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Szanowni Państwo,

dziesiąta edycja kalendarza którą oddajemy 
w Państwa ręce, jest zbiorem publikacji 
związanych z imprezami Kulinarnymi Dolnego 
Śląska w roku 2022. Zawarto w nim informacje  
o wyjątkowych wydarzeniach, których głównym 
tematem są produkty ekologiczne, tradycyjne 
bądź regionalne. Opisane zostały także 
kiermasze, festiwale, warsztaty oraz konkursy, 
w których każdy z Państwa powinien znaleźć 
dla siebie atrakcyjne wydarzenie. 

Kalendarz ten to także świadectwo bogactwa kulinarnego naszego regionu oraz ciekawej 
historii tradycji kulinarnych Dolnego Śląska. Napływ ludności z tzw. Kresów Wschodnich po  
II wojnie światowej, w połączeniu z kuchnią sąsiednich narodowości, a także mniejszości 
narodowych daje wspaniałą paletę smaków, zwyczajów oraz kultury kulinarnej.  

W dobie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy ten wymiar bogactwa kulinarno-kulturowego 
naszego regionu nabiera jeszcze większego znaczenia.

Bogactwo i różnorodność dolnośląskich smaków, ogromna ilość przepięknych, historycznych 
zabytków oraz miejsc zachęca do odwiedzenia naszego regionu – swoim urokiem przyciąga  
z roku na rok coraz więcej turystów. Sprzyjać temu będzie także fakt, że spora liczba imprez 
kulinarnych odbędzie się w pobliżu wielu atrakcji krajoznawczych. Dzięki temu możemy 
zaplanować tematyczną wycieczkę wzdłuż kulinarnych szlaków Dolnego Śląska.

Każda pora roku ma swoje uroki, a spośród wielu wakacyjnych imprez kulinarnych nie 
sposób pominąć Europy na Widelcu, Targów Sobótkowych, Gastro Miasto we Wrocławiu 
czy ogórkowania u Sznajderów.

Jesienna pora przyniesie nam za to dni ziemniaka, dyni czy kapusty.

W okresie świąt nie może za to zabraknąć Państwa podczas bożonarodzeniowych jarmarków. 

Życzę Państwu smacznej lektury oraz zapoznania się z bogactwem i różnorodnością 
dolnośląskich specjałów podczas wszystkich wymienionych imprez. Wierzę, że każdy  
z Państwa znajdzie dla siebie odpowiednio ciekawe wydarzenie, a smakowite 
potrawy przyrządzone według tradycyjnych receptur zadowolą nawet najbardziej 
wymagające podniebienie.

Łącze wyrazy szacunku
Grzegorz Macko

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Jarmark Wielkanocny w Żmigrodzie 

Żmigrodzki Jarmark Wielkanocny na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych 
przez Gminę Żmigród. To wydarzenie z roku na rok przyciąga nie tylko mieszkańców 
gminy, ale również osoby z okolicznych miejscowości. W tym roku na żmigrodzkim 
rynku zaprezentuje się blisko 40 wystawców, u których będzie można nabyć zarówno 
świąteczne ozdoby, jak i tradycyjne wielkanocne potrawy. Będzie można zakupić ciasta, 
baby, chleb powstały na najprawdziwszym zakwasie, domowe wędliny lub wymienić 
się świątecznymi przepisami. Podczas jarmarku rozstrzygnięty zostanie konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną i najsmaczniejszy mazurek wielkanocny. Po raz kolejny 
nie zapomniano o najmłodszych mieszkańcach, dla których zarówno Zespół Placówek 
Kultury, jak i Nadleśnictwo Żmigród, przygotowało animacje. Skoro jarmark wielkanocny, 
to nie może zabraknąć tradycyjnego polskiego żurku na zakwasie. W trakcie wydarzenia 
przewidziany jest bezpłatny poczęstunek uczestników. Co ważne przez cały dzień towarzyszyć 
będzie nam muzyka i występy artystyczne na scenie.

Zapraszamy serdecznie!

termin: 3 kwietnia (niedziela)

miejsce: Rynek w Żmigrodzie,  
pl. Wojska Polskiego, 55-140 Żmigród

organizator: 
Gmina Żmigród - www.zmigrod.com.pl/
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie - 
www.zpk-zmigrod.eu/

kontakt: 

Marta Lewandowska – kierownik 
Gminnego Centrum Informacji  
tel.: (71) 385 27 58,  
e-mail: gci-zmigrod@o2.pl
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Na dwa tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy zapraszamy do Gaworzyc, gdzie odbędzie 
się prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych oraz jarmark produktów regionalnych 
i rękodzieła – świetna okazja aby zakupić produkty na zbliżające się święta od producentów 
z całego regionu Wzgórz Dalkowskich.

Nasze Wzgórza słyną z doskonałych produktów, którym sprzyjają warunki przyrodnicze. 
Podczas wydarzenia odbędzie się ponadto:

� konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną;
� prezentacje tradycyjnych potraw wielkanocnych;
� warsztaty rękodzielnicze – „wielkanocne koszyki”;

Stoły Wielkanocne Wzgórz Dalkowskich

termin: 3 kwietnia (niedziela)

miejsce: Zespół Pałacowo – Parkowy w Gaworzycach, 
 ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 

organizator: 

Gmina Gaworzyce, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Gaworzycach;  
www.gaworzyce.com.pl,  
www.gokibgaworzyce.pl 

kontakt: 

Joanna Brodowska – tel.: (76) 831 62 85 w. 34;  
e-mail: jarmark@gaworzyce.com.pl  
GOKiB w Gaworzycach,  
tel.: 781 316 100,  
e-mail: kontakt@gokibgaworzyce.pl 



10         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

XIX Jarmark Wielkanocny Gminy Radków

Jarmark Wielkanocny w Ścinawce Średniej, organizowany przez Gminę Radków, to jedna 
z najbardziej popularnych imprez, nie tylko wśród mieszkańców gminy. Podczas tego 
wydarzenia lokalne organizacje wraz z delegacjami z Czech oraz z zaprzyjaźnionymi 
miejscowościami partnerskimi z różnych części Polski stworzą wspólny stół, na którym 
będzie można podziwiać różnorodne potrawy świąteczne. Dodatkową atrakcją imprezy 
jest wielki kiermasz świąteczny, podczas którego można zakupić ręcznie malowane pisanki, 
kolorowe wianki oraz inne dekoracje wielkanocne. Odwiedzającym gościom czas umilą 
zespoły i kapele ludowe oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży z gminnych placówek 
oświatowych.  

Jarmark Wielkanocny w gminie Radków na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
organizowanych na ziemi kłodzkiej, ale nie tylko. Chętnie odwiedzają go np. seniorzy 
z Wrocławia, gościnnie występują też chóry bądź inne grupy muzyczne z różnych stron 
Polski. Za każdym razem organizowany jest na dwa tygodnie przed świętami, z innym 
motywem przewodnim, ale z takimi samymi dobrymi emocjami.

termin: 3 kwietnia (niedziela)

miejsce: Hala Sportowa w Ścinawce Średniej,  
ul. Sikorskiego 34B, 57-410 Ścinawka Średnia

organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Radków,  
ul. Rynek 1, 57-420 Radków 
www.radkowklodzki.pl

kontakt: 

Sabina Jasiak, Centrum Inicjatyw Wiejskich 
Gminy Radków w Ścinawce Górnej  
tel.: (74) 873 33 43,  
e-mail: s.jasiak@radkowklodzki.pl 
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Mistrz Jaja  
– Wielkanocne Tradycje Kulinarne

Mistrz Jaja – Wielkanocne Tradycje Kulinarne to przedsięwzięcie, którego celem jest 
kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, zaprezentowanie młodemu pokoleniu tradycji 
stołu polskiego, przekazanie dziedzictwa kulinarnego, a także wzajemne przekazywanie sobie 
tradycyjnych przepisów. Wydarzenie ma formę konkursu kulinarnego. Całość oprawiona 
jest w występy artystyczne i ludowe. Wszyscy przybyli goście będą mięli okazję zakupić 
także wspaniałe rękodzieło.

termin: 7 kwietnia (czwartek)

miejsce: Walim – Centrum Kultury i Turystyki,  
ul. Kościuszki 2

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

kontakt: tel.: (74) 845 72 30
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Corocznie organizowane wydarzenie ma na celu popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji 
i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie 
wiedzy na temat symboliki palmy wielkanocnej i znaczenia potraw wielkanocnych 
w obrzędowości ludowej oraz rozbudzanie chęci ich rozwijania kultywowania wśród 
dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie jednej konkretnej 
potrawy (np. żurek), która w danym roku będzie poddawana ocenie jury. Komisja ocenia 
smak dania, estetykę wykonania oraz sposób podania. Oprócz konkursowego dania na 
stołach pojawiają się pyszne żury, faszerowane jajka, pomysłowe sałatki, pasztety, swojskie 
wędliny i inne wspaniale przygotowane potrawy. W ramach tego wydarzenia rozstrzygnięty 
zostanie również Konkurs Palm Wielkanocnych. 

Gminny Konkurs Palm  
i Potraw Wielkanocnych w Krzeszowie 

termin: 9 kwietnia (sobota)

miejsce: Krzeszów, ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów

organizator: Centrum Biblioteczno-Kulturalne gminy 
Kamienna Góra oraz Gmina Kamienna Góra

kontakt: tel.: (75) 610 60 62,  
e-mail: asc.kam@op.pl
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Prezentacje wojewódzkie „Tradycyjnych 
Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”

Impreza skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 26 powiatów 
Dolnego Śląska. Celem prezentacji jest kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych 
ze Świętem Wielkiej Nocy. Członkinie KGW przedstawią różnorodne aranżacje stołu 
wielkanocnego, na którym znajdą się regionalne świąteczne potrawy, pisanki, palmy oraz 
koszyczki ze święconką. Podczas Prezentacji zastanie przeprowadzony wojewódzki konkurs 
na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną” . Celem konkursu jest zachowanie tradycji 
wykonywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy 
społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy. 

termin: 9 kwietnia (sobota)

miejsce: Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

kontakt: 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 
Wydział Obszarów Wiejskich 
tel.: (71) 776 93 50
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Jarmark Wielkanocny w Ratnie Górnym realizowany jest w ramach polsko-czeskiego 
mikroprojektu pn. „Zasmakuj w kuchni i produktach polsko-czeskiego pogranicza”. Celem 
Jarmarku jest integracja partnerów mikroprojektu oraz ukazanie mieszkańcom kulinariów 
Polski i Czech związanych z Wielkanocą. Na wydarzenie zapraszani są wystawcy rękodzieła 
oraz kulinariów z terenów polsko-czeskiego pogranicza. W ramach działania zorganizowane 
będą również warsztaty kulinarne dla mieszkańców oraz zajęcia dla dzieci, a wszystko to 
w oparciu o wielkanocne tradycje.

