
II Kiermasz Żywności Ekologicznej i Produktów Regionalnych  

Kiermasz Ogrodniczy pod Iglicą 

12-13 maja 

Tereny Hali Stulecia, Wrocław 

         

Już w dniach 12-13 maja zapraszamy na tereny Hali Stulecia we Wrocławiu na 

dwie wyjątkowe imprezy – II Kiermasz Żywności Ekologicznej i Produktów 

Regionalnych oraz Wielki Kiermasz Ogrodniczy pod Iglicą. Wstęp na obie 

imprezy, otwarte w godzinach 10:00 – 18:00, jest wolny. 

 

Szeroki wybór produktów ekologicznych i tradycyjnych z  Polski i Europy! 

 

Sery z różnych zakątków Polski, tradycyjne wędliny, świeże pieczywo produkowane 

według rodzinnych receptur, wyroby cukiernicze, herbaty ziołowe, miody i produkty 

pszczele, przetwory z owoców i warzyw, zioła, piwa smakowe i nalewki, produkty 

z gospodarstw ekologicznych – nie sposób wymienić wszystkich smakołyków, które czekają 

na odwiedzających majową imprezę. Zeszłoroczna edycja kiermaszu zgromadziła 60 

wystawców z całej Polski, a imprezę odwiedziło blisko 20 tys. osób.  

W kiermaszu wezmą udział również producenci kosmetyków naturalnych i artyści 

sprzedający rękodzieło: rzeźby, ceramikę, biżuterię, ręcznie rzeźbione świece i wiele innych. 

Na stoisku Urzędu Marszałkowskiego swoje wyroby zaprezentują wytwórcy produktów 

regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska. 



Czas uprzyjemnią m.in. występy zespołów ludowych: „Świtezianie” z Jelcza–Laskowic, 

„Strzeszowianki” ze Strzeszowa oraz „Leszczynki”, a także solistek z MDK Śródmieście oraz 

Studia Artystycznego „Syjud” z Wrocławia.  

Honorowy Patronat nad imprezą objęli:  

 Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Włodzimierz Chlebosz 

 Dolnośląska Organizacja Turystyczna  

 oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

 

Wszystko dla miłośników ogrodnictwa! 

Podczas Wielkiego Kiermaszu Ogrodniczego pod Iglicą swoją ofertę zaprezentują: 

- szkółki drzew i krzewów ozdobnych 

- producenci bylin kwiatowych, kaktusów i sukulentów  

- architekci terenów zielonych 

- firmy zakładające i pielęgnujące ogrody wodne 

- producenci architektury ogrodowej 

- dystrybutorzy kamienia oraz figur ogrodowych i wiele innych. 

Każdy botanik - amator znajdzie tu coś dla siebie po wyjątkowo korzystnych cenach - nasi 

wystawcy udzielają specjalnych wiosennych rabatów. Można tu nabyć różności do 

upiększenia ogrodu, działki, tarasu czy balkonu! 

Zapraszamy do spędzenia z nami wyjątkowego majowego weekendu!  

 

 

Organizator 

Agencja Reklamowa Wigor 

ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław 

tel.: 71 359 62 71 

e-mail: office@wigor-targi.com 

www.wigor-targi.com 

 

 



PROGRAM WYSTĘPÓW NA SCENIE 

 

SOBOTA, 12 maja 

 

11.00 – 12.00 „LISTEK KONICZYNY”  - Zespół Folklorystyczny z Mietkowa 

 

 

12.30 – 13.30 „SYCOWIACY”  - Zespół Folklorystyczny z Sycowa 

 

 

14.00 – 14.30 Wręczenie certyfikatów członkowskich w regionalnej Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska      

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

15.00 – 15.30  Marcin Malinowski - solista 

 

16.00 –17.00  „LESZCZYNKI”  - Zespół Ludowy z Dobroszyc 

 

 

 

 

 

**************** 

 

 

 



NIEDZIELA , 13 maja 

 

 

11.00 – 13.00 „STRZESZOWIANKI”  - Zespół Ludowy ze Strzeszowa  

 

 

13.30 – 14.00  Występ młodych artystów ze Studia Artystycznego SYJUD
  

   

14.30 – 16.00  „ŚWITEZIANIE”  - Zespół Ludowy z Jelcza  - Laskowic 

 

 

16.30 – 17.00  Solistki z MDK Śródmieście we Wrocławiu:  

Małgorzata Wilk 

Patrycja Dymnicka 

Aleksandra Seredyńska 

 

 

 

  

 

 

 

******************* 

 


