
Dolnośląskie Święto 
Miodu i Wina

termin: 26-27 września (sobota-niedziela)
miejsce: Park Miejski w Przemkowie

We wrześniu wszystkie drogi prowadzą do Przemkowa - „krainy mio-
dem płynącej”. Zapraszamy na XXI Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, 
imprezę organizowaną w Przemkowie od 1999 r. w każdy ostatni weekend 
września. Święto to przede wszystkim promocja lokalnych i regionalnych 
wytwórców miodów oraz integracja dolnośląskich pszczelarzy. Podczas 
imprezy dostępne są wszystkie polskie gatunki miodów, również nagro-
dzone w odbywającym się w czasie święta konkursie, miód pitny, sprzęt 
pszczelarski oraz wina i sadzonki winorośli. Miłośnicy sportu mają szansę 
zdobyć czarkę pełną miodu biorąc udział w Ogólnopolskim Biegu po Miód 
lub rajdzie rowerowym po Wrzosowej Krainie. Dla wszystkich przygoto-
wany jest bogaty program artystyczny i rozrywkowy. 

organizator: Gmina Przemków, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, 
www.przemkow.pl
kontakt: Marta Mendrzycka-Nicewicz, tel. 76 8 320 488, 
e-mail: marta@przemkow.pl
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Osiedlowe Święto Ziemniaka

termin: 27 września (niedziela)
miejsce: Prochowickie Osiedle XXX-lecia

Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkanki osiedla przygotują przeróżne 
potrawy z ziemniaków. 
Odbędzie się degustacja potraw, pieczenie ziemniaków oraz konkursy 
i zabawy dla dorosłych i dla dzieci.

organizator: Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, Radni Osiedlowi, 
59-230 Prochowice, ul. K. Miarki 5, www.pokis.com.pl
kontakt: Joanna Palińska, Jadwiga Leszczyńska, tel. 76 85 85 309,
e-mai: pokis_kultura@wp.pl
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Święto Kapusty, warzywnictwa 
i Nasiennictwa

termin: 27 września (niedziela)
miejsce: Snowidza, boisko sportowe, 59-407 Snowidza, gm. Mściwojów, 
Powiat jaworski

Święto Kapusty w Snowidzy jest cyklicznie organizowaną wrześniową 
imprezą, na której można spróbować tradycyjnych oraz tych mniej trady-
cyjnych potraw z kapusty świeżej i kiszonej. Każdego roku do Snowidzy 
przyjeżdżają bigosowe i łazankowe łasuchy, aby wybrać najsmaczniejsze 
potrawy w organizowanych konkursach. Poza walorami smakowymi, na 
wszystkich gości będą czekać wspaniałe atrakcje.

organizator: rada sołecka wsi Snowidza
kontakt: Wioletta Redlica, tel. 508 903 344, e-mail: v.redlica@gmail.com
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Dolnośląski Dzień Pszczelarza

termin: wrzesień (informacja u organizatora)
miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

Organizowane wydarzenie ma na celu promocję dolnośląskiego pszcze-
larstwa i rozpowszechnianie wiedzy o prozdrowotnym działaniu miodów 
i produktów pszczelich wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce. 
Podczas imprezy będzie możliwość degustacji najlepszych dolnośląskich 
miodów, w tym miodu wrzosowego z Borów Dolnośląskich zarejestro-
wanego w 2008 roku w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie 
Geograficzne. W trakcie imprezy nie zabraknie ciekawych prelekcji doty-
czących właściwości odżywczych miodu, konkursów i zabaw. Przewidziano 
również pokaz wirowania miodu, zbijania ramek czy wystawę starych uli.

organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
www.dodr.pl
kontakt: Małgorzata Kaczmarek, tel. 71 339 80 21 wew. 143,
e-mail: malgorzata.kaczmarek@dodr.pl
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Żmigrodzki Festiwal 
Karpia i Lasu

termin: 4 października (niedziela)
miejsce: Ruda Żmigrodzka, teren przy świetlicy wiejskiej

Wspaniałe dania, lokalni producenci, atrakcje, animacje, konkursy, 
występy, malownicza Dolina Baryczy, bogata oferta nadleśnictw oraz… 
karp żmigrodzki w roli głównej! Jest to oferta Festiwalu Karpia i Lasu „Karp 
w Lesie” 4 października 2020 w Rudzie Żmigrodzkiej. Podczas festiwalu 
odbędzie się konkurs kulinarny dla wszystkich, których pasją jest goto-
wanie. Karpia jemy za rzadko, zazwyczaj raz do roku. To wielka szkoda, 
bo dzięki wartościom odżywczym, karp korzystnie wpływa na zdrowie. 
Jedzony regularnie poprawia pracę serca i pamięć, a nawet wpływa 
za zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza ryzyko udaru mózgu 
i zawału serca. Z tego też względu powinniśmy jak najczęściej chwytać 
karpia i delektować się jego smakiem… Zapraszamy do kolejnej edycji kon-
kursu „ CARPIE IEM”, którego tytuł jest parafrazą znanej myśli filozoficznej 
„Chwytaj chwilę (łap życie)”. Konkurs ma na celu promocję potraw z karpia 
i zachęcenie do jego spożywania nie tylko od święta.
Zapraszamy serdecznie! 

organizator: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl,
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu,
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl
kontakt: Marta Lewandowska – kierownik Gminnego Centrum 
Informacji, tel. 71 385 27 58, email: gci-zmigrod@o2.pl
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Poznajmy się od kuchni - 
Konferencja podsumowująca 
projekt

termin: 10 października (sobota)
miejsce: Sala Podhalanka w Krosnowicach

Działanie realizowane w ramach PL-CZ projektu pn. „Poznajmy się od 
kuchni”. W programie będą prelekcje na temat tradycyjnej kuchni PL i CZ, 
zdrowego odżywiania w tym możliwości uprawy własnych warzyw, owo-
ców w przydomowych ogrodach. Podczas imprezy odbędzie się podpisa-
nie Deklaracji dalszej współpracy, pomiędzy OKSiRGK i Gminą BilaVoda. 

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko,
ul. Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie,
www.kultura.gmina.klodzko.pl
kontakt: Ewelina Ptak, tel. 885 364 493, Ewelina Kudła, tel. 74 868 91 42,
e-mail: oksirgk@wp.pl
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II Wielkie SERwowanie

termin: 11 października (niedziela)
miejsce: Wrocław, teren zielony Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8 (przy obiekcie hotelowym 
AGRO)

Wielkie SERwowanie to wydarzenie dla ceniących sobie oryginalne pro-
dukty rzemieślnicze, pochodzące bezpośrednio z gospodarstwa rolnego 
i od małych lokalnych producentów. Na odwiedzających czekać będą liczni 
wystawcy, degustacje, pokazy kulinarne, laboratoria smaku, atrakcje dla 
dzieci, konkursy i goście specjalni. Odwiedzający w plebiscycie publicz-
ności wybiorą najlepszy ser, dowiedzą się z jakim regionalnym winem czy 
piwem sery smakują najlepiej. Niedzielne wydarzenie targowe poprzedza 
konferencja naukowo-szkoleniowa dla serowarów odbywająca się w pią-
tek i sobotę. Celem projektu jest wspieranie rozwoju w zakresie serowar-
stwa poprzez podnoszenie wiedzy w obszarze lokalnego przetwórstwa, 
zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowa-
cyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wpro-
wadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. 

organizator: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych we 
współpracy z: Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, 
Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Zieloną 
Alternatywą.
kontakt: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych,
a-mail: info@serowarzy.pl, tel. +48 605 160 009
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Hubertus

termin: 24 października (sobota)
miejsce: Zamek Kliczków 

Święto myśliwych w Zamku Kliczków - pokazy konne, gonitwa za lisem, 
pokaz nawoływań myśliwskich - cały event gastronomicznie utrzymany 
w myśliwskim stylu - promocja dziczyzny i tradycyjnej kuchni zamkowej. 

organizator: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica,
www.kliczkow.com.p 
kontakt: Katarzyna Lech, tel. 515 461 135, 
e-mail: katarzynalech@leo-grupa.pl
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Festiwal Wołowiny

termin: 25 października (niedziela)
miejsce: Lwówek Śląski (hala sportowa, Al. Wojska Polskiego 1)

25 października w Lwówku Śląskim odbędzie się Festiwal Wołowiny. 
Impreza ma na celu promocję mięsa wołowego i jego właściwości. Podczas 
imprezy będą prezentowane liczne stoiska z produktami regionalnymi 
i mięsnymi, głównie z wołowiną. Ponadto organizatorzy zaplanowali sze-
reg atrakcji tanecznych i wokalnych. Podczas Festiwalu Wołowiny odbędą 
się m.in. Wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich. 

organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury, www.lok.lwowekslaski.pl,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, www.lwowekslaski.pl
kontakt: Lwówecki Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 5,
59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 45 32, 75 647 79 22,
Dyrektor Tadeusz Dzieżyc, e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl
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Niepodległość uczcić 
ze smakiem Jedliny

termin: 11 listopada (środa)
miejsce: Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju

Bogata oferta biało-czerwonych dań, którą serwują jedlińscy restaurato-
rzy zaspokoi niejednego łasucha. Ta wyjątkowa akcja, pn. „Niepodległość 
uczcić za smakiem Jedliny” na uczczenie Rocznicy Obchodów Odzyskania 
Niepodległości, przyciąga co roku setki osób, które chcą skosztować nie-
podległościowych dań.
Warto tego dnia wybrać się wraz z rodziną na świąteczną promocję kuli-
narną, która proponować będzie bogatą ofertę dań na terenie Jedliny-
Zdroju. 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl oraz lokalni restauratorzy
kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska / 117

listopad



Święto Niepodległości 
i IX Bieg Gęsi

termin: 11 listopada (środa)
miejsce: Jerzmanowa

11 listopada słynie w Jerzmanowej z artystyczno-sportowej formuły 
imprezy. Ze sceny płyną nuty patriotycznych pieśni, których zwieńcze-
niem jest konkurs. Pierwsze skrzypce kulinarne gra natomiast gęsina, 
którą przygotowywaną na wiele sposobów mogą skosztować wszyscy 
uczestnicy imprezy. Niezapomniane smaki, kilkadziesiąt receptur dań oraz 
suto zastawione stoły są doskonałą promocją zdrowej, ekologicznej żyw-
ności, delicji tak rzadko goszczącej na naszych stołach. Atmosferę chłod-
nego listopada ogrzewa ciepła herbata oraz pieczone w ognisku kiełbaski 
i jabłka. Dla wielu osób jest to pierwsze zetknięcie z gęsiną, z jej wytwor-
nym smakiem i delikatnością. Każdy kto przybędzie na imprezę z pewno-
ścią posmakuje gęsiny i to w najlepszym, domowym wydaniu, stąd z roku 
na rok wzrasta liczba uczestników imprezy. 

organizator: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
kontakt: Renata Zwolińska, tel. 76 831 21 11, 
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl
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Gminny konkurs kulinarny 
Tradycje Bożonarodzeniowe

termin: 4 grudnia (piątek)
miejsce: Świetlica wiejska w Krzeczynie Małym

Podczas Tradycji Bożonarodzeniowych potrawy zgłoszone do konkursu 
można degustować, podobnie jak  wiele innych smakowitych dań pięk-
nie prezentujących się na wigilijnych stołach, które przygotowały koła 
gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele wielu miejscowości Gminy Lubin. 
Potrawy oceniane są w trzech kategoriach: postna, na dzień świąteczny 
i deser bożonarodzeniowy. Kulinariom towarzyszy konkurs na świąteczny 
stół, który szczególną uwagę przywiązuje oprócz walorów estetycznych 
do tradycji. Świąteczny klimat nadają również występy zespołów, warsz-
taty robienia bombek i ozdób choinkowych.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika 1/3, 
59-300 Lubin, www.okgminalubin.pl
kontakt: Mirosława Kuciejczyk, tel. 76 844 82 33,
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
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Jarmark Sowiogórski 
w Srebrnej Górze

termin: 5 grudnia (sobota)
miejsce: Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy przy Kościele Ewangelickim

Jarmark Bożonarodzeniowy w Srebrnej Górze to już tradycja. Podczas 
kiermaszu można będzie nabyć oryginalne produkty rękodzielnicze od 
lokalnych rzemieślników i producentów oraz przetwory, nalewki i wiele 
innych potraw regionalnych. Dla najmłodszych zaplanowano warsz-
taty artystyczne, a także spotkanie ze św. Mikołajem, który przybędzie 
z Mikołajowa. W byłym Kościele Ewangelickim, obecnie Srebrnogórskiej 
Przestrzeni Artystycznej „Aniołek” odbędą się występy artystyczne. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach,
www.goksirsg.nazwa.pl
kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, 
filia w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10, tel. 0 74 81 64 551,
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy - 
zamek Kliczków

termin: 5-6 grudnia (sobota-niedziela)
miejsce: Zamek Kliczków

Zamkowy Jarmark Bożonarodzeniowy - wystawcy i producenci regio-
nalnej żywności (miody, sery, kiełbasy, chleby) wraz z Zamkiem Kliczków 
współtworzą to wydarzenie. 

organizator: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, 
www.kliczkow.com.pl
kontakt: Katarzyna Lech, tel. 515 461 135, 
e-mail: katarzynalech@leo-grupa.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Kudowie

termin: 6 grudnia (niedziela)
miejsce: Park Zdrojowy w Kudowie-Zdrój

Podczas Jarmarku będzie można wziąć udział w warsztatach przyrządzania 
tradycyjnych dań świątecznych, jak również skosztować „wigilijnej kolacji 
z Panią Burmistrz Anetą Potoczną”. Podczas Jarmarku zorganizowane jest 
również spotkanie z Mikołajem oraz mnóstwo stoisk z regionalnymi, świą-
tecznymi produktami.

organizator: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju,
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój 
kontakt: Rafał Greszta, tel. +48 885 314 813, e-mail: dyrektor@kckis.pl
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VII Polsko-Czeskie Stoły 
Bożonarodzeniowe

termin: 6 grudnia (niedziela)
miejsce: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, 57-550 Stronie Śląskie, 
ul. Kościuszki 18

Podczas imprezy prezentują się wystawcy z tradycjami bożonarodzenio-
wymi i wyrobami rękodzielniczymi z różnych organizacji z Polski i z Czech. 
W trakcie imprezy przeprowadzone są konkursy związane z tradycjami 
bożonarodzeniowymi oraz konkurs na najładniejszy stół bożonarodze-
niowy i najsmaczniejsza potrawę. Każdy stół, za ogromny wkład w przy-
gotowanie potraw i dekoracji, dostaje upominek od organizatora. Imprezie 
towarzyszą występy zespołów z programem świątecznym. 

organizator: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, 57-550 Stronie Śląskie, 
ul. Kościuszki 18, www.cetik@stronie.pl, www.cetik.stronie.pl
kontakt: Natalia Gancarz, tel. 606 254 935, e-mail n.gancarz@stronie.pl
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Prezentacje wojewódzkie 
„Tradycyjnych Stołów 
Wigilijnych – Dolny Śląsk”

termin: 12 grudnia (sobota)
miejsce: Galeria Viktoria w Wałbrzychu

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego 
i odgrywa istotną rolę w promocji Dolnego Śląska. Wielokulturowość, 
wielowyznaniowość, wielonarodowość znalazły swoje odbicie w bogatej 
i różnorodnej tradycji kulinarnej Dolnego Śląska. Istotną rolę w kultywo-
waniu dziedzictwa kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na Dolnym 
Śląsku odgrywają kobiety, szczególnie te zrzeszone w Kołach Gospodyń 
Wiejskich. To one znają regionalne legendy, gromadzą przepisy kulinarne, 
odtwarzają stare techniki dekoracyjne czy prowadzą kroniki, ocalając od 
zapomnienia zwyczaje i obrzędy. Istotą prezentacji jest pokazanie miesz-
kańcom Dolnego Śląska, a w szczególności mieszkańcom Wrocławia, 
bogactwa kulturowego dolnośląskiej wsi, jego regionalnej różnorodności, 
dziedzictwa i świątecznych tradycji wigilijnych. 

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Galeria Viktoria w Wałbrzychu, Regionalne Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, www.umwd.pl
kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich, tel. 71 776 93 50
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich

termin: 12 grudnia ( sobota )
miejsce: Targowisko „Mój rynek” w Obornikach Śląskich – 
gmina Oborniki Śląskie

W grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia w Obornikach Śląskich 
organizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotnie popołudnie 
na placu targowym rozbrzmiewają kolędy i pastorałki, a mieszkańców 
przyciąga urokliwym zapachem grzaniec. Drewniane domki i namioty 
przystrojone w światełka i świeczki zapraszają odwiedzających do zakupu 
przedświątecznych dekoracji, prezentów i naturalnych produkty którymi 
można przygotować potrawy na wigilię. Od kilku lat jarmark ten cieszy 
się ogromną popularnością dzięki temu, iż wystawiają się na nim głównie 
rękodzielnicy i producenci lokalni. Na scenie dzieci i młodzież z obornickich 
szkół przedstawiają jasełka, a także śpiewają kolędy i piosenki świąteczne 
ze wszystkimi mieszkańcami. Tradycją stał się poczęstunek dla miesz-
kańców. Mieszkańcy częstowani są pierogami domowej roboty, bigosem 
i gorącym barszczem czerwonym. Najmłodsi oborniczanie czekają na bieg 
do Świętego Mikołaja, który częstuje wszystkich słodyczami. Pomocnicy 
rozdają kartki z życzeniami od Burmistrza, które zajęły honorowe miejsce 
w konkursie na „najładniejszą kartkę świąteczną”. 

