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Zaklad Utrzymania Miasta
w Skierniewicach



Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Święta!

W Skierniewicach wrzesień nierozerwalnie kojarzy się z największą miejską imprezą, która jest okazją 
do wielu wspaniałych spotkań - czasem pełnym inspiracji, smaków i dobrej zabawy. Trudna sytuacja 
w 2020 roku i obostrzenia związane z pandemią koronawirusa niestety przerwały wieloletnią tradycję 
organizowania tego ogromnego plenerowego przedsięwzięcia. To był rok trudny, ale także z różnych 
powodów wyjątkowy. Pozwolił bowiem zatrzymać się i spojrzeć z dystansu na potencjał naszego 
święta. Niezwykle budujące stało się to, że mieszkańcy Skierniewic oraz goście naszego święta wzięli 
aktywny udział w utrzymaniu wyjątkowej tradycji.

Hasło „Święto jest w nas” nabrało wymiaru idei, która wypływa z serc uczestników naszego 
przedsięwzięcia. 2021 rok pozwala nam wrócić z tradycyjną formułą Święta Kwiatów, Owoców 
i Warzyw. Przygotowaliśmy dla Państwa najlepszą ofertę kulturalną, pyszne poczęstunki, inspirujący 
Festiwal Roślinożercy czy wreszcie kolorowe ulice, które zamieniają się na ten weekend 
w wyjątkową przestrzeń roślinnego kiermaszu. Cały czas nawiązujemy także do naukowego 
i ogrodniczego charakteru miasta, współpracując choćby ze specjalistami w ramach cyklicznie 
odbywających się Targów Ogrodniczo-Rolnych.

Trzeci weekend września co roku jest także dobrą okazją do spojrzenia na miasto. 
Skierniewice są miejscem wartym uwagi, które prężnie się rozwija, skutecznie sięga po zewnętrzne 
środki finansowe, inwestuje nie tylko w infrastrukturę, ale także w człowieka. 

Życzę dobrze spędzonego czasu w gościnnym mieście, pełnym inspirujących mieszkańców!

Z pozdrowieniami

Prezydent Miasta Skierniewice
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FIESTA 
BALON WAO
III
o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice

Pobudza wyobraźnię, inspiruje wizualnie, wyzwala marzenia o podniebnych przygodach. 
Balonowa Fiesta o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice od trzech lat nierozłącznie związana jest ze 
Świętem Kwiatów, Owoców i Warzyw. Miasto Skierniewice na stałe wpisało się na mapę balonowych 
imprez w kraju, stawiając na dobrą organizację zaplecza fiesty oraz wyjątkową lokalną gościnność. 
Nie inaczej będzie także w tym roku - wypatrujcie na niebie spektakularnych statków powietrznych!

17 września, piątek

18 września, sobota

19 września, niedziela

Loty komercyjne

Goście Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw przez czas trwania 
III Fiesty Balonowej będą mogli skorzystać z komercyjnej oferty lotu balonem. 
Element towarzyszący fieście logistycznie i organizacyjnie obsługuje załoga lataniebalonem.pl, 
kontakt: 534 604 804.
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Po olbrzymim sukcesie ubiegłorocznego Festiwalu Światła organizatorzy przenoszą część programu 
imprezy do uwielbianej przez mieszkańców zielonej przestrzeni. Jej sercem będzie scena, na której
poza koncertami gwiazd muzyki tanecznej odbędą się liczne wydarzenia, w tym nierozłącznie 
kojarzone ze świętem wybory Miss Skierniewic. Nie ulega wątpliwości, że park miejski stanie się 
głównym punktem Święta dla bardzo wielu uczestników.

Park miejski powraca
jako przestrzeń atrakcji
Święta Kwiatów! 

18 września, sobota

19 września, niedziela
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- wybory najpiękniejszej dziewczyny w regionie
Scena w parku Skierniewice - sobota 18.09 godz. 14:00
Występy artystyczne pomiędzy prezentacjami kandydatek 
- Luigi Pagano
zdjęcia: Zbigniew Gradowski

XXVI Konkurs 
Kwiat Skierniewic 

Adrianna Ś Agata G Anna B

Anna C Klaudia J Magdalena B

Małgorzata B Natalia N Natalia R

Weronika B Weronika J Wiktoria S

Kuchnia wege inspiruje! W tym roku każdy będzie miał okazję przekonać się o tym, odwiedzając 
Festiwal Roślinożercy - unikalną propozycję dla entuzjastów i zwolenników zdrowej żywności. 
Na dwa festiwalowe dni zaplanowano aż osiem sesji wspólnego warsztatowego gotowania oraz 
cztery wyjątkowe pokazy kulinarne. W kuchni Festiwalu Roślinożercy pojawią się gwiazdy znane 
z telewizji: Pascal Brodnicki, finaliści programu MasterChef oraz MasterChef Junior Jolanta Kleser 
i Mateusz Truszkiewicz, a także Jakub Kuroń, który poprowadzi dwa dni wspólnego gotowania.

Róg ul. Reymonta i Olszewskiej:

18 września, sobota

19 września, niedziela
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Skierniewickie Święto nie mogłoby się obejść bez przepysznych dań serwowanych w sposób 
widowiskowy i rozbudzający apetyty uczestników imprezy. To wspaniałe połączenie tego, 
co w polskiej kuchni tradycyjne - ze współczesnymi inspiracjami, sięgającymi nierzadko poza granice 
naszego kraju. Przez dwa dni wydarzenia każdy będzie mógł skorzystać z szerokiej propozycji 
kulinarnej, jaką przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję.
Niepowtarzalny smak potraw serwowanych w samym sercu Święta zadbają mistrzowie lokalnej 
kuchni oraz znani restauratorzy!

=KARTOFLISKO NA PATELNI PO SKIERNIEWICKU
=Drylowany ziemniak w otulinie papryki podany z kefirem
=ZUPA OGRODNIKA
=Zupa na bazie świeżych warzyw z przydomowego ogródka
=ZUPA JESIENNO-ZIMOWA
=Pyszna zupa sezonowa na bazie świeżych polskich warzyw
=RAGOUT Z DZIKA
=Gulasz z dzika w wersji francuskiej z dodatkiem cebuli, suszonych grzybów i aromatycznych
=ziół wzbogacony aromatem czerwonego wina
=SKIERLOTKA
=Przepyszny specjał lokalnych cukierników, którego głównym składnikiem są skierniewickie
=jabłka.

10:00 Uroczyste otwarcie XXIII Targów Ogrodniczo-Rolnych oraz =
10:00=XIV Targów Zdrowej Żywności

18 września, sobota

19 września, niedziela
=WARZYWNY RAJ NA PATELNI Z NUTĄ WIEJSKIEJ ŚMIETANY
=Danie przygotowywane na największej w Polsce patelni o średnicy 2 metrów!
=ZUPA JARZYNOWA
=Pyszna zupa na bazie świeżych polskich warzyw
=Dodatkowo na Festiwalu Roślinożercy (róg ul. Reymonta i Olszewskiej):
=1000 porcji  - zdrowego, smacznego i orzeźwiającego OWOCOWO-WARZYWNEGO SMOOTHIE
=koktajlu!

Zasmakuj 
w Skierniewicach

Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to impreza nie tylko rozrywkowa i handlowa.
To także wielkie wydarzenie, które rokrocznie przyciąga tysiące osób na co dzień zajmujących się 
przetwórstwem i uprawą. Targi Ogrodniczo-Rolne są branżowym sercem Święta, skoncentrowanym 
na prezentacji jego najbardziej merytorycznej strony. Fachowe poradnictwo i oferta handlowa 
obudowane są przy tym atrakcyjną ofertą kulturalno-wystawienniczą.

18 września, sobota

19 września, niedziela

15:00 Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Mój Ogród” Skierniewickich Miłośników=
15:00=Ekologii i Przyrody oraz w konkursie na „Największy owoc i warzywo”

Targi czynne w godzinach 10:00–18:00
- branżowe porady
- spotkania ze specjalistami
- wyjątkowa oferta handlowa
- Targi Zdrowej Żywności
- Pokaz kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”
- Wernisaż wystawy "Łączy nas Kazimierz Górski"

Rynek główny
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Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Osada Pałacowa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

Instytut Ogrodnictwa to nie tylko renomowana instytucja naukowa o międzynarodowej 
rozpoznawalności. To także dziedzictwo i tradycja naszego miasta, która odkrywa całe swoje
bogactwo w czasie Święta Kwiatów. Fachowość, doświadczenie oraz innowacyjność spotykają się tu 
z poszanowaniem dla historii, tworząc unikalną propozycję poznania Skierniewic jako 
niekwestionowanej stolicy nauk ogrodniczych. W czasie Święta Kwiatów Instytut otworzy swoje 
bramy, stając się miejscem pielgrzymek dla tysięcy uczestników!

18 września, sobota 19 września, niedziela

10.00–18.00 Kiermasz wystawienniczo-handlowy=
10.00–18.00 Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa =

− PIB w Prusach Sp. z o.o. – prezentacja materiału szkółkarskiego z możliwością zakupu10.00–18.00=
10.00–18.00 Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych – Gościom Skierniewickiego Święta =

– degustacja dań z grzybów uprawnych10.00–18.00=

Zwiedzanie Pałacu Prymasowskiego
(bezpłatnie; wejście grup po wypełnieniu indywidualnych oświadczeń o stanie zdrowia)
=w sobotę: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
=w niedzielę: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00

Imprezy towarzyszące

Ponad cztery dekady tradycji przyzwyczaiły nas do różnorodnej, wciąż powiększającej się oferty 
wydarzeń towarzyszących. Ekspozycje, wernisaże, warsztaty, zawody sportowe - to tylko niektóre 
z wybranych imprez, jakie rokrocznie ubogacają program Skierniewickiego Święta. 
Nie inaczej będzie tym razem!

=STREFA PGNIG 
      18–19.09.2021 r., godz. 10:00–18:00; ul. Wita Stwosza (przy Kinoteatrze Polonez)
aa   

=Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym
      17–19.09.2021 r., godz. 8:00–20:00; Hala Sportowa nr 1, ul. Pomologiczna 10      
aa   

=Pokaz Kotów Rasowych
      18-19.09.2021 r., godz. 11:00–18:00; Hala Sportowa nr 2, sala konferencyjna, ul. Pomologiczna 8
aa   

=Mecz piłkarski
      UMKS Unia Skierniewice – Znicz Biała Piska
      18.09.2021 r., godz. 15:00; stadion miejski, ul. Pomologiczna
aa   

=Turniej hokeja na trawie
      18.09.2021 r., godz. 11:00-14:00, boisko, ul. Trakcyjna 1
aa   

=Wernisaż wystawy „Łączy nas Kazimierz Górski” 
      (18.09.2021 r., godz. 10:00, Hala Sportowa nr 2, ul. Pomologiczna 8)
      Wystawa dostępna również 18.09 - 19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aaa   

=Pokaz kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 
      (Hala Sportowa nr 2, ul. Pomologiczna 8, 18-19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aa   

=Wernisaż wystawy „Zaczarowany świat roślin. 
      Malarstwo historyczne Barbary Schoberberger” 
      (Muzeum Historyczne Skierniewic, 16.09 godz. 17:00. 
      Wystawa dostępna 18-19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aa   

=Warsztaty tkaniny artystycznej 
      „Polskie tkaniny zabytkowe a współczesna interpretacja”
      (Muzeum Historyczne Skierniewic; 19.09, godz. 14:00 i 15:00)
aa   

=Zwiedzanie zabytkowej parowozowni
      18.09-19.09.2021 r., godz. 11:00 - 18:00, ul. Łowicka 1
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niekwestionowanej stolicy nauk ogrodniczych. W czasie Święta Kwiatów Instytut otworzy swoje 
bramy, stając się miejscem pielgrzymek dla tysięcy uczestników!

18 września, sobota 19 września, niedziela

10.00–18.00 Kiermasz wystawienniczo-handlowy=
10.00–18.00 Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa =

− PIB w Prusach Sp. z o.o. – prezentacja materiału szkółkarskiego z możliwością zakupu10.00–18.00=
10.00–18.00 Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych – Gościom Skierniewickiego Święta =

– degustacja dań z grzybów uprawnych10.00–18.00=

Zwiedzanie Pałacu Prymasowskiego
(bezpłatnie; wejście grup po wypełnieniu indywidualnych oświadczeń o stanie zdrowia)
=w sobotę: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
=w niedzielę: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00

Imprezy towarzyszące

Ponad cztery dekady tradycji przyzwyczaiły nas do różnorodnej, wciąż powiększającej się oferty 
wydarzeń towarzyszących. Ekspozycje, wernisaże, warsztaty, zawody sportowe - to tylko niektóre 
z wybranych imprez, jakie rokrocznie ubogacają program Skierniewickiego Święta. 
Nie inaczej będzie tym razem!

=STREFA PGNIG 
      18–19.09.2021 r., godz. 10:00–18:00; ul. Wita Stwosza (przy Kinoteatrze Polonez)
aa   

=Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym
      17–19.09.2021 r., godz. 8:00–20:00; Hala Sportowa nr 1, ul. Pomologiczna 10      
aa   

=Pokaz Kotów Rasowych
      18-19.09.2021 r., godz. 11:00–18:00; Hala Sportowa nr 2, sala konferencyjna, ul. Pomologiczna 8
aa   

=Mecz piłkarski
      UMKS Unia Skierniewice – Znicz Biała Piska
      18.09.2021 r., godz. 15:00; stadion miejski, ul. Pomologiczna
aa   

=Turniej hokeja na trawie
      18.09.2021 r., godz. 11:00-14:00, boisko, ul. Trakcyjna 1
aa   

=Wernisaż wystawy „Łączy nas Kazimierz Górski” 
      (18.09.2021 r., godz. 10:00, Hala Sportowa nr 2, ul. Pomologiczna 8)
      Wystawa dostępna również 18.09 - 19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aaa   

=Pokaz kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 
      (Hala Sportowa nr 2, ul. Pomologiczna 8, 18-19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aa   

=Wernisaż wystawy „Zaczarowany świat roślin. 
      Malarstwo historyczne Barbary Schoberberger” 
      (Muzeum Historyczne Skierniewic, 16.09 godz. 17:00. 
      Wystawa dostępna 18-19.09, godz. 10:00 - 18:00)
aa   

=Warsztaty tkaniny artystycznej 
      „Polskie tkaniny zabytkowe a współczesna interpretacja”
      (Muzeum Historyczne Skierniewic; 19.09, godz. 14:00 i 15:00)
aa   

=Zwiedzanie zabytkowej parowozowni
      18.09-19.09.2021 r., godz. 11:00 - 18:00, ul. Łowicka 1



Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw 
Razem bezpiecznie! 

    Stosuj się do próśb służb informacyjnych organizatora

    Zachowuj bezpieczny dystans

    Często dezynfekuj lub myj dłonie

    Zasłaniaj usta i nos maseczką

    Jeśli czujesz, że masz objawy infekcji, pozostań w domu

    Podczas kaszlu i kichania dodatkowo zasłaniaj usta i nos 
    łokciem lub chusteczką

    Nie witaj się uściskiem dłoni

    W razie potrzeby proś innych o zachowanie ostrożności

COVID-19 

Razem dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!
Wydarzenie jest organizowane z zachowaniem aktualnych wytycznych 
sanitarnych. Szczegółowy regulamin imprezy dostępny jest na terenie imprezy 
oraz na stronie www.swietokwiatow.pl.

- podstawowe zasady bezpieczeństwa dla uczestników 
44. Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw
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Warszawa

ul. Konstytucji 3-go Maja

ul. Senatorska

ul. Prymasowska

ul. Żwirki

PUNKT INFORMACYJNY ŚWIĘTA
PUNKT SPRZEDAŻY PAMIĄTEK

PUNKT MEDYCZNY

PARKING DLA AUTOBUSÓW 

PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

OBSZAR WYŁĄCZONY Z RUCHU
STREFA PARKOWANIA - SAMOCHODY OSOBOWE
STREFA PARKOWANIA - AUTOBUSY
KIERMASZ OWOCOWO-WARZYWNY
TRASA PARADY ŚWIĄTECZNEJ
STREFA HANDLOWA

POWITANIE EKIP BALONOWYCH

WESOŁE MIASTECZKO

UWAGA!
UTRUDNIENIA W RUCHU W DNIACH 17-19.09.2021 r. 
CENTRUM MIASTA WYŁĄCZONE Z RUCHU.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

UWAGA!
W sobotę i w niedzielę od godz. 16.00
do zakończenia ostatniego koncertu (ok. 24:00)
wejście na rynek od ul. Senatorskiej 
będzie zamknięte

SCENA
w PARKU

SCENA
GŁÓWNA

STREFA
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PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY 
W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

18-19 września 2021 r.
SKIERNIEWICE

SPONSOR STRATEGICZNY

PARTNERZY

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

ORGANIZATOR

PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY 
W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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Zaklad Utrzymania Miasta
w Skierniewicach


