
Festiwal twarogu 
w Międzyborzu

termin: 15 - 16 sierpnia (sobota-niedziela)
miejsce: ul. Wrocławska, 56-513 Międzybórz

Festiwal promuje lokalne produkty małych, indywidualnych wytwór-
ców (twarogu i innych produktów) oraz produkty Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Międzyborzu. Atrakcją i kolejnym przykładem łamania 
stereotypów w tegorocznej edycji jest zaangażowanie podmiotów ekono-
mii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych czy pracy) 
do realizacji części zadań związanych ze świętem naszego miasteczka. 
Podczas imprezy prezentują się zespoły amatorskie, ludowi twórcy i ręko-
dzielnicy z terenu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa a także spoza 
jej obszaru. Stoiska festiwalowe, przeznaczone dla producentów oraz 
zgłoszonych wystawców twarogu i przeróżnych z niego wyrobów, zachę-
cają do degustacji. 
Całość zadania realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w partner-
stwie z UMIG Międzybórz, OSM oraz LDG Dobra Widawa, posiadający 
doświadczenie w przygotowaniu i realizacji plenerowych imprez kultu-
ralnych. Występy lokalnych i zaproszonych zespołów, wystawy artystów 
i rękodzielników, warsztaty dla uczestników imprezy mają pobudzać do 
aktywnego uczestnictwa, integracji lokalnych społeczności oraz zaproszo-
nych gości.

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
kontakt: Katarzyna Drabczyńska, tel. 62 785 60 37, 
e-mail: mgok1965@o2.pl
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Festiwal Smaków 
podczas Dożynek Gminy Oleśnica

termin: 22 sierpnia (sobota) 
miejsce: Ostrowina

Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołectwa Gminy Oleśnica będą prezento-
wały w drewnianych domkach dania tradycyjne, wyroby z mięs (wędzonki, 
kiełbasy) ciasta, miody. Będzie to prawdziwy Festiwal Smaków, gdzie 
każdy znajdzie coś pysznego i zdrowego.

organizator: GOK Oleśnica, Wójt Gminy Oleśnica, GOK Oleśnica 
Ligota Polska 3a, 56-400 Oleśnica, www.gokolesnica.pl
kontakt: Monika Małobęcka, tel. 531 980 603, 
e-mail: monika.malobecka@gmail.com
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Ogórkowanie u Sznajderów

termin: 22 sierpnia (sobota)
miejsce: Pole ogórków w gminie Żmigród, 
pomiędzy Węglewem a Karnicami

Ogórkorwanie u Państwa Sznajderów przyciąga gości z Dolnego Śląska, 
oraz z całej Polski. Wszyscy przybyli mogą zrywać ogórki, które za darmo 
mogą zabrać ze sobą do domu, a tam wykorzystać na wiele różnych sposo-
bów: zakisić, zrobić sałatki, zupy, przeciery, musy, mizerie lub kosmetyczne 
maseczki. Dla każdego uczestnika przygotowane są również mapy Doliny 
Baryczy z atrakcjami turystycznymi do zwiedzania. Jedną z głównych atrak-
cji jest lot ogórkowym samolotem. Podczas trwania wydarzenia odbywa 
się również jarmark regionalnych produktów, czyli możliwość zakupienia 
m.in. pysznych pierogów, ciast, napojów, jajek, świeżych warzyw i owoców 
wprost od lokalnych gospodarzy. Dla najmłodszych uczestników jest sło-
miany plac zabaw, czyli tor przeszkód z beli i snopków słomy oraz kałuża 
w błocie, a przy polu mieści się prawdziwe ogórkowe spa. Wystarczy nało-
żyć plastry ogórków na powieki, położyć się wygodnie na dębowej polanie 
wyposażonej w leżaki oraz hamaki i się zrelaksować. Na scenie odbywają 
się występny lokalnych zespołów oraz konkursy.

organizator: M. Sznajder Gospodarstwo Rolne, www.sznajder.agro.pl
Współorganizatorzy: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl,
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu
kontakt: Emilia Chmura tel. 609 630 221, e-mail: biuro@sznajder.agro.pl
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Targi Zdrowej Żywności 
„Zdrowie ma Smak”

termin: 28-29 sierpnia (piątek – sobota)
miejsce: Świdnica, Rynek

W ramach Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej, odbywają 
się Targi Zdrowej Żywności „Zdrowie ma Smak”. Zaczęło się w paździer-
niku 2007 r. od konferencji „Zdrowie ma smak - Porozmawiajmy o żywie-
niu”. Chcąc uzupełnić ofertę konferencji zaproponowaliśmy wystawcom, 
aby zaprezentowali zdrową żywność: sery, kiszonki, pieczywa, wyroby 
wędliniarskie, miody i przyprawy, oleje, syropy ziołowe, przetwory owo-
cowo-warzywne oraz świeże owoce. Zaczęliśmy też wzbogacać program 
imprezy. Podczas ich trwania odbywają się dyskusje, warsztaty żywie-
niowe, sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych z terenu Dolnego 
Śląska i zaprzyjaźnionych powiatów z Łowicza, Kartuz i Zakopanego 
oraz wystawców z Czech. Imprezie towarzyszą warsztaty kulinarne, gry, 
zabawy, konkursy sportowe, atrakcje kulturalne i bezpłatne badania 
profilaktyczne. Nowością targów od 2016 jest Świdnicki Festiwal Piwa 
Rzemieślniczego. Każdy miłośnik złotego trunku może skosztować wyro-
bów drobnych piwowarów oraz wziąć udział w panelach dyskusyjnych 
i prezentacjach na temat piwowarstwa.

organizator: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, www.powiat.swidnica.pl,
www.facebook.com/zdrowie.ma.smak
kontakt: Anna Borowska, e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl, 
tel. 691 473 303, 74 85 00 467
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Święto Chleba i Piernika

termin: 28-30 sierpnia (piątek-niedziela)
miejsce: Jawor - Rynek

W ostatni weekend sierpnia, na zakończenie wakacji, Jawor po raz kolejny 
zamieni się w Polską Stolicą Chleba i Piernika. Dziesiątki gatunków pie-
czywa z wielu krajów Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego 
słodkiego fachu, podejmą kolejny raz wyzwanie na wypiek najdłuższego 
piernika w Polsce, który w 2019 roku mierzył 59 metrów 80 cm! Święto 
Chleba i Piernika wabi zapachem świeżych wypieków, lukrowanych pier-
ników i dobrą muzyką - to prawdziwa uczta dla wszystkich, którzy cenią 
wspaniałą zabawę i klimat wielkiego święta. To będzie niezapomniany 
wakacyjny weekend!

organizator: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor www.jawor.pl,
Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor www.jok.jawor.pl
kontakt: Gmina Jawor - Leszek Światkowski - Naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy Zagraniczne, tel. 76/870-20-21 wew. 194, 
e-mail: promocja@jawor.pl, Jaworski Ośrodek Kultury - Maja Szatkowska 
- Manager ds. artystycznych, tel./fax 76 870 28 78, 870 28 75 ,
e-mail: poczta@jok.jawor.pl
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Jakuby - Święto Starego Miasta

termin: 28-30 sierpnia (piątek–niedziela)
miejsce: Przedmieście Nyskie w Zgorzelcu

Jakuby-Święto Starego Miasta to najatrakcyjniejsze wydarzenie kultural-
no-rozrywkowe stawiające sobie za cel, propagowanie historii i sztuki. 
Organizowane na historycznym Przedmieściu Nyskim w Zgorzelcu, zawsze 
w ostatni weekend sierpnia równolegle z niemieckim Altstadtfest Goerlitz. 
Każdego roku odwiedza je ponad 110 000 gości z całego świata. Impreza 
klimatem nawiązuje do czasu, kiedy na Przedmieściu Nyskim mieszkał 
i pracował szewc- mistyk Jakub Böhme (podczas wydarzenia udostęp-
niane jest również zwiedzanie Domu). To spotkanie z historią, tańcem, 
muzyką, teatrem i rzemiosłem. Przy moście Staromiejskim, łączącym pol-
ski i niemiecki brzeg Nysy Łużyckiej, swoje wyroby prezentują rękodziel-
nicy, a na łączkach Bulwaru Greckiego, obozują bractwa rycerskie i grupy 
rekonstrukcji historycznych. Podczas Święta starego miasta turystów 
przyciąga niezwykła atmosfera historycznego jarmarku, pełnego straga-
nów z dawnym rzemiosłem i tradycyjnym jadłem (m.in. pajdy ze smalcem 
i ogórkiem, golonki, potrawy z kapusty i ziemniaków) które przyrządzane 
jest podczas trwającego wydarzenia.

organizator: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Biblioteka Miejska 
w Zgorzelcu, Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, www.mdk.zgorzelec.eu
kontakt: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, tel. 75 77 52415
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Festiwal Wiejskich Ciast

termin: 29 sierpnia (sobota)
miejsce: stadion sportowy Stare Bogaczowice

Impreza związana z konkursem ciast wiejskich oraz prezentacją różnego 
rodzaju ciast wykonywanych na wsi z wykorzystaniem płodów rolnych 
i sadowniczych.  Impreza organizowana jest po raz pierwszy.

organizator: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, 58-312 Stare Bogaczowice, 
www.gcbk.p
kontakt: Agnieszka Lechowicz, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Starych Bogaczowicach, tel. 748 443 503
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Piknik Pszczelarski 
w Godzięcinie

termin: 29 sierpnia (sobota)
miejsce: Teren przy Świetlicy Wiejskiej w Godzięcinie

Rada Sołecka, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna 
Sprawa” oraz Dolnobrzeski Ośrodek Kultury są organizatorem Pikniku 
Pszczelarskiego, który ma już siedmioletnią tradycję, pokazuje Godzięcin 
jako wieś miodem płynącą. Piknik odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia.
Piknik pszczelarski integruje społeczność wokół tematów związanych 
z zapylaczami, takich jak ochrona tych owadów, spożycie produktów 
pszczelich i poznanie ich właściwości, wspieranie lokalnych pszczelarzy.
Jednocześnie promowane jest wykorzystanie miodu w kuchni. W czasie 
festynu organizowany jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę i ciasto 
z miodem, a dla najmłodszych konkurs wiedzy pszczelarskiej.
Także w tym roku zapraszamy na niepowtarzalny piknik i zabawę przy 
dobrej muzyce.

organizator: Burmistrz Brzegu Dolnego, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, 
Rada Sołecka z Godzięcina, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin 
„Wspólna Sprawa”
kontakt: Danuta Chłód, tel. 604 814 986, e-mail: dok@brzegdolny.pl
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Retro dożynki gminne 
w Jerzmanowej

termin: 29 sierpnia (sobota)
miejsce: Jerzmanowa

Tegoroczne uhonorowanie codziennej i ciężkiej pracy rolników odbędzie 
się w formie retro dożynek gminnych. Wśród warsztatów i konkursów 
dożynkowych zorganizowany będzie konkurs wypieku dożynkowego 
chleba. Nie da się zapomnieć smaku i zapachu wypieczonego chleba, chru-
piącej skórki i jedynego w swoim rodzaju wyśmienitego smaku. Dla wielu 
osób jest to smak dzieciństwa. Poprzez konkurs pragniemy zaktywizować 
gospodynie z terenu gminy by zastąpiły chleb dożynkowy, pieczony na 
tę specjalną okazję w piekarniach, bochnami pieczonymi w swoich domo-
stwach. Zadaniem uczestników konkursu będzie samodzielne zdobycie 
wiedzy nt. wypieku chleba i przygotowanie bochnów, które zgodnie 
z obrzędem dożynkowym zostaną przekazane gospodarzowi dożynek 
a następnie ocenione przez miejscowy autorytet kulinarny lub piekarniczy. 
Pragniemy aby chleb – symbol dostatku i szacunku dla matki natury był 
impulsem upowszechniania zwyczaju samodzielnego wypieku w gospo-
darstwach domowych.

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

termin: 29 sierpnia (sobota)
miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego –
Zalew w Kamiennej Górze

Kamiennogórskie Święto Mleka tak jak co roku oferuje doskonałe atrak-
cje dla wszystkich pokoleń. Prezentacja i degustacja świeżych, zdrowych 
produktów mlecznych oraz pokazy serowarskie i kulinarne to tylko nie-
które z proponowanych atrakcji planowanego wydarzenia. Przybyli nad 
kamiennogórski zalew lokalni producenci oraz ekologiczni przetwórcy 
zaprezentują swoje produkty. „Mleczna Restauracja” jak co roku zachwyci 
wyśmienitymi przysmakami. Dla najmłodszych uczestników imprezy prze-
widziano rozmaite gry i zabawy. Nie zabraknie pokazu zwierząt hodow-
lanych, a także prezentacji starego sprzętu do wytwarzania produktów 
mlecznych. Na kamiennogórskiej scenie wystąpią ludowe i młodzieżowe 
zespoły, a także gwiazda wieczoru.

organizator: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze,
www.kamienna-gora.pl
Współorganizatorzy: Spółdzielnia Mleczarska KaMos 
w Kamiennej Górze, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu, Gospodarstwo agroturystyczne „Wańczykówka”.
kontakt: Edyta Drzewiecka, tel. 756 450 126, 
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl, Amelia Prorok,
 tel. 71 339 80 21 wew. 217, e-mail: amelia.prorok@dodr.pl
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Miodobranie w Dzierżoniowie

termin: 29-30 sierpnia (sobota-niedziela)
miejsce: Dzierżoniów - Rynek

W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do Dzierżoniowa, gdzie odbywa 
się Jarmark Pszczelarski, czyli Miodobranie. W centrum miasta można zna-
leźć wtedy wszelkie rodzaje i odmiany złotego pszczelego wyrobu, sprzęt 
pszczelarski, kosmetyki na bazie miodu, świece i wyroby rzemiosła arty-
stycznego. Na rynku stoją kramy z wikliną, biżuterią, ceramiką, ozdobami 
szklanymi i innymi wyrobami ludzkich rąk i talentu. Jest to również znako-
mita okazja do poznania folkowej i folklorystycznej kultury Polski i innych 
krajów. Na Miodobraniu występują bowiem ludowe zespoły z różnych 
stron świata. Przyjdź, popatrz, posłuchaj, skosztuj miodu... 

organizator: miasto Dzierżoniów i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
Rynek 1, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, www.dzierzoniow.pl, 
www.dok.pl
kontakt: dyrektor DOK-u Krzysztof Tokarski, tel. 74 646 46 60, 
e-mail: dok@dok.pl, dyrektor@dok.pl
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Dolnośląskie Święto Pieroga 
w Czarnym Borze

termin: 30 sierpnia (niedziela)
miejsce: Stadion sportowy w Czarnym Borze (przy ul. Kamiennogórska 5)

Pielęgnowanie i propagowanie tradycji kulinarnych oraz prezentacja 
umiejętności gastronomicznych przyświeca organizatorom i uczestnikom 
17 edycji Dolnośląskiego Święta Pieroga. Sołectwa, organizacje poza-
rządowe, kluby sportowe oraz przedstawiciele branży gastronomicznej 
przygotowują swojskie pierogi w rozmaitych konfiguracjach, które zasko-
czą niejednego smakosza. Podczas konkursu na Najsmaczniejsze Pierogi 
w szranki stają: kucharze profesjonaliści, instytucje i organizacje oraz 
ekipy amatorskie. Dla laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody, któ-
rych pula to ponad 6.000,00 zł. Amatorzy ciasta wypełnionego nadzie-
niem mają także możliwość własnoręcznego ulepienia pierogów podczas 
Warsztatów Pierogowych. Ale czarnoborska impreza to nie tylko pierogi 
– to także swojskie jadło: kiełbasy, szynki, pasztety, domowe wypieki oraz 
pikle, a wszystko przygotowane według starych, regionalnych receptur 
opartych na ekologicznych składnikach. Imprezie plenerowej towarzyszy 
oprawa muzyczna w wykonaniu kapeli góralskiej oraz lokalnych zespołów 
ludowych.

organizator: Gmina Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór,
www.czarny-bor.pl, Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, 
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór, www.ck.czarny-bor.pl
kontakt: Emilia Sznajder, tel. 609 630 221, biuro@sznajder.agro.pl
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Dożynki Gminne w Radkowie

termin: 30 sierpnia (niedziela)
miejsce: Kompleks sportowy w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza

Święto plonów to wydarzenie mające na celu podziękowanie za zbiory, 
a co za tym idzie wyeksponowanie bogactwa polskich zbóż, warzyw, 
owoców i ziół. Z dobrodziejstw tych powstają pyszne chleby, rozmaite 
potrawy, przetwory. Szpaler namiotów handlowych licznie gromadzi rolni-
ków, przedstawicieli organizacji wiejskich, stowarzyszeń, gości z Republiki 
Czeskiej, miejscowych rzemieślników oraz wytwórców produktu lokal-
nego. Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych nie braknie miodów, 
pysznych chlebów, wypieków oraz całego wachlarza produktów i potraw, 
których obecność zawdzięczamy ciężkiej pracy rolników. 

organizator: Urząd Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków,
www.radkowklodzki.pl
kontakt: Agnieszka Cyron, Centrum Inicjatyw Wiejskich Gminy Radków 
w Ścinawce Górnej, tel. 74 873 33 43, tel. 74 873 30 42,
e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl
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Święto Chleba w Milikowie

termin: 30 sierpnia (niedziela)
miejsce: boisko sportowe w Milikowie

„Święto Chleba” w Milikowie na stałe wpisało się już w kalendarz imprez 
organizowanych na terenie Gminy Nowogrodziec i rokrocznie cieszy się 
coraz większym powodzeniem. Celem wydarzenia jest propagowanie 
dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, a przede wszystkim popularyza-
cja wypieków powstałych z dawnych, prostych przepisów, przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie. Nieodłącznym elementem „Święta 
Chleba” jest konkurs, w którym wykwalifikowani badacze kultury oceniają 
wyroby piekarskie zespołów folklorystycznych z terenu Dolnego Śląska. 
Dopełnieniem wydarzenia są prezentacje lokalnych rękodzielników oraz 
program artystyczny zespołów ludowych.

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
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Dożynki Gminne 
w Starej Łomnicy

termin: 30 sierpnia (niedziela)
miejsce: Stara Łomnica, boisko

Festyn kulturalno-rekreacyjny odbywający się na terenie Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, jest doskonałą okazją do spotkań i prezentacji zespołów folklo-
rystycznych i artystycznych. Istotnym elementem imprezy są prezentacje 
polskich tradycji przez Koła Gospodyń Wiejskich, wystawców rękodzieła 
artystycznego, wytwórców produktów regionalnych oraz wyrobów rze-
mieślniczych. 

organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska 
Polskiego 20
kontakt: Marcin Gomułka Spec. Ds. promocji i organizacji imprez, 
tel. 692 133 034, e-mail. marcin.mgok@gmail.com
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Dożynki Gminne 
w Lwówku Śląskim

termin: 5 września (sobota)
miejsce: gmina Lwówek Śląski

Podczas Dożynek w Gminie Lwówek Śląski prezentowanych jest wiele 
stoisk z produktami regionalnymi. Odwiedzający mogą nabyć rozmaite 
gatunki chlebów, ciast, potraw, przypraw, ziół i rozmaitych przysma-
ków. Dodatkowym akcentem są występy sceniczno-muzyczne, taneczne 
i wokalne.

organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury, www.lok.lwowekslaski.pl,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, www.lwowekslaski.pl
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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Festiwal Kapusty i Pieroga

termin: 5 września (sobota)
miejsce: Księginice – impreza plenerowa – boisko (Gmina Lubin)

Ta doroczna kulinarna plenerowa impreza przyciąga mnóstwo gości 
nie tylko na degustację przeróżnych pyszności ale także na wyśmienitą 
zabawę. Kapuściano-pierogowe wariacje pieczołowicie przygotowują koła 
gospodyń, co roku zaskakując nowymi przepisami. Festiwalowi towarzy-
szą warsztaty lepienia pierogów, konkursy kulinarne oraz wystawy ręko-
dzieła. Podczas imprezy na dużej scenie odbywają się liczne koncerty, 
a integracja mieszkańców Gminy Lubin zawsze trwa do późnych godzin 
wieczornych.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika 1/3, 
59-300 Lubin, www.okgminalubin.pl
kontakt: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, tel. 76 844 82 33,
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl
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Festiwal Kultury Wsi Polskiej 
w Wądrożu Wielkim

termin: 5 września (sobota)
miejsce: teren sportowo-rekreacyjny w Wądrożu Wielkim

Festiwal Kultury Wsi Polskiej nawiązuje do tradycji ludowej i piękna pol-
skiej wsi. Wydarzenie zaskoczy gości licznymi atrakcjami pełnymi folkloru, 
smacznego swojskiego jadła oraz muzycznymi gwiazdami. Każdy kto 
przyjedzie do Wądroża Wielkiego będzie mógł skosztować tradycyjnych 
polskich dań oraz zobaczyć bogactwo różnorodnych stoisk pełnych ręko-
dzieła ludowego. W programie liczne konkursy, warsztaty florystyczne, 
występy zespołów ludowych z naszego regionu oraz atrakcje dla najmłod-
szych.

organizator: Gmina Wądroże Wielkie, www.wadrozewielkie.pl 
kontakt: Jakub Jagiełło, tel. 76 887 43 23, e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl
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Grzybów Zdroje

termin: 5 września (sobota)
miejsce: Park Zdrojowy, okoliczne lasy oraz Teatr Zdrojowy 
w Polanicy-Zdroju

Impreza dedykowana miłośnikom grzybów, przetworów, nalewek i potraw 
z darów lasu. Podczas wydarzenia organizowane są konkursy na najpięk-
niejsze okazy grzybowe oraz na najlepszą nalewkę z owoców leśnych. 
Odbywają się także prelekcje o grzybach jadalnych 
i niejadalnych prezentowane przez pracowników Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Jest również live cooking! Szefowie kuchni polanic-
kich pensjonatów i restauracji gotują aromatyczną zupę grzybową, którą 
wszyscy później mają przyjemność degustować. Na stoiskach wystawien-
niczych można obficie zaopatrzyć się na zimę w suszone i marynowane 
grzybki, soki z aronii, konfitury z malin, wina z owoców leśnych, a także 
miody. Dla najmłodszych organizowana jest gra terenowa „W poszukiwa-
niu Czerwonego Kapturka” - dzieci pokonują leśne ścieżki, odkrywając 
niespodzianki, zdobywając nagrody i odznaki.
 
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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Jarmark nad Świdną – 
poznajemy nasze wyroby lokalne

termin: 30 sierpnia (sobota)
miejsce: Wiejski plac zabaw, Świdnik, 58-410 Marciszów

„Jarmark nad Świdną – poznajemy nasze wyroby lokalne” to zwieńczenie 
większej całości. To już jego czwarta odsłona. Oprócz jarmarku realizo-
wane są warsztaty kulinarne np. na temat kuchni regionalnych, serowar-
skie - tajniki produkcji jogurtów, różnego rodzaju serów podpuszczkowych 
z mleka owczego, zdobienia pierników, plastyczne (papieroplastyka, deku-
paż), fotograficzne. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży i gości. Na Jarmarku sprzedawane są produkty 
spożywcze, rękodzieło artystyczne, wyroby rzemiosł od lokalnych pro-
ducentów. Jarmark połączony jest z degustacją swojskich wędlin, prze-
tworów owocowych i warzywnych, miodów, pierogów, ciast, serów. 
Zainteresowaniem cieszą się spotkania ze zwierzętami: alpakami, osłami, 
kucami. Późnym popołudniem odbywa się wspólna biesiada przy ognisku 
z pieczeniem kiełbasek, śpiewaniem pieśni biesiadnych i tańcami. 

organizator: Stowarzyszenie Świdna oraz Rada Sołecka wsi Świdnik, 
Koło Gospodyń Wiejskich
kontakt: Wiesław Truszkowski, prezes stowarzyszenia, tel. 608 338 735
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Święto Ziemniaka
w Piszkowicach

termin: 5 września (sobota)
miejsce: Piszkowice

Święto Ziemniaka to impreza, podczas której można skosztować (jak 
sama nazwa wskazuje) potraw zrobionych z ziemniaka. Podczas święta 
Ziemniaka odbędą się konkursy związane z ziemniakami oraz liczne atrak-
cje dla dzieci i starszych. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu 
XVI wieku, a w ciągu następnych stuleci stał się jednym z podstawowych 
składników jadłospisu na całym świecie.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Piszkowice
kontakt: Aleksandra Kula, tel. 515 072 677
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Bałkańskie Święto Pity

termin: 6 września (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Lipianach

Wydarzenie kulinarne z otoczką muzyki bałkańskiej, podczas którego kró-
luje Bałkańska Pita. Przepisy na jej wykonanie zostały przywiezione przez 
reemigrantów z Bośni. Pita jest robiona na wiele różnych sposobów i cie-
szy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze względu na brak 
możliwości jej zakupu w sklepach. Podczas imprezy można się nauczyć 
poprawnego sposobu rozciągania ciasta na pitę. Tego dnia odbywa się 
także 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
kontakt: GOKiS w Bolesławcu, tel./fax 75 732 14 77, 
e-mail gokisbeata@wp.pl, www.gokis.boleslawie.org
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Święto Pierogów w Paszowicach

termin: 6 września (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 tego kulinarnego święta jest konkurs na Najsmaczniejsze 
Pierogi w Gminie Paszowice, Najlepsze Pierogi w Krainie Wygasłych 
Wulkanów, Turniej w Lepieniu Pierogów na czas oraz inne konkurencje 
związane z tym - niby niepokaźnym - daniem. Główną jednak atrakcją 
jest degustacja kilkudziesięciu odmian pierogów, przygotowanych przez 
gospodynie z Krainy Wygasłych Wulkanów.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, 59-411 Paszowice, 
Paszowice 142, www.gok.paszowice.pl
kontakt: Małgorzata Świderska, tel. 76 870 11 13, 
e-mail: swiderska@paszowice.pl
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Festiwal Kapusty w Bierkowicach

termin: 12 września (sobota)
miejsce: Bierkowice

12 września br. w Bierkowicach, gmina Kłodzko odbędzie się Festiwal 
Kapusty. Podczas imprezy będzie można skosztować potraw sporzą-
dzonych z kapustą w różnej postaci. Nie zabraknie pierogów, gołąbków, 
bigosu, soku z kapusty. Kapusta ma szerokie zastosowanie w kuchni pol-
skiej i posiada wiele niezbędnych dla organizmu witamin.
Podczas imprezy odbędą się liczne konkursy. Nie zabraknie też atrakcji dla 
najmłodszych.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Bierkowice, Rada Sołecka 
Bierkowic, Sołtys Bierkowic
kontakt: Agnieszka Kudłacik, tel. 721 125 851
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Święto Prawdziwka 
i Śliwki Węgierki

termin: 12 września (sobota)
miejsce: Nowa Wieś Wielka

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 promo-
cji potraw regionalnych z grzybów - głównie prawdziwków - oraz ze śliwki 
węgierki, która jest „przodującym” owocem występującym w sołectwie. 
W tym celu podczas Święta rozgrywane są konkursy kulinarne na najlep-
szą potrawę z tych składników. Do tradycji przeszła już „firmowa” zupa 
z kurek i prawdziwków, którą serwują organizatorzy uczestnikom Festynu. 
Natomiast amatorzy biegania mogą zmierzyć się w „Prawdziwkowym 
Biegu Przełajowym” o Puchar Wójta Gminy Paszowice. 

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej 
i Nowej Wsi Małej
kontakt: Renata Węgiel - Prezes Stowarzyszenia, tel. 504 738 866, 
e-mail: r-wegiel@o2.pl
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Wiejskie Pyrkowanie

termin: 12 września (sobota)
miejsce: Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej

„Gminne pyrkowanie” – jednodniowa impreza organizowana będzie po raz 
trzeci. Impreza cykliczna, skierowana jest do mieszkańców wsi Bukowina 
Sycowska, gminy Międzybórz, gmin i powiatów ościennych. 
Organizowana przez Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz, 
Radę Sołecką wsi Bukowina Sycowska. 
Impreza ma na celu integrację społeczności lokalnej i ościennych miejsco-
wości 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 wypie-
kami gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym był 
konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami.

organizator: Sołtys i sołectwo wsi Bukowina Sycowska
kontakt: Grzegorz Biernat – Sołtys wsi
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Święto Wina w Mieście Skarbów

termin: 12-13 września (sobota-niedziela)
miejsce: Rynek Środa Śląska, Stadion Miejski w Środzie Śląskiej

U stóp średzkiego ratusza odbędzie się XVI Święto Wina w Mieście 
Skarbów, największa impreza plenerowa o ponadregionalnym zasięgu. 
W programie znajdziemy wielobarwny, tradycyjny korowód, konkurs na 
Miss Winnego Grona, konkurs na strój historyczny, program artystyczny na 
dwóch scenach jednocześnie, kiermasze, wystawcy, warsztaty rękodziel-
nicze, 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 co z nim 
związane. Na scenie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 

organizator: Dom Kultury w Środzie Śląskiej, Gmina Środa Śląska, 
partner: Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, www.srodaslaska.pl
kontakt: Kamila Cisowska, Urząd Miejski w Środzie Śląskiej,
tel. 71 396 07 97
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Święto Grzybów w Węglińcu

termin: 12-13 września (sobota – niedziela)
miejsce: Węgliniec pl. Wolności 1

“Święto Grzybów” organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Węglińcu przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta oraz szeregu grup 
i lokalnych stowarzyszeń. Celem imprezy jest promocja walorów krajo-
wo-przyrodniczych Borów Dolnośląskich i Gminy Węgliniec, rekreacji 
i zdrowego trybu życia. Najważniejszą częścią węglinieckiej imprezy, są 
Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów. W Borach Dolnośląskich są 
zazwyczaj dwa wysypy grzybowe - pierwszy na przełomie czerwca i lipca, 
a drugi zaczyna się pod koniec sierpnia i trwa nawet do połowy listopada. 
Na konkurs “Święta Grzybów”, Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów 
zjeżdżają amatorzy z kraju i zagranicy. Impreza promuje ekologiczne formy 
zachowań w środowisku naturalnym. Podczas grzybowego święta, organi-
zowane są targi produktów runa leśnego, wystawy ekologiczne, wystawy 
kulinarne - grzybowo-leśne plenery malarskie, hepeningi ekologiczne, 
wystawy promocyjno-handlowe firm i przedsiębiorstw oraz różnego 
rodzaju konkursy dla młodzieży i dla dorosłych. 

organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu przy udziale 
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
kontakt: Bogdan Walczak – Dyrektor MGOK w Węglińcu, 
tel. 603 569 994, e-mail dyr.mgok.wegliniec@gmail.com
Mirosław Matuszewski – referent ds. promocji Urzędu Miasta i Gminy 
Węgliniec tel. 602 363 623, e-mail promocja@wegliniec.pl
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Święto Piernika w Bielawie

termin: 15 września (wtorek)
miejsce: Park Miejski w Bielawie

15 września w Parku Miejskim w Bielawie odbędzie Święto Piernika. Jest 
to cykliczna impreza, która co roku przyciąga wielu miłośników słodkich 
wypieków. Podczas imprezy odbędzie się konkurs na najładniejszy i naj-
smaczniejszy wypiek piernikowy. Piernik  ciasto z mąki i miodu, niewątpli-
wie od najdawniejszych czasów znane w Polsce. Pomysłowość wykonania 
pierników z pewnością zachwyci niejednego odwiedzającego. Zdobione 
ciasteczka czy pierniki w kształcie domku czy szkatułki to istne dzieła 
sztuki z precyzją wykonywane przez miłośników tego ciasta. 

organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Piastowska 19c, 
58-260 Bielawa, www.mokisbielawa.pl
kontakt: Jan Gładysz - dyrektor, tel. 74 8333 007, 
e-mail: dyrektor@mokisbielawa.pl
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Boguszowskie Święto Plonów

termin: 19 września (sobota)
miejsce: Boguszów Gorce - boisko

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach po 
raz czwarty w tym roku organizować będzie plenerową imprezę kulinar-
no-rekreacyjną pn. „Co dwie głowy to nie jedna –boguszowskie święto 
jesiennych plonów”. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspiera-
nie regionalnych tradycji folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko 
integracja środowiska lokalnego. Nieodłącznym elementem imprezy będą 
degustacje potraw z dyni oraz chleba i ciast pieczonych przez pracowni-
ków MBP-CK. Imprezie towarzyszyć stoiska kulinarne i rękodzielnicze.
Boguszowska impreza będzie nie lada gratką nie tylko dla smakoszy ale 
również wszystkich tych, którzy lubią dobrą zabawę. Konkursom towa-
rzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych, biesiadnych. Miejsce 
realizacji imprezy: Boisko przy hali sportowej, ul Reymonta w Boguszowie-
Gorcach (była dzielnica Kuźnice). 

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, 
ul. pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce, www.mbp-ck.p
kontakt: Dyrektor – Elżbieta Gajewska, tel. 74 844 92 84,
tel./fax 74 844 88 32 nr wew. 31, e-mail: e.gajewska@mbp-ck.pl
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Festiwal Słoików 
w gminie Dzierżoniów

termin: 19 września (sobota)
miejsce: Teren przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta, Mościsko, ul. Kolejowa 12B

Warsztaty sztuki słoikowej, degustacja przetworów i stoiska z pysznymi 
regionalnymi specjałami zamkniętymi w słoikach - to tylko część atrak-
cji, jakie czekają na gości „Festiwalu Słoików”. Po raz pierwszy impreza 
odbyła się w 2018 r. w Mościsku. Zaprezentowały się tam koła gospo-
dyń wiejskich, stowarzyszenia i lokalni producenci z regionu Gór Sowich 
oraz zaprzyjaźnionych miejscowości w Czechach. Wydarzenie zostało 
zrealizowane w ramach projektu „Aktywni przyjaciele z polsko-cze-
skiego pogranicza” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zainteresowanie 
festiwalem spowodowało, że to wyjątkowe przedsięwzięcie już na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez kulinarnych naszego regionu. Kolejny 
„Festiwal Słoików” odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. na terenie 
przy Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta 
(Mościsko, ul. Kolejowa 12B).

organizator: Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów,
www.ug.dzierzoniow.pl
kontakt: Kamila Kossowska, k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl,
tel. 74 832 56 82, Maria Tyszer m.tyszer@ug.dzierzoniow.pl, 
tel. 74 832 56 81
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Przez wspólne gotowanie 
lepsze poznanie PL / CZ

termin: 19 września (sobota)
miejsce: Sala Podhalanka w Krosnowicach

Działanie realizowane w ramach PL-CZ projektu pn. „Poznajmy się od 
kuchni”. Wspólnie z partnerem przygotowana zostanie duża impreza, 
a także będzie zorganizowane prestiżowe i innowacyjne działanie na 
pograniczu PL-CZ w Sali Podhalanka. Impreza o charakterze kulinarnym, 
z muzyką w tle, otwarta. W programie m.in.: kulinarne potyczki uczest-
ników programów kulinarnych jednego z PL i jednego z CZ, warsztaty 
carvingu, warsztaty kuchni molekularnej, barystyczne, dietetyczne, kuli-
narnego savoir vivre.