organizator: Gmina Oborniki Śląskie, www.oborniki-slaskie.pl
kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19 wew. 424
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Łagiewnikach

termin: 12-13 grudnia (sobota-niedziela)
miejsce: Gminy Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Promowanie i wzmacnianie lokalnych tradycji i zwyczajów przy współ-
udziale organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich.
Podczas Jarmarku na uczestników czekać będzie mnóstwo atrakcji, można 
będzie zakupić świąteczne ozdoby, potrawy wigilijne oraz drobne pre-
zenty i upominki. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach,
58-210 Łagiewniki, www. www.gokbis.pl
Współorganizator: Wójt Gminy Łagiewniki
kontakt: Elżbieta Bagińska, tel. 886 10 24 84, e-mail: biuro@gokbis.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Żmigrodzie

termin: 13 grudnia (niedziela)
miejsce: Rynek w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego, 55-140 Żmigród

Piękna iluminacja świąteczna, wspaniała choinka, koncerty, występy, pro-
ducenci lokalni oraz… rewelacyjna atmosfera! Tego wszystkiego możemy 
doświadczyć w sercu Żmigrodu, gdzie co roku w grudniu odbywa się 
Żmigrodzki Jarmark Bożonarodzeniowy, który cieszy się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Podczas Jarmarku odbywa 
się również konkurs kulinarny „Wariacie Pierogowe” organizowany przez 
Stowarzyszenie Klubu seniora „Humorek”, przy współpracy z Gminnym 
Centrum Informacji i Urzędem Miejskim w Żmigrodzie. Pysznych piero-
gów można skosztować nieodpłatnie. Jarmark w Żmigrodzie to również raj 
dla dzieci, ponieważ mogą one miło spędzić czas z animatorami i spotkać 
się ze Świętym Mikołajem. 
Zapraszamy serdecznie! 

organizator: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl,
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu,
kontakt: Marta Lewandowska – kierownik Gminnego Centrum Informacji 
tel. 71 385 27 58, email: gci-zmigrod@o2.pl
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Przegląd Zwyczajów i Tradycji 
Bożonarodzeniowych 
w Ciepłowodach

termin: 13 grudnia (niedziela)
miejsce: Hala sportowa przy ZSP w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 
57-211 Ciepłowody

Hala sportowa przy ZSP w Ciepłowodach wypełnia się smakowitymi 
aromatami świątecznych potraw i wypieków, niezwykłymi kolorami bożo-
narodzeniowych ozdób i dekoracji oraz wzruszającymi melodiami kolęd 
i pastorałek. 
Koła tradycyjnie walczą o zwycięstwo w trzech konkursach - dekoracja 
stołu bożonarodzeniowego w powiązaniu z wigilijnymi potrawami, naj-
piękniejsza tradycyjna choinka oraz najpiękniej zaśpiewana kolęda lub 
pastorałka. 
Tradycyjnie imprezie towarzyszy kiermasz rękodzieła i produktów lokal-
nych, na którym swoje prace i wyroby prezentowali rękodzielnicy oraz 
producenci z powiatu ząbkowickiego i nie tylko. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach,
Plac A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody, www.gok-cieplowody.eu
kontakt: Edyta Lisowska, tel. 509 791 690, e-mail gokip@cieplowody.pl
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X Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków

termin: 13 grudnia (niedziela) 
miejsce: Hala Sportowa w Ścinawce Średniej, ul. Sikorskiego 34B, 57-410 
Ścinawka Średnia

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ścinawce Średniej to jedna z największych 
imprez kulinarnych, która ma na celu przekazywanie dawnych świątecz-
nych tradycji, zwłaszcza tych kulinarnych. Już po raz dziesiąty organizacje 
wiejskie, goście z Republiki Czeskiej oraz zaprzyjaźnieni polscy partnerzy 
zgromadzą się przy wspólnym stole wigilijnym aby zaprezentować trady-
cyjne potrawy swojego regionu. Nieodłącznym elementem tego wyda-
rzenia jest wielki kiermasz świąteczny, na którym każdy znajdzie coś dla 
siebie: ozdoby świąteczne, zabawki ręcznie wykonane, słodkości, miody, 
ozdobne świece, lampki choinkowe, malowane na zamówienie bombki 
z dedykacją. Wszystko to przy dźwiękach kolęd i pastorałek w wykona-
niu miejscowych zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży z placówek 
oświatowych.

organizator: Urząd Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków,
www.radkowklodzki.pl
kontakt: Agnieszka Cyron, Centrum Inicjatyw Wiejskich Gminy Radków 
w Ścinawce Górnej, tel. 74 873 33 43, tel. 74 873 30 42,
e-mail: a.cyron@radkowklodzki.p
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Lwówecki Kiermasz 
Bożonarodzeniowy 

termin: 19-20 grudnia (sobota – niedziela)
miejsce: Lwówek Śląski (Rynek)

Podczas dwudniowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Lwówku 
Śląskim prezentowanych jest kilkaset stoisk z produktami regionalnymi. 
Oprócz ozdób choinkowych, odwiedzający mogą nabyć rozmaite gatunki 
chlebów, ciast, dań wigilijnych, przypraw i rozmaitych przysmaków oraz 
skosztować grzańca. 

organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury, www.lok.lwowekslaski.pl,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, www.lwowekslaski.pl
kontakt: Lwówecki Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 5,
59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 45 32, 75 647 79 22,
Dyrektor Tadeusz Dzieżyc, e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl
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Jarmark Adwentowy 
w Ratowicach

termin: 20 grudnia (niedziela)
miejsce: Świetlica wiejska w Ratowicach

Jarmarki adwentowe organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ratowic należą do najstarszych i najbardziej klimatycznych w regionie. Już 
od 16 lat gromadzą smakoszy z całej okolicy. Poza świątecznymi stroikami, 
dekoracją stołu, ręcznie wykonywanymi ozdobami organizatorzy oferują 
przepyszne domowe wypieki, tradycyjne wigilijne uszka, barszczyk, pie-
rogi, kutię, cudownie smakujące śledzie, ale także przetwory i nalewki 
z domowych spiżarni. Przygotowują je członkinie okolicznych kół gospo-
dyń, zaproszonych organizacji i stowarzyszeń. Wielu mieszkańców przy-
ciągają wyśmienite wędliny z domowych wędzarni i miody od okolicznych 
producentów. Jarmarki stały się już nie tylko szansą na upolowanie prze-
pięknych i niedrogich wyrobów rękodzieła i smakołyków, ale także okazją 
do spotkań mieszkańców całej okolicy i prezentacji zespołów z kolędo-
wym repertuarem. Jednak tradycyjnie największą popularnością cieszy się 
niepowtarzalne grzane wino sołtysa.

organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, www.ratowice.pl,
facebook: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
kontakt: Jarosław Jagielski, tel. 601 727 190,
e-mail:jaroslawjagielski@o2.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu

termin: 22 grudnia (wtorek)
miejsce: Lubański Rynek

Jak mawia przysłowie ludowe „głodny Polak, to zły Polak”, więc 
żeby do tego nie dopuścić zapraszamy do Lubania i wzięcia udziału 
w Bożonarodzeniowym Jarmarku. Jeśli jedzenie ma mieć prawdziwy 
smak, a ozdoby mają być ładne i oryginalne, to trzeba je kupić właśnie 
u nas. Duże grono wystawców „staje na rzęsach”, aby przygotować się do 
jarmarku, ponieważ wiedzą, że na ich wyroby czekają stali klienci. Nie da 
się ukryć, że największe branie mają stoiska z wypiekami własnej roboty 
oraz swojskimi pasztecikami, kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszkami 
– są to wyśmienite produkty, po prostu, niebo w gębie. Na nasz jarmark 
zapraszamy nie tylko smakoszy, ale również miłośników rękodzieła. To tu 
znajdziecie oryginalne upominki dalekie marketowej tandecie. W całym 
wydarzeniu jednak nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie i radosną, 
przyjemną atmosferę. Do zatrzymania się na chwilę zachęcają nie tylko 
rozmowy z wystawcami, ale także degustacje świąteczne, warsztaty 
dekorowania pierników czy wspólne śpiewanie świątecznych hitów oraz 
tradycyjnych kolęd.
 
organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejski Dom Kultury 
w Lubaniu, www.luban.pl, www.facebook.com/lubieluban
kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03,
email: promocja@luban.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Kątach Wrocławskich

termin: grudzień
miejsce: Rynek w Kątach Wrocławskich

Tradycyjne dekoracje świąteczne, smakowite zapachy, występy małych 
i dużych artystów, a przede wszystkim jedyna w swoim rodzaju atmosfera 
to Jarmark Bożonarodzeniowy w Kątach Wrocławskich. W tym roku po 
trzeci będzie można bawić się i robić zakupy w świątecznej atmosferze. 
Znajdziemy tu nie tylko tradycyjne polskie potrawy, ale i francuskie nale-
śniki czy słodkie gofry. Lokalni artyści wystawią swoje prace, które będą 
mogły stać się doskonałym świątecznym prezentem. Najmłodsi będą mieć 
okazję do spotkania Świętego Mikołaja. Wszystkich uczestników czeka 
wspaniała zabawa przy pięknej choince. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,
www.gokiskwr.pl, Gmina Kąty Wrocławskie, www.katywroclawskie.pl
kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,
Anna Kraczkowska, tel. 71 316 61 41, biuro@gokiskwr.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Sobótce

termin: grudzień (informacja u organizatora)
miejsce: Rynek w Sobótce

Pachnąca choinka, dźwięki kolęd, ciepło mrugające światełka, unosząca 
się w powietrzu magia nadchodzących świąt oraz zapach bożonarodze-
niowych potraw i ciast wypełniające Rynek – tak od wielu lat w skrócie 
wygląda „Jarmark Bożonarodzeniowy w Sobótce”. 
To wydarzenie podczas którego swoje produkty, wypieki, przetwory 
oraz dania wigilijne prezentują Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców 
wraz z uczniami placówek edukacyjnych oraz lokalni wytwórcy żywno-
ści. Podczas jarmarku uczestnicy mogą nabyć wyjątkowe dekoracje świą-
teczne, wspólnie śpiewać kolędy ale przede wszystkim zakupić lokalne 
produkty takie jak miody, sery, pierniczki, ciasta i ciasteczka, przyprawy, 
przetwory i konfitury. Nie brakuje także degustacji tych smakołyków oraz 
inspiracji na świąteczne potrawy, a wszystko to w niezwykłej, serdecznej, 
rodzinnej atmosferze. 

organizator: Ślężański Ośrodek Kultury, www.rcks.pl
kontakt: Dyrektor ŚOK Michał Hajdukiewicz,  tel. 71 715 16 25, 
e-mail: sekretariat@sobotka.pl,
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Pokaz Stołów 
Bożonarodzeniowych i Kiermasz 
Świąteczny w Domaniowie

termin: grudzień (informacja u organizatora)
miejsce: Dom Strażaka, Domaniów 65, 55-216 Domaniów

Zapraszamy wszystkich miłośników tradycyjnych potraw wigilijnych 
na Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych do Domaniowa. Zdolne Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, jak co roku przygotowują się 
z niezwykłą starannością do tego wydarzenia. Degustacja wyśmienitych 
potraw jest prawdziwą przyjemnością, która zaspokoi doznania smakowe 
niejednego miłośnika polskiej kuchni. Pięknie ozdobione stoły i przygoto-
wane rękodzieła ucieszą oko niejednego gościa. Jak co roku poznamy zwy-
cięzców konkursów na: Najpiękniejszy Stół Świąteczny i Tradycyjne Ciasto 
Świąteczne, a ten wyjątkowy czas umilą występy lokalnych artystów. 

organizator: Gmina Domaniów, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 
Domaniów
kontakt: Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
tel. 71 301 78 79, e-mail: kultura@gminadomaniow.pl
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VII Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe

termin: grudzień (informacja u organizatora)
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku

VII Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe to wydarzenie, które łączy 
i integruje mieszkańców Gminy Wińsko. Podczas Targów swoje stoiska 
prezentują lokalni artyści, rękodzielnicy, szkoły i Stowarzyszenia oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich. Asortyment produktów oferowanych w ramach 
Targów jest szeroki i obejmuje m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki 
i ozdoby świąteczne oraz wiele innych produktów , których nie sposób 
zliczyć. Targom towarzyszą występy artystyczne dzieci i młodzieży, które 
wprowadzają w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy na VII 
Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe!

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 
kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, tel. 71 389 81 36,
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
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Wigilia Pokoleń 
w Wądrożu Wielkim

termin: grudzień (informacja u organizatora)
miejsce: Świetlica wiejska w Wądrożu Wielkim

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy wsi Wądroże Wielkie 
i wszyscy miłośnicy kulinarnych wydarzeń mogą wziąć udział w Wigilii 
Pokoleń, wielkiej imprezie środowiskowej, organizowanej w naszej wsi, 
w świetlicy wiejskiej przy dźwiękach kolędy. Na scenie prezentują się 
wszystkie pokolenia mieszkańców Wądroża Wielkiego. Młodzi aktorzy, 
uczniowie miejscowej szkoły, przedstawiają sceny narodzin Chrystusa. Po 
części artystycznej można się rozkoszować pysznymi świątecznymi potra-
wami, przygotowanymi przez wiele pokoleń specjalnie na tę uroczystość. 
Na wigilijnym stole królują tradycyjne polskie potrawy świąteczne, które 
przywędrowały na stoły mieszkańców Wądroża Wielkiego z wielu zakąt-
ków naszej ojczyzny. Jest to bez wątpienia wielokulturowa wieczerza. 
Goście mogą spróbować karpia, pierogów, makiełek, śledzi pod różnymi 
postaciami, ryby w galarecie. Jest na stole również kresowa nuta: placki 
ziemniaczane, gołąbki, kołduny, chłodniki i sękacze.

organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Wądrożu Wielkim, Nieformalna Grupa Animatorów Kultury,
www.spwadrozewielkie.szkolnastrona.pl 
kontakt: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Wądrożu Wielkim, tel. 76 887 44 28, e-mail: spwadroze2@wp.pl 
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Dolnośląski Targ Rolny 
we Wrocławiu 

termin: marzec-grudzień (każda ostatnia sobota miesiąca)
miejsce: Wrocław, teren zielony Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8 (przy obiekcie hotelowym 
AGRO)

Dolnośląski Targ Rolny to cykliczne targowisko, odbywające się w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca od marca do grudnia 2020 r. przy Dolnośląskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8.
Dolnośląski Targ Rolny to miejsce, w którym dolnośląscy rolnicy i produ-
cenci będą oferowali wysokiej jakości produkty lokalne, regionalne oraz 
ekologiczne. Poprzez Dolnośląski Targ Rolny odwiedzający będą mieli oka-
zję bezpośrednio poznać i porozmawiać z dolnośląskimi rolnikami i produ-
centami lokalnej żywności oraz podegustować i zakupić produkty wyso-
kiej jakości, wytworzonej rzemieślniczo takich jak sery, pieczywo, wędliny, 
miody, wina, owoce i warzywa sezonowe, rękodzieło i inne produkty rolne 
z naszego regionu. 

organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
we Wrocławiu 
kontakt: Izabela Michniewicz, tel. 71/ 339 80 21 wew. 15,
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl



Targi Ziemi 124

termin: pierwsza niedziela miesiąca od kwietnia do grudnia 2020
miejsce: Gospodarstwo Przypałacowe „Bzowa Ostoja”, Krasków,
58-124 Marcinowice

Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnio-
nych nieprzetworzonego, świeżego, naturalnego i wykonanego z pasją 
jedzenia. To również okazja do poznania lokalnych twórców i artystów. 
Organizatorzy szukają pasjonatów, osób bezkompromisowo podchodzą-
cych do swojego produktu lub dzieła, nie korzystających z półproduktów.
Od kwietnia do grudnia 2020 roku odbędzie się dziewięć edycji Targu 
Ziemi 124 – każda w pierwszą niedzielę miesiąca. Miłośników najlepszych
jakościowo produktów zapraszamy do Bzowej Ostoi w Kraskowie w gmi-
nie Marcinowice.

organizator: Kooperatywa 124, www.facebook.com/targziemi124 
kontakt: Joanna Maślukiewicz, tel. 504 593 556, Izabela Gamperl,
tel. 530 991 353, e-mail: targziemi124@gmail.com 
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Targi zdrowej żywności

termin: każda trzecia niedziela miesiąca oprócz miesiąca kwietnia
i grudnia, 16 lutego, 15 marca, 17 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia,
20 września, 18 października, 15 listopada
miejsce: Serowarnia Lutomierz, Gospodarstwo Rolne Pasternak,
Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice

Każda trzecia niedziela miesiąca to okazja, aby wziąć udział w wyda-
rzeniu kulinarnym, jakim są Targi Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika 
w Lutomierzu. Do gospodarstwa przyjeżdżają inni producenci wysokiej 
jakości żywności z bliskiej okolicy.
Czekać będą na Was: masło, jogurty, pierniki, oleje, kompoty i syropy 
sezonowe, przysmaki serowe, wędliny, mąki, miody, sery krowie, owcze 
i kozie, jaja i twarogi, zioła, przyprawy, pasty i pasztety wegetariańskie 
i wegańskie, lokalne pieczywo, przetwory warzywne, owocowe, sezo-
nowe, warzywa i owoce a także chipsy z pasternaku, prażona soja, ciasta 
domowe, pyszne przekąski oraz serwowane na ciepło zupy, herbaty, dania
grillowane. Rękodzieło. 

organizator: Sery Lutomierskie z Gór Sowich, Gospodarstwo Rolne
Pasternak, Browar Rebelia, Gospodarstwo Rolne Pasternak,
Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice, www. serylutomierskie.pl
kontakt: Malwina Pasternak, tel. 661 783 435,
www.facebook.com/events/969745663409391,
www.youtube.com/watch?v=O_MSQ9d-zH8





Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl


