach (gm. Stargard Szczeciński).