Jarmark Wielkanocny w Ratnie Górnym 

termin: 10 kwietnia (niedziela)

miejsce: Centrum Kulturalno – Sportowo Rekreacyjne 
w Ratnie Górnym

organizator: Gminne Centrum Kultury,  
Sportu i Turystyki w Radkowie

kontakt: 
promocja@gorystolowe.info,  
tel.: (74) 871 22 61 
http://www.gorystolowe.info/
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Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu 

Jarmark Wielkanocny – cykliczna impreza kulturalna odbywająca się w Niedzielę Palmową. 
W wydarzeniu udział biorą rękodzielnicy ludowi, koła gospodyń wiejskich, świetlice 
wiejskie, przedstawiciele wsi Gminy Strzegom, zespoły folklorystyczne, placówki oświatowe, 
organizacje i stowarzyszenia senioralne. W programie Jarmarku jest udział we Mszy Świętej, 
prezentacje artystyczne, pokaz rękodzieła ludowego oraz prezentacja i degustacja potraw 
wielkanocnych. 

termin: 10 kwietnia (niedziela)

miejsce: Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu

organizator: 
Strzegomskie Centrum Kultury,  
ul. I. J. Paderewskiego 36,  
58-150 Strzegom

kontakt: 

Elżbieta Pienio, Z-ca Dyrektora 
Strzegomskiego Centrum Kultury,  
tel.: (74) 649 44 05,  
e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl
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Kiermasz Tradycji Wielkanocnych i Święto Wszystkich Zmysłów w Grębocicach to coroczne 
święto odbywające się na powietrzu, podczas którego Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby 
Seniora z terenu gminy prezentują swe wyroby kulinarne i umiejętności zdobnicze oraz 
rękodzielnicze na przystrojonych stoiskach. Jest tam niemal wszystko co stawia się na 
wielkanocnym stole: wielkanocne wypieki, ciasta i serniki, tradycyjne babki drożdżowe 
i ucierane, pyszne mazurki, wśród nich czekoladowy, pomarańczowy i różany, do tego keks 
z białą czekoladą i bakaliami, ponadto żurek, wyroby wędliniarskie, jajka, trunki, szynki. To 
tylko część tych specjałów.

Serdecznie zapraszamy!

Kiermasz Wielkanocny w Grębocicach

termin: 10 kwietnia (niedziela)

miejsce: Park w Grębocicach

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Grębocicach

kontakt: tel.: (76) 831 50 89 
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Konkurs i wystawa „Pisanka, palma – 
tradycje wielkanocne” w Żarowie

Każdego roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie podczas kiermaszu 
wielkanocnego rozstrzygany jest konkurs „Pisanka Palma Tradycje Wielkanocne” i poznajemy 
autorów najpiękniejszych pisanek, kraszanek i palm wielkanocnych. Imprezie towarzyszy 
świąteczny kiermasz, podczas którego można skosztować żurku z białą kiełbasą, pysznych 
ciast i innych świątecznych przekąsek. Nie brakuje także wystawców prezentujących swoje 
wyroby lokalne. Wsód nich są to produkty kulinarne oraz rękodzieło. 

termin: 10 kwietnia (niedziela)

miejsce: Żarów – Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
ul. Piastowska 10A w Żarowie

organizator: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl)

kontakt: tel.: (74) 858 07 53, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Wydarzenie ma charakter konkursu, w którym każdy z zaproszonych gości przygotowuje 
stół z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. Specjalnie powołane jury stara się wyłonić 
szczególnie wyróżniającą się prezentację, która zachwyca zarówno pięknym nakryciem 
jak i smacznymi potrawami. Impreza stanowi wprowadzenie w największe i zarazem 
najważniejsze święta chrześcijańskie, pełne symboli i polskich tradycji. W uroczystości 
biorą czynny udział organizacje pozarządowe, rady sołeckie, lokalni przedsiębiorcy, zespoły 
artystyczne, przedszkola i szkoły.

XV Tradycje Stołu Wielkanocnego  
w Marcinowicach 

termin: 10 kwietnia (niedziela)

miejsce: Marcinowice

organizator: Gmina Marcinowice, Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Marcinowicach

kontakt: Dawid Sobczyk, tel.: (74) 858 52 26,  
e-mail: centrum@marcinowice.pl
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Jarmark Wielkanocny w Lubaniu

Pisanki, kolorowe mazurki, pieczone baranki, baby i palmy wielkanocne, swojskie pasztety, 
kiełbasy, nadzwyczajne i oryginalne dekoracje rękodzielnicze – jednym słowem, jarmarkowo-
wiosenny zawrót głowy. Przed Wielkanocą Lubański Rynek nabiera iście świątecznego 
klimatu. Jak na jarmark przystało, we wspaniałej scenerii naszego Rynku jest gwarno i wesoło. 
Liczne stragany rozstawione przy sukiennicach kuszą i wabią przysmakami i rękodziełem. 
Zapraszamy tych, którzy uwielbiają chodzić po straganach, targować się, podziwiać 
cudeńka, niepowtarzalne przedmioty posiadające duszę zrobione w domowym zaciszu 
bądź pracowni. Uczestnicząc w jarmarku możecie nie tylko zakupić cudowne prezenty 
wielkanocne, dekoracje czy przepyszne wypieki, ale również wykazać się kreatywnością 
na warsztatach rękodzielniczych. Dodatkową atrakcją jest muzyka na żywo. Jeśli lubicie 
jarmarkowy klimat, koniecznie odwiedźcie Lubań.

termin: 13 kwietnia (środa)

miejsce: Lubański Rynek

organizator: 

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

kontakt: 
Łużyckie Centrum Rozwoju,  
tel.: (75) 645 66 03 
e-mail: promocja@luban.pl
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Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie dnia 14 kwietnia o godz.10:30 organizuje konkurs 
nt. obrzędów i obyczajów wielkanocnych. Konkurs skierowany jest zarówno do młodzieży 
jak i osób dorosłych. Uczestnicy konkursu będą mięli za zadanie przygotować swój 
stół wielkanocny z przygotowanych wcześniej bab, babeczek, mazurków oraz jajek 
w postaci pisanek, kraszanek itp. Jury będzie oceniało potrawy pod względem smakowym 
i dekoracyjnym przyznając trzy kolejne miejsca.Konkurs ma za zadanie integrację społeczności 
lokalnej oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

Obrzędy i obyczaje wielkanocne  
w Cieszkowie

termin: 14 kwietnia (czwartek)

miejsce: Gminne Centrum Kultury,  
ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków

organizator: 
Gminne Centrum Kultury ,  
ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków 
www.gck.cieszkow.pl

kontakt: 
Halina Niedbała Dyrektor GCK,  
tel.: (71) 384 81 42, kom.: 606 626 674  
e-mail: gckcieszkow@op.pl 
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Mała Wielkanoc w Lubawce

Konkurs oceniany jest corocznie przez jury składające się z wybitnych specjalistów etnologów, 
etnografów czy antropologów kultury premiujących najbardziej archaiczne, zachowane 
do dziś przejawy tradycji. „Mała Wielkanoc” nie jest konkursem kulinarnym, choć walory 
smakowe i estetyczne przygotowanych dań także brane są pod uwagę. Wyżej premiowana 
jest jednak ich zgodność z tradycją, sposób przygotowania, rodzaj użytego pojemnika 
i w końcu ogólnie – sposób przybrania całego stołu. Podczas tej wyjątkowej imprezy na 
scenie wykonywane i przedstawiane są dawne pieśni i zwyczaje związane z okresem świąt 
wielkanocnych. W przygotowaniach do konkursu uczestniczą zwykle przedstawiciele kilku 
pokoleń wspomagani przez członków rodzin i znajomych ze wspólnie zamieszkałych 
wiosek. Konkurs tradycyjnie organizowany jest w tydzień po Świętach Wielkanocnych 
gdy w polskiej kulturze odbywała się właśnie tzw. „Mała Wielkanoc”, kiedy to spotykano się 
ponownie w kręgu rodzinnym i spożywano wspólnie pozostałe wielkanocne przysmaki.

termin: 24 kwietnia (niedziela)

miejsce: Dom Kultury w Lubawce  
(ul. Kamiennogórska 19)

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubawce

kontakt: e-mail: kultura.lubawka2018@gmail.com
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Wielkie Grillowanie w Krosnowicach 

Słoneczna pogoda i długie, ciepłe dni sprzyjają spotkaniom pod gołym niebem w miłym 
towarzystwie i przy smacznych potrawach. Coraz częściej czuć zapach pieczonych na grillu 
mięs, ryb czy warzyw. Rozluźniona atmosfera zbliża ludzi i zachęca do relaksu. Grillowanie 
stało się prawdziwym ceremoniałem i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Wielkie 
Grillowanie to przede wszystkim pokaz sztuki grillowania. Każdy gość dostanie jednorazową 
tackę i będzie mógł grillować. Podczas imprezy odbędą się także m.in. występy artystyczne 
w stylu nowoczesnym (zespoły popowe).

termin: 1 maja (niedziela)

miejsce: Wiejskie Miejsce Spotkań 
w Krosnowicach

organizator: 
Ośrodek Kultury Sportu  
i Rekreacji Gminy Kłodzko,  
www.kultura.gmina.klodzko.pl

kontakt: Ewelina Ptak, tel.: 885 364 493,  
e-mail: oksirgk@wp.pl
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Podczas Festiwalu ciast, tortów i ciasteczek Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki i chętne podmioty zaprezentują swoje wypieki, którymi będą częstować 
przybyłych gości. Za najwspanialsze wypieki przyznane zostaną nagrody.

Festiwal ciast, tortów i ciasteczek 

termin: 7 maja (sobota)

miejsce: Kamieniec Ząbkowicki - Błonia im. Marianny 
Orańskiej, ul. Zamkowa

organizator: 
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Gminne 
Centrum Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich 
gminy Kamieniec Ząbkowicki,  
www.kamienieczabkowicki.eu

kontakt: e-mail: gck@kamzab.pl, tel.: (74) 817 32 31  
p. o. dyr. Jolanta Kużdżał
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IV Sołecki Turniej Kulinarny  
w Gminie Zgorzelec

14 maja 2022 w świetlicy wiejskiej w Radomierzycach, odbędzie się IV Sołecki Turniej 
Kulinarny, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. 
Uczestnikami turnieju będą sołtysi naszych gminnych miejscowości. Kucharze podzieleni 
na grupy poprzez losowanie, będą mieli do przygotowania trzy potrawy tradycyjne. 
Podczas turnieju sołtysi muszą wykazać się wyobraźnią i talentem kulinarnym, ponieważ 
ilość i rodzaj produktów będą ograniczone. Elementem turnieju będzie sprawdzenie 
wiedzy kulinarnej poszczególnych grup, za którą mogą uzyskać dodatkowe punkty. 
Potrawy będzie oceniało Jury powołane przez organizatora imprezy. Ocenie podlegać 
będą zarówno walory smakowe jak i wizualne. 

termin: 14 maja (sobota)

miejsce: Świetlica wiejska w Radomierzycach, 
Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec

organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s 
w Radomierzycach, 
www.gokzgorzelec.pl

kontakt: Monika Kurek, tel.: (75) 77 525-59,  
e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl
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Święto Miasta, Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta, jego mieszkańców 
i turystów. Podczas dwudniowej imprezy można zobaczyć wiele atrakcji m.in. występy 
polskich i czeskich zespołów muzycznych, występy taneczne, a także liczne atrakcje 
przygotowane specjalnie dla dzieci i dorosłych. Nieodłącznym elementem Dni Miasta 
Bystrzyca Kłodzka jest Jarmark Floriański, który przyciąga swoją różnorodnością. W trakcie 
wydarzenia odbywają się prezentacje kulinarne gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
gospodarstw agroturystycznych, prezentacje polskich i czeskich wystawców rękodzieła 
artystycznego i produktu regionalnego m.in.: przetworów pszczelich, chleba, ciasta, wędlin, 
soków, dżemów, piw i nalewek. Impreza ma charakter: kulturalny, rekreacyjny i promocyjny.

Święto miasta, Dni Świętego Floriana

termin: 14 - 15 maja (sobota – niedziela)

miejsce: Bystrzyca Kłodzka

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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 „XXVII Dni Międzylesia – „Grillowanie 
pod Trójmorskim Wierchem”

Impreza cykliczna coroczna organizowana w związku z nadaniem 700-lecia  Praw Miejskich 
dla Miasta Międzylesia. Odbywa się w każdym roku w okresie letnim, w miesiącu czerwcu. 
W imprezę tą wpisuje się szereg imprez kulturalno-sportowych: trójbój lekkoatletyczny, 
biegi  przełajowe, zawody wędkarskie, zawody strażackie, pokaz sztucznych ogni, koncerty 
zespołów muzycznych, występy zespołów śpiewaczych.

W tym też okresie odbywają się w Kościołach na terenie Gminy Międzylesie Koncerty 
Muzyki Barokowej. W programie Dni Międzylesia odbywa się również impreza kulinarna 
pod nazwą: Grillowanie pod Trójmorskim  Wierchem – Konkurs na dania kulinarne - impreza 
ta cieszy się dużym powodzeniem wśród lokalnej społeczności. Na stołach znajdują się 
przeróżne dania mięsne, kotlety, dziczyzna, mięso duszone, szaszłyki, pierogi, placki, surówki, 
sałatki, ryby, ciasta o różnych smakach, dania są przepyszne świeże, a nawet jest stół z watą 
cukrową. Wspaniałe przedsięwzięcie cieszy się dużym powodzeniem w Gminie Międzylesie. 
W ramach imprezy prezentowane i degustowane są  przeróżne dania kulinarne, jak też 
kultura kuchni lokalnej społeczności Dolnego Śląska. 

  

termin: 3-5 czerwca (piątek – niedziela)

miejsce: Pole Biwakowe – Międzylesie,  
ul. Wojska Polskiego

organizator: 

Organizatorem imprezy jest Miejsko Gminny  
Ośrodek Kultury w Międzylesiu,  
57-530 Międzylesie pl. Wolności 15,  
a współorganizatorem Urząd Miasta  
i  Gminy w Międzylesiu  
pl. Wolności 1 – Referat Organizacyjny.

kontakt: 

Sobierska Teresa – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Międzylesiu,  
e-mail: mgok.miedzylesie@op.pl,  
Marek Gliński Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,  
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
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Co roku na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto – festiwal „Europa na 
Widelcu”. Według anonimowych inspektorów Gault&Millau, „Czerwcowy festiwal Europa 
Na Widelcu to jedno z najciekawszych tego typu wydarzeń w Polsce”. Opis wydarzenia 
został zamieszczony w Żółtym przewodniku Gault&Millau Polska. 

Po raz pierwszy europejska biesiada odbyła się 4 czerwca 2009 roku – Wrocław świętował 
w ten sposób rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Wrocławianom tak zasmakował ten 
sposób obchodów, że impreza na stałe zagościła w miejskim kalendarzu i doczekała się 
swojej 14. edycji. Wydarzeniu patronuje Robert Makłowicz – znany szerokiej publiczności 
polski dziennikarz, publicysta, słynny krytyk kulinarny i podróżnik. 

Festiwal rozpocznie się jak zawsze jarmarkiem produktów regionalnych, podczas którego 
będzie można skosztować i kupić smakołyki z różnych zakątków Dolnego Śląska. Najlepsi 
producenci zagoszczą na wrocławskim Rynku – tyle dobra w jednym miejscu – tego nie 
można przegapić. Wśród imprez towarzyszących m.in. konkursy, tort i koncert.

Szczegóły programu na www.smakiwroclawia.pl

Festiwal Europa na Widelcu 2022

termin: 4 czerwca (sobota)

miejsce: Wrocław – RYNEK

organizator: 
Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu 
Miejskiego Wrocławia 
www.bip.um.wroc.pl

kontakt: 
Małgorzata Wojciechowska,  
tel.: (71) 777 74 65, 
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl
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XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych Wrocław 2022

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 organizowana jest w celu 
promocji chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na Dolnym Śląsku. Podczas wystawy 
zostaną zaprezentowane zwierzęta utrzymywane przez krajowe i regionalne związki 
hodowców takie jak: bydło mleczne i mięsne, konie, alpaki, rasowy drób i gołębie, a także 
króliki. Oprócz firm związanych z branżą hodowli zwierząt, wystawione zostaną stoiska 
z wysokiej jakości produktami żywnościowymi w tym regionalne, domowe przetwory 
i produkty pszczelarskie oraz rękodzieło. Wystawa umożliwi skorzystanie z porad udzielanych 
przez doradców w zakresie rolnictwa jak i działalności w ramach RHD, MLO czy sprzedaży 
bezpośredniej produktów z gospodarstw.

termin: 11-12 czerwca (sobota – niedziela)

miejsce: 
Wrocław, teren zielony przy Dolnośląskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
we Wrocławiu, ul. Zwycięska 4

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego we Wrocławiu,  
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

kontakt: 

tel.: (71) 339 86 56,  
e-mail: sekretariat@dodr.pl,  
www.dodr.pl;  
Dorota Lidzba – p.o. Kierownik  
tel.: (71) 339 80 21 (wew. 217),  
tel.: 506 990 473,  
e-mail: dorota.lidzba@dodr.pl
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 „Biskupicki Złoty Kłos” to Przegląd Zespołów Ludowych oraz Targi Produktu Lokalnego. 
Impreza odbywa się w drugą niedzielę czerwca w Biskupicach Oławskich (gmina Jelcz-
Laskowice). W letniej atmosferze Biskupice Oławskie stają się miejscem spotkań ludzi, których 
połączyła wspólna pasja. Naszym celem jest konfrontacja i promocja dorobku artystycznego 
grup i zespołów ludowych kształtujących wizerunek naszego regionu. Corocznie na 
przełomie lutego i marca Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury ogłasza nabór do 
przeglądu. Zespoły ludowe chcące się zaprezentować, powinny zapoznać się z regulaminem 
i przesłać do nas kartę zgłoszenia w określonym terminie. Warto wziąć udział w konkursie.  
Na zwycięzców czekają nagrody od Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Starosty Powiatu Oławskiego, 
Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz od sołectwa Biskupic Oławskich.

W tym samym czasie odbywają się Targi Produktu Lokalnego, które są okazją, aby poznać 
wyśmienite produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami w okolicznych miejscowościach. 
To szansa na to, by posmakować kulinarnych specjałów, a także przyjrzeć się dorobkowi 
twórców rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Naszym zamiarem jest, by te dwa 
przedsięwzięcia stworzyły całość, przez co możliwe będzie pokazanie młodemu pokoleniu 
spójnego obrazu tradycji ludowej.

Biskupicki Złoty Kłos

termin: 12 czerwca (niedziela)

miejsce: Biskupice Oławskie

organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46

kontakt: 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46,  
tel.: 798 960 230,  
e-mail: biuro@mgck-jl.pl, www.mgck-jl.pl
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Piknik Miodowo-Truskawkowy  
w Żelaźnie

Piknik Miodowo-Truskawkowy to impreza organizowana cyklicznie w czerwcu. 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 skrupulatnie 
przygotowanego smakołyku. Nie może oczywiście zabraknąć konkursów 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!

termin: 12 czerwca (niedziela)

miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie

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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Gastro Miasto – smakuj Wrocław to cykliczny, letni, plenerowy festiwal kulinarny, podczas 
którego prezentuje się kilkadziesiąt restauracji, organizowane są pokazy i warsztaty 
kulinarne, koncerty i występy DJów.

Wiemy, że Wrocław można smakować nie tylko podniebieniem, ale też innymi zmysłami. 
Wiemy też, że każda potrawa najlepiej smakuje w miłym otoczeniu – w gronie rodziny, 
przyjaciół, czy znajomych, w klimatycznym miejscu, przy dźwiękach muzyki na żywo 
i przy dobrych trunkach. Chcemy zarażać naszą pasją i rozbudzić kulinarne smaki oraz 
wyobraźnię wrocławian, dlatego w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień organizujemy 
imprezę gastronomiczną, która wpisała się na stałe w kalendarze mieszkańców Wrocławia.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy, a z czasem także turyści, 
będą mogli smakować Wrocław na poziomie kulinarnym, kulturalnym, a także społecznym.

Naszym celem jest popularyzowanie wrocławskich restauracji i szefów kuchni, ciekawych 
miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako 
miejsca z ogromnym potencjałem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe 
wpisać się w kalendarz miejskich imprez (nie tylko gastronomicznych) i stworzyć stabilną, 
rozpoznawalną markę.

Gastro Miasto – smakuj Wrocław

termin: 17-19 czerwiec (piątek-niedziela)

miejsce: Browar Mieszczański (ul. Hubska 44)

organizator: Maciej Koła Consulting www.gastromiasto.pl

kontakt: e-mail: m.kola@gastromiasto.pl,  
tel.: 695 888 720
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W ramach przedsięwzięcia pn. „Wianki Dolnośląskie 2022” w sobotę 18 czerwca na Rynku 
w Sobótce odbędą się „Targi Sobótkowe”. Będzie to podróż w czasie do samego centrum 
średniowiecznej 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 nada 
wydarzeniu oprawa artystyczna – tańce, muzyka i śpiew, grupy rekonstrukcyjne w strojach 
z epoki oraz liczne warsztaty tematyczne, wśród których znajdzie się również wyplatanie 
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 certyfikatem „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.

Wianki Dolnośląskie 2022

termin: 17-19 czerwca (piątek-niedziela)

miejsce: 17.06 Zalew Sulistrowicki, 18-19.06 Sobótka 

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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Wydarzenie ma formę konkursu kulinarnego. Dla wszystkich uwielbiających gulasz 
w każdej postaci lub też chętnie grillujących z przyjaciółmi czeka niesamowita przygoda. 
Dla smakoszów zupy gulaszowej czekać będzie ogromny wybór potraw. Pojawi się gulasz 
z wołowiny, dziczyzny, drobiu, ryb, nie zabraknie w tej dziedzinie wspaniałych pomysłów 
kulinarnych. Miłośników grilla zapraszamy na degustacje potraw z rusztu. Grill w każdej 
postaci, pieczona kiełbaska, udka, warzywa. Podczas imprezy odbędzie się konkurs 
na najlepszy gulasz i na najlepszą potrawę z grilla. Grill&Gulasz ma na celu integrację 
społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego.

Grill&Gulasz

termin: 25 czerwca (sobota)

miejsce: Park Jordanowski w Walimiu

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

kontakt: Zajazd Hubert, tel.: (74) 845 72 45
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Festiwal Lawendowy

Moc atrakcji 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 odżywiania, nabytą 
m.in. podczas warsztatów kulinarnych.

Dla poszukujących relaksu, poza uspokajającym zapachem lawendy, zaoferujemy warsztaty 
z jogi. U podnóży lawendowego wzgórza odbędą się między innymi warsztaty malarskie, 
występy artystyczne i jarmark, gdzie w roli głównej wystąpi lawenda w różnych postaciach, 
produkty cukiernicze i kosmetyczne. 

W okolice lawendowych pól zapraszamy także miłośniczki mody. „Babskie targi” to miejsce, 
gdzie będzie można się wymienić lub sprzedać ubrania, zabawki i buty, bądź zaprezentować 
swoje rękodzieło.

Pierwsza edycja pozytywnie zaskoczyła organizatorów frekwencją miłośników lawendy.

termin: 26 czerwca (niedziela)

miejsce: Wolibórz, Dom Pod Lawendowym Polem, 
Wolibórz 50, 57-431 Wolibórz

organizator: 
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,  
Dom Pod Lawendowym Polem 
www.ckgnr.pl 

kontakt: Gabriela Buczek, Dyrektor CKGNR,  
tel. (74) 872 20 84
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Dolnośląski Weekend z Questami to wydarzenie promujące gry terenowe i edukacyjne, 
połączone z międzypokoleniowym piknikiem integracyjnym, podczas którego goście 
mogą zasmakować wielu lokalnych potraw, opartych na składnikach charakterystycznych 
dla miejscowości, w których odbywać się będą dane questy.

Dolnośląski Weekend z Questami

termin: czerwiec (informacja u organizatora)

miejsce: Pszenno, Makowice

organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, 
Sołectwo Pszenno, Sołectwo Makowice

kontakt: 
Justyna Sara-Hryncyszyn,  
e-mail: jsarah@goksir.swidnica.pl,  
tel.: (74) 852 02 74 (wew. 313)
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Święto Bardzkiego Piernika

Początkowe wzmianki o piernikarstwie w Bardzie to rok 1464! Pierwszy dokument mówiący 
o tradycjach piernikarskich pochodzi z 1505. A to oznacza, że to już pół tysiąca lat tradycji. 
Produkcja pierników w Bardzie przetrwała aż do 1945 roku. Wraz z zakończeniem II wojny 
światowej i wysiedleniem dotychczasowych mieszkańców obumarła na ponad 70 lat. 
Ale za sprawą lokalnych pasjonatów historii i dotarciem do przedwojennej receptury 
ich wypiekania w Bardzie, znowu czuć zapach smacznych pierników. Wszystko to było 
przyczynkiem do organizacji Święta Bardzkiego Piernika i kultywowania przedwojennych 
tradycji. W programie imprezy powracamy do tradycyjnych, barwnych korowodów 
piernikowych. Prezentujemy historię piernikarstwa oraz aktualne, nawiązujące do historii 
wypieki. Każdy, kto odwiedzi Bardo w trakcie Święta Piernika będzie miał okazję skosztować 
tych wspaniałych smaków, spróbować sił w ich zdobieniu oraz wziąć udział w licznych 
koncertach i imprezach towarzyszących.

termin: czerwiec (informacja u organizatora)

miejsce: Bardo

organizator: Gmina Bardo www.bardo.pl

kontakt: 
tel. (74) 817 14 78, e-mail: umig@bardo.pl,  
Aneta Macherzyńska  
e-mail: amacherzynska@bardo.pl 
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Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie

Wakacyjne Granie na Obiszowskiej Polanie to pierwsza zaplanowana impreza organizowana 
na terenie Gminy Grębocice, która potrwa dwa dni. Podczas dwudniowych działań 
zaplanowane są warsztaty, panele dyskusyjne oraz polana pełna grębocickich specjałów 
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje zrzeszone na terenie gminy.

termin: 1-2 lipca (piątek – sobota)

miejsce: Teren rekreacyjny obok świetlicy wiejskiej 
w Obiszowie

organizator: Gmina Grębocice, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Grębocicach

kontakt: tel.: (76) 831 50 89 
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W ramach festiwalu członkinie wszystkich KGW z gminy Świerzawa przygotowują wcześniej 
dania nawiązujące do regionalnych tradycji kulinarnych w 4 kategoriach – przystawka, 
zupa, danie mięsne, ciasto/deser. Podczas festiwalu KGW biorą udział w Konkursie na 
najlepsze dania regionalne w 4 różnych kategoriach. Przewodniczącym jury jest znany 
polski kucharz Karol Okrasa, a w składzie jury są m.in. restauratorzy z gminy Świerzawa 
oraz lokalna społeczność. Każde KGW prezentuje swoje dania częstując w 1. kolejności 
członków jury, a następnie uczestników imprezy (każde koło dysponuje 400 małymi 
porcjami degustacyjnymi dania – po 100 w każdej z 4 kategorii). Ponadto, po zakończonej 
degustacji, przed ogłoszeniem wyników Karol Okrasa wykonuje pokaz kulinarny swojej 
potrawy nawiązującej do Pogórza Kaczawskiego.

Festiwal ma na celu promocję tradycji kulinarnych i potraw nawiązujących do regionu 
Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Festiwal Kuchni Kaczawskiej

termin: 2 lipca (sobota) godz. 14.00

miejsce: 
Impreza odbywa się na terenie jednej 
z największych atrakcji gminy Świerzawa  
– na dziedzińcu średniowiecznego kościoła 
św. Jana i Katarzyny w Świerzawie

organizator: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Świerzawie www.cksitswierzawa.pl

kontakt: Dyrektor CKSiT Magdalena Figa,  
tel.: 530 223 000
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Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn historyczny „Wiedza 
i życie Inne Oblicza Historii” i Zajazd Hubert w Walimiu. Impreza popularyzuje gotowanie 
pod gołym niebem i odpowiada na pytanie: jak nakarmić więcej niż kilku znajomych, 
jak nakarmić pluton czy kompanię? Festiwal pozwala uczestnikom cofnąć się w czasie, 
posmakować potraw wojskowych gotowanych z niczego, w różnych armiach i czasach.

Festiwal Kuchni Polowych

termin: 2 lipca (sobota)

miejsce: Walim – Zajazd Hubert

organizator: Zajazd Hubert w Walimiu

kontakt: Zajazd Hubert, tel.: (74) 845 72 45
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Gaworzycki Jarmark Kupiecki produktów 
tradycyjnych i regionalnych

To już VIII edycja wydarzenia nawiązującego do historii Gaworzyc, będących niegdyś 
ważnym ośrodkiem handlowym. Stąd też zaproszenie kierujemy szczególnie mocno 
w stronę rzemieślników, producentów wyrobów lokalnych, rękodzielników, sołectw, 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszelkich artystów ludowych, którzy chcieliby tego dnia 
zaprezentować swoje prace w plenerze zabytkowego parku. Tego dnia gaworzycki park 
zapełnia się straganami pełnymi rękodzieła oraz produktów lokalnych, tradycyjnych.

Podczas wydarzenia handlarze walczą o tytuł „Złotego Kupca”, a nasi liczni uczestnicy o tytuł 
„Szczęśliwych Kupców” – tym sposobem zachęcamy do wspierania pracy ludzkich rąk.  
Wydarzeniu towarzyszą rekonstrukcje historyczne, konkursy, Letnia Szkoła Rzemiosła 
Ludowego z bezpłatnymi warsztatami rzemiosła, gdzie można wykonać oryginalną 
pamiątkę z jarmarku oraz piękny korowód ze strojami nawiązującymi do dawnych epok. 

