
 

Stowarzyszenie „Sieja” na  X Jesiennym Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej ZŁOTA 
DYNIA w Morzyczynie. 

 

W dniu 16 września br. odbyła się jedna z najbardziej popularnych imprez z cyklu „Miedwiańskiego Lata” 

– ZŁOTA DYNIA. Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej jest tradycyjnym wydarzeniem, które odbywa się                

w połowie września, każdego roku. W amfiteatrze prezentowały się zespoły ludowe, a po obu stronach 

promenady handlowcy i gastronomicy oferowali swe wyroby. Właściciele gospodarstw rolnych i małych 

przetwórni przywieźli m.in. owoce dyni, kozi ser, miody, wędliny, warzywa, przetwory spożywcze, w tym 

konfitury i ogórki kołobrzeskie. Na „miedwiańską” promenadę przybyło ponad kilkadziesiąt wystawców. 

Jesiennych jarmark to cykliczna impreza, której organizatorami jest Koło Gospodyń Wiejskich                            

z Morzyczyna i Zieleniewa, Urząd Gminy Kobylanka, a także Gminny Ośrodek Kultury.   

Stowarzyszenie „Sieja”  w ramach  promocji obszarów zależnych od rybactwa prezentowało Lokalną Grupę 

Rybacką i wdrażaną Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego 

,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.   

Na stoisku promocyjnym Stowarzyszenia „Sieja” w czasie trwania jarmarku dorośli mogli uzyskać 

informacje o realizowanym Programie Operacyjnym Ryby, wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich, możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu 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”. Wzięło w nim udział łącznie  15 

osób. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody: gry planszowe, parasole,  pamięci USB, koszulki, torby 

ekologiczne, teczki i długopisy ze znakiem firmowym „SIEJA”. Dla pozostałych uczestników mieliśmy 

nagrody pocieszenia w postaci: długopisów, teczek i toreb firmowych  oraz   słodycze. Stoisko odwiedziło 

około 120 osób.                                                                  

Na scenie amfiteatru odbywały się koncerty zespołów ludowo –folklorystycznych, a także  koncert  Grupy 

Wokalnej z Zespołu Szkół Nr 1 ze Stargardu Szczecińskiego. Jednakże „Złota Dynia” to nie tylko smak 

wybornych potraw, zakupów na straganach, czy koncerty, ale również konkursy z dynią w roli głównej, 

mianowicie takich jak: 

• konkurs na największą dynię 

• konkurs na najciekawszy okaz ogrodowy i kompozycje 

• konkurs na najlepsze „jubileuszowe ciasto dyniowe” 

• konkurs na najlepsze babskie stoisko 

Przy okazji tej imprezy Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie zorganizował na jeziorze Miedwie regaty 

"O Złotą Dynię" . W regatach udział wzięli dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Impreza z każdym 

rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem.                                                        

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą działalnością i zapraszamy do siedziby biura. 
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