Jarmark Bożonarodzeniowy
w Ząbkowicach Śląskich
Nasz Jarmark to już tradycja - świątecznie przyozdobiony rynek, rozświetlona
i przystrojona choinka oraz kolorowe i pachnące produkty to nieodłączny element nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w Ząbkowicach Śląskich. Jest
to impreza promująca historię oraz dziedzictwo kulturowe naszego regionu,
podczas której swoje tradycyjne i regionalne produkty, świąteczne i okolicznościowe wyroby zaprezentują wystawcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy oraz rękodzielnicy. W tym dniu każdy będzie mógł uczestniczyć we wspólnej Wigilii, zasmakować tradycyjnych wigilijnych potraw, pierniczków, wypieków, pierogów
czy też gorącego barszczu. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: słodkości,
zabawy i konkursy, a także szopka z udziałem żywych zwierząt. Udział w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!
TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE
Rynek w Ząbkowicach Śląskich
ORGANIZATORZY
Gmina Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
KONTAKT
Wydział Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim
w Ząbkowicach Śląskich
tel. 74 8 165 322
e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury
tel. 74 8 152 896
e-mail: biuro@e-zok.pl
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ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Przegląd tradycyjnych stołów wigilijnych
w Krzeszowie
W przeglądzie biorą udział sołectwa, stowarzyszenia i organizacje społeczne
z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Celem imprezy jest propagowanie
tradycji i wielokulturowości regionu, przybliżanie wiedzy o naturalnych i lokalnych składnikach, wykorzystywanych w potrawach wigilijnych, motywowanie
do działań w zakresie utrzymywania tradycji w gospodarstwach domowych.
Komisja konkursowa dokonuje oceny potraw i stołu pod względem zestawu
tradycyjnych dań ich formy i smaku, estetyki wykonania i podania, dekoracji
świątecznej, inwencji twórczej. Każdego roku oprócz prezentacji tradycyjnego
stołu oceniana jest również (w formie odrębnego konkursu) jedna wybrana
potrawa wigilijna. W roku 2015 r., była to „Najlepsza potrawa z karpia”, a w roku
2016 „Śliwka suszona w roli głównej”.

KRZESZÓW

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzeszowie,
ul. Kalwaria 1, Krzeszów, powiat kamiennogórski
ORGANIZATOR
Centrum Biblioteczno-Kulturalne
Gminy Kamienna Góra
www.cbkkrzeszow.pl
KONTAKT
Aldona Słupska-Czerniak
tel. 75 610 60 62
e-mail: asc.kam@op.pl
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V Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy
Jarmark jest świetną okazją do przekazywania z pokolenia na pokolenie istotnych treści kultury. Tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę przed świętami
Bożego Narodzenia. Służy promocji regionalnych potraw, wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym.
Ma na celu prezentację różnych form aktywności twórczej i artystycznej, propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań. Podczas Jarmarku można posłuchać świątecznych nut w wykonaniu dzieci, młodzieży, a także zespołów m.in. naszych przyjaciół Evergreen Dixieland Band
z Novej Paki. Jarmark organizowany jest w Gminie Pieszyce w ramach projektu pn. „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” realizowanego wspólnie
z partnerem czeskim Gminą Nova Paka.
TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury,
Pieszyce, powiat dzierżoniowski
godz. 14.00-18.00
ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
www.ck-pieszyce.pl
KONTAKT
Karolina Miś-Jagodnicka
tel. 665 002 242
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl
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PIESZYCE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

