V Piknik Ziemniaczany
w Nowym Dworze
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Boisko sportowe w Nowym Dworze,
gmina Jelcz-Laskowice,
Tematem przewodnim imprezy jest ziemniak. Można zjeść go na wiele sposobów:
jako frytki, chipsy, placki i ziemniaki parowane z sosami. Uczestnicy również mogą
wziąć do domu worek tegoż wspaniałego warzywa, które pokochały miliony Polaków!
Zabawa do białego rana przy akompaniamencie zespołów muzycznych oraz innych
atrakcji, m.in. animacje dla dzieci, pokaz straży pożarnej, występ teatru ognia.

organizator: Stowarzyszenie dla Integracji i Inicjatyw Lokalnych
„Nasz Nowy Dwór”

kontakt: Marzena Niżyńska, tel. 509 618 511, e-mail: imprezy@mgck-jl.pl

wrzesień
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Dzień Ziemniaka
w Miłoszycach
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Teren przy świetlicy, przy ul. Głównej
Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można dowiedzieć
się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają certyfikowane
gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące
żywność ekologiczną oraz lokalni producenci.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Miłoszycach

kontakt: Marzena Niżyńska, tel. 509 618 511, e-mail: imprezy@mgck-jl.pl

wrzesień
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Jarmark Produktu Lokalnego
w Strzelinie
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Rynek w Strzelinie
Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie ma charakter ulicznych targów, połączonych z pokazami i występami scenicznymi. Pozwala zaprezentować się lokalnym
wytwórcom, przedsiębiorcom, artystom i działaczom. Przyczynia się do integracji wspomnianych środowisk oraz promocji wytwarzanych przez nich wyrobów.
Podczas Jarmarku odbywa się cyklicznie organizowany konkurs o tytuł najlepszego
produktu w kilku kategoriach. W kategorii „Gastronomia i produkt spożywczy”,
prezentowane są smakowite potrawy regionalne, wytwarzane z tradycyjnych produktów. W tej kategorii mocno zaangażowane są Koła Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną a także inni mieszkańcy Powiatu.
Przygotowane pyszne dania ocenia kapituła konkursowa. W imprezie chętnie
uczestniczą nie tylko mieszkańcy Powiatu, ale również goście z poza jego granic.
W tym roku odbędzie się jubileuszowa X edycja Jarmarku Produktu Lokalnego.
Serdecznie zapraszamy.

z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami

kontakt: Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Strzelinie,
tel. 71 39 23 016 wew. 44, e-mail: promocja@powiatstrzelinski.pl
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wrzesień

organizator: Starostwo Powiatowe w Strzelinie w partnerstwie

Święto pieczonego ziemniaka
w Dobroszycach
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Muszla koncertowa w Dobroszycach,
ul. Parkowa
Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można dowiedzieć
się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają certyfikowane
gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące
żywność ekologiczną oraz lokalni producenci.

organizator: Sołtys i Rada Sołecka w Dobroszycach
kontakt: Ryszard Głowacki, tel. 71/ 314 12 73

wrzesień
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Festiwal Pasternaka
w Stoszowicach
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice
We wrześniu 2019 r. odbędzie się Festiwal Pasternaka. Podczas festiwalu można
skosztować zupy z pasternaka, lokalnych produktów ze zdrową żywnością, zakupić
sery, oleje, chleb, rękodzieło, a także wysłuchać występów lokalnych kół gospodyń
wiejskich. Zapraszamy!

organizator: „Zagroda Pasternak - Sery lutomierskie” Malwina Pasternak,
www.serylutomierskie.pl

kontakt: Malwina Pasternak, tel. 661 783 435, e-mail: malwina_pasternak@vp.pl

wrzesień
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Dynie, cukinie i inne
w Bagieńcu
termin: Wrzesień 2019 r.
miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska
Jarmark Produktów Lokalnych jest wydarzeniem z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu świdnickiego, ze szczególnym zaangażowaniem rolników i drobnych wytwórców ekologicznej żywności i produktów lokalnych. Ma pełnić
rolę integrującą mieszkańców gminy i edukacyjną dla całych rodzin stąd pomysł,
aby każdemu wydarzeniu, które planujemy w lipcu, sierpniu i wrześniu towarzyszyły warsztaty promujące zdrowy styl życia. To również współdziałanie dla dobra
lokalnej społeczności. W ten sposób zostanie zachęcona do wytwarzania ekologicznych produktów. Chcemy, aby każdy chętny mieszkaniec naszego powiatu wyszedł
z jarmarku nie tylko z ekologicznymi produktami lokalnymi, ale również bogatszy
o wiedzę z dziedziny zdrowego odżywiania. W miesiącu wrześniu oprócz kramu
z warzywami z wiejskich ogródków będziemy mówić o przetworach, kiszonkach,
uczyć kiszenia i przetwarzania warzyw. Będzie pyszna zupa z cukini i marchwi.

wrzesień

organizator: Fundacja Spichlerz Kultury
współorganizator:: Urząd Gminy Jaworzyna Śląska oraz Starostwo Powiatowe

w Świdnicy

kontakt: Violetta Mazurek, tel. 601 552 699, e-mail: spochlerzkultury@gmail.com
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Bałkańskie Święto Pity
w Lipianach
termin: 1 września 2019 r., godz.16.00 (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Lipianach
Bałkańskie Święto Pity to impreza, podczas której króluje rzadko spotykana
w naszym kraju Pita. Jest przyrządzana na wiele różnych sposobów i cieszy się
wielkim zainteresowaniem. Podczas imprezy odbywają się także warsztaty robienia pity oraz konkurs na najsmaczniejszą pitę z dyni. Bałkańska Pita została w 2017
roku wpisana na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

organizator: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Lipian oraz

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
www.gokis.boleslawiec.org

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
tel./fax 75-732-14-77, e-mail: gokisbeata@wp.pl

wrzesień
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VIII Dolnośląski
Dzień Pszczelarza
termin: 1 wrzesień 2019 r. (niedziela)
miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
Celem imprezy jest upowszechnianie wiedzy na temat miodów i produktów pszczelich oraz ich właściwości odżywczych i zdrowotnych szeroko wykorzystywanych
w leczeniu i profilaktyce. Podczas imprezy odbywa się prezentacja i degustacja
najlepszych dolnośląskich miodów, m.in. Miodu Wrzosowego z Borów Dolnośląskich
zarejestrowanego w 2008 roku w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie
Geograficzne oraz wręczenie wyróżnień dla zwycięzców Konkursu na Wzorową
Pasiekę i Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne. Podczas imprezy wysłuchać można
ciekawych prelekcji na temat miodów i ich właściwości zdrowotnych, obejrzeć stare
ule i stary sprzęt pszczelarski, zbijać ramki pszczele, skorzystać z uloterapii, czyli
inhalacji powietrzem z ula, oraz z innych atrakcji dla dzieci.

organizator: Dolnośląskie Związki Pszczelarzy, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa

wrzesień

Rolniczego we Wrocławiu

kontakt: Małgorzata Kaczmarek, tel. 71/3398185 wew. 216,
e-mail: malgorzata.kaczmarek@dodr.pl
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Święto Pierogów
w Paszowicach
termin: 1 września 2019 r. (niedziela)
miejsce: Paszowice
O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni można się przekonać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów, na którym ta potrawa jest
główną atrakcją. W programie kulinarnego święta jest konkurs na Najsmaczniejsze
Pierogi w Krainie Wygasłych Wulkanów, Turniej w Lepieniu Pierogów na czas oraz
inne konkurencje związane z tym niepokaźnym daniem. Główną jednak atrakcją
jest degustacja kilkudziesięciu odmian pierogów, przygotowanych przez gospodynie z terenu Partnerstwa Kaczawskiego.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
kontakt: Małgorzata Świderska, tel. 76 870 11 13, e-mail: gok@paszowice.pl

wrzesień
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„Wyprodukowano pod Śnieżką”
w Jeleniej Górze
termin: 6 września 2019 r. (piątek)
miejsce: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze
Tysiące produktów. Setki smaków. Serce regionu w jednym miejscu. Wystawa
produktów regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”, to okazja dla lokalnych
artystów i rzemieślników do promocji i sprzedaży swoich produktów (spożywcze
oraz rękodzieło), a także nawiązania wzajemnych kontaktów handlowych. W wystawie bierze udział ok. 100 wystawców z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec. Imprezie
towarzyszą występy lokalnych kapel folkowych oraz atrakcje dla dzieci. Od 2002
roku przyznawane są także nagrody w kategoriach „Najlepszy produkt regionalny”
oraz „Najlepszy produkt spożywczy”.

organizator: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

kontakt: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

tel. +48 75 7527-500, fax +48 75 75-22-794, e-mail: biuro@karr.pl

wrzesień
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Kiermasz „Górskie Smaki
u Księcia Pana”
termin: 7 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Biesiada z Pierogiem w Malerzowie
Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych miejscowości.
Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego w plenerze., w otoczeniu pięknych
lasów. Głównymi bohaterami imprezy są pierogi w różnej postaci. W menu malerzowskiej kuchni znajdują się również chleb ze smalcem i ogórkiem, świeżonka, gołąbki,
domowe wypieki oraz napoje. Czas umilany jest organizowaną loterią fantową, zawodami sportowymi i zabawami dla dzieci. Punktem kulminacyjnym jest występ zespołu
jazzowego oraz wieczorne tańce przy muzyce.

organizator: Sołtys i Rada Sołecka w Malerzowie, www.malerzow.eu
kontakt: Artur Rybacki, tel. 668 208 787, e-mail: kontakt@malerzow.eu

wrzesień
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Święto Ziemniaka
w Piszkowicach
termin: 7 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Piszkowice
Święto Ziemniaka to impreza, podczas której można skosztować (jak sama nazwa
wskazuje) potraw zrobionych z ziemniaka. Tradycyjnie w programie przewidziane
są imprezy oraz różne konkursy i atrakcje.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Piszkowice
kontakt: Aleksandra Kula, tel. 74 6474156

wrzesień
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Festiwal Mąki
w Siedlimowicach
termin: 7 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Zabytkowy Młyn w Siedlimowicach
Organizatorem Festiwalu Mąki w Siedlimowicach jest Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Żarowie przy współpracy z właścicielami zabytkowego młyna
w Siedlimowicach – państwa Iwony i Witolda Markiewicz. Najważniejszym punktem święta jest konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”,
do którego zgłaszać się mogą wszyscy amatorsko zajmujący się wypiekiem chleba.
W 2018 roku po raz pierwszy przyznano specjalną nagrodę dla najlepszego piekarza z gminy Żarów. Ponadto na festiwalowych gości czekają specjały przygotowane
przez lokalnych i regionalnych pasjonatów zdrowego jedzenia. W programie imprezy
jest także zwiedzanie zabytkowego młyna, koncert lokalnego zespołu, warsztaty
chlebowe, prelekcja historyczna, warsztaty florystyczne, gry i zabawy dla dzieci oraz
wiele innych atrakcji.

organizator: Właściciele zabytkowego młyna w Siedlimowicach Państwo Iwona

wrzesień

i Witold Markiewiczowie, Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Piastowska 10A
w Żarowie, www.centrum.zarow.pl

kontakt: Dyrektor Tomasz Pietrzyk, tel. 74 85 80 753
t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Festiwal Kapusty i Pieroga
w Księginicach
termin: 7 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Boisko sportowe „Iskra” w Księginicach, Gmina Lubin,
Festiwal jest związany z Księginicami od pierwszej edycji i stał się sztandarową
imprezą tej miejscowości. Spotykają się na niej mieszkańcy Gminy Lubin, reprezentujący koła gospodyń, stowarzyszenia, zespoły. Stają oni w szranki konkursowe,
prezentując potrawy z kapusty oraz pierogi w wielu odsłonach. Przedstawiane
są dania przygotowywane w tradycyjny sposób ale nie brakuje również nowatorskich
pomysłów kulinarnych. Tradycją festiwalu są warsztaty lepienia pierogów i wesołe
konkursy „pierogowo–kapuściane”. Najważniejsza pozostaje wspólna zabawa
i wymiana doświadczeń związanych z tematem imprezy. Festiwalowi towarzyszą
prezentacje zespołów gminnych, targi rękodzielnicze, atrakcje dla najmłodszych.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, www.okgminalubin.pl
kontakt: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, tel. 76 845 59 86,
e-mail: sekretariat@okgminalubin.p

wrzesień
112 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Dolnośląskie Święto Pieroga
w Czarnym Borze
termin: 7 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Kompleks Sportowy w Czarnym Borze
Po raz XVI Gmina Czarny Bór wraz z Biblioteka+ Centrum Kultury będzie organizatorem Dolnośląskiego Święta Pieroga. Impreza odbywa się cyklicznie w Czarnym
Borze na Kompleksie Sportowym. Połączona jest z Dożynkami Gminnymi.
Sołectwa, organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz przedstawiciele branży
gastronomicznej przygotowują swojskie pierogi w rozmaitych konfiguracjach
z nadzieniem, które zaskoczy niejednego smakosza. Nie zabraknie swojskiego jadła:
kiełbas, pasztetów i domowych wypieków. Podczas Święta Pieroga toczy się rywalizacja w Konkursie na Najsmaczniejsze Pierogi w trzech kategoriach: Kucharze
Profesjonaliści, Instytucje i Organizacje oraz Ekipy amatorskie. Pierogi zgłoszone do
konkursu podlegają ocenie jury pod kątem walorów smakowych, ale także prezentacji i estetyki podania. Dla laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody - ich pula
to ponad 6.000,00 zł. Amatorzy ciasta wypełnionego nadzieniem mają także możliwość własnoręcznego ulepienia pierogów podczas Warsztatów Pierogowych.

wrzesień

organizator: Gmina Czarny Bór, www.czarny-bor.pl

Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, www.ck.czarny-bor.pl

kontakt: Katarzyna Bernaś, tel. 74 8450-242,
e-mail: katarzyna.bernas@ck.czarny-bor.pl
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XX Międzynarodowe warsztaty
pszczelarskie – Bartnictwo
w Sudetach Zachodnich
termin: 7-8 września 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Ul. Plac Piastowski, Cieplice, 58-560 Jelenia Góra
„ XX Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie-Bartnictwo w Sudetach Zachodnich
-2019” to wydarzenie na które pszczelarze z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy przyjadą na Plac Piastowski w Cieplicach, aby uświadomić odwiedzających o zdrowotności „bursztynowego płynu”. Miłośnicy zdrowego jedzenia powinni wiedzieć, że miód
powinno się jeść cały rok, gdyż jest źródłem bardzo wielu witamin. Podczas imprezy
odbędą się: konkurs w formie zabawy z nagrodami rzeczowymi, targi promocyjne
sprzętu pszczelarskiego i produktów pszczelich, występy zespołów folklorystycznych, degustacja miodów pszczelich, loteria fantowa i pokaz miodobrania.

organizator: Regionalny Związek Pszczelarzy, 58-500 Jelenia Góra,
ul. Wojska Polskiego 25, www.rzpjgora.pl

wrzesień

kontakt: Maria Davidson - Kierownik Biura, tel. 75/75 249 21,
e-mail: joktan@o2.pl
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Gala Techniki Rolniczej
w Piotrowicach Świdnickich
termin: 7-8 września 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej,
zespół pałacowo-folwarczny
Na terenie folwarku i dworu w Piotrowicach Świdnickich będą Państwo mogli
uczestniczyć w wyjątkowych pokazach zabytkowych ciągnikówi maszyn rolniczych oraz samochodów użytkowych. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję
zakupić oraz zapoznać się z naturalnymi produktami spożywczymi. Imprezie będą
towarzyszyć atrakcje nawiązujące do pracy na roli z wykorzystaniem zabytkowego
sprzętu rolniczego: młockarnie, cepy, żarna, mielnie, młynki, kierat i wiele innych
oraz warsztaty zielarskie.

