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ZNAMY JUŻ WYSTAWCÓW ORAZ PROGRAM ARTYSTYCZNY SIEWIERSKIEGO JARMARKU
WIELKANOCNEGO

    Serdecznie zapraszamy na jarmark wielkanocny, który odbędzie się 24 marca 2018 r. na
siewierskim Rynku. Program przedsięwzięcia obejmuje występy lokalnych artystów, warsztaty
wielkanocnego rękodzieła oraz konkursy z nagrodami.

Szef kuchni Jan Kuroń przygotuje dla nas  zupę fasolową na ostro,  rybę w kaponacie a na
deser  pudding z kaszy jaglanej oraz podzieli się przepisami na przyrządzone potrawy!

Szczególną atrakcję stanowić będzie  "Siewierski Ekspres”, którym tego dnia będzie można
podróżować na trasie: Rynek – Zamek siewierski – Rynek. 

Program wydarzenia przedstawia się następująco*:

09.00 - Rozpoczęcie jarmarku
09.30 - pokaz kulinarny Jana Kuronia 
10.20 - akordeonista Zbigniew Wójcik 
10.40 - pokaz kulinarny Jana Kuronia 
11.30 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych 
12.00 - strojenie drzewek na Rynku z TVP3 i KGW Brudzowice 
11.50 - pokaz kulinarny Jana Kuronia 
12.30 - warsztaty tworzenia ozdób z bibuły z KGW i TVP3
12.40 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach 
13.00 - Zespół Śpiewaczy KGW Leśniaki 
13.15 - Zespół Śpiewaczy KGW Żelisławice 
13.30 - Zespół Siewierzanie 
13.45 - Zespół Niezapominajki 
14.00 - Zespół Śpiewaczy Gołuchowianki 
14.15 - Zespół Śpiewaczy Wojkowianki 
14.30 - Zespół Śpiewaczy Podwarpianki 
*godziny w programie są przybliżone i mogą ulec zmianie

Prezentujemy wystawców podczas sobotniego jarmarku wielkanocnego w Siewierzu:

Taulan Cafe (food truck – kawa z ekspresu, gorąca czekolada, herbata, gofry buble wafle)1.
EDI - Browar Regionalny (piwo niepasteryzowane tradycjne, piwa smakowe: malinowe, wiśniowe,2.
miodowe, imbirowe, migdałowe, miętowe, czekoladowe oraz piwo grzane) 
Ekologiczne sery z Jury- "Garbaciak" (sery kozie) 3.
Pierogarnia Babci Marysi (pierogi, uszka, krokiety, barszcz)4.
Domowa Masarnia Przemysław Machura (wędliny tradycyjne)5.
Piekarnia Severiana (pieczywo)6.
Cukiernia Tkacz (wyroby cukiernicze, ciasta)7.
Miodowelove.pl (miody i produkty pszczele)8.
Gospodarstwo pszczelarskie Kubik (miód)9.
Jacek Paw (oscypki) 10.
Zdzisław Zajda (wata cukrowa)11.
Ekosun Jaworzno (chałwa: pistacjowa, orzech laskowy, kakao, wanilia,  słonecznik, migdał;  wata12.
cukrowa w wiaderkach, kolorowa; gofry z prawdziwą śmietaną i owocami, pieczone na miejscu)

https://www.facebook.com/jasiekkuron/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Taulan-Cafe-819306164884559/?fref=mentions
https://www.facebook.com/piwoedi/?fref=mentions
https://www.facebook.com/M.K.GARBACIAK/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pierogarniababcimarysi/?fref=mentions
https://www.facebook.com/domowamasarnia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CukierniaTkacz/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Miodowelovepl-1590316371226865/?fref=mentions


Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc (domowe ciasta, babeczki i ozdoby wielkanocne)13.
Teresa Sitek (wyrób i sprzedaż wieńców i stroików, palmy wielkanocne, zające z siana, stroiki,14.
serwetki i koszyczki)
Tęczowe robótki Renata Łyniewska (ozdoby wielkanocne na szydełku)15.
Gabriela Kaczyńska (rękodzielnicze wyroby tekstylne, m.in. dekoracje wnętrz, zabawki dla dzieci,16.
ozdoby wielkanocne, czapki, szaliki, ekologiczne torby na zakupy)
Monika Barszczowska (stroiki i palmy wielkanocne wyroby gipsowe)17.
Stara  Szkoła  Fundacja  -  Pracownia  plastyczna Manufaktura  (rękodzieło,  rzemiosło  artystyczne,18.
palmy wielkanocne, pisanki, bibułkarstwo, zabawki, filc)
Małgorzata Kmera (rękodzieło: decoupage, osika, sospesso)19.
Antonina Podolska (świąteczne rękodzieło, szydełkowanie)20.
Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic (rękodzieło)21.
Galeria  DORis  Art  Dorota  Klobucar  (przytulanki,  poduszki,  baranki,  zajączki,  malowane  bluzy,22.
breloczki)
FHU „Megi”  Rękodzieło  Maria  Zielińska (palmy wielkanocne,  ozdoby z  suszu,  wianki,  bukiety,23.
zabawki drewniane i szmaciane, ceramika użytkowa i ozdoby, rękodzieło ludowe)
Stowarzyszenie Art-Eco plus (ozdoby wielkanocne wykonane ręcznie)24.
Szykowne Dobra (zabawki robione na szydełku, aniołki ze sklejki z imieniem, wycinanki ze sklejki do25.
pomalowania, ozdoby świąteczne)
Sylwia Lazar (stroiki, drzewka, wianki, jajka styropianowe)26.
Koralove  Cuda  (dekoracje  z  papierowej  wikliny,  koszyczki  wielkanocne,  zabawki  wykonane  na27.
szydełku, szyte dekoracje, torebki)
Maria  Flak  (ręcznie  wykonane  stroiki  wielkanocne  przy  użyciu  m.in.  wstążki,  stroiki  stojące,28.
zawieszki itp.)
Manufaktura  Koloru (pisanki,  ozdoby świąteczne bawełniane,  serwetki,  kompozycje  świąteczne,29.
tulipany bawełniane)
Aneta Sikora (rękodzieło)30.
Dorota Domańska (balony)31.
Gladius Janusz Nowak & Foxy Nook (ozdoby wielkanocne, maskotki, ubrania dla dzieci - czapki,32.
sukienki, kominy, spodnie, kocyki dla dzieci, asortyment skórzany - portfeliki, paski, spinki)
Klub Ludzi Twórczo Zakręconych (rękodzieło)33.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

https://www.facebook.com/teczowerobotki/?fref=mentions
https://www.facebook.com/staraszkolafundacja/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wspolniedlamieszkancowzelislawic/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dorota.klobucar/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Art-Eco-plus-396998447125557/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Szykowne-Dobra-1377734372489062/?fref=mentions
https://www.facebook.com/koral.kraina.rekodziela/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ManufakturaKoloruHandmade/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Klub-Ludzi-Tw%C3%B3rczo-Zakr%C4%99conych-438219906228272/?fref=mentions

