
Konferencja „Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój” 

 

W dniu 20 grudnia 2011 rokuw Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w  Barzkowicach odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich pn. „Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój”.  

 W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele samorządów zrzeszonych w naszym 

Stowarzyszeniu, przedstawiciele organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych. 

Zgodnie z programem, po przywitaniu przez Elżbietę RinkPrezesZarzadu wszystkich 

zaproszonych gości, przewidziane były wystąpienia starostów z powiatów, na terenie których 

znajdują się gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia. Głos zabrał Robert 

BetynaWicestarosta pyrzycki, który wyraził nadzieję, że fundusze uzyskane przez 

Stowarzyszenie SIEJA zostaną w pełni wykorzystane przyczyniając się jednocześnie do 

trwałego rozwoju i zwiększenia atrakcyjności terenu objętego strategią. Kolejnym punktem 

programu było wystąpienie Dominika Groneta, kierownika Biura ds. wdrażania osi 

priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W swojej prezentacji przedstawił 

doświadczenia innych Lokalnych Grup Rybackich z wydatkowania środków finansowych na 

ogłaszane konkursy. Elżbieta Wojdowska, kierownik biura Stowarzyszenia „SIEJA” 

przedstawiła drogą Stowarzyszenia od wyboru do naboru. 

W dalszej części konferencji Pan Artur Furdyna z Towarzystwa Rzeki Iny i 

Gowienicy, przedstawił prezentację o turystyce wędkarskiej w innych krajach oraz o szansach 

dla naszego regionu. 

Istota, założenia i montaż finansowy projektu współpracy pomiędzy grupami 

rybackimi województwa zachodniopomorskiego w zakresie regionalnego systemu 

bezpieczeństwa wodnego przedstawili Tomasz Zalewski i Cezary Kalaga z Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatnią prezentacją było wystąpienie 

przedstawicieli Stargardzkiego Klubu Sportów Podwodnych Barakuda, którzy prezentowali 

łowiectwo podwodne jako atrakcyjną formę spędzania czasu. 

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Zbigniew Zapaśnik, Wiceprezes Stowarzyszenia 

„SIEJA”, odnosząc się w kilku zdaniach do każdej prezentacji przestawionej na konferencji.  

Podsumowując wyraził zadowolenie, że coraz więcej osób uczestniczy w spotkaniach i jest 

zainteresowanych udziałem w Lokalnej Grupie Rybackiej.  Taka wymiana doświadczeń i 

kontaktów pozwoli w pełni zrealizować cele założone w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

 

 


