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Jarmarki adwentowe organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic 
mają już dwunastoletnią tradycję. Poza świątecznymi stroikami, dekoracją 
stołu, ręcznie wykonywanymi ozdobami organizatorzy oferują przepyszne do-
mowe wypieki, uszka, pierogi, barszczyk, kutię, cudownie smakujące śledzie 
i inne tradycyjne przysmaki.  Przygotowują je członkinie miejscowych KGW 
i koła emerytów, zaproszonych organizacji i stowarzyszeń. Wielu mieszkańców 
przyciągają smakowite wędliny z domowych wędzarni i miody od okolicznych 
producentów, ale także wydawany corocznie „Kalendarz Ratowicki” jednak 
tradycyjnie największą popularnością cieszy się niepowtarzalne grzane wino 
sołtysa.

RATOWICE

Jarmark Adwentowy w Ratowicach

TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
świetlica wiejska w Ratowicach
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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VII Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków
Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków to oczywiście święto potraw świą-
tecznych. Na prezentowanych wigilijnych stołach pojawia się mieszkanka tra-
dycji i zwyczajów z różnych regionów Polski, które na terenie gminy Radków 
zostały zaszczepione przez ludzi osiedlających się tu po II wojnie światowej i do 
dziś są podtrzymywane przez kolejne pokolenia. W tym roku hasło przewodnie 
brzmieć będzie: „Rodzynki i ich kuzynki”, a zatem w potrawach królować będą 
bakalie. Potrawy wigilijne są przygotowywane przez przedstawicieli lokalnych 
organizacji wiejskich, stowarzyszeń. Stoły przyciągają uwagę wielością i różno-
rodnością potraw, które przeznaczone są do degustacji. Na Jarmarku prezentu-
ją się rzemieślnicy i wytwórcy produktu lokalnego.
TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
Ścinawka Średnia, Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Sikorskiego 34, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Gmina Radków
www.radkowklodzki.pl
KONTAKT
Agnieszka Cyron
Sabina Jasiak
Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej
tel. 74 873-30-42, 74 873-33-43
e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl 
s.jasiak@radkowklodzki.pl

ŚCINAWKA ŚREDNIA
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz turystów, od-
wiedzających to piękne miasto do udziału cyklicznej imprezie, która ma cie-
kawy program m.in. prezentacja stołów bożonarodzeniowych, kiermasze bo-
żonarodzeniowe, występy Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Stroniu Śląskim oraz Młodzieżowych Grup działających przy CETiK-u. 
W trakcie STOŁÓW BOŻONARODZENIOWYCH nastąpi rozdanie nagród w kon-
kursach bożonarodzeniowych!

STRONIE ŚLĄSKIE

Polsko-czeskie Stoły Bożonarodzeniowe 
w Stroniu Śląskim

TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim, 
ul. Kościuszki 18, Stronie Śląskie
ORGANIZATOR
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim
www.cetik.stronie.pl
KONTAKT
Natalia Gancarz
tel. 74 8143 205
e-mail: n.gancarz@stronie.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
Cykliczna impreza odbywająca się przed Świętami Bożego Narodzenia na Tar-
gowisku „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich mająca na celu promocję lokal-
nych produktów kulinarnych oraz przekazywanie dawnych tradycji związanych 
ze świętami. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najlepszy piernik/
pierniczki. Dodatkowo organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Podczas Jarmarku co roku wystawia się ponad 60 wystawców z terenu 
całego województwa.

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Oborniki Śląskie - Targowisko „Mój Rynek”
ORGANIZATORZY
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE
Gmina Oborniki Śląskie
www.oborniki-slaskie.pl
KONTAKT
Gmina Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19

OBORNIKI ŚLĄSKIE
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Coroczny konkurs potraw bożonarodzeniowych w Gminie Kunice cieszy się 
wśród mieszkańców ogromnym zainteresowaniem. Jest okazją do podzielenia 
się swoimi kulinarnymi doświadczeniami, a przy okazji można zdobyć nagrodę 
za niepowtarzalny, indywidualny smak świąt. Celem konkursu jest kultywowa-
nie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

SPALONA

Gminny Konkurs Potraw 
Bożonarodzeniowych w Gminie Kunice

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kunicach
www.gokis-kunice.pl
KONTAKT
Jacek Stacewicz
tel. 76 8575 477
e-mail: gokis.kunice@plusnet.pl


