
           

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

 

DOŻYNKI GMINNE w Giżynie, gmina Pyrzyce. 

W sobotę 30 sierpnia na placu dożynkowym obok świetlicy wiejskiej w Giżynie odbyło się 

gminne święto plonów. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy gminy i goście. 

Stowarzyszenie „SIEJA” włączyło się w organizację  imprezy zapewniając scenę z 

nagłośnieniem i konferansjerem, strefę dziecięcą w postaci namiotu „Tęczowy ogródek”, 

konkursy i rybę na degustację. Była to już szósta z ośmiu planowanych w tym roku imprez, 

która jest dofinansowana przez Stowarzyszenie „Sieja” z środków zaplanowanych w ramach 

funkcjonowania biura na wydarzenia promocyjne i kulturalne związane z obszarem objętym 

realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Organizatorzy zapewnili dla 

mieszkańców gminy oraz przybyłych gości wiele atrakcji. 

Uczestnicy wzięli udział w mszy świętej dziękczynnej, tradycyjnie odbył się przemarsz 

korowodu dożynkowego a Zespół Pieśni i Tańca „PYRZYCE” zaprezentował piękne obrzędy 

dożynkowe. Po wystąpieniach okolicznościowych organizatorzy zapewnili szereg konkursów 

i konkurencji dla dzieci i dorosłych. 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. W trakcie 

imprezy, Stowarzyszenie „popularyzując spożycie ryb przygotowało 750 porcji ryby wędzonej 

do degustacji dla uczestników imprezy. Ze sceny konferansjer przekazywał informację o  

działalności w ramach realizowanej strategii, o Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013 

oraz założeniach do nowego okresu finansowania na lata 2014 - 2020. Przeprowadziliśmy 

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. Pobyt uczestnikom umilały występy kapeli ludowej 

„Pyrzyczanie” oraz RZŚ „Kresowianka”. Natomiast w bloku rozrywkowym odbyły się koncerty 

m. in.: Zespół Pieśni i Tańca „Pyrzyce”, Zespół śpiewaczy „Pyrzyczanka”, Zespół Śpiewaczy 

„Wrzos”, Zespół Śpiewaczy „Jaworek”, Zespół Śpiewaczy „Seniorita”, Zespół Wokalny 

„Quarto Men”. 

Po obszernym bloku rozrywkowym rozpoczęła się zabawa taneczna. 

Stoisko Stowarzyszenia „Sieja” odwiedziło co najmniej 750 osób. 

Serdecznie zapraszamy na kolejną imprezę współorganizowaną przez Stowarzyszenie 
„Sieja”, która odbędzie się 6 września w Mostkowie gm. Barlinek. 


