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Lubawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Lubawski Jarmark Bożonarodzeniowy to wyjątkowe wydarzenie, które wpisało się na stałe 
w kalendarz lubawczan. Bajkowe ozdoby Rynku, oryginalne świąteczne dania i napoje 
oraz mnóstwo innych atrakcji przyciągają do Lubawki znaczną ilość osób z regionu oraz 
sąsiedniej Republiki Czeskiej. Wśród wystawców duża część sprzedaje własne wyroby 
gastronomiczne – tradycyjne świąteczne dania, różnorodne ciasta, przyprawy czy sery 
– wśród wystawców są również rękodzielnicy z Republiki Czeskiej, a w swojej historii 
gościliśmy także stoiska holenderskie, litewskie czy niemieckie. Jarmark to również część 
artystyczna, podczas której prezentują się zespoły i grupy muzyczne z regionu i nie tylko. 

termin: 3 – 4 grudnia (sobota – niedziela)

miejsce: Rynek w Lubawce (Plac Wolności)

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Lubawce

kontakt: e-mail: kultura.lubawka2018@gmail.com
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Festiwal Dobrych Życzeń to cykliczna impreza powstała z inicjatywy stowarzyszenia 
„Lepsze jutro, twórzmy dziś”. Spotkanie jest okazją do złożenia sobie życzeń – tu każdy 
może zabrać głos, by podzielić się swoim doświadczeniem z minionego roku, dobrym 
słowem, życzeniami o szczególnej mocy, płynącymi prosto z serca.

Wydarzeniu towarzyszy jarmark bożonarodzeniowy, a wieczorem wyjątkowo miły koncert, 
który rozgrzewa ludzi od wewnątrz. Zgodnie twierdzimy, że udział w wydarzeniu to 
najpiękniejsze co możemy sobie podarować w okresie przedświątecznym – to chwila 
zatrzymania, refleksji, bycia ze sobą wśród słów i melodii, które mają wielką moc.

Wydarzeniu towarzyszą konkursy ogłaszane wcześniej:

� na kartkę bożonarodzeniową;
� na najpiękniejsze życzenia;
� na najlepsze świąteczne ciasto.

Festiwal Dobrych Życzeń

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach,  
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

organizator: 

Stowarzyszenie „Lepsze jutro,  
twórzmy dziś”, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Gaworzycach 
Facebook: https://www.facebook.com/
lepszejutrotworzmydzis 
www.gaworzyce.com.pl,  
www.gokibgaworzyce.pl

kontakt: Joanna Brodowska – tel.: (76) 831 62 85 (w. 34),  
e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl
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Targi Bożonarodzeniowe w Wińsku

Targi Bożonarodzeniowe to impreza cykliczna odbywająca się raz w roku w okresie 
przedświątecznym. Podczas targów, uczestnicy mogą kupić wszelkiego rodzaju ozdoby 
świąteczne, prezenty oraz rękodzieła. Dodatkowo można zakupić słodkości, ciasta oraz wyroby 
lokalne. Goście w wolnej chwili mogą uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej 
przez pracowników Ośrodka Kultury oraz zaproszonych artystów i szkoły.

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Wińsko, Piłsudskiego 42,  
56-160 Gminny Ośrodek Kultury

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku,  
www.gokwinsko.naszgok.pl

kontakt: tel.: (71) 389 81 36,  
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków to impreza, która – jak żadna inna – wprowadza 
nas w klimat nadchodzących świąt pod względem smaków, zapachów i atmosfery.  
Jej celem jest przekazywanie dawnych świątecznych tradycji, zwłaszcza tych kulinarnych. 
Kolejny raz organizacje wiejskie, goście z Republiki Czeskiej oraz zaprzyjaźnieni polscy 
partnerzy zgromadzą się przy wspólnym stole wigilijnym aby zaprezentować tradycyjne 
potrawy swojego regionu. Ale święta to nie tylko kuchnia – to także kolęda, pastorałka, jak 
i piosenka świąteczna, które budują tę niepowtarzalną atmosferę. Na Jarmarku usłyszymy 
występy zespołów muzycznych oraz dzieci i młodzieży z radkowskich szkół i przedszkoli.  
Nie zabraknie też dużego i bogatego kiermaszu, na którym będzie można kupić ozdoby 
świąteczne, zabawki ręcznie wykonane, słodkości, miody, ozdobne świece, lampki choinkowe 
czy malowane na zamówienie bombki z dedykacją.

