
Festiwal Gołąbków

termin: 13 czerwca (sobota)
miejsce: Plener – teren przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane popisy kulinarne oraz degu-
stacja staropolskiego dania, a mianowicie gołąbków. Zaprezentowane 
zostaną w różnej postaci i z różnym nadzieniem– gołąbki na różne smaki. 

organizator: Sołtys oraz Rada Sołecka w Sokolnikach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sokolnikach, 58-210 Łagiewniki
kontakt: Jadwiga Morożan, tel. 606 437 104
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Pałacowe Smaki

termin: 13 czerwca (sobota)
miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Zarębie, ul. Parkowa 2, 
59-800 Zaręba

“Pałacowe smaki” to dziesiąta edycja historycznych imprez plenerowych 
z cyklu “Pałacowe spotkania z historią”, która odbędzie się 13 czerwca 
2020 r. Tegoroczna impreza będzie poświęcona historii i tradycji jadła 
dworskiego. Podczas festynu odbędą się targi produktu z plenerowym 
pokazem przyrządzania dawnych, dworskich potraw mięsnych, prelekcją 
na temat historii i tradycji dworskich potraw oraz prezentacją przygoto-
wanych potraw przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy imprezy będą 
mieli możliwość degustacji przygotowanych potraw.
Przygotowywane dania będą sfotografowane i razem z przepisem znajdą 
się w wydanym po imprezie folderze.
Prezentacje stoisk z produktami lokalnymi, prezentacje potraw, pokaz 
gotowania i degustacje będzie na bieżąco komentował konferansjer.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, 
Stowarzyszenie “Grupa od Anioła Stróża”, www.gokis.siekierczyn.pl
kontakt: Jolanta Napadłek, tel. 75 722 17 32, 606 344 348, 
e-mail: gokis.zareba@siekierczyn.pl
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XXV Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych Książ

termin: 13-14 czerwca (sobota - niedziela)
miejsce: Hipodrom, Stado Ogierów Książ,
ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest cyklicznym wydarze-
niem, w którym uczestniczą hodowcy, firmy reprezentujące działalność 
rolniczą, wystawcy produktów regionalnych i rękodzielniczych oraz 
organizacje branżowe. W tym roku odwiedzający Wystawę, poza konkur-
sem zwierząt hodowlanych będą mogli obejrzeć pokaz strzyżenia owiec, 
podkuwania koni, a także pokaz hodowlany: klacze i źrebięta. Uczestnicy 
będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach o tematyce 
rolno-przyrodniczej, a także zapoznać się z ofertą reprezentowaną przez 
firmy z branży rolniczej. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych 
uczestników. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaki „Zasłużony 
dla rolnictwa”. Wydarzenie uświetni występ zespołów folklorystycznych 
z Dolnego Śląska. 

organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
www.dodr.pl
kontakt: Arkadiusz Niemiec, tel. 71 339 80 21 wew. 180,
e-mail: arkadiusz.niemiec@dodr.pl
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Biskupicki Złoty Kłos

termin: 14 czerwca (niedziela)
miejsce: boisko sportowe w Biskupicach Oławskich

„Biskupicki Złoty Kłos” to targi produktu lokalnego i przegląd zespo-
łów ludowych. Biskupice Oławskie stają się miejscem spotkań ludzi, 
których połączyła pasja, przywiązanie do tradycji i folkloru ludowego. 
Zaprezentują się wytwórcy tradycyjnych serów, wędlin, cydrów, piwa, 
miodów itp. Targi Produktu Lokalnego, są okazją, aby poznać wyśmienite 
produkty i posmakować kulinarnych specjałów oraz przyjrzeć się dorob-
kowi twórców rzemiosła artystycznego. W tym samym czasie odbywa 
się Przegląd Zespołów Ludowych. Swój dorobek artystyczny prezentuje 
ponad 20 zespołów z Dolnego Śląska. Celem przeglądu jest konfrontacja 
i promocja dorobku artystycznego grup i zespołów ludowych kształtują-
cych wizerunek naszego regionu. 
Naszym zamiarem jest, by te dwa przedsięwzięcia tworzyły jedną 
całość, przez co możliwe będzie pokazanie młodemu pokoleniu spójnego 
obrazu tradycji ludowej. Honorowy patronat nad przeglądem obejmuje 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrz Jelcza-
Laskowic Bogdan Szczęśniak.

organizator: Burmistrz Jelcza-Laskowic, Miejsko-Gminne Centrum 
Kultury w Jelczu-Laskowicach, Sołtys i Rada Sołecka Biskupic Oławskich,
www.mgck-jl.p
kontakt: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, 
tel. 509 618 511, imprezy@mgck-jl.pl
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Piknik Miodowo-Truskawkowy

termin: 14 czerwca (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie

Piknik Miodowo-Truskawkowy to impreza organizowana cyklicznie 
w trzecią niedzielę czerwca. Wybierając się w tym dniu z rodziną do 
Żelazna, można nie tylko dobrze zjeść, ale także świetnie się bawić. A jak 
już o jedzeniu mowa… miód i truskawki, to składniki każdego skrupulat-
nie przygotowanego smakołyku. Nie może oczywiście zabraknąć kon-
kursów na najlepsze ciasto miodowe i truskawkowe! Niejeden chciałby 
być w komisji… A na deser tort w kształcie truskawki lub pszczoły. A jaki 
będzie w tym roku? Dowiecie się Państwo, jeśli przyjedziecie do Żelazna! 
Zapraszamy!

