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SIEWIERSKI JARMARK WIELKANOCNY

W sobotę 13 kwietnia serdecznie zapraszamy na siewierski Rynek, gdzie odbywać się będzie jarmark
wielkanocny. Stoiska handlowe będą otwarte w godzinach od 08:00 do 16:00. Do udziału w jarmarku zgłosiło
się ponad 40 wystawców prezentujących tradycyjne produkty spożywcze oraz rękodzieło artystyczne.
Odwiedzający kramy będą mogli zakupić produkty doskonałe na świąteczne stoły, dekoracje oraz ozdoby
świąteczne.
W ramach atrakcji zorganizowane zostaną również warsztaty tworzenia palm wielkanocnych dla młodzieży i
dorosłych o godz. 11:00.
Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenie się na adres mailowy:
promocja@siewierz.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Ilość miejsc
ograniczona.

Wystawcy podczas jarmarku wielkanocnego w Siewierzu 13 kwietnia 2019 r.:
1. FLAMING Roksana Łukasik – rękodzieło, wianki, stroiki, dekoracje świąteczne, kompozycje wielkanocne;
2. Jolanta Tetlak – balsamy ziołowe polskie i zagraniczne, kosmetyki polskie i zagraniczne, miody z własnej
pasieki;
3. Izabela Górska „Ruda Sowa” – ozdoby drewniane, szyte oraz w technice quilling;
4. OMEGA Edward Jasionek – oryginalne chałwy greckie w formie tortów;
5. Marta Szafert – wata cukrowa, popcorn, balony;
6. Pracownia Kreatywności i Terapii Zajęciowej „Majolika” Ilona Gąska – własnoręcznie wykonana ceramika
artystyczna wypalana w ceramicznym piecu elektrycznym oraz japońską metodą RAKU;
7. Anna Kluźniak-Zaczyńska – ozdoby hand made, zabawki z materiału;
8. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Niwki – stroiki świąteczne wykonane własnoręcznie przez członków
MDP;
9. Solarnia Dawid Władyka – lody gałkowe własnej produkcji, gofry bąbelkowe, shake’i lodowo-mleczne;
10. Aneta Mucha – ręcznie szyte ozdoby, tulipany, zajączki itp., ręcznie wycinane z drewna ozdoby
wielkanocne;
11. Pracownia Minky Dudu Jadwiga Dziechciewicz –własnoręcznie uszyte kocyki, poduszki w różnych
kształtach, Przytulanki, stroiki i palmy wielkanocne;
12. Taulan Cafe – kawa, gofry, lody;
13. EKO Tomasz Pogon – gofry ze śmietaną i owocami, chałwa turecka;
14. Ceramika Tyka Katarzyna Tyrkiel – ceramika użytkowa i artystyczna produkowana ręcznie;
15. Pracownia Ponad Chmurami Anna Król – ręcznie szyte maskotki oraz tradycyjnie wypiekane i
artystycznie malowane pierniczki;
16. Eko GRAW Bartosz Pasek – ekologiczne drewniane ozdoby wielkanocne, stroiki wielkanocne;
17. Gladius Janusz Nowak – ręcznie robione maskotki, ozdoby, girlandy, kwiaty; skórzane breloki, torby,
paski, kaletki i sakiewki;
18. Pracownia rękodzieła MRUFRU Jolanta Bubel –eksplodujące pudełeczka, kartki i pamiątki
okolicznościowe (chrzest, komunia, ślub, narodziny, urodziny), dekoracje wielkanocne, anioły;
19. Koralove Cuda Marzena Bartyzel – dekoracje z papierowej wikliny, koszyczki wielkanocne, zabawki
wykonane na szydełku, szyte dekoracje, torebki, czapki, opaski dla dzieci;
20. Manufaktura Koloru Ignacy Kopeć – ozdoby wielkanocne z bawełny, drewna wykonane własnoręcznie
różnymi technikami (uszyte, szydełko, druty);
21. Monika Barszczowska – wyroby gipsowe, rękodzieło, ozdoby świąteczne;
22. Galeria DORis Art Dorota Klobucar – przytulanki, poduszki, baranki, zajączki, malowane bluzy, breloczki;
23. Agnieszka Kozakiewicz – pisanki malowane i decoupage, wydmuszki gęsie ażurowe, ozdoby świąteczne;
24. Zofia Budzińska – ozdoby świąteczne wykonane na szydełku, papierowa wiklina, origami modułowe,
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palmy;
Jolanta Czernek – pisanki ozdabiane naturalnymi materiałami, ażurowe, malowane, dekoracje świąteczne,
patchworki;
Katarzyna Teska – pisanki, decoupage, ozdoby świąteczne, szydełkowe serwetki, filcowane chusty i szale;
Joanna Sygiet – szydełkowe dekoracje świąteczne i zabawki;
Joanna Spyra - Kwiecień – szyte ozdoby wielkanocne;
Stowarzyszenie Art-Eco Plus – rękodzieło wielkanocne, pisanki, stroiki;
Jacek Pach – sery góralskie, soki i konfitury;
Krystyna Orłowska, Maria Wylon – rękodzieło przygotowane przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Siewierzu;
Gospodarstwo pszczelarskie KUBIK – miód pszczeli;
Beata Korkus – ozdoby wielkanocne, ręcznie wykonane jajka, koszyczki, owieczki, zajączki;
Gaba Szpulka Gabriela Kaczyńska – ozdoby i zabawki szyte;
Tęczowe Robótki Renata Łyniewska – rękodzieło szydełkowe, ozdoby wielkanocne, serwety, zabawki i
chusty;
Stara Szkoła Fundacja – Pracownia plastyczna Manufaktura – rękodzieło, rzemiosło artystyczne;
Miodowelove – miody i produkty pszczele;
Cannabis Zielona Strefa Michał Żukociński – kosmetyki, kremy, szampony, żele;
Kresowe Przysmaki – ukraińskie czeburieki, litewski kibin, tatarskie jeczpoczmaki, gruzińskie chinkali,
koperty azerskie;
Cukiernia Tkacz – wyroby cukiernicze, ciasta;
Tłocznia u Mazurkiewiczów – naturalne tłoczone soki;
Polub wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/404960330293969/
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