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Program spotkania był niezwykle bogaty i obﬁtował w wiele atrakcji i konkurencji sportowych m.in.: targi
rybne, konkursy, zabawy dla uczestników, pokazy wodnego sprzętu wojskowego, regaty smoczych łodzi,
spływ na "bele czym". Święto Ryby uświetniły również koncerty i występy zaproszonych zespołów
muzycznych.

Imprezę rozpoczęto otwartymi zawodami wędkarskimi, które odbywały się nad Kanałem Szerokim, przy ujściu Warty. Miejsce to, w 1977 r., zyskało statut rezerwatu
przyrody „Słońsk", a w 1996 r. na południowym brzegu Warty utworzono Park Krajobrazowy "Ujście Warty", który pełnił niejako funkcję otuliny dla rezerwatu. Park jest
unikalną, na skalę europejską, ostoją ptaków wodnych i błotnych. Ze względu na szczególne znaczenie tego terenu, rezerwat Słońsk został w 1984 r. objęty konwencją
Ramsar, której celem jest ochrona terenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków. W chwili obecnej takich miejsc jest w Polsce tylko osiem.

Ujście Warty to nazwa kilku obszarów chronionych: Parku Narodowego (powstał 2001 r.), Krajobrazowego i Obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLC 080001. Na krajobraz Parku składają się głównie otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią
kanałów i starorzeczy oraz zarośla wierzbowe. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na część północną - tzw. Polder Północny oraz południową położoną w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego.

Marszałek Elżbieta Polak podczas uroczystości wręczyła nagrody zwycięzcom otwartych zawodów wędkarskich. Puchar marszałka województwa traﬁł w ręce Pani
Elżbiety Szalińskiej - laureatki pierwszego miejsca za najlepsze danie z ryby.

Wójt Słońska Janusz Krzyśków podkreślał, że ryby to symbol Przyborowa i Słońska. Tym w tych terenach od XIII wieku żywiło się społeczeństwo. Dziś to teren, gdzie
można nie tylko wędkować, ale także aktywnie w inny sposób spędzić wolny czas. - Stawiamy na turystykę - podkreślał wójt. Jan Rydzanicz - Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dodał, że gmina Słońsk to dowód na to, że teren Natura 2000 to nie przeszkoda, a wielka szansa dla samorządów, by
żyjąc zgodnie ze środowiskiem, wykorzystywać tereny turystycznie.
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