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Pieczenie pierniczków świątecznych 
w Zabrodziu
TERMIN
3 lub 10 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Gmina Kąty Wrocławskie, Zabrodzie 10, świetlica wiejska

Impreza jest kierowana głównie do dzieci i młodzieży oraz ich ro-
dziców, a ideą jest wspólne spędzanie czasu wolnego przy okazji 
zgłębiania tajników wyrobu domowych pierników. Imprezę otwie-
ra pokaz wyrabiania ciasta, którego głównym składnikiem jest 
miód z najstarszej rodzimej zabrodzkiej pasieki. Przepis na pierniki 
z naturalnych składników sprawdza się dobrze już od 3 lat, a został 
przekazany i zaprezentowany przez mieszkankę Zabrodzia – go-
spodynię, rolniczkę. Pierniki zaraz po upieczeniu degustowane są 
przez uczestników. Na zakończenie dużo radości sprawia wszyst-
kim dekorowanie pierniczków, a następnie wytypowanie kilku 
sztuk do konkursu.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zabrodzie 

KONTAKT
Beata Iśkiewicz
tel. 601 864 407
e-mail: zabro.stow@wp.pl

grudzień

ZABRODZIE
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TERMIN
9 grudnia (piątek)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Krzeczynie Małym

Kulinarne konkursy świąteczne są cyklicznie organizowane co roku 
przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Tym razem będzie to 8 edycja 
tego konkursu. Impreza ma charakter prezentacji tradycji zwią-
zanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. W programie im-
prezy znajduje się prezentacja stołów wigilijnych oraz degustacja 
potraw, kiermasz rękodzieła i wspólne kolędowanie. Do konkursu 
zapraszane są Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i grupy 
aktywne działające na terenie Gminy Lubin. Celem imprezy jest 
kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec 
sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bo-
żego Narodzenia. 

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

www.okgminalubin.pl

KONTAKT
Mirosława Kuciejczyk  kier. działu Organizacji Imprez i Promocji 

tel. 76 845 59 86
e-mail: m.kuciejczyk@gokraszowka.eu

Tradycje Bożonarodzeniowe 
w Krzeczynie Małym KRZECZYN MAŁY
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
TERMIN
10 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Targowisko „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich; powiat trzebnicki

W bogato udekorowanych drewnianych domkach, wystawcy pre-
zentują świąteczne potrawy, wypieki oraz ręcznie robione ozdoby 
choinkowe. Świąteczny czas umilają występy artystów, zespołów 
oraz dzieci z lokalnych szkół. Ważnym punktem imprezy jest akcja 
„Wigilia dla Ciebie”, podczas której wszyscy przybyli goście biorą 
udział we wspólnym dekorowaniu choinki oraz mogą skosztować 
bezpłatnych potraw: bigos, barszcz, uszka oraz pierogi z grzybami. 
Zapraszamy na zakupy do Obornik Śląskich.

ORGANIZATOR
Gmina Oborniki Śląskie
www.oborniki-slaskie.pl

KONTAKT
Gmina Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19

grudzień

OBORNIKI ŚLĄSKIE
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TERMIN
10-11 grudnia (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Rynek w Dobroszycach; powiat oleśnicki

Impreza kulturalna podczas, której  będzie można zakupić wyroby 
rękodzielnicze wykonane przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, 
m.in. wianki i stroiki bożonarodzeniowe, ręcznie robione kartki 
świąteczne i bombki, wyroby z ceramiki, drewniane ozdoby choin-
kowe, rzeźby z metaloplastyki, dekoracje z tkanin, tildy, obrazy itp., 
a także swojskie produkty żywnościowe (m.in. wędliny, pierogi, 
pierniki, czekoladki świąteczne, czeburaki, chleby). Można również 
zasmakować produktów regionalnych takich jak „Dukaty Widaw-
skie” oraz „Ciasteczka z wisienką”. Dodatkowo Jarmarkowi towarzy-
szy szereg imprez kulturalnych, odbywających się na rozstawionej 
w rynku scenie. 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach 

KONTAKT
Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

tel. 71 31 41 289
e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl

Dobroszycki Jarmark 
Bożonarodzeniowy DOBROSZYCE
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Przegląd tradycji i zwyczajów 
Bożonarodzeniowych 
w Ciepłowodach
TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Hala Sportowa w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2

Rokrocznie w imprezie biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich z te-
renu Dolnego Śląska, które stają w szranki w trzech konkursach: 
na najpiękniejszą choinkę przyozdobioną własnoręcznie wykona-
nymi ozdobami o nagrodę Złotej Bombki; tradycyjny stół bożona-
rodzeniowy o nagrodę Złotej Łyżki, a także w konkursie wokalnym 
o nagrodę Złotego Dzwoneczka. Każda edycja imprezy stanowi 
prawdziwy festiwal smaków, zapachów i kolorów, przyciągający 
rzesze uczestników. Każdy bowiem ma tu niepowtarzalną okazję 
posmakować bożonarodzeniowych specjałów, zakupić lokalne 
wyroby i produkty regionalne.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach
www.gok-cieplowody.eu

KONTAKT
Edyta Zielonka
tel. 74 810 32 74
e-mail: dyrektor@gok-cieplowody.eu

grudzień

CIEPŁOWODY
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TERMIN
11 grudnia (niedziela) 

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

W Ścinawce Średniej jak zwykle bardzo licznie zgromadzą się 
przedstawiciele organizacji wiejskich, stowarzyszeń, goście z Re-
publiki Czeskiej, miejscowi rzemieślnicy i wytwórcy produktu lo-
kalnego. Tegoroczny Jarmark odbędzie się pod hasłem przewod-
nim „Święta w aromacie leśnych grzybów”, a na stołach pojawią 
się rozmaite potrawy, które bogactwo smaku zawdzięczają obec-
nością grzybów. Prezentujące się organizacje przygotują po jed-
nej potrawie wigilijnej, które następnie zaprezentowane będą na 
wspólnym stole wigilijnym. Jarmark to również kiermasz świątecz-
ny, a to wszystko przy dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu 
miejscowych zespołów ludowych. 

ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Radków 

www.radkowklodzki.pl

KONTAKT
Agnieszka Cyron

Sabina Markowicz 
Centrum Inicjatyw Wiejskich 

Gminy Radków w Ścinawce Górnej 
tel. 74 873 33 43
tel. 74 873 30 42

e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl
e-mail: s.markowicz@radkowklodzki.pl

VI Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków

ŚCINAWKA ŚREDNIA
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II Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe
TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku; powiat wołowski

III Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe to wydarzenie, które łą-
czy i integruje mieszkańców Gminy. Podczas Targów swoje stoiska 
prezentują lokalni artyści, rękodzielnicy, szkoły i Stowarzyszenia. 
Asortyment produktów oferowanych w ramach Targów jest szero-
ki i obejmuje m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki i ozdoby świą-
teczne oraz wiele innych, których nie sposób zliczyć. Targom towa-
rzyszą występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają 
publiczność w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy 
na III Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe! 

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury
www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.winsko/

KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 
tel. 71 389 81 36 
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl

grudzień

WIŃSKO
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TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Ratowicach, powiat wrocławski

Poza świątecznymi stroikami, dekoracją stołu, ręcznie wykony-
wanymi ozdobami organizatorzy oferują przepyszne  domowe 
wypieki, pierogi, barszczyk, kutię.  Przygotowują je członkinie 
miejscowych KGW i koła emerytów, zaproszonych organizacji i sto-
warzyszeń. Wielu mieszkańców przyciągają smakowite wędliny 
z domowych wędzarni i miody od okolicznych producentów, ale 
także wydawany corocznie „Kalendarz Ratowicki”. Jarmarki stały 
się także okazją do spotkań mieszkańców całej okolicy i prezen-
tacji zespołów z kolędowym repertuarem. Największą popularno-
ścią 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

Jarmark Adwentowy 
w Ratowicach

RATOWICE
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Gminny kiermasz 
Bożonarodzeniowy w Oławie
TERMIN
16 grudnia (piątek)

MIEJSCE 
Plac przy Urzędzie Gminy w Oławie,
 plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, Oława

Gmina Oława od kilku lat organizuje na placu przy Urzędzie Gminy 
kiermasz Bożonarodzeniowy. Zapraszamy wówczas mieszkańców 
naszej Gminy, którzy mają swoje pasje, niezwykłe umiejętności 
rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne. Panie z kół gospodyń wiej-
skich, rad sołeckich oraz klubów seniora pieką pyszne domowe 
ciasta, lepią tradycyjne pierogi i wigilijne uszka. Wystawcy prezen-
tują piękne świąteczne stroiki, bombki i anioły tworzone różnorod-
ną techniką oraz z wielkim sercem.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Oława
www.gminaolawa.pl

KONTAKT
Adriana Krakowska
tel. 71 381 22 03
e-mail: kultura@gminaolawa.pl

grudzień

OŁAWA
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TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Plac przed urzędem gminy w Długołęce

II edycja jarmarku, która rok temu cieszyła się bardzo dużą popu-
larnością. Kilkudziesięciu wystawców, muzyka na żywo, konkursy, 
loteria fantowa, kącik dla dzieci to tylko niektóre punkty imprezy, 
które doskonale się sprawdziły i na pewno zostaną powtórzone 
w tym roku. Ideą wydarzenia jest skupienie w jednym miejscu 
przedsiębiorców z różnych branż, co gwarantuje zwiedzającym 
zakup wszystkich niezbędnych do organizacji świąt produktów 
w jednym miejscu. 
fot. Agata Wach

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka

www.gmina.dlugoleka.pl 

KONTAKT
Anna Chomicka - 

kierownik wydziału promocji i współpracy z zagranicą
tel. 71 323 02 44

e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

II Gminny jarmark 
Bożonarodzeniowy w Długołęce DŁUGOŁĘKA
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Ząbkowicach Śląskich
TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Jarmark Bożonarodzeniowy na ząbkowickim rynku to nie tylko 
stoiska i stragany – to także występy świąteczne dzieci, młodzie-
ży ze szkół i przedszkoli, koncerty lokalnych artystów i chórów, 
wspólne kolędowanie. W tym dniu centralna część ząbkowickiego 
rynku zostanie przyozdobiona ogromną, dostojną choinką i każdy 
kto się zjawi w tej okolicy, będzie mógł uczestniczyć we wspólnej 
Wigilii mieszkańców, zasmakować tradycyjnych wigilijnych po-
traw, pierniczków, wypieków, którymi raczyć będą kuchmistrzynie 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekają liczne atrak-
cje: słodkości, zabawy i konkursy.

ORGANIZATOR
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl

KONTAKT
Justyna Giryn – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji 
tel. 74 816 53 22
e-mail: justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

grudzień

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu 

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kul-
turowego i odgrywa istotną rolę w promocji Dolnego Śląska. Wie-
lokulturowość, wielowyznaniowość, wielonarodowość znalazły 
swoje odbicie w bogatej i różnorodnej tradycji kulinarnej Dolnego 
Śląska, dzięki czemu kuchnie i tradycje wszystkich kultur tworzą 
niepowtarzalny i unikatowy obraz regionu. Istotną rolę w kultywo-
waniu dziedzictwa kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na 
Dolnym Śląsku odgrywają kobiety, szczególnie te zrzeszone w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich. To one znają regionalne legendy, gro-
madzą przepisy kulinarne, odtwarzają stare techniki dekoracyjne, 
ocalając od zapomnienia zwyczaje i obrzędy. 

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu

Regionalne Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
www.umwd.pl 

www.dodr.pl

KONTAKT
Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

tel. 71 339 80 21 wew. 152
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Prezentacje wojewódzkie 
„Tradycyjnych Stołów 
Wigilijnych – Dolny Śląsk 2016” WROCŁAW
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu
TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Lubański rynek

Podczas jarmarku prezentowane są oryginalne, smaczne i typo-
wo świąteczne wyroby, wśród nich: ciasta, syropy, kompozycje 
przypraw, żywe karpie, pierniki, wędzone wyroby, stroiki, bombki, 
biżuteria, ceramika, ekologiczne ozdoby z drzewa, miody, książki 
i wiele innych. Różnorodność wystawców sprawia, że przygotowa-
ne przez nich stoiska kuszą odwiedzających, a jednocześnie cieszą 
oko różnobarwnymi dekoracjami świątecznymi i przenikającą wo-
nią wędzonek i wypieków. Dla wielu wystawców jarmark jest nie 
tylko okazją do zaprezentowania i sprzedania swoich wyrobów 
i specjałów, ale także podzielenia się swoją pasją i talentem.

ORGANIZATOR
Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu
www.luban.pl

KONTAKT
Łużyckie Centrum Rozwoju
tel. 75 645 66 03
e-mail: promocja@luban.pl

grudzień

LUBAŃ
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TERMIN
18 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Rynek w Niemczy (w razie niepogody w NOK)

Jarmark promuje produkty żywnościowe z Gminy Niemcza oraz 
producentów produktów regionalnych zaproszonych spoza gminy. 
W trakcie Jarmarku wszyscy wystawcy uczestniczą w konkursie na 
najpiękniejszą ozdobę świąteczną, szopkę lub strój Jarmarku. Moż-
liwość kupienia świątecznych specjałów kulinarnych, wypieków, 
produktów lokalnych oraz bogata oferta dekoracji świątecznych.

ORGANIZATOR
Niemczański Ośrodek Kultury oraz Referat Promocji i Rozwoju 

Lokalnego Kultury UMiG Niemcza

KONTAKT
Andrzej Kukuła

tel. 602 340 988 
e-mail: nok@nok.niemcza.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Niemczy

NIEMCZA
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Sowiogórski Jarmark 
Mikołajkowy
TERMIN
grudzień

MIEJSCE 
Srebrna Góra; gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki

Czas jarmarków od wieków był czasem spotkań ludzi różnych 
kultur i różnych języków. Malowniczość wydarzenia, możliwość 
zakupienia oryginalnych produktów sowiogórskich, rękodzieła, 
przetworów, nalewek, ciepłych przekąsek i prezentów niespodzia-
nek sprawiają, że nasza impreza zachwyca specyficznym klimatem. 
W specjalnie przygotowanym miejscu powstanie scena, na której 
będą prezentować się artyści, na placu staną pięknie ustrojone 
stoły wystawiennicze, a wśród nich pachnące i błyszczące choinki, 
z głośników popłyną kolędy. W budynku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej na dzieci będzie czekał Mikołaj i wiele atrakcyjnych warsz-
tatów. 
fot. Radosław Chuchra

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 
http://gbp442.wix.com/gbp-stoszowice

KONTAKT
Małgorzata Chmiel 
tel. 74 816 45 38
e-mail: promocja@stoszowice.pl

grudzień

SREBRNA GÓRA
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TERMIN
II połowa grudnia

MIEJSCE 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Pisarzowicach
Pisarzowice 72, 58-400 Kamienna Góra

W przeglądzie biorą udział sołectwa, stowarzyszenia i organiza-
cje społeczne z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Celem 
imprezy jest propagowanie tradycji i wielokulturowości regionu, 
przybliżanie wiedzy o naturalnych i występujących lokalnie skład-
nikach wykorzystywanych w przygotowaniu potraw wigilijnych, 
motywowanie do działań w zakresie utrzymywania tradycji w go-
spodarstwach domowych. Komisja konkursowa dokonuje  oceny 
potraw i stołu  pod względem zestawu tradycyjnych dań ich for-
my i smaku, estetyki  wykonania i podania, dekoracji świątecznej, 
inwencji twórczej. Każdego roku, oprócz prezentacji tradycyjnego 
stołu, w formie odrębnego konkursu oceniana jest również jedna 
wybrana potrawa wigilijna.

ORGANIZATOR
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra 

www.cbkkrzeszow.pl

KONTAKT
Aldona Słupska-Czerniak

tel. 75 610 60 63
e-mail: asc.kam@op.pl

Przegląd tradycyjnych stołów 
Wigilijnych w Pisarzowicach

PISARZOWICE
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Strzeliński Jarmark 
Bożonarodzeniowy
TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Strzelin – rynek

„Przedsmak Świąt” odbywa się  tradycyjnie w okresie przedświą-
tecznym, na strzelińskim rynku. Swoje wyroby gastronomiczne 
promują i sprzedają lokalni producenci, koła gospodyń wiejskich, 
piekarnie itp. Jarmark organizują Strzeliński Ośrodek Kultury oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. W 2016 roku jarmark odbędzie 
się już po raz czwarty.  

ORGANIZATOR
Strzeliński Ośrodek Kultury www.kultura.strzelin.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin www.strzelin.pl

KONTAKT
Dariusz Stępień Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
tel. 71 39 21 543
e-mail: das71@wp.pl 

grudzień

STRZELIN
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TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Rynek Starego Miasta w Głogowie

Jarmark Mikołajkowy - Patronem Głogowa jest Święty Mikołaj, 
dlatego co roku, w grudniu na głogowskiej starówce odbywa się 
Jarmark Mikołajkowy. Na Jarmarku można spotkać Świętego Mi-
kołaja, organizowane są zabawy dla najmłodszych mieszkańców 
miasta. Dorośli mogą kupić ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, 
słodycze, miody, domowe przetwory i prezenty.

ORGANIZATOR
Miasto Głogów www.glogow.pl

KONTAKT
Adam Borysiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji

tel. 76 7265 580

Jarmark Mikołajkowy 
w Głogowie

GŁOGÓW
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Miliczu
TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Milicki Rynek 

W programie jarmarku znajdą się lokalne świeże pyszności do 
spróbowania na miejscu i na wynos: chleby, wypieki, owoce, prze-
twory, soki i syropy, miody, dania, potrawy, przetwory rybne i mię-
sne, w tym z dziczyzny, rękodzieło, choinek i na prezenty, oferta 
warsztatów dla dzieci (zdobienie pierników, rękodzieło), występy 
na scenie: kabarety, lokalni artyści, gry, zabawy, konkursy. Zapra-
szamy!

ORGANIZATOR
Gmina Milicz, Ośrodek Kultury w Miliczu, 
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
www.milicz.pl
www.nasza-barycz.pl

KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb
tel. 504 897 021
e-mail: m.golab@milicz.pl

grudzień
MILICZ
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