XI Jarmark Bożonarodzeniowy  
Gminy Radków

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Hala Sportowa w Ścinawce Średniej,  
ul. Sikorskiego 34B, 57-410 Ścinawka Średnia

organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Radków,  
ul. Rynek 1, 57-420 Radków 
www.radkowklodzki.pl

kontakt: 
Sabina Jasiak, Centrum Inicjatyw Wiejskich 
Gminy Radków w Ścinawce Górnej  
tel.: (74) 873 33 43,  
e-mail: s.jasiak@radkowklodzki.pl 
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Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Żmigrodzie

Piękna iluminacja świąteczna, wspaniała choinka, koncerty, występy, producenci 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 zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Podczas wydarzenia 
można skosztować pysznych pierogów, ciasta, dań rybnych i kuchni regionalnej. Jarmark 
w Żmigrodzie to również raj dla dzieci, ponieważ mogą one miło spędzić czas z animatorami 
i spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Zapraszamy serdecznie!

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Rynek w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego,  
55-140 Żmigród

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,  
e-mail: gci-zmigrod@o2.pl
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Corocznie organizowane spotkanie wigilijne, na które każde z sołectw gminy Kamienna 
Góra przygotowuje, wcześniej wylosowaną jedną z potraw wigilijnych. Przy wspólnym 
kolędowaniu i występach artystycznych następuje biesiadowanie oraz degustacja 
przygotowanych potraw przy jednym dużym stole wigilijnym. W trakcie uroczystości 
rozstrzygnięty zostanie konkurs kulinarny o statuetkę „Złotego Anioła”. Konkurs polega na 
przygotowaniu potrawy, która zawiera jeden główny, zadany wcześniej przez organizatorów 
składnik np. kapusta lub mak (składnik co roku jest inny). Zadany składnik zawsze jest 
związany z potrawami wigilijnymi. Rodzaj przygotowanej potrawy jest dowolny i zależy 
tylko od pomysłowości i umiejętności kulinarnych uczestników konkursu.

Gminne spotkanie przy wigilijnym stole

termin: 17 grudnia (sobota)

miejsce: Pisarzowice 72

organizator: 
Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy 
Kamienna Góra, ul. Kalwaria 1,  
58-405 Krzeszów

kontakt: tel.: (75) 610 60 62, e-mail: asc.kam@op.pl
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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 kultywowaniu 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 mieszkańcom Dolnego Śląska bogactwa kulturowego dolnośląskiej wsi, jego 
regionalnej różnorodności, dziedzictwa i świątecznych tradycji wigilijnych.

Prezentacje Wojewódzkie  
Tradycyjnych Stołów Wigilijnych 

termin: 17 grudnia (sobota)

miejsce: informacja u organizatora

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, tel.: (71) 776 93 50
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Jarmark Bożonarodzeniowy 2022  
w Miliczu

Milicki Jarmark to prawdziwa kuźnia świątecznych smaków i oryginalnych ozdób 
świątecznych. Każdy kto tego dnia pojawi się w centrum miasta będzie mógł nabyć 
od lokalnych wytwórców świąteczne przysmaki m.in. miody, ciasta, chałwy, pieczywo, 
przyprawy, wędliny, ryby świeże oraz wędzone, owoce, sery, kefiry, jogurty, wino, orzechy.
Miłośników rękodzieła z pewnością ucieszą stoiska z biżuterią, ozdobami robionymi na 
szydełku czy w technice makramy, z wieńcami i stroikami świątecznymi, koszami z wikliny, 
ręcznie szytymi zabawkami i lalkami, szalikami i czapkami z filcu i bombkami.

Na miejscu będzie można kupić gorącą klasyczną bądź świąteczną kawę, pajdę chleba ze 
smalcem i ogórkiem, fish-burgera czy wypić zimowego grzańca. Co roku żywego karpia 
dystrybuują Stawy Milickie, a drzewka choinkowe Nadleśnictwo Milicz. Planowane są także 
atrakcje dla najmłodszych – karuzela wenecka i zimowe animacje.

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Rynek w Miliczu

organizator: Ośrodek Kultury w Miliczu,  
www.kultura-milicz.pl

kontakt: 
koordynator wydarzenia Magdalena Bolińska, 
e-mail: m.bolinska@kultura-milicz.pl,  
tel.: 504 956 082
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Miasteczko Świętego Mikołaja  
i Kiermasz Bożonarodzeniowy

Bożonarodzeniowe stroiki, wigilijne przysmaki, gwiazdkowe warsztaty, przejażdżki na 
osiołku i występy artystyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowują każdego roku 
organizatorzy Miasteczka Świętego Mikołaja. Na żarowskim targowisku odbywa się także 
świąteczny kiermasz, gdzie można zakupić świąteczne ozdoby oraz przeróżne smakołyki. 
W świąteczny nastrój wszystkich uczestników wprowadzają również występy artystyczne 
Kids Dance oraz kolędy w wykonaniu żarowskiego chóru Senyor Rici. Mieszkańców odwiedza 
także Święty Mikołaj i obdarowuje dzieci słodkościami i smakołykami.

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Żarów – teren targowiska miejskiego w Żarowie

organizator: 
Gmina Żarów (Referat Organizacyjny),  
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl)

kontakt: tel.: (74) 85 80 753, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom – pierwsze 
spotkanie odbyło się 19 grudnia 2018 r. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Nieopodal 
żywej szopki, przy symbolicznym wigilijnym stole spotkali się mieszkańcy Miasta i Gminy 
Strzegom, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Mieszkańcy wsi 
przygotowali wigilijne potrawy te symboliczne, ale też wigilijne nowości kulinarne, a wśród 
nich ryby w różnych odsłonach, pierogi tradycyjne z kapustą i grzybami oraz soczewicą, 
a także kapuśniaczki podawane zamiast pierogów. Świąteczne makowce, serniki, keksy, 
miodowniki zachwycały smakiem i oryginalnym wykończeniem. Oprawą artystyczną, ale też 
i wydarzeniem, które zapadło na długo wszystkim w pamięci i stanowiło jedyną w swoim 
rodzaju ucztę duchową był koncert kolęd Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego. W kolejnych latach pięknymi kolędami i pastorałkami zachwycił 
zespół Golec u Orkiestra oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W roku 2022 Burmistrz Strzegomia 
zaprosi na IV Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom, które 
będzie kontynuacją pięknej tradycji łączącej mieszkańców naszej małej Ojczyzny we 
wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Gwiazdą koncertu będzie zespół Enej. 
Na stole wigilijnym, w świątecznej scenerii, nieopodal dostojnej Bazyliki pojawią się na 
stole tradycyjne potrawy, wzbogacone o nowe pomysły na potrawy charakterystyczne 
dla poszczególnych sołectw.

Spotkanie Wigilijne  
Mieszkańców Gminy Strzegom

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Bazylika Mniejsza w Strzegomiu

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 

Krzysztof Kalinowski, Dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury,  
ul. I . J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom, 
tel.: (74) 649 44 02,  
e-mail: sck@sck.strzegom.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubaniu

Prawie 50 wystawców oferujących zakup oryginalnych, swojskich i nietuzinkowych 
produktów. Rękodzieło, jakiego nie znajdziemy na sklepowych półkach. Tradycyjne 
smaki i kuszące zapachy. Świąteczne warsztaty, wizyta Mikołaja i magiczny koncert 
kolęd. Tradycyjnie, przed Bożym Narodzeniem lubański rynek wypełnia się kolorowymi 
kramami, smakowitymi zapachami, dźwiękami kolęd i świąteczną atmosferą, która 
rozgrzewa ciała i dusze mieszkańców. Wystawcy zjeżdżają do Lubania z okolic, ale też 
z dalszych regionów Polski. Mieszkańcy miasta licznie odwiedzają stoiska w poszukiwaniu 
świątecznych przysmaków, wyrobów, czy też pomysłów na wyjątkowe prezenty i ozdoby 
bożonarodzeniowe. Ciekawą atrakcją są bezpłatne warsztaty dla dzieci. Malowanie 
i wyplatanie świątecznych aniołów, dekorowanie pierników czy malowanie porcelanowych 
Mikołajów. Mieszkańców otula nastrojowa muzyka świąteczna w wykonaniu lokalnych 
zespołów. Do wspólnego kolędowania zapraszają zespół Echo Bukowiny, My Lubaniacy, 
Smolniczanie, młodzieżowy zespół instrumentalny działający przy lubańskim Miejskim Domu 
Kultury, Estrada Lubańska. Świąteczna atmosfera urzeka nie tylko lubanian. Zapraszamy 
zatem do Lubania. 

termin: 22 grudnia (czwartek)

miejsce: Lubański Rynek

organizator: 
Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu,  
Miejski Dom Kultury w Lubaniu 
www.luban.pl, https://www.facebook.com/
lubieluban 

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel.: (75) 645 66 03, 
e-mail: promocja@luban.pl
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W przedświąteczny czas zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Marcinowic.  
Na odwiedzających czekają stanowiska lokalnych producentów, sołectw, stowarzyszeń oraz 
kół gospodyń wiejskich. Rodziny wezmą udział w świątecznych warsztatach, a najmłodszych 
odwiedzi Święty Mikołaj. W programach artystycznych zaprezentują się dzieci z gminnych 
placówek, a zwieńczeniem wydarzenia będzie przekazanie przez harcerzy na ręce 
mieszkańców Betlejemskiego Światła Pokoju.

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Marcinowicach

termin: grudzień (informacja u organizatora)

miejsce: Marcinowice

organizator: Gmina Marcinowice, Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Marcinowicach

kontakt: Dawid Sobczyk, tel.: (74) 858 52 26,  
e-mail: centrum@marcinowice.pl
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Kunicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kunicach to impreza cykliczna, która odbywa się w grudniu 
na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach. Oprócz potraw bożonarodzeniowych, 
przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kunice, na straganach 
można zakupić bombki, ozdoby bożonarodzeniowe i stroiki świąteczne. Przeprowadzone 
zostaną warsztaty dla dzieci: dekorowanie pierników, wykonywanie ozdób i zabawek 
oraz kartek świątecznych. Nie zabranie atrakcji dla najmłodszych: spotkania ze Świętym 
Mikołajem oraz animacji świątecznych. Uczestnicy jarmarku będą mięli możliwość 
skosztować pysznych, domowych ciast, ciasteczek i innych świątecznych potraw. Dzięki 
wspaniałej atmosferze, każdy uczestnik jarmarku będzie miał okazję poczuć magię Świąt 
Bożego Narodzenia.

termin: grudzień (informacja u organizatora)

miejsce: skwer przed Urzędem Gminy w Kunicach,  
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

organizator: Urząd Gminy Kunice – www.kunice.pl

kontakt: 
Urząd Gminy Kunice –  
Joanna Nowakowska-Świerczek,  
tel.: (76) 857 53 22 (wew. 43),  
e-mail: promocja@kunice.pl
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Targ Ziemi 124

Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnionych nieprzetworzonego, 
świeżego i wykonanego z pasją jedzenia. To również okazja do poznania lokalnych twórców 
i artystów. Targ Ziemi 124 to inicjatywa oddolna, niezależna i niekomercyjna. Organizatorzy 
szukają pasjonatów, osób bezkompromisowo podchodzących do swojego produktu lub 
dzieła, nie korzystających z półproduktów. Za każdym wytworem, czy miejscem stoi wizja. 
Z takiego klucza dobierani są wystawcy. Miłośników najlepszych jakościowo produktów 
zapraszamy do Bzowej Ostoi w Kraskowie w gminie Marcinowice. 

termin: Pierwsza niedziela miesiąca  
od kwietnia do grudnia

miejsce: Gospodarstwo Przypałacowe „Bzowa Ostoja”, 
Krasków, 58-124 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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Rynki Produktu Lokalnego Polsko-Czeskiego Pogranicza w Ratnie Górnym mają na celu 
promocję produktów polsko-czeskiego pogranicza począwszy od rękodzieła, a skończywszy 
na własnych wyrobach kulinarnych. Każdy rynek będzie organizowany w innych koncepcji 
tematycznej np. „Czar PRL-u”, „Wojsko według wojaka Szwejka” itp. 

Rynki Produktu Lokalnego  
Polsko-Czeskiego Pogranicza w Ratnie Górnym

termin: Co 3 tygodnie w okresie od maja do września

miejsce: Centrum Kulturalno – Sportowo Rekreacyjne 
w Ratnie Górnym

organizator: Gminne Centrum Kultury,  
Sportu i Turystyki w Radkowie

kontakt: 
e-mail: promocja@gorystolowe.info  
tel.: (74) 8712 261 
http://www.gorystolowe.info/
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Warsztaty Kulinarne w Ratnie Górnym

Warsztaty kulinarne organizowane są dla mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza i nie 
tylko. Każde warsztaty maja na celu oprócz nauki wykonania danych kulinariów, także 
wykreowanie nowego produktu lokalnego, który będzie kojarzony z Gminą Radków oraz 
partnerem projektu Miastem Teplice n. Metuji.

termin: 1 raz w miesiącu od lutego do września 2022

miejsce: Centrum Kulturalno – Sportowo Rekreacyjne 
w Ratnie Górnym

organizator: Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Radkowie

kontakt: 
e-mail: promocja@gorystolowe.info  
tel.: (74) 8712 261 
http://www.gorystolowe.info/



im
prezy cykliczne

Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska        111

Lutomierska serowarnia to miejsce, w którym promuje się naturalne, zdrowe i lokalne 
produkty od miejscowych rolników i wytwórców ekologicznej żywności. To działania 
wspierające lokalnych producentów. Na terenie serowarni organizowane są Targi Zdrowej 
Żywności Prosto od Rolnika, których współorganizatorem jest Browar Rebelia. Targi 
odbywają się w każdą trzecią niedzielę każdego miesiąca w godz. 12.00 – 16.00 i cieszą 
się dużą popularnością.

Wybór jest bardzo duży, jakość produktów najwyższa, a miejsce i otoczenie przyjazne, 
sprzyjające relaksowi i odpoczynkowi. W ofercie są: pieczywo, wędliny, sery krowie, owcze 
i kozie, warzywa sezonowe, soki, wegańskie pasty i pasztety, przetwory z jabłek, dyni, 
aronii, ryby, miód, domowe ciasta, masła, jogurty, jajka, a nawet ekokosmetyki i wyroby 
ceramiczne. Na targach można zjeść też na miejscu, w ofercie są zupy, herbaty ziołowe, 
dania z grilla, pierogi z bryndzą, chipsy z pasternaku, ciasto domowe, pyszne przekąski 
oraz piwo z zaprzyjaźnionego browaru. Na najmłodszych czekają trampolina i piaskownica. 
Będzie dużo smacznego i lokalnego jedzenia! To miejsce jest już bardzo znane wśród 
turystów odwiedzających Ziemię Kłodzką i Ząbkowicką.

