Smaki rybne”
w Łagowie
termin: Październik 2019 r.
miejsce: Łagów
Spotkanie jest inicjatywą łagowskiego zespołu ludowego „Błękitne Kamizelki” przy
wsparciu Gminy Zgorzelec. Nie tylko świetnie śpiewają równie pysznie gotują.
Spod ich wytrawnej ręki jak sama nazwa imprezy wskazuje wychodzą nietuzinkowe
potrawy rybne. Jest to również okazja do posłuchania kapel ludowych, które licznie
przyjeżdżają na gościnne występy.

organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów
„Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa”

współorganizatorzy: Gmina Zgorzelec, www.gmina.zgorzelec.pl,

Powiat Zgorzelecki, www.powiatzgorzelecki.pl,
Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach,
www.gokzgorzelec-radomierzyce.pl,
Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach,
www.crtradomierzyce.pl

kontakt: Eugeniusz Skrzypacz, tel. 500 856 277, 510 593 705
e-mail: ametik@o2.pl

październik
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Winobranie
w Bagieńcu
termin: Październik 2019 r.
miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska
Wydarzenie to ma pełnić rolę integrującą dla mieszkańców gminy i edukacyjną dla
całych rodzin stąd nasz pomysł, aby każdemu wydarzeniu, które planujemy w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu towarzyszyły warsztaty promujące zdrowie i zdrowy
styl życia. To również współdziałanie dla dobra lokalnej społeczności, która w ten
sposób zostanie zachęcona do produkcji 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 nabytą podczas spotkań z fachowcami. W październiku spotkamy się
na winobraniu na naszej winnicy, która właśnie w 2019 roku wypuściła pierwsze
butelki szlachetnego wina. Chętni będą mogli uczestniczyć w zbieraniu owoców, ale
też zaprosimy do zwiedzania winiarni, gdzie będzie okazja poznać technologię robienia tego rozkosznego trunku ale i testować wszystkie gatunki wina z naszej winnicy.

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

październik
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Oktober Festung
w Kłodzku
termin: 5 października 2019 r. (sobota)
miejsce: Twierdza Kłodzko (dostęp również od ul. Nowy Świat),
ul. Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko
Oktober Festung to nietuzinkowa zabawa dla dużych i małych, która przybrała
formę gry terenowej nawiązującej do pokojowych rozr(g)rywek pruskich wojaków
w okresach pokoju, zakończona wspólnym biesiadowaniem i delektowaniem się
piwnymi trunkami z browarów rzemieślniczych. Gra jest pretekstem do niekonwencjonalnego zwiedzenia obiektu, jak również do integracji rodzin i przyjaciół
ze sobą, a także z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Integrację tę cementuje
wspólne biesiadowanie utrzymane w fortecznym klimacie (choćby za sprawą „zupy
pruskiego szpiega”). Dla dorosłych uczestników obowiązkową częścią programu,
zaanonsowaną w nazwie imprezy, jest degustacja piwa oraz udział w roli sędziego
w Konsumenckim Konkursie Piw Domowych. W tym dniu goście Twierdzy mają
niepowtarzalną okazję spróbować piwowarskich eksperymentów, dla których
inspiracją są lokalne tradycje, historyczne receptury oraz współczesne trendy
smakowe. Imprezę kończy koncert grany w plenerze, pomiędzy murami bastionów.

organizator: Twierdza Kłodzko, Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o., www.twierdza.klodzko.pl

kontakt: Daniel Jakubowski, tel. 501 673 761, e-mail: rzecznik@um.klodzko.pl

październik
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Agroturystyczne Święto Wina
i Miodu Pitnego
termin: 5-6 października 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Zamek Grodziec
Dwudniowa impreza podczas której prezentuje się zwykle ok. 20 wystawców głównie z miodem, winem i nalewkami oraz potrawami regionalnymi. Na przybyłych gości
czeka moc atrakcji, m.in.: targi rzemiosła, pokazy walk rycerskich, koncerty i występy
zespołów folklorystycznych oraz degustacja prezentowanych dań.

organizator: Zamek Grodziec Sp. z o.o., Gmina Zagrodno, www.grodziec.net
kontakt: Piotr Janczyszyn, tel. 512-350-933, e-mail: zamek@grodziec.net

październik
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Żmigrodzki festiwal karpia
i lasu „Karp w lesie”
termin: 6 października 2019 r. (niedziela)
miejsce: Teren przy świetlicy wiejskiej,
Ruda Żmigrodzka, 55-140 Żmigród
Wspaniałe dania, lokalni producenci, atrakcje, animacje, konkursy, występy,
malownicza Dolina Baryczy, bogata oferta nadleśnictw oraz karp żmigrodzki w roli
głównej! To oferta Festiwalu Karpia i Lasu „Karp w Lesie” w Rudzie Żmigrodzkiej.
Podczas festiwalu odbędzie się konkurs kulinarny dla wszystkich, których pasją jest
gotowanie. Karpia jemy za rzadko, zazwyczaj raz do roku. Dzięki wartościom odżywczym, karp korzystnie wpływa na zdrowie. Poprawia pracę serca i pamięć, wpływa
za zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Powinniśmy
jak najczęściej chwytać karpia i delektować się jego smakiem. Zapraszamy do IV
edycji konkursu „ CARPIE IEM”, którego tytuł jest parafrazą znanej myśli filozoficznej „Chwytaj chwilę (łap życie)”. Konkurs ma na celu promocję potraw z karpia
i zachęcenie do jego spożywania. Każdy uczestnik otrzyma 100 zł na start! Można
wygrać nawet 600 zł!

organizator: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl,

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu,
Nadleśnictwo Żmigród, www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl

kontakt: Joanna Pilarska, tel. +48 71 385 30 57 wew. 26,
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e-mail: j.pilarska@zmigrod.com.pl
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Święto Dyni
im. Mikołaja Nowosada
w Wierzbnej
termin: 12 października 2019 r. (sobota)
miejsce: Wierzbna, teren przy Skałce
Jedną z ważniejszych części Święta Dyni im. Mikołaja Nowosada jest konkurs
na najcięższą dynię. W minionym roku najcięższa ważyła 139 kg. Zorganizowano
także konkurs na najlepsze leczo z dyni oraz nagrodzono wszystkich uczestników,
którzy tego dnia przyszli ubrani w dyniowych kolorach. Na najmłodszych czekały
atrakcje: ozdabianie dyniowych babeczek, zabawa z wesołą FIFI czy sadzenie
biało czerwonych tulipanów. Wszystkie dzieci, które przyniosły dyniowe rzeźby
otrzymały nagrody. Dorośli delektowali się dyniowymi smakołykami przy muzyce
zespołu „Ślad”. Dzięki ofiarności i wsparciu sponsorów każdy został nagrodzony
za swój wkład i pracę, jaką wykonał zarówno w przygotowywaniu dyniowego
leczo, jak i pielęgnacji dyniowego olbrzyma. Partnerami święta są: Rada Sołecka
Wierzbna, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie DR Wierzbna, Ochotnicza
Straż Pożarna Wierzbna.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10A w Żarowie,
www.centrum.zarow.pl, tel. 74 85 80 753,
dyrektor Tomasz Pietrzyk, e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl,

październik
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136 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Festiwal Pierogów
w Międzylesiu
termin: 19 października 2019 r. (sobota)
miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu
Festiwal Pierogów w Międzylesiu to impreza cykliczna. W imprezie uczestniczą:
Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Międzylesie, Sołectwa z Gminy Międzylesie
oraz osoby inne podmioty np. Związek Emerytów i Rencistów funkcjonujący
w Gminie Międzylesie. W imprezie tej mogą również uczestniczyć osoby prywatne
nie zrzeszone. Miejsko Gminny Ośrodek przyjmuje zgłoszenia do imprezy. Podczas
Festiwalu Pierogów odbywa się konkurs na „ Najlepsze Międzyleskie Pierogi”.
Komisja kulinarna w składzie kilku osobowym dokonuje wyboru najsmaczniejszych
pierogów i ustala oznaczone I, II, III miejsce wykonania prac, za które są wręczane
nagrody rzeczowe związane z gospodarstwem domowym.

organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu
kontakt: MGOK Międzylesie, tel. 748126 343

październik
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Festiwal Potraw
w Biedrzychowicach
termin: 19 października 2019 r., godz. 16.00 (sobota)
miejsce: Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach,
Biedrzychowice 24 B, 59-830 Olszyna
Festiwal to cykliczna impreza, która odbywa się nieprzerwanie od 2013 roku
w październiku. Swoją tematyką nawiązuje do tradycji kulinarnych mieszkańców
Gminy Olszyna, jak i współczesnych trendów w przygotowaniu potraw. Wspólne
gotowanie to okazja do integracji społeczności lokalnej oraz krzewienia tradycji
wśród młodego pokolenia. W imprezie udział biorą przedstawiciele sołectw, miejscowe szkoły, stowarzyszenia i osoby indywidualne, aby w formie konkursowej
zaprezentować swoje kulinarne osiągnięcia, najsmaczniejsze potrawy i dekoracje
stołów. Festiwal Potraw uświetniają muzyczne występy dzieci i młodzieży oraz
zespołów biesiadnych i ludowych. Przy okazji festiwalu prowadzone są warsztaty
nawiązujące do tradycji pieczenia domowego chleba, ubijanie masła. Można także
zakupić produkty lokalnych wytwórców: miód, ser, masło, chleb. Kulinarne spotkanie wieńczy wspólna biesiada

organizatorzy: Rada Sołecka w Biedrzychowicach, Stowarzyszenie Klub Seniora
„Bielany”, Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie
kontakt: Mariola Kondracka, tel. 514 544 198, e-mail: boss.kondracka@wp.pl

październik
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Święto Niepodległości
i VIII Bieg Gęsi
termin: 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
miejsce: Jerzmanowa
11 listopada słynie u nas z artystyczno–sportowej formuły imprezy. Ze sceny
płyną nuty patriotycznych pieśni, których zwieńczeniem jest konkurs. Pierwsze
skrzypce kulinarne gra natomiast gęsina, którą przygotowaną na wiele sposobów
mogą skosztować wszyscy uczestnicy imprezy. Niezapomniane smaki, kilkadziesiąt
receptur, doskonałe pieczyste, od których uginają się stoły są doskonałą promocją
zdrowej ekologicznej żywności, delicji tak rzadko goszczącej na naszych stołach.
Atmosferę chłodnego listopada ogrzewa ciepła herbata oraz pieczone w ognisku
kiełbaski i jabłka. Dla wielu osób jest to pierwsze zetknięcie z gęsiną, z jej wytwornym smakiem i delikatnością. Każdy kto przybędzie na imprezę z pewnością posmakuje gęsiny i to w najlepszym, domowym wydaniu, stąd z roku na rok wzrasta liczba
uczestników imprezy.

organizator: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
kontakt: Renata Zwolińska, tel. 76 831 21 11,
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl

listopad
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„Niepodległość uczcić
ze smakiem Jedliny”
termin: 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)
miejsce: Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju
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: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl oraz lokalni restauratorzy

kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

listopad
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13. Zlot Mikołajów
w Sycowie
termin: I połowa grudnia 2019 r.
miejsce: Rynek w Sycowie
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: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl
kontakt: Tel. 62 785-51-53
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Bożonarodzeniowe Spotkanie
Wigilijne Mieszkańców
Gminy Strzegom
termin: Grudzień 2019 r.
miejsce: Bazylika Mniejsza w Strzegomiu
Pierwsze spotkanie odbyło się 19 grudnia 2018r. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu.
Nieopodal żywej szopki, przy symbolicznym wigilijnym stole spotkali się mieszkańcy
Miasta i Gminy Strzegom, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Mieszkańcy wsi przygotowali wigilijne potrawy te symboliczne, ale też wigilijne
nowości kulinarne, a wśród nich ryby w różnych odsłonach. Świąteczne makowce,
serniki, keksy, miodowniki zachwycały smakiem i oryginalnym wykończeniem.
Oprawą artystyczną, ale też i wydarzeniem, które zapadło na długo wszystkim
w pamięci i stanowiło jedyną w swoim rodzaju ucztę duchową był koncert kolęd
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury
kontakt: Elżbieta Pienio, tel. 74/649 44 05, e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl

grudzień
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Bożonarodzeniowy Izerski
Jarmark Rękodzieła
i Sztuk Wszelakich
termin: Grudzień 2019 r.
miejsce: Hala Spacerowa Domu Zdrojowego,
ul. Konstytucji 3 Maja, Świeradów-Zdrój
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: MCKAPG Stacja Kultury, Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
współorganizator: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa sp. z o.o.
kontakt: Diana Słupska, tel. 75 71 36 482
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Dobroszycach
termin: Grudzień 2019 r.
miejsce: Rynek w Dobroszycach
Impreza kulturalna podczas, której można zakupić wyroby rękodzielnicze wykonane m.in. przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, tj. wianki, stroiki bożonarodzeniowe, ręcznie robione kartki świąteczne, bombki, wyroby z ceramiki, drewniane
ozdoby choinkowe, rzeźby z metaloplastyki, dekoracje z tkanin oraz ozdoby robione
na szydełku, a także swojskie produkty żywnościowe: wędliny, pierogi, czekoladki,
czeburaki, czy miody pitne. Dodatkowo Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych, występy skierowane do dzieci, które odbywają się na rozstawionej w rynku
scenie.

organizator: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach
kontakt: Monika Zdobylak, tel. 71 31 41 289, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl

grudzień
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IV Jarmark Adwentowy
w Jelczu-Laskowicach
termin: Grudzień 2019 r. (jarmark jednodniowy, sobotni)
miejsce: Plac Jana Pawła II, Jelcz-Laskowice
Na jarmarku gościmy około 20 wystawców z Dolnego Śląska oferując bogaty
asortyment świątecznych specjałów oraz dekoracji. Na stoiskach znajdziemy m.in.
tradycyjne wędliny, miody, chleby, nalewki, pierniki i inne słodkie wypieki, ceramikę,
odzież, kosmetyki, zabawki, kompozycje florystyczne (wianki, lasy w słoiku) oraz
rozmaite ozdoby świąteczne. Teatr kulinarny serwuje świąteczny bigos. Nie brakuje
grzanego wina, barszczu, uszek ani pierogów. Program artystyczny imprezy corocznie zawiera koncerty lokalnych grup muzycznych i spektakl z paradą szczudlarzy.
Ważnym punktem wydarzenia jest zapalenie światełek na choince miejskiej znajdującej się w centralnej części placu. Na scenie koncertują zespoły związane z jelczańskim
Centrum Kultury, tj.: dziecięce, młodzieżowe i senioralne grupy wokalne oraz zespół
ludowy „Świtezianie” w repertuarze zimowym.

organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach,
www.mgck-jl.pl

współorganizator: Burmistrz Jelcza-Laskowic
kontakt: Marzena Niżyńska, 509-618-511, e-mail: imprezy@mgck-jl.pl
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Jarmark Sowiogórski
w Srebrnej Górze
termin: Grudzień 2019 r.
miejsce: Plac Wypoczynkowy przy Kościele Ewangelickim w Srebrnej Górze
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: 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, ul. Letnia 10, tel. 074 81 64 551,
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl
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V Wińszczańskie Targi
Bożonarodzeniowe
termin: Grudzień 2019 r.
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
Na targach w drugi weekend grudnia prezentują się wszystkie szkoły z gminy
Wińsko, lokalne stowarzyszenia oraz rękodzielnicy. W czasie trwania targów
można podziwiać i nabywać przysmaki lokalnych miejscowości m.in. kutia, placek
grzybowy, barszczyk, pierogi, różnorodne ciasta i ciasteczka oraz różnego rodzaju
ozdoby świąteczne stworzone przez lokalnych rękodzielników. Czas umilają występy
artystyczne dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na VI Wińszczańskie Targi
Bożonarodzeniowe.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, tel. 71 389 81 36,
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
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Tradycje Bożonarodzeniowe
w Osieku
termin: 6 grudnia 2019 r. (piątek)
miejsce: Świetlica wiejska w Osieku, Gmina Lubin
Tradycje Bożonarodzeniowe od 11 lat zrzeszają wszystkie działające koła gospodyń,
stowarzyszenia i zespoły Gminy Lubin i mają na celu zainteresowanie oraz poszerzanie znajomości przygotowywania potraw, goszczących na stołach wigilijnych.
Poszczególne grupy wykonują dania tradycyjne, świąteczne, a także prezentują
ciasta, królujące na naszych stołach w tym okresie. Jest to również okazja poznania zwyczajów kulinarnych z innych regionów kraju. Ocena wysiłków pozostaje
po stronie jury, którego członkami są najbardziej znani kucharze naszego regionu.
Bardzo ważnym czynnikiem pozostaje również wystrój stołu, aby swoim nastrojem
nawiązywał do świąt. 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 autorstwa
lokalnych twórców, aktywnych grup działających w Ośrodku Kultury królują stroiki
i ozdoby świąteczne. Imprezie towarzyszy wystawa kartek świątecznych, wykonanych przez mieszkańców Gminy 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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„Ale Pasztet!”
w Zamku Kliczków
termin: 7 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Zamek Kliczków
7 grudnia 2019 Zamek Kliczków zamieni się w miejsce gastronomicznych potyczek. Po raz kolejny do Zamku zjadą się miłośnicy kociołkowego gotowania
i duszenia. Będzie smacznie, pysznie i na pewno nikt nie opuści Zamku głodny!
W sobotę odbędzie się konkurs dla amatorów – konkurs dań jednogarnkowych
i konkurs na najlepszy pasztet – pod patronatem Fundacji Borów Dolnośląskich
i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich
miłośników gotowania! Zapraszamy do Zamku Kliczków!

organizator: Zamek Kliczków
kontakt: Zamek Kliczków, tel. 75 734 0 700, e-mail: recepcja@kliczkow.com.pl
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Międzyleska Choinka
na Święta
termin: 7 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu
Impreza cykliczna coroczna, miejsce imprezy teren parkingowy przy Urzędzie
Miasta i Gminy Międzylesie plac Wolności 1, godz. od. 11.00–14.00. W Programie
są występy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie, koncert zespołów
śpiewaczych – tanecznych. Rozstrzygnięcie konkursów na „Najładniejszą Choinkę
Bożonarodzeniową”, „Najpiękniejszą Piernikową Szopkę Bożonarodzeniową”.
Dodatkowe atrakcje to Żywa Szopka Bożonarodzeniowa i Święta Rodzina, stragany
z ozdobami dekoracjami, rękodziełem świąteczne smakołyki i potrawy kuchni polskiej.

organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, pl. Wolności 15,

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Samorządowa Szkoła Podstawowa Międzylesie

kontakt: MGOK Międzylesie, tel. 74 81 26 343,
UMiG Międzylesie, tel. 74 81 26 327
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Miękiński Kiermasz
Bożonarodzeniowy
termin: 7 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 2 w Miękini
Podczas Kiermaszu lokalni rękodzielnicy, stowarzyszenia oraz koła gospodyń
wystawiają swoje stoiska z ozdobami, stroikami, bombkami oraz przede wszystkim tradycyjnymi potrawami świątecznymi, czyli wszystkim tym, co ubarwia nasze
święta, a dodatkową atrakcją są występy artystów. Zapraszamy!

organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, Gmina Miękinia,
www.miekinia.pl, www.kulturamiekinia.pl

kontakt: Zyta Laskowska, tel. 71 735 92 05, e-mail: kultura@miekinia.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Ścinawce Średniej
termin: 8 grudnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Hala sportowo-widowiskowa w Ścinawce Średniej,
ul. Sikorskiego 34,
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: Gmina Radków
kontakt: Agnieszka Cyron, Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej,
tel. 74 873 33 43, e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl
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Pokaz Stołów
Bożonarodzeniowych i Kiermasz
Świąteczny w Domaniowie
termin: 8 grudnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Dom Strażaka,
Domaniów 65, 55-216 Domaniów
Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych jest tradycją kultywowaną przez lata. Stroiki
świąteczne, dekoracje stołów, ręcznie wykonane ozdoby, to nie jedyne atrakcje w tym dniu. Na prezentowanych wigilijnych stołach, pojawiają się tradycyjne
przysmaki kuchni polskiej: barszcz, uszka, pierogi, kutia oraz przepyszne domowe
wypieki. Potrawy przygotowane przez członkinie KGW, przeznaczone są do degustacji, tak aby każdy mógł zasmakować regionalnych specjałów. Podczas tego wydarzenia rozstrzygnięte zostają konkursy na Najpiękniejszy Stół Bożonarodzeniowy
i np. Tradycyjny Sernik Świąteczny. W czasie trwania pokazu występują lokalni
artyści. Celem wydarzenia jest podtrzymywanie i popularyzowanie zwyczajów
Świąt Bożego Narodzenia.

organizator: Gmina Domaniów, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
kontakt: Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, tel. 71 301 78 79,
e-mail: kultura@gminadomaniow.pl
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Prezentacja Wojewódzkich
Tradycyjnych Stołów
Wigilijnych
termin: 14 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Pasaż Grunwaldzki, piętro: 0
Podczas Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich zaszczycą nas swoją obecnością i swoimi kulinariami. Będzie można
skosztować wigilijnych potraw, wspólnie pokolędować oraz co najważniejsze poczuć
klimat ogromnie wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia. Panie i Panowie na 26
pięknie wystrojonych stołach zaprezentują swoje wyjątkowe potrawy wigilijne,
w tym barszcz czerwony z uszkami, krokiety z kapustą i grzybami, smażony karp,
pierogi ze śledziem, ryby w marchewce, postne gołąbki z farszem z tartych ziemniaków, fasolę, groch z kapustą, kluski z makiem oraz wyjątkowe wypieki tj. kutia,
makowiec, pierniczki, sernik i wiele innych przepysznych kulinariów. Zapraszamy!

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

współorganizator: Pasaż Grunwaldzki oraz Wojewódzkie Związki Rolników,

Kółek i Organizacji Rolniczych

kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, tel. 71 776 93 50
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Ząbkowicach Śląskich
termin: 14 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich
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: Ząbkowicki Ośrodek Kultury,

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, www.zabkowiceslaskie.pl, www.e-zok.pl

kontakt: Zbigniew Kukiełka, Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji,
tel. 74 8 165 322, e-mail: zbigniew.kukielka@zabkowiceslaskie.pl
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Konkurs Potraw
Bożonarodzeniowych
w Spalonej
termin: 14 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej
Gminny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych odbywa się corocznie w Gminie
Kunice. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie jedną z nich są wypieki drugą
potrawy bożonarodzeniowe. Konkurs cieszy się bardzo dużą popularnością dzięki
czemu na stoły do oceny Jury i publiczności trafiają dziesiątki wypieków oraz
równie wiele potraw. W tym dniu na stołach królują pierniki ciasta pierogi uszka
oraz inne oryginalne potrawy z terenu całej Polski. Konkurs jest doskonałą okazją
do podzielenia się swoimi kulinarnymi doświadczeniami, a przy okazji można zdobyć
nagrodę za niepowtarzalny, indywidualny smak świąt. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach, www.gokis-kunice.pl
kontakt: Jacek Stacewicz, tel. 076 8575 477, e-mail: kunice.gokis@gmail.com
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Spotkanie
przy Wigilijnym Stole
termin: 14 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach,
Pisarzowice 72, 58-400 Kamienna Góra
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: 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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III Kunicki Jarmark
Bożonarodzeniowy
termin: 15 grudzień 2019 r. (niedziela)
miejsce: Plac przed Urzędem Gminy Kunice
Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza cykliczna, która odbywa się na placu przed
Urzędem Gminy w Kunicach. W tym dniu ustawiane są stragany wypełnione pięknymi ozdobami bożonarodzeniowymi oraz wspaniałymi potrawami kulinarnymi.
Można zakupić bombki, ozdoby oraz stroiki świąteczne. Przeprowadzone będą
warsztaty dla dzieci: dekorowanie pierników, wykonywanie ozdób i zabawek,
dekorowanie bombek oraz ubieranie choinki na placu. W programie spotkanie
z Mikołajem oraz pokaz animacji świątecznych. Zapewniamy poczęstunek oraz
degustację pysznych domowych ciast, ciasteczek i świątecznych potraw. Dzięki
wspaniałej atmosferze, każdy uczestnik jarmarku ma okazję poczuć magię świąt.

organizator: Urząd Gminy w Kunicach, www.kunice.pl
kontakt: Urząd Gminy w Kunicach, Lilla Banach, tel. 76 85 75 322,
e-mail: l.banach@kunice.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Pieszycach
termin: 21 grudnia 2019 r. (sobota)
miejsce: MBP-CK w Pieszycach,
ul. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce,
Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego wystawcy mają możliwość wystawienia
na sprzedaż wyrobów domowej produkcji jakimi są artykuły spożywcze oraz
rękodzieło (bombki, ozdoby choinkowe, stroiki, choinki z różnych materiałów itp.).
Odwiedzający mają okazje kupić potrawy regionalne najczęściej przygotowywane
przez gospodynie, sołectwa, szkoły, przedszkola itp. Jarmarkowi towarzyszą różnorodne atrakcje, koncerty, recitale i prezentacje oraz wystawy artystyczne wykonawców z Polski i Czech.

organizator: Gmina Pieszyce
współorganizator: Gmina Bohuslavice oraz Gmina Nova Paka
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Jarmark Bożonarodzeniowy
w Lubaniu
termin: 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
miejsce: Lubański rynek
Przyciągamy na Rynek niepowtarzalnym świątecznym klimatem! Jeśli jedzenie ma
mieć prawdziwy smak, a ozdoby mają być ładne i oryginalne, to trzeba je kupić
właśnie u nas. Stoiska z wypiekami własnej roboty oraz swojskimi pasztecikami,
kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszkami - są to naprawdę wyśmienite produkty.
Jednak obok znanych i lubianych wyrobów, pojawią się wegańskie akcenty, w tym
pierogi orkiszowe i wegański bigos. Nikt nie przejdzie obojętnie obok miodów
i produktów pszczelich z lokalnych pasiek a sery góralskie będzie można posmakować na słono, na słodko, na ciepło czy też na zimno. Na nasz jarmark zapraszamy
nie tylko smakoszy, ale również miłośników rękodzieła. W całym wydarzeniu jednak
nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie i radosną, przyjemną świąteczną atmosferę. Do zatrzymania się na chwilę zachęcają nie tylko rozmowy z wystawcami,
ale także degustacje świąteczne, warsztaty dekorowania pierników czy wspólne
śpiewanie świątecznych hitów oraz tradycyjnych kolęd.

organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu,
Miejski Dom Kultury w Lubaniu,
www.luban.pl, www.facebook.com/lubieluban

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03, e-mail: promocja@luban.pl
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl