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
www.muzeatechniki.pl

kontakt: Roksana Banaszczak, tel. 692 407 401,
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e-mail: roksana.banaszczak@muzeatechniki.pl,
Marta Chryszczanowicz, e-mail: marta.chryszczanowicz@muzeatechniki.pl

/ 115

Festiwal
Karpia Milickiego
termin: 7-8 września 2019 r., start w sobotę o godz. 14:00 (sobota-niedziela)
miejsce: Teren przy stadionie lekkoatletycznym w Miliczu,
ul. Powstańców Wielkopolskich
Dwudniowe wydarzenie plenerowe obfitujące w dobrą lokalną kuchnię i występy
artystów polskiej sceny muzycznej. Podczas biesiady nie zabraknie stoisk oferujących
karpia oraz produktów ze znakiem Dolina Baryczy Poleca. Będziemy także wspólnie
gotować na największej patelni plenerowej. Na kramach będzie można kupić lokalne
rękodzieło, miody, nalewki czy owoce z tutejszych sadów. Przewidziano też liczne
atrakcje dla dzieci i młodzieży.

organizator: Gmina Milicz, Ośrodek Kultury w Miliczu, www.milicz.pl
kontakt: Aleksandra Wencek, e-mail: a.wencek@milicz.pl

wrzesień
116 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Dolnośląskie Targi Produktu
Lokalnego w Świdnicy
termin: 8 września 2019 r. (niedziela)
miejsce: Teren Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy,
ul. Wałbrzyska 25/27
Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można dowiedzieć
się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają certyfikowane
gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące
żywność ekologiczną oraz lokalni producenci.

organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
kontakt: Agnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 74 852 20 21 wew. 170,
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kom. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

/ 117

X Jarmark Regionalny
i 27. edycja Europejskich
Dni Dziedzictwa
termin: 8 września 2019 r., godz. 13.00-18.00 (niedziela)
miejsce: Park Miejski w Sycowie
Jak co roku celem święta jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja narodowego i regionalnego dziedzictwa jako źródła wspólnych korzeni kultury europejskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję degustować i kupować wyroby
kuchni regionalnej: wędliny, wędzone ryby, wyroby piekarnicze, konfitury, ciasta.
Dużym atutem wydarzenia będą wystawcy, rękodzielnicy, artyści, którzy będą
sprzedawali swoje wyroby. Całość wydarzenia ubogacona będzie programem artystycznym lokalnych artystów, zespołów ludowych oraz animacjami związanymi
z ginącymi zawodami.

organizator: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl
kontakt: Tel. 62 785-51-53

wrzesień
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Święto Chleba
w Milikowie
termin: 8 września 2019 r. (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Milikowie
Święto Chleba jest otwartą imprezą plenerową, która organizowana jest cyklicznie
od 24 lat w miejscowości Milików. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie
dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz podtrzymywanie umiejętności tradycyjnego wypieku chleba. Impreza posiada formułę konkursu, w którym wykwalifikowani etnolodzy oceniają prezentacje wypieków chlebowych zespołów folklorystycznych z trenu Dolnego Śląska. Co roku największą aprobatę zyskują bochenki,
które powstają z dawnych, prostych przepisów, przekazywanych z pokolenia
na pokolenie. Wydarzeniu towarzyszą również występy zespołów folklorystycznych oraz prezentacje lokalnych rękodzielników.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
kontakt: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, tel. 75 731 63 98,
e-mail: gckis@nowogrodziec.pl

wrzesień
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Święto Prawdziwka
i Śliwki Węgierki
w Paszowicach
termin: 14 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice, powiat jaworski
Doroczny Festyn w Nowej Wsi Wielkiej pod nazwą „Święto Prawdziwka i Śliwki
Węgierki” organizowany jest od 2009 roku. Oprócz promocji walorów krajobrazowych tego wyjątkowego miejsca, jakim jest Park Krajobrazowy „Chełmy”, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej
podejmują niełatwe zadanie promocji potraw regionalnych z grzybów - głównie
prawdziwków - oraz ze śliwki węgierki, która jest „przodującym” owocem występującym w sołectwie. W tym celu podczas Festynu rozgrywane są dwa konkursy
na najlepszą potrawę z tych składników. Do tradycji przeszła już „firmowa” zupa
z kurek i prawdziwków, którą serwują organizatorzy uczestnikom Festynu. Dla amatorów innych rodzajów rekreacji przygotowujemy konkurs fotograficzny, a dla sportowców „Prawdziwkowy Bieg Przełajowy”.

wrzesień

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej
i Nowej Wsi Małej

kontakt: Renata Węgiel, tel. 504 738 866, e-mail: r-wegiel@o2.pl5
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Gminne pyrkowanie
w Bukowinie Sycowskiej
termin: 14 września 2019 roku, cyklicznie w miesiącu wrześniu (sobota)
miejsce: Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej
„Gminne pyrkowanie” – jednodniowa impreza ma na celu integrację społeczności lokalnej i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje
dzieci, młodzieży i dorosłych. Bohaterem imprezy jest pyrek, którego wykorzystano podczas zabaw i konkursów. Można podziwiać pyrki – cudaki i najśmieszniej
wystrojone pyrki a także zajadać się parowanymi pyrkami z gziką, pajdą chleba
ze smalcem, plackami ziemniaczanymi, sałatką ziemniaczaną a także wypiekami
gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym był konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami.

organizator: Sołtys i sołectwo wsi Bukowina Sycowska
kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 78 56 373, e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

wrzesień
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Święto pieczonego ziemniaka
w Piotrowicach
termin: 14 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach,
Gmina Męcinka,
Święto makaronu wpisało się w kalendarz imprez organizowanych w gminie
Męcinka. Podczas uroczystości organizowana jest Olimpiada Makaronowa, w której
bierze udział kilka drużyn. Każda z nich przygotowuję potrawę składającą się gównie
z makaronu. Zmagania makaronowe to tylko jedna z atrakcji zaproponowana przez
organizatorów. W ramach imprezy przewidziane są również atrakcje dla najmłodszych m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowania twarzy i zabaw sportowo-plastyczne.
To wspaniała feta dla miłośników makaronu w każdej postaci.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka, radna, koło gospodyń wiejskich oraz
OSP Przybyłowice

kontakt: Bożena Kaczmarek, tel. 502 229 935

wrzesień
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Święto Miodu i Wina
w Oleśnicy
termin: 14-15 września 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Oleśnicki Rynek
Miód i wino to zestaw doskonały, a wszyscy miłośnicy tego połączenia będą mogli
zaopatrzy się w trakcie imprezy w takie produkty pszczele, jak miód, pyłek, propolis
czy pieżgę oraz przekonać się o ich leczniczych właściwościach. Oczywiście, nabyć
będzie można także wyśmienicie podkreślające smak miodu wina. Zapraszamy!

organizator: Miasto Oleśnica oraz Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy
kontakt: Czesław Trzciański, tel. 692 666 497

wrzesień
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Święto wina
w Środzie Śląskiej
termin: 14-15 września 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Środa Śląska, Rynek
U stóp średzkiego ratusza odbywa się Święto Wina w Mieście Skarbów, największa
impreza plenerowa o ponadregionalnym zasięgu. W programie znajdziemy wielobarwny, tradycyjny korowód, program artystyczny na dwóch scenach jednocześnie,
kiermasze, wystawcy, warsztaty rękodzielnicze, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, średniowieczna osada, pokazy rycerskie, uliczne spektakle, a na straganach
rękodzieło ludowe i swojskie jadło, produkty regionalne ale przede wszystkim wino
i wszystko z nim związane. Na scenie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

organizator: Gmina Środa Śląska, Dom Kultury w Środzie Śląskiej,
www.srodaslaska.pl

kontakt: Katarzyna Kulesza, e-mail: fundusze@srodaslaska.pl

wrzesień
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Festiwal Słoików
w gminie Dzierżoniów
termin: 21 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Teren przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta Mościsko, ul. Kolejowa 12B,
Warsztaty sztuki słoikowej, degustacja przetworów i stoiska z pysznymi specjałami
z polsko-czeskiego pogranicza zamkniętymi w słoikach - to tylko część atrakcji, jakie
czekają na gości „Festiwalu Słoików”.Po raz pierwszy impreza odbyła się 22 września
2018 r. w Mościsku. Zaprezentowały się tam koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i lokalni producenci z regionu Gór Sowich oraz zaprzyjaźnionych miejscowości w Czechach. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywni
przyjaciele z polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze środków EFRR
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zainteresowanie
festiwalem spowodowało, że to wyjątkowe przedsięwzięcie już na stałe wpisze się
w kalendarz imprez kulinarnych naszego regionu.

organizator: Gmina Dzierżoniów, www.ug.dzierzoniow.pl

wrzesień

kontakt: Kamila Kossowska, tel. 74 832 56 82,

e-mail: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl,
Maria Tyszer, tel. 74 832 56 81, e-mail: m.tyszer@ug.dzierzoniow.pl
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Święto Ziemniaka
w Ząbkowicach Śląskich
termin: 21 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Hala Słoneczna,
ul. Powstańców Warszawy 7i, Ząbkowice Śląskie,
Główną atrakcją święta jest oczywiście tradycyjny polski ziemniak – podczas
święta można spróbować placków ziemniaczanych, ziemniaka z gzikiem, frytek
a także innych ziemniaczanych potraw. Ziemniaczanej gastronomii towarzyszą
koncerty artystów polskiej sceny muzycznej, które odbywają się w Hali Słonecznej
oraz liczne atrakcje dla dzieci. Do świętowania zapraszamy całe rodziny!

organizator: Ząbkowicki Ośrodek Kultury; Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich, www.zabkowiceslaskie.pl,
www.e-zok.pl, www.osirzabkowice.pl

kontakt: Zbigniew Kukiełka, tel. 74 8-165-322,
e-mail: zbigniew.kukielka@zabkowiceslaskie.pl

wrzesień
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Co dwie głowy to nie jedna –
boguszowskie święto
jesiennych plonów
termin: 21 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Mały Rynek w Boguszowie-Gorcach

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach, www.mbp-ck.pl

kontakt: Elżbieta Gajewska, tel. 74 8449 284, 515 248 957,
e-mail: e.gajewska@mbp-ck.pl
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wrzesień

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach po raz
trzeci w tym roku organizować będzie plenerową imprezę kulinarno-rekreacyjną pn.
„Co dwie głowy to nie jedna –boguszowskie święto jesiennych plonów”. Celem
przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspieranie regionalnych tradycji folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko integracja środowiska lokalnego. Nieodłącznym
elementem imprezy będą konkursy kulinarne, zręcznościowe oraz wiedzy ludowej,
a głównymi bohaterkami staną się kapusta i dynia. Imprezie towarzyszyć będą
liczne stoiska kulinarne i rękodzielnicze. Po raz drugi w tym roku zaplanowany
został wspólnie z Grupą Biegową „Dzikowiec” bieg o złotą dynię. Boguszowska
impreza będzie nie lada gratką nie tylko dla smakoszy ale również wszystkich tych,
którzy lubią dobrą zabawę. Konkursom towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych, biesiadnych.

„Dary Lasu”
w Lwówku Śląskim
termin: 28 września 2019 r. (sobota)
miejsce: Lwówek Śląski
Festiwal „Dary Lasu” rokrocznie organizowany przez Powiat Lwówecki wspólnie
z Nadleśnictwem Lwówek Śląski. W tym roku wydarzenie ma mieć charakter edukacyjno-artystyczny i ma promować zdrowy tryb życia. Na przygotowanych stoiskach
dzieci i mieszkańcy Powiatu Lwóweckiego oraz turyści będą mogli zapoznać się
z wyrobami rękodzieła, spróbować lokalnych wytworów (sery, miody, wypieki).
Jedną z głównych atrakcji będzie wspólne gotowanie potrawy przez przedstawicieli z Polski, Słowacji, Węgier i Czech, którzy będą gotować leśny bigos oparty
na lokalnych produktach z okolicznych gospodarstw i lasu. Na zakończenie potrawa
będzie wydawana uczestnikom imprezy. W zeszłym roku gościliśmy Food Track
specjalizujący się w burgerach z dziczyzny, który prawdopodobnie pojawi się
również i w tym roku.

organizator: Powiat Lwówecki, Nadleśnictwo Lwówek Śląski

wrzesień

kontakt: Agnieszka Wolska, tel. 886 613 465, e-mail: a.wolska@powiatlwowecki.pl
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XX Dolnośląskie Święto
Miodu i Wina w Przemkowie
termin: 28-29 września 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Przemków, Park Miejski
W ostatni weekend września zapraszamy do Przemkowa - „krainy miodem płynącej”. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina jest organizowane w Przemkowie od 1999
r. W tym roku odbędzie się jego XX, jubileuszowa, edycja. Święto to przede wszystkim promocja lokalnych i regionalnych wytwórców miodów oraz integracja dolnośląskich pszczelarzy. Na kiermaszu podczas święta dostępne są wszystkie polskie
gatunki miodów, w tym nagrodzone w odbywającym się w czasie święta konkursie,
miód pitny, sprzęt pszczelarski oraz wina i sadzonki winorośli. Nie zabraknie także
lokalnych pyszności m.in. „Miodowych pierniczków z Przemkowa”. Czarkę pełną
miodu zdobywa każdy uczestnik Ogólnopolskiego Biegu po Miód lub rajdu rowerowego. Dla gości święta przygotowany zostanie bogaty program artystyczno-rozrywkowy.

organizator: Gmina Przemków, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków,

wrzesień

www.przemkow.pl

kontakt: Marta Mendrzycka-Nicewicz, tel. 76 8 320 488,
e-mail:marta@przemkow.pl
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Święto grzyba leśnego
w Niwkach Książęcych
termin: 29 września 2019 roku, cyklicznie w miesiącu wrześniu (niedziela)
miejsce: Plac wiejski w Niwkach Książęcych
Impreza nawiązuje do bogactwa przyrodniczego naszej gminy oraz promowania
zdrowego trybu życia i wartościowych form spędzania wolnego czasu, poprzez
połączenie turystyki z edukacją, działaniami proekologicznymi i obcowaniem
z leśnym środowiskiem. Zamierzeniem organizatorów jest popularyzowanie
aktywnego, zdrowego trybu życia na łonie natury całych rodzin. W czasie trwania imprezy można zajadać się zupą grzybową, bigosem, pieczonymi ziemniakami
z gziką, chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz kawą i herbatą ze smacznymi wypiekami upieczonymi przez gospodynie z Niwek Książęcych. Imprezie
towarzyszyła wystawa rękodzieła i produktu lokalnego.

organizator: Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz

„Między borami jesteśmy partnerami”, Sołectwo wsi Niwki Książęce

kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 7856373, e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

wrzesień
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