
Hodowcy i Sympatycy koni 

Szanowni Państwo,  

Skaryszewski Jarmark Koński  WSTĘPY sięgający swoją tradycją XVII wieku gromadzi 

w naszym  mieście rolników, hodowców i eksporterów koni zarówno z kraju jaki i zagranicy. Podczas 

jarmarku eksponowane są między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, 

rzemiosło, sztuka ludowa, a przede wszystkim konie różnych ras i typów użytkowych. Wstępy 

odbywają się tylko raz do roku i mają ruchomą datę „wstępny” czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego 

Postu. 

TEGOROCZNE WSTĘPY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 23 – 24 LUTEGO 2015R. 

Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich zmieniliśmy jakość odbywającego się 

obrotu końmi w Skaryszewie, tak aby każdy hodowca, który przybywa na Skaryszewski Jarmark 

Koński  czuł się dobrze i wyjechał z naszego miasta zadowolony. 

Sprawdzianem nowej formuły Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego były Wstępy 

organizowane w 2014 roku. Wprowadziliśmy rejestrację koni. Rejestracji można było dokonać drogą 

e-mailową, listownie, faxem bądź telefonicznie, z późniejszym potwierdzeniem dokumentacji. Dla 

hodowców, którzy przyjeżdżają z dalekich zakątków naszego kraju zapewniliśmy bazę noclegową dla 

koni. W miejscu gdzie odbywał się zeszłoroczny Jarmark, na wjeździe utworzone były specjalne strefy 

weterynaryjne, gdzie odbywała się odprawa koni, kontrola paszportów i chipów. 

Tegoroczny Jarmark odbywał się będzie na tych samych zasadach. Wjazd na teren Jarmarku 

rozpocznie się od godz. 400 rano. Obszar Jarmarku obejmował będzie teren Miejsko-Gminnego 

targowiska w Skaryszewie przy ul. Krasickiego  oraz Stadninę Koni „Hubertus” przy ul. Partyzantów 

w Skaryszewie. Teren ten  będzie całkowicie monitorowany przez odpowiednie służby, które będą 

dbały o porządek i kierowały hodowców koni na właściwe miejsce.  

Mając na uwadze sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Wstępów 2015 zwracamy się 

do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji dotyczących organizacji tegorocznego Jarmarku 

Końskiego wśród hodowców koni, a także o kontakt z Nami, odwiedzanie naszej strony internetowej, 

na której będzie można pobrać zgłoszenia na Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy 2015, jak również 

telefonicznie z osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku. 

Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.skaryszew.pl w zakładce 

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2015. 
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