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Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 

  Stowarzyszenie „SIEJA” gościło w Węgorzynie21 lipiec 2012 r. 

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 imprezie w ramach działań promocyjnych lub kulturalnych związanych                        

z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR.  

,,Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2012” to cykliczna impreza w Węgorzynie 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 dniach 21 i 22 lipca 2012 r. w miejscowości Węgorzyno (okolice Łobza) odbyły się 

obchody "lata z węgorzem 2012". „Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem” jest cykliczną 

największą imprezą promującą Gminę Węgorzyno. Impreza realizowana została przez Panią 

Monikę Kuźmińską Burmistrz Gminy Węgorzyno. W czasie uroczystości zostaliśmy 

zaproszeni na I dzień imprezy.W trakcie imprezy gościliśmy naszych niemieckich 

partnerów.Wśród atrakcji przewidzianych na ten dzień były występy  takich gwiazd jak: 

Urszula, Skambomabo, Kabaret Hlynur, Jaw Raw, Krystian Herba i Dj Radia Eska.Imprezie 

towarzyszyło mnóstwo atrakcji od motoryzacyjnych przez wędkarskie po fotograficzne i 

sportowe. 

Nie zabrakło także kulinarnego akcentu. Gościem specjalnym był chyba najbardziej 

rozpoznawalny w Polsce kucharz – Robert Sowa. Na stoisku Stowarzyszenia Sieja  Pan 

Robert Sowa przygotowywał potrawy z czterech gatunków ryb, które następnie można było 

zasmakować po wcześniejszym wypełnieniu ankiety.Ponadto gość specjalny przygotował dla 

nielicznych uczestników imprezy książeczkę  własnego autorstwa  z przepisami Mistrza 

kuchni. 

Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia „Sieja” dorośli mogli uzyskać informacje o 

realizowanym Programie Operacyjnym Ryby, wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich oraz zaopatrzyć się w broszury, materiały promocyjne, gadżety typu: 

długopisy, zapałki, teczki firmowe. Dla dorosłych i dla dzieci zorganizowany był  konkurs z 

zakresu wiedzy o Stowarzyszeniu „Sieja”. Konkurs został przeprowadzony na stoisku 

promocyjnym Stowarzyszenia,  podczas trwania imprezy.     

Miał na celu promocję LGR, przekazanie  informacji  związanych  z przyszłymi konkursami  

oraz z obszarem objętym LSROR i cieszył  się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim 

udział 15 osób. Zwycięzcy konkursu (5 osób) otrzymali nagrody główne takie jak: gry 

planszowe, parasole,  pendrive, koszulki, torby ekologiczne, teczki i długopisy ze znakiem 

firmowym „SIEJA”. 

W imprezie wzięło udział bardzo wielu gości z zewnątrz, nie zabrakło reprezentantów władz. 

Warto wspomnieć, iż w imprezie wziął udział także Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz, 

któremu Stowarzyszenie ,,SIEJA” podarowało materiały, gadżety promocyjne ,,SIEJA”. 

Dziękujemy wszystkim za udział w imprezie. 


