
Stowarzyszenie Integracyjne „Wspólna Sprawa” w Osieku 

ZAPRASZA 

MIESZKAŃCÓW DOLINY KARPIA  

na spotkania warsztatowe (warsztaty z produkcji „Krówki Zatorskiej” i warsztaty 
kulinarne „Smaki Karpia Zatorskiego”)  

i zwiedzanie Izby Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia w Zatorze 
 

w dniu 7 października 2020 roku 
wyjazd o godz. 12:00 

 

Szczegóły:  
Uczestnicy wyjazdu wezmą udział w jednogodzinnych warsztatach z zakresu produkcji Krówki Zatorskiej: 
zwiedzą halę produkcyjną, poznają etapy produkcji Krówki Zatorskiej, a następnie samodzielnie będą kroić 
i pakować Krówki. Kolejnym punktem spotkania będzie zwiedzanie Izby Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny 
Karpia w Zatorze, posiadającej bogatą kolekcję związaną z historią i kulturą regionu oraz gospodarką stawową 
w Dolinie Karpia i historią karpia zatorskiego. 
Spotkanie zakończą warsztaty kulinarne: pokaz wędzenia karpia oraz przygotowywanie różnych potraw 
z karpia (m.in. karp w zalewie, pierogi z nadzieniem z karpia) wraz z degustacją. Dwugodzinne warsztaty 
odbędą  się w Firmie Skarby Doliny Karpia (członek Ekomuzeum Doliny Karpia). 
Oferta skierowana do osób z grup defaworyzowanych: kobiet i osób powyżej 50 roku życia. Ilość uczestników 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach są przyjmowane 
drogą mailową (si.wspolnasprawa@gmail.com) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia 

Integracyjnego Wspólna Sprawa w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek 
do dnia 5 października 2020 roku 

 
 Szczegółowe informacje nt. spotkań można uzyskać u organizatora:  

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólna Sprawa w Osieku, tel. 33 4858155  
 

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY 
 

Zadanie „Kulinarnym i artystycznym szlakiem po Dolinie Karpia – organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się 
w Ekomuzeum Doliny Karpia” realizowanego w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej 

społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 
 
 
 
 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


