Tradycje Bożonarodzeniowe
w Gminie Lubin
Tradycje Bożonarodzeniowe stały się kanwą imprezy, która od 9 lat zrzesza
wszystkich działających w kołach gospodyń, stowarzyszeniach, zespołach
gminy Lubin. Ma na celu zainteresowanie i poszerzanie znajomości przygotowywania potraw, które goszczą na stołach wigilijnych. Poszczególne grupy
wykonują dania tradycyjne, świąteczne, a także prezentują ciasta, królujące
na naszych stołach w tym okresie. Ocena wysiłków pozostaje po stronie jury,
którego członkami są najbardziej znani kucharze naszego regionu. W ramach
spotkania wszyscy mają możliwość wysłuchania i włączenia się we wspólny
śpiew kolęd oraz utworów świątecznych, prezentowanych przez zaproszonych
wykonawców. Na stoiskach z rękodziełem królują stroiki i ozdoby świąteczne.
Imprezie towarzyszy wystawa kartek świątecznych, wykonanych przez mieszkańców Gminy Lubin.
TERMIN
8 grudnia (piątek)
MIEJSCE
Świetlica wiejska w Osieku, gmina Lubin
ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
www.okgminalubin.pl
KONTAKT
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
tel. 76 845 59 86
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
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OSIEK

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Długołęce
W okresie okołoświątecznym na terenie przy urzędzie gminy odbywa się spotkanie, którego celem jest prezentacja dorobku aktywnych kobiet, zrzeszonych
w kołach gospodyń wiejskich. W ustawionych wokół urzędu drewnianych
domkach prezentowane są świąteczne kulinaria, wyrabiane tradycyjnymi metodami wędliny, chleb i sery. Można także nabyć ozdoby świąteczne, pierniki,
choinki i wszystko to, co jest niezbędne do przygotowania tradycyjnej Wigilii
Bożonarodzeniowej.

DŁUGOŁĘKA

TERMIN
9 grudnia (sobota)
MIEJSCE
Urząd Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12
ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka
www.gmina.dlugoleka.pl
KONTAKT
Anna Chomicka
tel. 71 323 02 43
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
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Jarmark Sowiogórski
w Srebrnej Górze
Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze to już tradycja. W tym roku spotkamy
się po raz siódmy. Podczas kiermaszu można będzie nabyć oryginalne produkty rękodzielnicze od lokalnych rzemieślników i producentów oraz przetwory,
nalewki i wiele innych potraw regionalnych. Dla najmłodszych zaplanowano
warsztaty artystyczne, a także spotkanie ze św. Mikołajem, który przybędzie
z Mikołajowa. W byłym Kościele Ewangelickim, obecnie Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej „Aniołek” odbędą się występy artystyczne.
TERMIN
9 grudnia (sobota)
MIEJSCE
Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy
przy Kościele Ewangelickim, powiat
ząbkowicki
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
tel. 74 81 64 551
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl
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SREBRNA GÓRA

Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy
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 choinkowe, 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 Widawskie” oraz „Ciasteczka
z wisienką” Dodatkowo Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych,
odbywających się na rozstawionej w rynku scenie.

DOBROSZYCE

TERMIN
9-10 grudnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Rynek w Dobroszycach, powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach
www.gckdobroszyce.pl
KONTAKT
Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury
tel. 71 31 41 289
e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
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IV Wińszczańskie Targi
Bożonarodzeniowe
IV Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe to wydarzenie, które łączy i integruje
mieszkańców Gminy. Podczas Targów swoje stoiska prezentują lokalni artyści,
rękodzielnicy, szkoły i Stowarzyszenia. Asortyment produktów oferowanych
w ramach Targów jest szeroki i obejmuje m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki
ozdoby świąteczne oraz wiele innych, których nie sposób zliczyć. Targom towarzyszą występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają publiczność
w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy na IV Wińszczańskie Targi
Bożonarodzeniowe!
TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku,
ul. Piłsudskiego 42,
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.
winsko/
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
tel. 71 389 81 36
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
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WIŃSKO

