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JARMARK ADWENTOWY NA SIEWIERSKIM RYNKU

    W sobotę 14 grudnia 2019 r. na Rynku w Siewierzu po raz czwarty odbył się jarmark adwentowy.
Mieszkańcy  oraz  goście  odwiedzający  w tym dniu  centrum naszego miasta  mogli  zakupić  tradycyjne
produkty regionalne oraz unikalne rękodzieło.  Na stoiskach handlowych znaleźć można było ozdoby i
dekoracje świąteczne, upominki oraz produkty spożywcze, w tym miody, wypieki czy wędliny. 
 
    Radosny nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia stworzyli lokalni artyści, którzy zaprezentowali
się na jarmarcznej scenie, wśród których znalazły się zespoły „Siewierzanie” i „Niezapominajki” oraz solista
Karol  Łabuś.  Wydarzenie  uświetnił  koncert  Orkiestry  Dętej  OSP  Brudzowice,  która  zaprezentowała
najpopularniejsze świąteczne utwory.

    W południe najmłodsi mogli obejrzeć spektakl pt. „Eliza w krainie zimy” zaprezentowany przez aktorów
Teatru Bajkowe Skarbki  Śląska.  Dla dzieci  przygotowano też warsztaty teatralne,  animacje taneczne i
ruchowe oraz konkursy, w których można było zdobyć atrakcyjne nagrody.
 
    Wśród wystawców prezentujących swoje produkty na siewierskim jarmarku zagościli m. in.: Beata Nocel
(oscypki, żurawina, soki), Taulan Cafe (food truck – kawa z ekspresu, gorąca czekolada, gofry, burgery),
Kresowe Przysmaki (food truck – ukraińskie czeburieki, litewski kibin, tatarskie jeczpoczmaki, gruzińskie
chinkali, koperty azerskie), Pierogarnia Babci Marysi (pierogi, barszcz, naturalny wyrób własny), Tradycyjne
sery z jury "Garbaciak" (sery kozie, sery dojrzewające: naturalne i z dodatkami m. in. pieprz, pomidory
suszone,  papryka,  zioła  prowansalskie,  sery  półtwarde typu bunc,  naturalne i  z  dodatkami),  Domowa
Masarnia  Przemysław Machura (tradycyjne wędliny regionalne),  Chata Smaku -  Siewierskie  Delikatesy
Mięsne (swojskie wędliny, kabanosy, pasztety, galarety, smalce, garmażerka, musztardy, chrzan, soki),
Cukiernia  Tkacz  (wyroby  cukiernicze,  ciasta),  Ciastkarnia  Karpatka,  Miody  z  Księstwa Siewierskiego  –
Miodowelove.pl  (miody  i  produkty  pszczele),  Klub  Ludzi  Twórczo  Zakręconych (rękodzieło),  Pracownia
Ceramiki  Leonessa  Paweł  Lisiecki  (anioły  z  ceramiki,  ręcznie  robione  pierroty  oraz  inne  dekoracje
świąteczne),  Maria Wylon i  Krystyna Orłowska (bombki  wykonane metodą qullingu,  ozdoby wykonane
metodą  szydełkowania,  upominki,  dekoracje  świąteczne  wykonane  z  różnych  materiałów  ciekawymi
technikami), Parapeciaki - ozdoby okienne – Edyta Kolankowska (produkty przeznaczone do dekorowania
okien,  wyroby płaskie  z  płyty  hdf,  ręcznie  wycinane i  malowane)  oraz  Stowarzyszenie  Art-Eco plus  (
świąteczne  stroiki,  bombki,  kartki,  ozdoby  wykonane  w  sposób  rękodzielniczy  przez  członków
stowarzyszenia).
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