Targi Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika

termin: 
Trzecie niedziele miesiąca (wyjątek kwiecień): 
10.04, 15.05, 19.06, 17.07, 21.08, 18.09, 16.10, 
20.11, 18.12

miejsce: Serowarnia Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice, 
powiat ząbkowicki, 10 km od Srebrnej Góry

organizator: Malwina Pasternak z Serowarnia Lutomierz 
oraz Browar Rebelia

kontakt: Malwina Pasternak tel.: 66178 343, 
Stanisława Pasternak tel.: 733 506 250
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Dolnośląski Targ Rolny to miejsce, w którym rolnicy i producenci rolni z terenów wiejskich 
Dolnego Śląska prowadzą sprzedaż bezpośrednią regionalnych i tradycyjnych produktów. 
Znaleźć tu można prawdziwe swojskie wędliny, sery i nabiał (produkty kozie, krowie, owcze), 
chleby i zakwasy, kiszonki, przetwory warzywne i owocowe, soki, octy, warzywa (również 
te z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw), owoce, oleje, naturalne kosmetyki 
oraz rękodzieło. Podczas Targu kupujący mają możliwość nie tylko zrobić zakupy, ale także 
spotkać się i porozmawiać z producentami, uzyskać informacje o użytych surowcach czy 
procesie produkcji.

Dolnośląski Targ Rolny

termin: 

kwiecień: 09.04 i 30.04; maj:14.05 i 28.05; 
czerwiec: 11.06 i 25.06; lipiec: 09.07  
i 30.07; sierpień: 13.08 i 27.08; wrzesień: 10.09 
i 24.09; październik: 8.10 i 22.10;  
listopad: 12.11 i 26.11; grudzień: 17.12

miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego we Wrocławiu,  
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

kontakt: 
Katarzyna Cymbała, Dział Obszarów 
Wiejskich, katarzyna.cymbala@dodr.pl 
tel: (71) 339 80 21 (wew. 152)
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Dolnośląski Targ Rolny „Od rolnika  
do koszyka” w Świdnicy

Impreza w formie targowiska, podczas której producenci z Dolnego Śląska, w tym rolnicy, 
rękodzielnicy i wytwórcy będą sprzedawać i promować swoje produkty na stoiskach 
wystawionych na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Świdnicy. Ideą organizacji imprezy jest ułatwienie konsumentom dotarcie do produktów 
wysokiej jakości, w tym szczególnie świeżych produktów żywnościowych, warzyw, 
owoców i przetworów prosto od producentów bez udziału pośredników wydłużających 
łańcuch dostaw. 

termin: 
jedna sobota w miesiącu w okresie kwiecień – 
październik; dokładne terminy targu dostępne 
będą na stronie www.dodr.pl

miejsce: 
Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27 plac przy 
siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Świdnicy (Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego)

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą we Wrocławiu,  
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

kontakt: 
tel.: (71) 339 86 56, e-mail: sekretariat@dodr.pl;  
www.dodr.pl,  
koordynator: Agnieszka Kowalczuk-Misek,  
tel.: 609 657 199
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Made in Dolny Śląsk - Festiwal Produktów Regionalnych jest to nowa inicjatywa Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, która ma na celu przybliżyć mieszkańcom produkty regionalne 
i tradycyjne wytwarzane na terenie Dolnego Śląska. Podczas trwania kiermaszu będzie 
można skosztować i zakupić rodzime produkty zarówno żywnościowe jak i rękodzielnicze. 
Podczas Festiwalu oferowane będą naturalne i tradycyjne produkty tj. różnego rodzaju 
miody odmianowe, rozmaite sery, soki, syropy, dżemy, musy, maliny, pieczywo, kwasy 
chlebowe, pierniki, kiszone warzywa, piwa rzemieślnicze, ryby, dania kuchni regionalnej, 
mięso, wędliny oraz rękodzieło. Serdecznie zapraszamy!

Made in Dolny Śląsk 
 - Festiwal Produktów Regionalnych

termin: Festiwal odbywa się raz na kwartał 
(informacja u organizatora)

miejsce: galerie handlowe na terenie Dolnego Śląska 
(informacja u organizatora)

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

kontakt: e-mail: dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl,  
tel.: (71) 776 93 50





Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich  
i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl