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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Festiwal Pasternaka

termin: 20 września (niedziela)
miejsce: Gospodarstwo Rolne Pasternak, Serowarnia Lutomierz, 
Zagroda Edukacyjna Pasternak Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice

Festiwal Pasternaka połączony jest z cyklicznymi Targami Zdrowej 
Żywności Prosto od Rolnika. Na terenie Gospodarstwa Rolnego rodziny 
Pasternak. Na terenie gospodarstwa zarejestrowana jest Zagroda 
Edukacyjna Pasternak. Celem zagrody przybliżenie pracy na wsi, skąd 
pochodzi żywności i podniesienie prestiżu zawodu rolnika. Wystąpią 
lokalne zespoły taneczne, ludowe, dzieci, artyści zaprzyjaźnieni z gospo-
darstwem. Goście spróbują różnych potraw z pasternaku. Prezentują 
się również sąsiednie, zaprzyjaźnione restauracje które w swoim menu 
posiadają wyroby z gospodarstwa rodziny pasternak. Rodzinna, ciepła, 
swobodna atmosfera oprawiona muzyką i piwem z Browaru Rebelia. 
Przygotowane są atrakcje dla dzieci, zapraszamy również wszystkich ze 
swoimi czworonogami i innymi pupilami. Podczas festiwalu odbędzie się 
również konferencja z zakresu nowoczesnego żywienia i zrównoważo-
nego rozwoju rolnictwa. 

organizator: Sery Lutomierskie z Gór Sowich, Gospodarstwo Rolne 
Pasternak, Browar Rebelia, Gospodarstwo Rolne Pasternak, 
Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice, www.serylutomierskie.pl
kontakt: Malwina Pasternak, tel. 661 783 435,
e-mail malwina_pasternak@vp.pl, www.youtube.com/watch?v=i2Y-
4TJRKcgQ, www.facebook.com/events/653567218785271/
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Święto Grzyba Leśnego

termin: 20 września (niedziela) 
miejsce: Plac wiejski w Niwkach Książęcych

 „Święto Grzyba Leśnego” – jednodniowa impreza organizowana będzie 
po raz czwarty, impreza cykliczna, skierowana jest do mieszkańców 
gminy Międzybórz, gmin i powiatów ościennych oraz zaprzyjaźnionych 
Partnerstw z terenu województwa dolnośląskiego. 
Organizowana przez Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz 
wraz z Nadleśnictwem w Sycowie, Antoninie, Radę Sołecką wsi Niwki 
książęce. Patronat nad imprezą ma „Gazeta Sycowską”. 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 obcowa-
niem ze zdrowym leśnym środowiskiem Zamierzeniem organizatorów jest 
popularyzowanie aktywnego zdrowego trybu życia na łonie natury całych 
rodzin. W czasie trwania imprezy można zajadać się zupą grzybową, bigo-
sem, 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: Anna Kamzol - Lider Partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy 
Międzybórz
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Dary Lasu

termin: 26 września (sobota)
miejsce: Stadion Miejski w Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3

Festiwal „Dary Lasu” organizowany przez Powiat Lwówecki wspólnie 
z Nadleśnictwem Lwówek Śląski na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń 
w powiecie lwóweckim. W tym roku wydarzenie ma mieć charakter pik-
nikowo-rodzinny i ma promować zdrowy tryb życia. Na przygotowanych 
stoiskach dzieci i dorośli będą mogli poznać wszystkie gatunki grzybów, 
które występują w naszych lasach, upiec własny chleb lub pizzę, spróbo-
wać lokalnych wytworów (sery, miody, domowe wypieki). Jedną z głów-
nych atrakcji będzie wspólne gotowanie leśnego przez przedstawicieli 
z Polski, Słowacji, Węgier i Czech, który będzie składał się z lokalnych 
produktów z okolicznych gospodarstw i lasu. A na zakończenie imprezy 
każdy będzie mógł spróbować tego przysmaku. Ponadto wśród atrakcji – 
bieg uliczny, rajd rowerowy, parada psów, występy muzyczne oraz, jak co 
roku – kabaret. Bo śmiech to zdrowie! 

organizator: Powiat Lwówecki (powiatlwowecki.pl), 
Nadleśnictwo Lwówek Śląski, www.lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl
kontakt: Agnieszka Wolska, tel, 75 782 36 53,
e-mail: a.wolska@powiatlwowecki.pl
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Misterium Chleba w Bielawie

termin: 26 września (sobota)
miejsce: Park Miejski/MOKiS

Podczas Misterium chleba odbędzie się konkurs na najlepszy wypiek 
chleba. Całość uświetnią występy zespołów z Dolnego Śląska. 

organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, ul. Piastowska 19c, 
58-260 Bielawa, www.mokisbielawa.pl
kontakt: Jan Gładysz - dyrektor, tel. 74 833 30 07, 
e-mail: dyrektor@mokisbielawa.pl
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