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno, Ochotnicza Straż 
Pożarna Żelazno, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie
kontakt: Mariola Kozak, tel. 605 579 499
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Święto Pszczoły u Malinowskich

termin: 14 czerwca (niedziela)
miejsce: Gospodarstwo Malinowskich w Ciepłowodach, 
57-211 Ciepłowody, ul Boczna 1

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Gospodarstwa Malinowskich 
w Ciepłowodach 14 czerwca 2020r. Organizujemy cykliczną imprezę gro-
madzącą wielbicieli miodów oraz dobrego jedzenia. 
W programie warsztaty pszczelarskie, warsztaty budowy domków dla 
pszczołowatych. Degustacja miodów oraz pokaz miodobrania. Gry, 
zabawy i konkursy oraz pyszne domowe ciasta.
 To również doskonała okazja aby zaopatrzyć się w domowe, tradycyjne 
babcine przysmaki, u pszczelarzy w miód a u lokalnych rolników w owoce, 
warzywa, wędliny oraz sery.
Serdecznie zapraszamy! 

organizator: Elżbieta Malinowska – Gospodarstwo Malinowskich
kontakt: Elżbieta Malinowska tel. 519 829 709, 
e-mali: e.malinowska@vp.pl, Fb: GospodarstwoMalinowskichCieplowody
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Festiwal Pstrąga

termin: 20 czerwca (sobota)
miejsce: Park Zdrojowy w Kudowie

Święto podczas którego prezentowane są sposoby przyrządzania oraz 
tradycje związane z Pstrągiem – regionalnym daniem Ziemi Kłodzkiej. 
W programie pokazy i prezentacje kulinarne, warsztaty i konkursy. Całość 
uświetnią występy zespołów ludowych. 

organizator: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju,
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
kontakt: Rafał Greszta, tel. +48 885314813, e-mail: dyrektor@kckis.pl
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Morzęcińskie Smaki

termin: 27 czerwca (sobota)
miejsce: Teren rekreacyjny w Morzęcinie Wielkim

Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezd-
nych osób ze względu na liczne atrakcje zapewnione przez organizatorów. 
Podczas imprezy można skosztować domowych potraw oraz aktywnie 
spędzić czas w atrakcyjnym otoczeniu z dala od miasta. Jedną z atrakcji 
festynu jest konkurs kulinarny z cennymi nagrodami ufundowanymi przez 
Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Gminę Oborniki 
Śląskie. W tym roku tematem konkursu będzie: faszerowane co nie co.
Zapraszamy do Morzęcina Wielkiego!

organizator: Stowarzyszenie „Morzęcin jest Wielki”,
Morzęcin Wielki 23, 55-120 Oborniki Śląskie
kontakt: Renata Jurczak, tel. 71 310 31 19, 501 976 898
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Grill & Gulasz

termin: 27 czerwca (sobota)
miejsce: Park Jordanowski w Walimiu

Wydarzenie ma formę konkursu kulinarnego. Dla wszystkich uwielbiają-
cych gulasz w każdej postaci lub też chętnie grilluje z przyjaciółmi czeka 
niesamowita impreza. Co najmniej 18 różnych rodzai gulaszy: z dziczyzny, 
drobiu, ryb i wiele wiele innych. Grill w każdej postaci, pieczona kiełba-
ska, udka, warzywka. Na gości czekają tradycyjnie degustacje i konkurs na 
najlepszy gulasz i najlepsza potrawę z grilla. Impreza ma na celu integrację 
społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa kul-
turowego.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
kontakt: Wioletta Sowa - asystent dyrektora, tel. 723 970 611
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Noc Świętojańska

termin: 27 czerwca (sobota)
miejsce: Bełcz Wielki nad Odrą

Noc Świętojańska jest połączeniem kulturalnych i artystycznych atrakcji 
o charakterze folklorystyczno-sportowym. Podczas imprezy będą prezen-
towane potrawy i produkty regionalne oraz rękodzieło artystyczne. 

organizator: Gmina Niechlów
Ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
kontakt: Aleksandra Soczewka - Urząd Gminy Niechlów, 
tel. 65 544 32 52, e-mail: a.soczewka@niechlow.pl

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska / 45

czerw
iec



Turniej Gminnych Kół 
Gospodyń Wiejskich

termin: 27 czerwca (sobota)
miejsce:: Boguszyce wieś

KGW Gminy Oleśnica będą przygotowywały dania tradycyjne, które będą 
oceniane przez Jury. Będzie również kilka zabaw np. konkurencja spraw-
nościowa lepienia pierogów. KGW będą rywalizowały o symboliczną cho-
chle – zwycięskie koło będzie gospodarzem kolejnego gminnego turnieju 
KGW. 

