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Projekt pn.  

„Krapkowicki Eko Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r.” 

 

Okres realizacji: 2014 r. 

Wartość projektu:  77 394,26 zł 

Kwota dofinansowania: 41 474,56 zł 

Beneficjent: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 

 

Opis projektu: 

W ramach realizacji operacji zorganizowano Krapkowicki Eko Jarmark Bożonarodzeniowy 2014r. 

Operacja mała służyć idei przekazywania młodym mieszkańcom obszaru LGD Kraina św. Anny 

pozostawionych nam w spadku wartości kulturowych: tradycji, zwyczajów, obyczajów, obrzędów 

świadczących o naszej tożsamości oraz ich pielęgnowanie.  Jarmark stanowił również świetną okazję 

do zainteresowania ludzi ekologicznym stylem życia, zdrową lokalną  żywnością oraz będzie stanowił 

istotną lekcję dla społeczności w której coraz częstszym problemem jest nadwaga. Każdego dnia 

Jarmarku zaplanowane były nieodpłatne/y: 

1. Głośne czytanie przepięknych treści związanych z Bożym Narodzeniem. 

2. Zajęcia i konkursy plastyczne łączące w sobie przedsięwzięcie ekologiczne wraz z tradycją: np. 

(„Najpiękniejsza Eko bombka”- stworzona z odpadów przeznaczonych do recyklingu, „Świąteczne 

malowanie”, wykonanie kartek świątecznych, „Zaczarowany świat bajek”, „Mój Mikołaj”).  

3. Malowanie buzi kredkami nawiązujące do motywów świątecznych. 

4. Poczęstunek potrawami regionalnymi tradycyjnymi kuchni śląskiej przygotowanymi przez Związek 

Śląskich Kobiet Wiejskich. 

5. Przejażdżka  zaprzęgiem parokonnym z saniami lub bryczką (w zależności od pogody). 

6. Występy artystyczne zespołów, grup muzycznych nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia i 

wprowadzające w świąteczny nastrój. 

7. Pokazy szczudlarzy przebranych za postacie świąteczne np. Mikołaj , śnieżynka, elf . 

Ponadto: 

1. Konkurs na najpiękniej zagraną kolędę na instrumentach stworzonych z materiałów wtórnych w 

którym do zdobycia będą nagrody w postaci bonów w wysokościach 2000 zł brutto-I miejsce, II 

miejsce 1000 zł brutto, III miejsce 500 zł brutto. Konkurs był przeznaczony dla zespołów dzieci i 

młodzieży w celu promocji Ekologicznego stylu życia.  

2. Pokaz kulinarny  Charles Daigneault, którego  celem  było uzmysłowienie  mieszkańcom, że 

kuchnia bez używania sztucznych polepszaczy smaku jak np. glutaminian sodu, też jest smaczna a 

przede wszystkim zdrowa.  

3. Pogadankę z dietetykiem  Anną Lisowską na temat zdrowego stylu życia. 


