
     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

9 czerwca 2013 r. w niedzielę, uczestnicy projektu współpracy z udziałem niepełnospra-

wnych pn. „Razem możemy więcej” wyruszyli w kilkugodzinną podróż do Łodzi, by 

wcielić się w rolę kibiców meczu Ligi Światowej piłki siatkowej mężczyzn Polska – 

Brazylia w Atlas Arenie. 

Projekt „Razem możemy więcej” finansowany w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007 – 2013 polega na wspólnych 

przedsięwzięciach sześciu Lokalnych Grup Rybackich województwa zachodniopomorskiego 

skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszarów dotyczących aktywizacji i 

integracji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie minimalizacji barier. 

Stowarzyszenie „Sieja” i LGR „Partnerstwo Jezior” zorganizowały dla uczestników projektu z 

sześciu lokalnych grup rybackich wyjazd na mecz piłki siatkowej w ramach Ligi Światowej do Łodzi, 

którego głównym celem  była promocja regionu „jako regionu bez barier” podczas rozgrywek. Ważnym 

elementem tego zadania jest rozwój społeczny i integracja uczestników projektu, poprawa ich 

funkcjonowania i komunikacji oraz pozytywna zmiana postaw społecznych wobec niepełnosprawności.  

W niedzielę rano uczestnicy projektu ze Stowarzyszenia „Sieja”, LGR Zalew Szczeciński i z 

Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej spotkali się w Świdwinie, skąd po zapoznaniu się i zajęciu 

miejsc w autokarze wyruszyli w trasę dołączając do drugiej grupy startującej z Wałcza. Po 

zakwaterowaniu oraz krótkim posiłku w Hotelu Światowit cała 80-osobowa grupa udała się do Atlas 

Areny. Nowoczesny obiekt zrobił na wszystkich ogromne wrażenie, hala sportowa przy ulicy 

Bandurskiego może pomieścić ponad 10 000 osób. Nasi kibice dopingowali reprezentację Polski 

podczas rozgrywki za pomocą gadżetów przygotowanych specjalnie na tę okazję, m.in. trąbek oraz 

białych i czerwonych kartek tworząc wraz z setkami pozostałych amatorów siatkówki niezapomnianą 

atmosferę dobrej zabawy.  

Jednolite koszulki dla uczestników projektu przyciągnęły uwagę dziennikarzy stacji telewizyjnej 

Polsat News, którzy zrealizowali krótki materiał o naszym projekcie. 

Po zakończeniu meczu i ogłoszeniu wyniku uczestnicy wycieczki zeszli z trybun, aby dostać 

autograf lub zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Zbigniewem Bartmanem – siatkarzem grającym na pozycji 

atakującego, a następnie wybrali się w drogę powrotną do hotelu, skąd nazajutrz opuścili miasto.      

Trudy podróży i wynik meczu niekorzystny dla Polski  nie przyćmiły atmosfery meczu i wrażeń z pobytu 

w Łodzi.  

Kolejna z imprez organizowanych w ramach tego projektu odbędzie się 16 sierpnia w 

Świnoujściu.  