organizator: Wójt Gminy Oleśnica, KGW w Boguszycach oraz GOK 
Oleśnica, GOK Oleśnica Ligota Polska 3a, 56-400 Oleśnica, 
www.gokolesnica.pl
kontakt: Monika Małobęcka, tel. 531980603, 
e-mail: monika.malobecka@gmail.com
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Festiwal Lawendy

termin: 28 czerwca (niedziela)
miejsce: W domu Pod Lawendowym Polem, Wolibórz 50, 
57-431 Wolibórz

Moc atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych czekać będzie na dzieci 
i dorosłych W Domu Pod Lawendowym Polem. Chcemy, aby każdy 
uczestnik tego wydarzenia wyszedł z niego bogatszy nie tylko o lokalne, 
ekologiczne produkty, ale również o wiedzę z dziedziny zdrowego odży-
wiania nabytą m.in. podczas warsztatów kulinarnych. Dla poszukujących 
relaksu, poza odurzającym zapachem lawendy zaoferujemy warsztaty 
z jogi. U podnóży lawendowego wzgórza odbędą się warsztaty malarskie 
oraz wizażu, wstępy artystyczne i jarmark, w gdzie w roli głównej wystąpi 
lawenda w postaci zioła, produktów cukierniczych 
i kosmetycznych. 
Ubiegłoroczna edycja pozytywnie zaskoczyła organizatorów frekwencją 
miłośników lawendy. W tym roku liczymy, że będzie Państwa jeszcze więcej!
 
organizator: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, www.ckg.nowaruda.pl, 
Dom Pod Lawendowym Polem
kontakt: Dyrektor CKGNR Gabriela Buczek, tel. 74 872 20 84, 
e-mail: ckultury@gmail.com,
Dom Pod Lawendowym Polem, tel. +48 536 080 520,
e-mail: kontakt@dompodlawendowympolem.pl
Diana Lisowska-Panek, Urząd Gminy Nowa Ruda, tel. 74 872 09 27, 
e-mail:d.lisowska.panek.gmina.nowaruda.p
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Targi Sobótkowe

termin: czerwiec (informacja u organizatora)
miejsce: Rynek w Sobótce

„Targi Sobótkowe” to podróż w czasie do samego centrum średniowiecz-
nej osady! To wyjątkowe połączenie tradycji i historii Sobótki – powrót do 
korzeni i stworzenie atmosfery, która niegdyś ogarniała miasteczko pod 
Ślężą, gdzie kwitł handel, rozwijało się rękodzieło i rzemiosło, a na ulicach 
tętniło życie. Unikalnego klimatu nadaje wydarzeniu oprawa artystyczna 
– tańce, muzyka i śpiew, grupy rekonstrukcyjne w strojach z epoki oraz 
liczne warsztaty tematyczne, wśród których znajdzie się również wypla-
tanie wianków. Wspólnie skosztujemy pysznych podpłomyków, dowiemy 
się o leczniczych właściwościach lokalnych ziół, jakimi obdarowuje nas 
matka natura. Nie zabraknie także licznych stoisk i kramów promujących 
lokalnych producentów żywności, którzy mogą pochwalić się certyfika-
tem „produktu lokalnego” przyznawanego przez Lokalną Grupę Działania 
„LGD Ślężanie”. Na tej liście znajdują się m.in. miody, sery, przetwory 
z owoców, lokalne browarnie i winnice. 

organizator: Ślężański Ośrodek Kultury, www.rcks.pl
kontakt: Dyrektor ŚOK Michał Hajdukiewicz, 
e-mail: sekretariat@sobotka.pl, tel. 71 715 16 25
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Święto makaronu 
w Przybyłowicach

termin: czerwiec (informacja u organizatora)
miejsce: Przybyłowice, gmina Męcinka, plac przy świetlicy wiejskiej

Wydarzenie organizowane w gminie Męcinka to święto wszystkich fanów 
nitek, świderków i muszelek, a jednocześnie święto miłośników popular-
nej pasty w przeróżnych kombinacjach i wariantach. Podczas tej cyklicznej 
imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizowanych 
w gminie Męcinka organizowana jest Olimpiada Makaronowa podczas 
której poszczególne sołectwa przygotowują potrawy, których głównym 
składnikiem jest makaron. Dania na słono, słodko, ostro, zupy, sałatki 
i zapiekanki to tylko niektóre kombinacje konkursu kulinarnego, którego 
zwycięzcę wyłania jury. W trakcie wydarzenia przed publicznością pre-
zentują się zespoły folklorystyczne. Ponadto podczas imprezy organiza-
torzy zapewniają również atrakcje przeznaczone dla najmłodszych m.in. 
dmuchane zjeżdżalnie, zabawy sportowo-plastyczne czy też malowanie 
twarzy.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka, radna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna.
kontakt: Bożena Kaczmarek, tel. 502 229 935
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Jaworska Wegetariada

termin: 3-5 lipca (piątek-niedziela)
miejsce: Jawor, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, 
ul. Parkowa 5

Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki i inspirujących 
smaków organizowany w środku pięknego parku. Przed nami już X edy-
cja jednego z największych festiwali wegetariańskich w Polsce. Podczas 
imprezy nie zabraknie słońca, muzyki reggae, wykładów tematycznych, 
pysznej i zdrowej żywności, warsztatów artystycznych i atrakcji dla 
dzieci. Zapraszamy do degustacji potraw ekologicznych i wegetariańskich 
w atmosferze rodzinnego pikniku. 

organizator: Samoorganizacja Artystyczna Zamek Nadaje,
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej „TAK” Jawor, ul. Zamkowa 1, 
59-400 Jawor, UM Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor, Jaworski Ośrodek 
Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor
kontakt: Samoorganizacja Artystyczna, e-mail: kontakt@takjawor.pl,
UM Jawor, tel. 76/870-20-21, fax 76/870-22-02
e-mail: um@jawor.pl, www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury, tel./fax 76 870 28 78, 870 28 75, 
e-mail: poczta@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl
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Festiwal Kuchni Polowych

termin: 4 lipca (sobota)
miejsce: Walim – Zajazd Hubert

Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn histo-
ryczny „Wiedza i życie Inne Oblicza Historii” i Zajazd Hubert w Walimiu. 
Impreza popularyzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pyta-
nie: jak nakarmić więcej niż kilku znajomych, jak nakarmić pluton czy kom-
panię? Festiwal pozwala uczestnikom cofnąć się w czasie, posmakować 
potraw wojskowych gotowanych z niczego, w różnych armiach i czasach. 

organizator: Zajazd Hubert w Walimiu 
kontakt: Malwina Myślińska – Zajazd Hubert, tel. 74 8457 245
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Święto Pečenicy w Gościszowie

termin: 4-5 lipca (sobota-niedziela)
miejsce: Park Dworski w Gościszowie (gmina Nowogrodziec)

Święto Pečenicy jest jednym z najbardziej oryginalnych świąt kulinarnych 
na Dolnym Śląsku. Gościszów jest wsią niemal w całości zamieszkałą przez 
reemigrantów z terenu dawnej Jugosławii. Mieszkańcy kultywują i pie-
lęgnują tradycje przygotowania wyjątkowej potrawy jaką jest Pečenica, 
czyli pieczonego prosiaka przygotowanego według specjalnych receptur 
i składników. Dwudniowy program wydarzenia oprócz przepysznych 
potraw kulinarnych, oferuje stoiska z wyrobami rękodzielniczymi oraz rze-
miosła artystycznego. Prezentują się również regionalne kapele i zespoły 
ludowe oraz organizowane są liczne konkursy, m.in. na Najsmaczniejszą 
Pečenicę. Przy okazji wspólnego biesiadowania organizatorzy chcą zapre-
zentować tradycję i lokalny folklor, a także poznać zwyczaje sąsiadów, 
albowiem na Święto Pečenicy zapraszane są zespoły ludowe z innych 
regionów. 

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

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska52 /



Gaworzycki Jarmark Kupiecki

termin: 5 lipca (niedziela)
miejsce: Zabytkowy park w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 
59-180 Gaworzyce

Tę plenerową imprezę organizujemy już po raz kolejny. W poprzednich 
latach cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych 
gmin i powiatów. Wierzymy, że liczne atrakcje oraz bogaty program 
wydarzenia w tym roku przyciągną do Gaworzyc jeszcze większe grono 
uczestników. „Gaworzycki Jarmark Kupiecki…” ma na celu promocję 
wyjątkowych miejsc, lokalnych artystów, rzemieślników oraz produktów 
lokalnych, często wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Wydarzenie 
skupia artystów-kramarzy z całej okolicy, dając szansę na zaprezentowa-
nie własnych wyrobów, unikalnych i wartych uwagi. Jarmark nawiązuje 
zawsze do wydarzeń historycznych. Wśród parkowych drzew planujemy 
liczne warsztaty dawnego rzemiosła, aby dzieci i młodzież mieli okazję 
zobaczyć i spróbować m.in. tkactwa, kowalstwa, garncarstwa, poznać 
tajniki średniowiecznego pisma oraz wiele innych. Animacja przestrzeni 
gaworzyckiego parku także jest dla nas bardzo ważna, a poprzez wyda-
rzenia tego typu, park na nowo budzi się do życia, pełniąc dawne funkcje. 

organizator: Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach, Gmina Gaworzyce,
Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 
www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl, www.gaworzyce.com.pl
kontakt: Karolina Cieślak, tel. 76 8316 285, w. 34,
e-mail: k.cieslak@gaworzyce.com.pl
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Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki Greckiej

termin: 10-12 lipca (piątek–niedziela)
miejsce: Amfiteatr w Zgorzelcu

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej organizowany jest rokrocz-
nie w lipcu i jest to niewątpliwie impreza o bogatej tradycji, nawiązująca 
do greckiego rozdziału historii miasta Zgorzelec. Na festiwal ochoczo 
przybywają Grecy z całego świata, dawni mieszkańcy Zgorzelca. W muszli 
koncertowej rozbrzmiewają greckie rytmy, a na gości czekają tradycyjne 
potrawy kuchni greckiej oraz konkursy kulinarne. Na scenie amfiteatru 
swoje umiejętności prezentował m.in. Teo Vafidis. Festiwalowi towa-
rzyszy wystawa poświęcona Grekom, prezentowana w Miejskim Domu 
Kultury w Zgorzelcu. To wspaniała okazja do poznania greckiej muzyki, 
kultury i spotkania pokolenia, które już na stałe wpisało Zgorzelec w swoją 
historię.

organizator: Stowarzyszenie Greków w Polsce „Delta”
kontakt: Nikolaos Rusketos, ul. Kościuszki 64 A, 59-900 Zgorzelec, 
tel. 602 387 752
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Festyn Ciasta i Kawy 
w Jedlinie-Zdrój

termin: 12 lipca (niedziela)
miejsce: Park Zdrojowy w Jedlinie-Zdrój

Festyn Ciasta i Kawy przyciąga nie tylko możliwością skosztowania smacz-
nych wypieków, ale również dodatkowymi atrakcji, tj. pokazami parzenia 
kawy w wykonaniu profesjonalnych baristów, występami zespołów folklo-
rystycznych, a także warsztatami cukierniczymi dla dzieci.
Słodka formuła jedlińskiego Festynu Ciasta i Kawy zachęca do odwiedzin 
w miejscowych lokalach gastronomicznych, w których tego dnia serwo-
wane są smaczne wypieki i desery. 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl
kontakt: Laura Szelęgowicz, nr kontaktowy 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu
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Lwóweckie Lato Agatowe

termin: 17-19 lipca (piątek–niedziela)
miejsce: Lwówek Śląski

Lwóweckie Lato Agatowe to jedna z największych oraz najciekawszych 
atrakcji rozgrywających się każdego lata na Dolnym Śląsku. Podczas 
Lwóweckiego Lata Agatowego ponad 800-letnie miasto nad Bobrem na 
trzy dni staje się mineralogiczną stolicą Polski, która tętni życiem, muzyką, 
pięknymi minerałami i kamieniami oraz kilkudziesięcioma stoiskami 
z potrawami regionalnymi.

organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury, www.lok.lwowekslaski.pl,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, www.lwowekslaski.pl,
www.lla.lwowekslaski.pl,
www.facebook.com/lwoweckielatoagatowelwowekslaski/
kontakt: Lwówecki Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 5,
59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 45 32; 75 647 79 22,
Dyrektor Tadeusz Dzieżyc, e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl
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Pejzaże Qulinarne Polanicy

termin: 17-19 lipca (piątek-niedziela)
miejsce: Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju

Pejzaże Qulinarne Polanicy to festiwal pełen smaków i aromatów, tego 
– co kochamy najbardziej, czyli zdrowego jedzenia. To dwa dni pełne sma-
kowitych występów – uczestnicy festiwalu mają okazję oglądać na żywo 
pokazy carvingu oraz live cookingu, a także bitwy szefów kuchni, z któ-
rych tylko jeden wyjdzie z patelnią. Pejzaże Qulinarne to również aktywny 
udział uczestników - przez dwa dni wydarzenia, zaopatrzeni w specjalną 
ulotkę, odbywają kulinarną podróż przez wiele restauracji oraz kawiarni 
w Polanicy-Zdroju, poznając różnorodne smaki miasta! Przez cały czas 
trwania festiwalu odbywa się degustacja produktów regionalnych (miody, 
soki, sery, nalewki). Na Pejzażach Qulinarnych jest również miejsce dla 
utalentowanych lokalnych rękodzielników, u których można nabyć ręcznie 
robioną biżuterię, lniane torby i wiele innych. Wszystkie pokazy gastrono-
miczne przeplatane są występami artystycznymi. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszy się Wieczór Smaków – plenerowa kolacja oraz Śniadanie na 
trawie – poranny piknik w Parku Józefa. 

organizator: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji,
ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, www.teatr.polanica.pl
kontakt: Emilia Janowska, tel. 748 690 643, impresariat@teatr.polanica.pl
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Festiwal Piwa i Sera 
w Srebrnej Górze

termin: 18 lipca (sobota)
miejsce: Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

W lipcu 2020 r. na Twierdzy Srebrna Góra odbędzie się IV Festiwal 
piwa i sera. To jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze 
ponadlokalnym. Zorganizowana na dziedzińcu Donjonu, w sercu unikato-
wego obiektu w skali dziedzictwa kulturowego Europy jakim jest Twierdza 
Srebnogórska. Festiwal ma na celu promocję dziedzictwa- tradycyjnego 
browarnictwa oraz wytwarzania sera, w tym rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej gatunków, stylów, odmian piwa i sera. Integralnym elementem 
towarzyszącym będą plenerowe występy zespołów muzycznych, biesia-
dowanie oraz nawiązanie do historii spożywania piwa na Twierdzy przez 
żołnierzy pruskiego wojska.

organizator: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
kontakt: ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, tel. 0 74 81  80- 099
e-mail: biuro@forty.pl, www.forty.pl
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Festiwal Zupy 
w Ligocie Wielkiej

termin: 18 lipca (sobota)
miejsce: Plener – boisko w Ligocie Wielkiej

Prezentacje kulinarne, w których do rywalizacji o miano najsmaczniej-
szej zupy stanie wielu wystawców, sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia, jak i osoby prywatne.

organizator: OSP Ligota Wielka, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ligocie Wielkiej, 58-210 Łagiewniki
kontakt: Sylwia Szachniewicz, e-mail: siwa6@onet.eu
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Festiwal Polsko-Czeski 
w Kudowie Zdrój

termin: 24-26 lipca (piątek-niedziela)
miejsce: Park Zdrojowy w Kudowie

Festiwal CZ-PL to wydarzenie, które ma na celu przybliżyć i zaprezento-
wać dwie sąsiednie kultury Czeską oraz Polską. Podczas festiwalu oprócz 
najróżniejszych przeglądów zorganizowane są pokazy dań narodowych 
zarówno naszych braci Czechów jak i nasze tradycyjne Polskie.

organizator: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju,
Urząd Miasta Kudowa-Zdrój
kontakt: Rafał Greszta, tel. +48 885314813, e-mail: dyrektor@kckis.pl
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Pierogowe Love w Jugowie

termin: 25 lipca (sobota)
miejsce: Jugów, ul. Główna

Pierogowe Love to jedyna pierogowa impreza w regionie. Pierwsza edycja 
kulinarnego festiwalu odbyła się we wrześniu 2018 roku w Ludwikowicach 
Kłodzkich. Od razu podbiła serca mieszkańców i turystów. Wśród przygo-
towanych przez mieszkańców typów pierogów były m.in. pierogi z kaszą, 
czy fasolą, jednak to tradycyjne pierogi ruskie cieszyły się największym 
zainteresowaniem. Każdy mógł także spróbować cydru, oscypków, domo-
wego keczupu, lodów, różnego rodzaju ciast i innych smakołyków. Tak 
samo będzie w tym roku, więc zapraszamy!

organizator: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, www.ckg.nowaruda.pl
kontakt: Dyrektor CKGNR Gabriela Buczek, tel. 74 872 20 84, 
e-mail: ckultury@gmail.com, Diana Lisowska-Panek, Urząd Gminy Nowa 
Ruda, tel. 74 872 09 27, e-mail:d.lisowska.panek.gmina.nowaruda.pl
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Konkurs „Polsko-Czeskie danie 
na rozgrzanie”

termin: 26 lipca (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie

Działanie realizowane w ramach PL-CZ projektu pn. „Poznajmy się od 
kuchni”. Na imprezę zostaną przygotowane dwa dania polskie i czeskie. 
Pracownicy OKSiRGK przygotują stoisko na dużej otwartej imprezie ple-
nerowej, z którego wydawane będą potrawy. W tym czasie m.in. przedsta-
wione zostaną działania projektu, dotychczasowe osiągnięcia oraz ogło-
szony zostanie konkurs kulinarny. Każdy degustator otrzyma dwie flagi 
i w zależności, którą potrawę uzna za smaczniejszą do szklanego naczynia 
wrzuci wybraną flagę. Dla zwycięzców zostaną zakupione nagrody.

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko,
ul. Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie,
www.kultura.gmina.klodzko.pl
kontakt: Ewelina Ptak, tel. 885 364 493, Ewelina Kudła, tel. 74 868 91 42,
e-mail: oksirgk@wp.pl
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Święto Jemioły i Pieroga 
w Jemielnie

termin: 26 lipca (niedziela)
miejsce: Amfiteatr w Jemielnie

W roku 2020 odbędzie się jedenasta edycja „Święta Jemioły i Pieroga” 
w Jemielnie. Impreza ta ma charakter otwarty, jej celem jest integracja 
lokalnej społeczności, a także promocja gminy Jemielno oraz organizacji 
działających na jej terenie. Nazwa imprezy nawiązuje do jemioły, od której 
pochodzi nazwa Jemielna oraz do pierogów, których nikomu przedstawiać 
nie trzeba… Święto ma przybliżyć zapomniane kulinarne smaki naszych 
przodków, czemu służą stoiska z rożnymi rodzajami pierogów przygoto-
wanych przez gospodynie z sołectw Gminy Jemielno. 
W programie święta obowiązkową pozycją są rozmaite konkursy, także 
kulinarne na najsmaczniejsze pierogi, a najważniejszym i niewątpliwie naj-
bardziej widowiskowym spośród nich jest między-sołecki drużynowy tur-
niej sprawnościowy. Z myślą o miłośnikach piłki siatkowej organizowany 
jest Turniej Piłki Siatkowej. Najmłodsi uczestnicy imprezy chętnie biorą 
udział w animacjach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów 
i korzystają z dmuchanych zamków oraz różnych innych atrakcji. Święto 
Jemioły i Pieroga tradycyjnie kończy się występem gwiazdy wieczoru 
i zabawą taneczną „pod gwiazdami”, prowadzoną przez DJ-a. 

organizator: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, 
Jemielno 30, 56-209 Jemielno, www.goukjemielno.naszgok.pl
kontakt: Anna Pędziwiatr, tel. 65 544 74 15, 
e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl
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VIII Festiwal Produktu Lokalnego 
w Krzydlinie Wielkiej

termin: 1 sierpnia (sobota)
miejsce: Krzydlina Wielka w Gminie Wołów. 
Plac rekreacyjny „Oaza”. Rozpoczęcie godz. 15.00

Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest popularyzacja 
zdrowej lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury ludowej. 
Oprócz samej prezentacji wyrobów, odbędzie się konkurs na oryginalny 
produkt w III kategoriach: I kategoria –Wyrób Rękodzielniczy, II kategoria 
–Miody i Przetwory, III kategoria – Produkty Spożywcze. 
Oprócz konkursu, który jest głównym punktem Festiwalu, zaprezento-
wany będzie również bogaty program artystyczny na scenie. Nie zabrak-
nie konkursów i zabaw dla dzieci. Każdy z uczestników będzie mógł spró-
bować lokalnych przysmaków. A na zakończenie dnia zabawa taneczna.
Organizowany w Krzydlinie  Wielkiej Festiwal ma charakter cykliczny. 
Odbywać będzie się już po raz szósty. Tego typu wydarzenie, jest  godne 
zainteresowania i  odwiedzenia. Zostało entuzjastycznie oraz ciepło przy-
jęte i wpisało się na stałe w kalendarz kulturalny Dolnego Śląska.

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”,
Krzydlina Wielka 27 a, 56-100 Wołów
kontakt: Wioletta Krakowska, tel. 608 036 271, e-mail: wiolakrak@wp.pl
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Jarmark Garncarski

termin: 1-2 sierpnia (sobota-niedziela)
miejsce: Scena letnia w Nowogrodźcu

Symbolem kunsztu rzemieślniczego Gminy Nowogrodziec od wielu wie-
ków jest garncarstwo i przemysł garncarski. Jarmark Garncarski nawiązuje 
do tradycji związanych z historią Nowogrodźca. Uczestniczący w wyda-
rzeniu goście mają okazję do nabycia lokalnych wyrobów ceramicznych 
oraz przepysznych potraw kulinarnych, których receptura przekazywana 
jest z pokolenia na pokolenie. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich ser-
wowane są przeróżne dania między innymi kociołki z regionalnymi zupami, 
pečenice i pity. Głównym punktem imprezy są oceniane przez profesjo-
nalne Jury popisy kulinarne. Hitami Jarmarku od wielu lat są wspólne 
gotowanie regionalnej potrawy w kotle na 1000 l oraz bicie rekordu na 
najdłuższą pitę bałkańska. Nowogrodziecki Jarmark Garncarski bez wąt-
pienia wpisał się na stałe w bogaty kalendarz regionalnych wydarzeń 
Dolnego Śląska.

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

termin: 2 sierpnia (niedziela)
miejsce: Marianówka – Plac Wiejski

Kulinarne Rewolucje w Marianówce są organizowane co roku z wybra-
nym motywem przewodnim. W poprzednich latach była to kuchnia fran-
cuska (2018) oraz dziczyzna (2019). W 2020r motywem przewodnim 
Kulinarnych Rewolucji będzie miód z dziczyzną. Program imprezy zwiera 
między innymi: 
- występ kucharza, który na oczach widzów przygotuje dania w oparciu 
o główne składniki, czyli miód i dziczyznę, 
- warsztaty edukacyjne dotyczące miodu oraz pszczół.
Dodatkowymi atrakcjami będą lokalne dania, produkty, występy 
muzyczne, atrakcje dla najmłodszych oraz loteria fantowa. 

organizator: Sołtys oraz Rada Sołecka Marianówki,
współorganizatorzy: MGOK Bystrzyca Kłodzka,Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka, 
Osp Idzików 
kontakt: Sebastian Maryniak, Wiesław Pietras, tel. 693 643 127, 
601 592 499, e-mail: transport@maryniak-transport.pl, agropietras@op.pl
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Święto Chleba i Ziół

termin: 8 sierpnia (sobota)
miejsce: Teren boiska w miejscowości Bagno

Coroczna impreza odbywająca się początkiem sierpnia w miejscowości 
Bagno koło Obornik Śląskich gromadząca około tysiąca osób. Piknik i Zlot 
organizowany jest przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie 
Razem dla Bagna na urokliwie położonym, pośród łąk i lasów boisku 
sportowym. Podczas Pikniku prezentowane są różnego rodzaju potrawy 
lokalnych twórców w szczególności chleby pieczone przez gospodynie 
według starych sprawdzonych przepisów. Podczas Pikniku każdy znajdzie 
coś dla siebie. Tradycją stały się już dmuchańce, przejażdżki na kucyku czy 
pokazy strażackie dla najmłodszych. Natomiast dorośli mogą zmierzyć się 
w różnego rodzaju testach sprawnościowych ale też i konkursie wiedzy 
o Bagnie. W tym roku piknik odbędzie się 8 sierpnia na boisku sportowym. 
Wszelkie informacje dotyczące pikniku będą zamieszczane na profilu face-
bookowym miejscowości. 

organizator: Sołtys i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie 
„Razem dla Bagna”
kontakt: Katarzyna Jarczewska, tel. 510 046 930, Arkadiusz Kucharski 
tel. 533 338 233
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Zabawy z Kawą w Nowej Rudzie

termin: 8 sierpnia (sobota)
miejsce: Rynek w Nowej Rudzie, podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru

Festiwal Folkloru to międzynarodowa impreza, której gospodarzem jest 
Zespół Pieśni i Tańca ”Nowa Ruda”. Wydarzeniu towarzyszą występy 
zespołów z całego świata, stoiska z regionalnymi produktami, wystawy 
noworudzkich artystów. Dodatkową atrakcją jest jednodniowe wydarze-
nie pn. Zabawy z kawą, w czasie którego można skosztować kawy w róż-
nych wersjach smakowych oraz kuchni świata przygotowanej przez gości 
festiwalowych.

organizator: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa 
Ruda wraz z Urzędem Miasta Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
www.mok.nowaruda.pl, www.um.nowaruda.pl
kontakt: Agata Pilarska, tel. 74 872 44 84/85, e-mail: ap@mok.nowaruda.pl
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Cud Miód w Polanicy-Zdrój

termin: 15 sierpnia (sobota)
miejsce: Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju

Cud Miód to nowe wydarzenie w kalendarzu polanickich imprez, które 
szczególny nacisk kładzie na promocję wyrobów pszczelarzy zrzeszonych 
w Kole Pszczelarzy Polanicy-Zdroju. Dla pszczelarzy Cud miód to okazja do 
wymiany doświadczeń, dyskusji oraz poznania nowości w temacie prowa-
dzenia pasiek i sprzętu pszczelarskiego. Dla odwiedzających to możliwość 
kupna miodów oraz zdrowej żywności. Zainteresowani mogą też zgłębić 
wiedzę podczas organizowanych wykładów na temat pszczół, pszczelich 
produktów i pracy pszczelarzy. Dla dzieci są w tym czasie organizowane 
tematyczne warsztaty, a także konkurs wiedzy o pszczołach.
 
organizator: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji,
ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, www.teatr.polanica.pl
kontakt: Emilia Janowska, tel. 748 690 643,
e-mail: impresariat@teatr.polanica.pl
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Święto Pszczoły 
w Białym Kościele

termin: 15 sierpnia (sobota,Wniebowzięcie NMP)
miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele ul Nad Stawami , 
57-100 Biały Kościół 

Święto Pszczoły to impreza organizowana cyklicznie gromadząca okolicz-
nych mieszkańców, pszczelarzy z regionu oraz turystów z różnych stron 
Polski.
Podczas imprezy odbywa się wiele konkursów oraz warsztatów których 
tematem przewodnim są pszczoły. 
Święto Pszczoły to doskonała okazja do spróbowania pysznych miodów 
i wszelkich wyrobów z nim związanych. Odwiedzający doceniają możli-
wość osobistego odwirowania miodu.
To okazja do kupienia miodu prosto od pszczelarza.

organizator: Urząd Miasta i Gminy Strzelin , Regionalne Koło Pszczelarzy 
w Strzelinie
kontakt: Elżbieta Malinowska, tel 519829709, 
www.pszczelarzestrzelin.org, e-mail : e.malinowska@vp.pl
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XIV Festiwal Sera

termin: 15 sierpnia (sobota)
miejsce: Karczma Góralska w Dziećmorowicach

Impreza poświęcona głównie promowaniu mniejszych producentów sera 
oraz wytwórców potraw z sera. Na gości czekają tradycyjnie degustacje 
i konkurs na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego producenta 
sera. Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tra-
dycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele 
sera i jego wytwórcy. Do konkursu można zgłosić: potrawę z sera i oczywi-
ście własny autorski ser (dla producentów). Zainteresowanie konkursami 
na potrawę z sera jest bardzo duże. Rywalizacji wystawców towarzyszyć 
będą występy lokalnych zespołów folklorystycznych, konkursy z nagro-
dami i zabawy dla dzieci. Atrakcją smakową będzie także specjalnie przy-
gotowana przez Wójta Gminy Walim Zupa serowa.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Karczma Góralska, 
Gmina Walim
kontakt: Wioletta Sowa – asystent dyrektora, tel. 723 970 611
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