Wieczorem na dużej scenie odbywają się koncerty. W ubiegłych latach wystąpili na 
scenie w Gaworzycach: Zespół Wilki, Video, Loka, Oddział Zamknięty oraz wiele innych 
fantastycznych artystów.

Impreza cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 
Serdecznie zapraszamy!

termin: 3 lipca (niedziela)

miejsce: Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach,  
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

organizator: 
Gmina Gaworzyce, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Gaworzycach;  
www.gaworzyce.com.pl; www.gokibgaworzyce.pl

kontakt: 

zgłoszenia wystawców: Joanna Brodowska  
tel.: (76) 831 62 85 (wew. 34);  
e-mail: jarmark@gaworzyce.com.pl  
GOKiB w Gaworzycach, tel.: 781 316 100,  
e-mail: kontakt@gokibgaworzyce.pl
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Rekonstrukcja bitwy pod Burkatowem, podczas której symbolicznie zmierzą się wojska 
pruskie i austriackie, połączone z międzypokoleniowym piknikiem integracyjnym, będącym 
okazją do spróbowania lokalnych, tradycyjnych przysmaków.

Rekonstrukcja Bitwy Pod Burkatowem

termin: 9 lipca (sobota)

miejsce: Burkatów

organizator: 
Gmina Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Sołectwo Burkatów

kontakt: 
Justyna Sara- Hryncyszyn,  
e-mail: jsarah@goksir.swidnica.pl,  
tel.: (74) 852 02 74 (wew. 313)
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Gastro Miasto – smakuj Wrocław

Gastro Miasto – smakuj Wrocław to cykliczny, letni, plenerowy festiwal kulinarny, podczas 
którego prezentuje się kilkadziesiąt restauracji, organizowane są pokazy i warsztaty 
kulinarne, koncerty i występy DJów.

Wiemy, że Wrocław można smakować nie tylko podniebieniem, ale też innymi zmysłami. 
Wiemy też, że każda potrawa najlepiej smakuje w miłym otoczeniu – w gronie rodziny, 
przyjaciół, czy znajomych, w klimatycznym miejscu, przy dźwiękach muzyki na żywo 
i przy dobrych trunkach. Chcemy zarażać naszą pasją i rozbudzić kulinarne smaki oraz 
wyobraźnię wrocławian, dlatego w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień organizujemy 
imprezę gastronomiczną, która wpisała się na stałe w kalendarze mieszkańców Wrocławia.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy, a z czasem także turyści, 
będą mogli smakować Wrocław na poziomie kulinarnym, kulturalnym, a także społecznym.

Naszym celem jest popularyzowanie wrocławskich restauracji i szefów kuchni, ciekawych 
miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako 
miejsca z ogromnym potencjałem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe 
wpisać się w kalendarz miejskich imprez (nie tylko gastronomicznych) i stworzyć stabilną, 
rozpoznawalną markę.

termin: 15-17 lipca (piątek-niedziela)

miejsce: Browar Mieszczański (ul. Hubska 44)

organizator: Maciej Koła Consulting www.gastromiasto.pl

kontakt: e-mail: m.kola@gastromiasto.pl,  
tel.: 695 888 720



lipiec

Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska        43

To pierwsza edycja wydarzenia, którą planujemy organizować cyklicznie w Koźlicach. 

Od ponad 30 lat kulturę bukowińską krzewią tu członkowie Zespołu Górali Czadeckich 
„Dawidenka”.

Tegoroczny festiwal – Bukowińskie Smaki – będzie swoją formą nawiązywał do 
bukowińskiego, tradycyjnego wesela. „Tryja się żynić!” – będą tu nawoływali kawalerowie! 

Folklor, huczna zabawa i towarzyszące temu smaki sprawią, że będzie to barwne i wesołe 
święto. Zapewniamy, że odkryjecie tu Państwo wiele nowych dla siebie smaków, kuchnia 
bukowińska ma wiele do zaoferowania!

Przewidujemy szereg konkursów, zabaw i rozmów.

Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie 
Smaki” w Koźlicach

termin: 16 lipca (sobota)

miejsce: Park w Koźlicach, 59-180 Gaworzyce

organizator: 

Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlicach, Zespół 
Górali Czadeckich „Dawidenka”, 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Gaworzycach 
www.gaworzyce.com.pl,  
www.gokibgaworzyce.pl

kontakt: 
zgłoszenia i więcej informacji:  
Marta Maślak, tel.: (76) 831 62 85 (wew. 34),  
e-mail: m.maslak@gaworzyce.com.pl
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Pejzaże Qlinarne Polanicy

Pejzaże Qlinarne Polanicy to festiwal pełen smaków i aromatów, tego – co kochamy 
najbardziej, czyli zdrowego jedzenia. To dwa dni pełne smakowitych występów – uczestnicy 
festiwalu mają okazję oglądać na żywo pokazy carvingu, live cookingu, skosztować 
wspaniałych dań serwowanych przez polanickich szefów kuchni. Pejzaże Qlinarne 
odwiedzają wybitni kucharze, finaliści takich programów jak Master Chef, którzy dzielą 
się z publicznością swoimi doświadczeniami kulinarnymi. Nie brakuje również wykładów 
specjalistów o zdrowym odżywianiu, ekologii i maestrii w kuchni. Festiwal 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 Qlinarnych jest również 
miejsce dla utalentowanych lokalnych rękodzielników, u których można nabyć przepiękne, 
oryginalne przedmioty, upominki.

 Wszystkie pokazy gastronomiczne przeplatane są występami artystycznymi. Na publiczność 
czeka również kino plenerowe ze wspaniałymi produkcjami filmowymi o tematyce kulinarnej.

termin: 16-17 lipca (sobota – niedziela)

miejsce: Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju

organizator: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji

kontakt: Gabriela Makuchowska, tel.: 748 690 643;  
e-mail: impresariat@teatr.polanica.pl
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Pierogowe Love to jedyna taka impreza w okolicy. Pierwsza edycja kulinarnego festiwalu 
odbyła się we wrześniu 2018 roku w Ludwikowicach Kłodzkich i od razu podbiła serca 
mieszkańców i turystów. 

Wśród przygotowanych przez mieszkańców pierogów są m.in. pierogi z kaszą, fasolą 
czy jagodami. Jednak to tradycyjne pierogi ruskie zawsze cieszą się największym 
zainteresowaniem. Każdy może również spróbować różnego rodzaju ciast, naleśników 
z domowymi dżemami i innych specjałów dostępnych na stoiskach. Podczas kulinarnej 
uczty można delektować się także występami lokalnych zespołów – chóru, Kół Gospodyń 
Wiejskich, Klubów Seniora oraz innych lokalnych muzyków. Od roku 2019 wydarzenie 
odbywa się w Jugowie. 

Festiwal Pierogowe Love

termin: 23 lipca (sobota)

miejsce: Jugów, Nadleśnictwo Jugów,  
ul. Główna 149, 57-430 Jugów

organizator: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda;  
www.ckgnr.pl

kontakt: Gabriela Buczek, Dyrektor CKGNR,  
tel.: (74) 872 20 84
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Święto pieroga w Białawach

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Na gości czekają potrawy 
kresowe: degustacja pierogów z kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, z mięsem, z kapustą; 
cybulniki, babka ziemniaczana, kulebiak, a na dzieci wiele niespodzianek min. konkursy 
plastyczne i zwinnościowe, przejazd bryczką, przejazd wozem strażackim oraz wskazówki 
udzielania pierwszej pomocy i zamek dmuchany.

termin: 24 lipca (niedziela)

miejsce: plac przy świetlicy we wsi Białawy 
(gmina Wińsko)

organizator: Sołectwo Białawy – Białawy Małe

kontakt: 
Jadwiga Rosa tel.: 693 872 115;  
e-mail: izabelafojt@gmail.com 
https://www.facebook.com/
stowarzyszeniebialawy
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W roku 2022 odbędzie się dwunasta 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 przygotowanych przez 
gospodynie z sołectw Gminy Jemielno. 

W programie święta obowiązkową pozycją są rozmaite konkursy, także kulinarne na 
najsmaczniejsze pierogi. 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 innych atrakcji. 
Dotychczasowa formuła imprezy została poszerzona o Festiwal Kultury Ludowej, który 
artystom z całego regionu daje możliwość zaprezentowania się na scenie amfiteatru 
w Jemielnie. Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie kończy się występem gwiazdy wieczoru 
i zabawą taneczną „pod gwiazdami”, prowadzoną przez DJ-a. 

Święto Jemioły i Pieroga

termin: 31 lipca (niedziela)

miejsce: Amfiteatr w Jemielnie

organizator: 
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Jemielnie, Jemielno 30, 56-209, Jemielno, 
www.goukjemielno.naszgok.pl

kontakt: 
Eryk Aleksandrowicz 
tel.: (65) 544 74 15,  
e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl
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Polsko-Czeskie danie  
na rozśpiewanie w Żelaźnie

Impreza pn. Polsko-Czeskie danie na rozśpiewanie w Żelaźnie poprzedzona będzie 
warsztatami kulinarnymi i dietetycznymi w siedzibie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 
Gminy Kłodzko oraz warsztatami wokalnymi. Ugotowane potrawy polskie oraz czeskie będą 
degustowane i poddane ocenie jury. Grupą docelową organizowanego przedsięwzięcia 
są seniorzy (członkowie zespołów), którzy wezmą udział w/w warsztatach oraz wystąpią 
podczas imprezy. Po polskiej stronie wystąpi np. zespół Kumy z Krosnowic (członkowie 
zespołu gotują i śpiewają).

termin: 31 lipca (niedziela)

miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy 
Kłodzko, www.kultura.gmina.klodzko.pl

kontakt: 
Ewelina Ptak, tel.: 885 364 493,  
Ewelina Kudła, tel.: (74) 86 89 142, 
e-mail: oksirgk@wp.pl



lipiec

Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska        49

Impreza popularno-naukowa dotycząca m.in. apiterapii, świata zapylaczy, tendencji rozwoju 
rynku produktów pszczelich w Polsce i na świecie, sieci wsparcia społecznych inicjatyw 
dla klimatu… Wydarzeniu towarzyszą stoiska m.in.: Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, 
„Pasieki nad Rzeką Skorą”, Lawendowej Piwniczki, gajówki Głuszec Borówki, Stowarzyszenia 
LGD „Wrzosowa Kraina” oraz stoiska z lokalnym rękodziełem.

Miodowe Lato w Chojnowie

termin: lipiec (informacja u organizatora)

miejsce: Chojnów – Rynek

organizator: 

Urząd Miejski (chojnow.eu), Wrzosowa 
Kraina (wrzosowakraina.pl/) oraz Związek 
Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (www.facebook.
com/Zwi%C4%85zek-Pszczelarzy-Ziemi-
Legnickiej-461389607321547/)

kontakt: 
Urząd Miejski – Katarzyna Jaworska – 
podinsp. ds. administracyjnych i promocji  
tel.: (76) 818 86 83;  
e-mail: k.jaworska@chojnow.eu
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Cukinia, ach cukinia….. niedoceniana wśród warzyw. Mieszkańcy miejscowości Kliszów 
w Gminie Rudna od kilku lat w okresie letnim spotykają się podczas Święta Cukinii aby 
tworzyć „Cukiniowe czary-mary”, potrawy z jednego z najbardziej niedocenianych warzyw.

Podczas tego wydarzenia odbywają się warsztaty kulinarne, konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę z cukinii, występy, zabawy i konkursy oraz animacje dla całych rodzin. Wydarzenie 
organizowane jest przez Sołectwo Kliszów przy wsparciu Wójta Gminy Rudna Pana Adriana 
Wołkowskiego oraz Centrum Kultury Gminy Rudna. 

Muzyka, taniec, dobra zabawa a w roli głównej cukinia – to motywy przewodnie tego święta.

Święto Cukinii

termin: lipiec (informacja u organizatora)

miejsce: Kliszów w Gminie Rudna

organizator: Sołectwo Kliszów, Gminy Rudna, Centrum 
Kultury Gminy Rudna

kontakt: tel.: (76) 749 21 10,  
e-mail: sekretariat@rudna.pl
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Noworudzkie Święto Kawy

Jedyne na Dolnym Śląsku takie święto. Parzona przez znanych i cenionych w Polsce 
baristów kawa, chętnie jest degustowana na noworudzkim rynku, przez mieszkańców 
i przybyłych na święto gości. Wydarzenie jest jednodniowe i odbywa się w czasie corocznego, 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Produktem, który powstał na kanwie tego święta 
jest kawa „Polczeszka”, łącząca smaki polsko-czeskiego pogranicza. Już w pięciu punktach 
gastronomicznych można napić się tego specyfiku. 

termin: 13 sierpnia (sobota)

miejsce: Nowa Ruda, Rynek

organizator: Miejski Ośrodek Kultury mok.nowaruda.pl, 
Urząd Miejski Nowa Ruda um.nowaruda.pl

kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, tel.: (74) 872 44 84/85,  
e-mail: mok@mok.nowaruda.pl
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Jest to impreza plenerowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Festiwal Produktu 
Lokalnego przyczynia się do promocji produktów lokalnych Powiatu Wołowskiego 
i Dolnego Śląska. Celem Festiwalu jest rozwój regionu oparty o produkt lokalny. Naszym 
produktem lokalnym jest wypiekany sękacz. W ramach imprzezy zostaną zorganizowane 
dwie prezentacje: prezentacja rękodzieła oraz produktów. Na stoiskach będzie można 
degustować lub kupić lokalne potrawy, ciasta. Twórcy rękodzieła będą prezentować 
i sprzedawać m.in. tradycyjne wyroby rzemieślnicze.

„Festiwal Produktu Lokalnego”  
w Krzydlinie Wielkiej

termin: 14 sierpnia (niedziela) o godz 15.00

miejsce: plac rekreacyjny w Krzydlinie Wielkiej

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny 
Wielkiej ”KREDA”

kontakt: 

Wioletta Krakowska –  
e-mail: wiolakrak@wp.pl  
tel.: 608 036 271 
https://www.facebook.com/
stowarzyszeniekreda/?ref=pages_you_
manage
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„Rynek Świata” w Strzegomiu

„Rynek Świata” w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – 
wydarzenie kulturalne z udziałem zagranicznych i polskich zespołów folklorystycznych. 
W roku bieżącym Międzynarodowy Festiwal Folkloru odbędzie się w dniach od 10 sierpnia 
do 14 sierpnia. W festiwalową niedzielę 14 sierpnia uczestnicy wezmą udział w Rynku 
Świata. Zespoły zatańczą wspólnego międzynarodowego Poloneza i zaproszą do swoich 
kawiarenek, gdzie odbędzie się degustacja potraw z różnych zakątków świata. Potrawy 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na ich egzotykę oraz oryginalne 
charakterystyczne produkty przywiezione przez zespoły. Do kawiarenek zaproszą też 
zespoły polskie, które ugoszczą wszystkich potrawami regionalnymi, ciastami, nalewkami. 
W roku 2021, ze względu na pandemię gościliśmy wyłącznie zespoły polskie. Zespoły 
z Małopolski zaproszą na tradycyjne potrawy regionalne tj. kwaśnicę, kaszę ze śliwkami, 
pierogi ze śliwkami suszonymi, kołacze z serem, placki pieczone na sodzie oraz sery owcze. 
Wśród serów największym zainteresowaniem cieszyły się korbacze. 

termin: 14 sierpnia (niedziela)

miejsce: Rynek – Strzegom

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 

Elżbieta Pienio Z-ca Dyrektora Strzegomskiego 
Centrum Kultury,  
ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom, 
tel.: (74) 649 44 05,  
e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl
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Jarmark Dąbrówki to prawdziwy raj dla miłośników swojskiego jedzenia, regionalnych 
wyrobów i rękodzieła. Na dużym parkingu przy budynku CBK pojawią się wystawcy z naszej 
okolicy, którzy oferują różnorodne produkty spożywcze m.in. przetwory mleczne, swojskie 
chleby, przetwory z warzyw i owoców z ekologicznych upraw. Obok nich zagoszczą ze 
swoimi wyrobami rękodzielnicy i rzemieślnicy. Imprezie towarzyszą warsztaty serowarskie, 
rękodzieła, warsztaty taneczne oraz warsztaty wyplatania zielnych wianków.

Jarmark Dąbrówki w Krzeszowie

termin: 15 sierpnia (poniedziałek)

miejsce: Krzeszów ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów

organizator: 
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy 
Kamienna, Inkubator Przedsiębiorczości 
Gminy Kamienna Góra

kontakt: tel.: (75) 610 60 62,  
e-mail: asc.kam@op.pl
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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 tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W szranki staną 
wielbiciele sera i jego wytwórcy. Do konkursu można zgłosić: potrawę z sera i oczywiście 
własny autorski ser (dla producentów). Zainteresowanie konkursami na potrawę z sera 
jest bardzo duże. Rywalizacji wystawców towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych, konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci. Atrakcją smakową będzie 
także specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy Walim zupa serowa.

XV Festiwal Sera

termin: 15 sierpnia (poniedziałek)

miejsce: Dziećmorowice

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, 
Karczma Góralska, Gmina Walim

kontakt: tel.: (74) 845 72 30
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„Bukowińskie Spotkania” Międzynarodo-
wy Festiwal Folklorystyczny

Święto rodem z historycznej krainy bukowińskiej na styku trzech historycznych krain. 
Kto chciałby nakarmić zmysły muzyką ludową, posmakować tradycyjnych wyrobów czy 
też skosztować wyśmienitych wypieków, zapraszamy do Lubania! Tradycyjnie w samym 
środku lata zapraszamy na święto folkloru. Barwne stroje, regionalna muzyka i przysmaki, 
które wabią miłośników żywej tradycji. Świetną atmosferę można poczuć właśnie dzięki 
biorącym udział w wydarzeniu kilkunastu zespołom. Każdego roku na lubańskim rynku 
gościmy tych, dla których pasją jest muzyka, taniec i kuchnia ludowa. Wart podkreślenia 
jest fakt, że od kilku lat na festiwal przyjeżdżają zespoły, chóry, soliści, kapele ludowe 
z coraz odleglejszych stron. Miasto Lubań gości bukowińskich artystów od 2018 roku. 
W edycji 2021 zaprezentowało się łącznie 11 zespołów: Bistrița Aurie (Ciocănești, Rumunia), 
Jaworowa Sopiłoczka (Szypińcy, Ukraina), Rozmaj (Kelmeńcy, Ukraina), Kisdorogi Székely 
Hagyományőrző Egyesület Népdalkör (Kisdorog, Węgry), Dombóvári Székelykör Szucsáva 
Dalkör (Dombóvár, Węgry), Nagymányoki Székely Kör Népdalkör (Nagymányok, Węgry), 
Jodełki (Żagań, Polska), Jutrzenka (Bolesławiec, Polska), Podgrodzianki (Raciborowice 
Górne, Polska), Dunawiec (Zbylutów, Polska), Watra – kapela (Brzeźnica, Polska) Echo 
Bukowiny (Lubań, Polska).

termin: 18-19 sierpnia (czwartek - piątek)

miejsce: Lubański Rynek

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

kontakt: 
Miejski Dom Kultury, tel.: 75 646 23 40 
e-mail: promocja@luban.pl,  
e-mail: sekretariat@kulturaluban.pl
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Gastro Miasto – smakuj Wrocław to cykliczny, letni, plenerowy festiwal kulinarny, podczas 
którego prezentuje się kilkadziesiąt restauracji, organizowane są pokazy i warsztaty 
kulinarne, koncerty i występy DJów.

Wiemy, że Wrocław można smakować nie tylko podniebieniem, ale też innymi zmysłami. 
Wiemy też, że każda potrawa najlepiej smakuje w miłym otoczeniu – w gronie rodziny, 
przyjaciół, czy znajomych, w klimatycznym miejscu, przy dźwiękach muzyki na żywo 
i przy dobrych trunkach. Chcemy zarażać naszą pasją i rozbudzić kulinarne smaki oraz 
wyobraźnię wrocławian, dlatego w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień organizujemy 
imprezę gastronomiczną, która wpisała się na stałe w kalendarze mieszkańców Wrocławia.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy, a z czasem także turyści, 
będą mogli smakować Wrocław na poziomie kulinarnym, kulturalnym, a także społecznym.

Naszym celem jest popularyzowanie wrocławskich restauracji i szefów kuchni, ciekawych 
miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako 
miejsca z ogromnym potencjałem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe 
wpisać się w kalendarz miejskich imprez (nie tylko gastronomicznych) i stworzyć stabilną, 
rozpoznawalną markę.

Gastro Miasto – smakuj Wrocław

termin: 19-21 sierpnia (piątek-niedziela)

miejsce: Browar Mieszczański (ul. Hubska 44)

organizator: Maciej Koła Consulting  
www.gastromiasto.pl

kontakt: e-mail: m.kola@gastromiasto.pl,  
tel.: 695 888 720
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Festiwal Ludowy w Małym Trójkącie

W sierpniu zapraszamy na spotkanie integracyjne zespołów folklorystycznych z rejonu 
Małego Trójkąta oraz warsztaty i prezentacje kulinarnej twórczości trójstyku. Festiwal Ludowy 
ma już swoją kilkunastoletnią tradycję. Tym razem program Polsko-Czesko-Niemieckiego 
festiwalu wzbogacony zostanie o prezentację i degustację potraw charakterystycznych 
dla tego regionu. Będzie bardzo smacznie!

termin: 20 sierpnia (sobota)

miejsce: Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku 
(Bogatynia - Markocice)

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

kontakt: Adam Żebrowski, tel.: (75) 77 25 271,  
e-mail: adam.zebrowski@bogatynia.pl
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Od kilku lat w Gminie Żmigród odbywa się Ogórkorwanie u Państwa Sznajderów. Wydarzenie 
to co roku przyciąga gości z Dolnego Śląska, jak również z całej Polski. Organizatorzy imprezy 
dbają o to, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Każdy może zrywać ogórki, które za 
darmo może zabrać ze sobą do domu, a tam wykorzystać na wiele różnych sposobów: 
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 atrakcji 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 przygotowany jest słomiany plac zabaw, 
czyli tor przeszkód z beli i snopków słomy oraz kałuża w błocie, a tuż przy polu mieści się 
prawdziwe ogórkowe spa. Wystarczy tylko nałożyć plastry ogórków na powieki, położyć się 
wygodnie na dębowej polanie wyposażonej w leżaki oraz hamaki i w pełni się zrelaksować.

Na scenie odbywają się występny lokalnych zespołów oraz konkursy.

Zapraszamy na wielkie ogórkowe świętowanie! 

Ogórkowanie u Sznajderów

termin: 20 sierpnia (sobota), godz. 12:00 – 17:00

miejsce: Karnice gmina Żmigród

organizator: Przetwórnia warzyw Gospodarstwo Rolne 
Michał Sznajder

kontakt: 
www.sznajder.agro.pl,  
e-mail: biuro@sznajder.agro.pl  
tel.: 609 630 221
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Jarmark Tkaczy Śląskich  
w Chełmsku Śląskim

Jarmark Tkaczy Śląskich to jedno z wydarzeń najmocniej wpisanych w tradycję regionu 
Dolnego Śląska. Jak co roku, rynek w Chełmsku Śląskim zapełnia się rękodzielnikami, 
wystawcami czy promotorami produktu lokalnego, jakim jest len. Jednym 
z charakterystycznych punktów Jarmarku jest barwna parada Tkaczy Śląskich, która 
wyrusza spod Domów Dwunastu Apostołów i wędruje na rynek, by zainaugurować część 
artystyczną wydarzenia – występy lokalnych zespołów, grup muzycznych, widowisko 
historyczne. Duża część stoisk prezentuje lokalne wyroby gastronomiczne, tworzone 
przez grupy ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne podmioty. Zdecydowana większość 
serwowanych przysmaków jest przygotowywana według receptur, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie.

termin: 20-21 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Rynek w Chełmsku Śląskim

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

kontakt: e-mail: kultura.lubawka2018@gmail.com
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„Dzień Placka” w Henrykowie Lubańskim jest to ponadregionalna impreza mająca na celu 
kultywowanie dziedzictwa kulinarnego, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
organizowanych na terenie Gminy Lubań. Największą atrakcją imprezy jest pokaz pieczenia 
placków, a także konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek na słodko i na 
słono. Jednocześnie, zgodnie z tradycją święta, wszyscy obecni goście oraz mieszkańcy 
wsi i okolic, mogą skosztować rozmaitych wypieków oraz spróbować innych lokalnych 
specjałów, przyrządzonych przez uczestników konkursu, którzy w tym dniu wykazują się 
niezwykłą pomysłowością i talentem kulinarnym.

„Dzień Placka” w Henrykowie Lubańskim

termin: 21 sierpnia (niedziela)

miejsce: Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim

organizator: 
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa 
Lubańskiego,  
Henryków Lubański 336A, 59-800 Lubań

kontakt: Teresa Trefler, tel.: 510 754 675,  
e-mail: teresatrefler@o2.pl
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Dożynki Gminne w Strzegomiu

Dożynki Gminne – wydarzenie z udziałem 23 Sołectw Gminy Strzegom. Uroczystości 
dożynkowe rozpoczynają się uroczystą Mszą Św. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Piękne, 
o wyszukanych konstrukcjach wieńce oraz chleby z oryginalnymi zdobieniami można 
już podziwiać podczas nabożeństwa. Na strzegomskim Rynku zespoły folklorystyczne 
prezentują ceremoniał żniwno – dożynkowy i zapraszają do wspólnej biesiady. Największym 
zainteresowaniem cieszą się stoiska Sołectw Gminy Strzegom. Pięknie ozdobione rękodziełem 
artystycznym „kuszą” zapachami i wyszukanymi potrawami, ciastami, nalewkami, sokami. 
Każda ze wsi ma swoją charakterystyczną potrawę, którą się szczyci i pieczołowicie chroni 
recepturę. W roku 2021 ze względu na pandemię większość potraw, ciast była pakowana 
w specjalnie wykonane pojemniki. Na każdym z nich była nazwa wsi oraz inne informacje 
o miejscowości. Była to zatem promocja nie tylko swoich produktów, ale też wsi i tym 
samym Miasta i Gminy Strzegom. 

termin: 21 sierpnia (niedziela)

miejsce: Rynek – Strzegom

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 
Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury,  
ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom,  
tel.: 74/649 44 05, e-mail: sck@sck.strzegom.pl
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Święto Chleba i Piernika w Jaworze ma charakter wystawienniczy i rzemieślniczy. Integruje 
międzynarodowe środowisko branżowe, tworzy i buduje pozytywne relacje pomiędzy 
producentami i konsumentami, ukazuje nowoczesne rozwiązania technologiczne 
w dziedzinie piekarstwa i cukiernictwa. Wreszcie, promuje wiodące na polskim rynku 
firmy związane z branżą piekarską i cukierniczą.

W tych sierpniowych dniach Rynek miejski zamienia się w Polską Stolicę Chleba, która 
zrzesza najlepszych polskich piekarzy i cukierników. Stają oni w szranki w konkursach na 
„Rzeźbę Piekarską”, „Piekarza i Cukiernika Roku” oraz turniej na najdłuższy piernik, który 
w roku 2019 osiągnął prawie 60 metrów. Na stoiskach prezentują się wspaniałe bochny, 
wypiekane według starych, zapomnianych często receptur, bochny na prawdziwym 
zakwasie, chleby o wyjątkowym smaku i składzie (z dynią, sezamem czy śliwką). Animacje 
piekarnicze, prowadzone przez mistrzów, pozwalają z bliska przyjrzeć się najwyższym 
umiejętnościom piekarzy i metodom ich pracy. 

Zakosztujesz tu też żywności ekologicznej i nieskażonych cywilizacją produktów, o których na 
co dzień możemy tylko pomarzyć, wspaniałych miodów, serów, nalewek i ziół. Zaprzyjaźnieni 
z miastem rękodzielnicy i rzemieślnicy prezentują swoje piękne wyroby, takie jak naczynia 
lepione z gliny, donice oraz rzeźby. Zewsząd zaś dochodzi muzyka, od folkloru, przez 
country, przez pop i rock, a to tylko przedsmak tego, co gwarantuje Święto Chleba i Piernika.

Święto Chleba i Piernika w Jaworze

termin: 26 -28 sierpnia (piątek – niedziela)

miejsce: Jawor - Rynek

organizator: Gmina Jawor, www.jawor.pl/category/ship/

kontakt: 
Leszek Światkowski, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy Zagranicznej 
w Jaworze, tel.: 605 058 103,  
e-mail: promocja@jawor.pl
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Targi Zdrowej Żywności „Zdrowie ma Smak” 
i Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego

Koniec sierpnia w Świdnicy tradycyjnie upływa pod znakiem zdrowej, ekologicznej 
żywności z regionalnych upraw i od lokalnych producentów, dla których najważniejsza 
jest tradycja, smak i naturalne składniki. Dwudniowa impreza, odbywająca się zawsze na 
zabytkowej świdnickiej starówce, to miejsce, gdzie swoje wyroby przygotowują rodzinne 
gospodarstwa rolne. Znajdą Państwo tutaj bogaty wybór miodów, wędlin, kiszonek, 
ryb, przypraw, serów, soków, olejów, win, pieczywa, owoców, warzyw i przetworów. 
Wszystkie produkty w najwyższym gatunku, których nie znajdziecie na półkach sklepowych 
popularnych dyskontów. 

Imprezie towarzyszą występy artystyczne oraz koncerty lokalnych zespołów muzycznych. 
Nowością targów od 2016 jest Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego. Świdnica jest 
miastem o bogatych tradycjach piwowarskich. To właśnie ten trunek był w średniowieczu 
największym towarem eksportowym, dzięki któremu miasto prosperowało jako jeden 
z najważniejszych ośrodków kupieckich regionu. 

Nic zatem dziwnego, że to właśnie do Świdnicy co roku zjeżdżają najbardziej uznani 
piwowarzy i producenci piwa kraftowego w Polsce. Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego 
to idealna okazja nie tylko do degustacji, ale także wymiany doświadczeń i podpatrzenia 
procesu warzenia piwa w praktyce, dzięki licznym prelekcjom i pokazom. 

termin: 26-28 sierpnia (piątek – niedziela)

miejsce: Świdnica - Rynek

organizator: 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy,  
www.powiat.swidnica.pl, 
www.facebook.com/zdrowie.ma.smak; Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-
Jaworskie” www.ks-j.pl, tel.: 790 338 855 

kontakt: 
Anna Borowska,  
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl, 
tel.: 691 473 303, (74) 85 00 467
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Organizatorem Festiwalu Mąki w Siedlimowicach jest Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie przy współpracy z właścicielami zabytkowego młyna w Siedlimowicach – 
państwa Iwony i Witolda Markiewicz. Najważniejszym punktem święta jest konkurs na 
najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”, do którego zgłaszać się mogą wszyscy 
amatorsko zajmujący się wypiekiem chleba. Ponadto na festiwalowych gości czekają 
specjały przygotowane przez lokalnych i regionalnych pasjonatów zdrowego jedzenia. 
W programie imprezy jest także zwiedzanie zabytkowego młyna, koncerty zespołów, 
warsztaty, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W 2021r. w Siedlimowicach 
już po raz 5 odbył się Festiwal Mąki. 

Festiwal Mąki w Siedlimowicach

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Zabytkowy Młyn w Siedlimowicach

organizator: 
Gmina Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu 
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl)

kontakt: 

tel.: (74) 85 80 753, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl  
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna 
Siedlimowice, prezes: Iwona Markiewicz,  
e-mail: mlynsiedlimowice@wp.pl,  
tel.: (74) 85 04 812



66         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Święto Mleka i Przedsiębiorczości

Lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, zdrowe i smaczne produkty, 
sudecka wieś wczoraj i dziś, a przede wszystkim doskonała zabawa dla wszystkich pokoleń 
to tylko niektóre z atrakcji, które w ostatnią sobotę sierpnia zaoferuje kamiennogórskie 
Święto Mleka i Przedsiębiorczości. To dzień świetnej zabawy, wypełniony smakiem 
i aromatem regionalnych produktów, liczne degustacje, pokazy kulinarne i serowarskie, 
smażenie jajecznicy z 4000 jaj, stoiska z rękodziełem i produktami ekologicznymi oraz 
liczne konkursy za nagrodami.

Na scenie pojawią się zespoły ludowe i młodzieżowe, nie zabraknie też gwiazdy wieczoru.

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew) 
w Kamiennej Górze

organizator: 
Powiat Kamiennogórski (www.kamienna-gora.pl)  
oraz Spółdzielnia Mleczarska Kamos 
(www.kamos.pl)

kontakt: 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze,  
ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra,  
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Edyta Drzewiecka 
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl,  
Justyna Kędzierska  
e-mail: justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl,  
tel.: 75 645 01 26
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Rozgrywki w palanta przedstawiają Panie z KGW powiatu lwóweckiego nie tylko jako 
znakomite gospodynie, lecz również jako osoby, które prowadzą aktywny i zdrowy 
tryb życia. Gra w palanta, niegdyś bardzo popularna gra zespołowa, obecnie odchodzi 
w zapomnienie. W ten sposób chcemy naszym najmłodszym mieszkańcom okazać 
uroki tej wspaniałej dyscypliny sportowej oraz uratować ją od całkowitego zapomnienia. 
W rozgrywkach każde Koło wystawia swoją dziesięcioosobową drużynę tj. członków 
danego Koła. Uczestnicy otrzymują puchary oraz dyplomy. Oczywiście są również nagrody 
za uczestnictwo. Następnie jest wspólna biesiada przy słowiańskiej muzyce, gdzie można 
skosztować pieczonego prosiaka oraz tradycyjnych dań słowiańskich. Impreza cieszy się 
ogromną popularnością zarówno wśród Kół jak i mieszkańców, którzy dzielnie im kibicują. 
Wspólna zabawa, integracja i miło spędzony czas na świeżym powietrzu pozostaje na 
długo w wspomnieniach.

Powiatowe Zawody  
Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Boisko przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach, 
59-600 Lwówek Śląski

organizator: 
Stowarzyszenie Białogórzanie wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Kotlisk  
i Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Ekosłowianki” 
z Rakowic Wielkich.

kontakt: Stefania Wróblewska tel.: 513 442 843  
e-mail: bialogorzanie2020@wp.pl
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XV Biesiada Ziemniaczana  
pod Mniszkiem

Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem to impreza plenerowa o charakterze festynu 
rodzinnego, w której głównym punktem jest otwarty konkurs na najlepszą potrawę 
ziemniaczaną. Impreza będzie miała zasięg powiatowy. W konkursie przyznawane będą 
nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna to Statuetka Mistrza Potrawy Ziemniaczanej. 
Wykonane w konkursie potrawy degustowane będą przez uczestników imprezy. Imprezie 
towarzyszyć będą występy estradowe, w tym: biesiada z piosenką, blok artystyczny dla 
dzieci oraz wiele innych atrakcji.

termin: 27-28 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Filia nr 4 „Witold”,  
ul. Traugutta 12g, Boguszów-Gorce

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

kontakt: e-mail: m.danczak@mbp-ck.pl, tel.: 691 386 049, 
dyrektor MBP-CK Marek Dańczak
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W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do Dzierżoniowa na Jarmark Pszczelarski Polsko-
Czeskie Miodobranie. W centrum miasta można będzie znaleźć wiele rodzajów i odmian 
złotego pszczelego wyrobu, sprzęt pszczelarski, kosmetyki na bazie miodu, świece i wyroby 
rzemiosła artystycznego. Na rynku staną kramy z wikliną, biżuterią, ceramiką, ozdobami 
szklanymi i innymi wyrobami ludzkich rąk i talentu. Będzie to również znakomita okazja 
do poznania ludowej kultury Polski i innych krajów. Na Miodobraniu występują bowiem 
ludowe zespoły z różnych stron świata. Przyjdź, popatrz, posłuchaj, skosztuj miodu... 
Leżący u stóp Gór Sowich Dzierżoniów przywita cię nie tylko wspaniałymi widokami 
gór na horyzoncie, ale także stylowymi restauracjami, gościnnymi hotelami i ciekawymi 
zabytkami. Miasto posiada bowiem bogatą historię, a pamiątki z przeszłości znajdujące 
się na jego terenie sięgają czasów Piastów i Habsburgów.

Jarmark Pszczelarski  
Polsko-Czeskie Miodobranie

termin: 27-28 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Dzierżoniów, Rynek i ulice przyległe

organizator: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, www.dok.pl 
i miasto Dzierżoniów www.dzierzoniow.pl

kontakt: 
dyrektor DOK-u Krzysztof Tokarski 
Biuro Promocji, tel. (74) 645 04 01,  
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl
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Festiwal Produktu Lokalnego i Rzemiosła 
Dawnego w gminie Kłodzko

Podczas Festiwal Produktu Lokalnego i Rzemiosła Dawnego odbędzie się realizacja 
warsztatów artystycznych i rzemieślniczych. Podczas imprezy zostanie utworzona wioska 
ginących zawodów oraz stoiska produktów lokalnych z pogranicza polsko-czeskiego. 
Odbędą się pokazy rzemieślnicze, ginących zawodów. Będzie można skosztować i zakupić 
produkty lokalne zarówno z Polski jak i z Czech.

termin: 28 sierpnia (niedziela)

miejsce: informacja u organizatora

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy 
Kłodzko 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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Działoszyn w sierpniu zmienia się w średniowieczną osadę, a jej mieszkańcy przywdziewają 
własnoręcznie stworzone stroje, zachęcając do wspólnego biesiadowania. Cykliczny festyn 
kulturalno – rekreacyjny organizowany jest w dzień święta patrona parafii. Impreza każdego 
roku gromadzi coraz więcej przyjezdnych oraz wystawców rękodzieła.

Podczas jarmarku odbywają się warsztaty: tkackie, lepienia z gliny, młynopiekarskie, 
wikliniarskie. Jedną z oczekiwanych atrakcji są konkursy na najlepsze ciasto z owocami 
i najciekawszy smak domowej nalewki. Dla najmłodszych organizatorzy zapewniają 
historyczny plac zabaw oraz gry zręcznościowe. Czas umilają występy młodych talentów 
oraz wokalnych zespołów ludowych. Na głodnych czekają kramy ze swojskim, regionalnym 
jadłem oraz najlepsza golonka z Działoszyna. Serdecznie zapraszamy!

Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie

termin: 28 sierpnia (niedziela)

miejsce: centrum Działoszyna

organizator: 
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn,  
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

kontakt: Barbara Hytra tel.: 512 286 688,  
e-mail: basia232@o2.pl
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„Polsko-Czeski festiwal  
smaków pogranicza”

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią oryginalność, zdrowie i tradycję.

Oprócz unoszących się nad Kotliną Jeleniogórską zapachów z pogranicza polsko-czeskiego 
będzie można degustować powstałe dania podczas pokazów kulinarnych kuchni polskiej 
i czeskiej oraz wziąć udział w polsko-czeskich warsztatach piwowarskich. Odbędą się quizy 
kulinarne oraz konkursy. 

Zapraszamy odwiedzających do obejrzenia pokazów gastronomicznych, degustacji potraw 
i ich zakupu oraz do dobrej zabawy. Producentów z Polski i Republiki Czeskiej produkujących 
regionalne produkty spożywcze do prezentacji swoich wyrobów. Od miodów, serów, 
wędlin, przetworów z dzikich roślin, nalewek ziołowych. Wystawie będą towarzyszyć 
również pokazy kulinarne, warsztaty piwowarskie, konkursy, warsztaty i animacje dla dzieci.

termin: sierpień (informacja u organizatora)

miejsce: Jelenia Góra/ Powiat Karkonoski

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

kontakt: tel.: (75) 752 75 00, fax: (75) 752 27 94,  
e-mail: biuro@karr.pl
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Pokaz mody średniowiecznej, tańce dworskie, walki wojów i rycerzy, słowiańska kuchnia, 
gry i zabawy historyczne. Na wszystkich miłośników historii mnóstwo atrakcji czeka na 
Jarmarku „Spotkanie ze średniowieczem, czyli powrót do przeszłości”, który odbywa się 
każdego roku w Wierzbnej. Organizatorami „Spotkania ze średniowieczem” są Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego 
oraz DUX i Przyjaciele.

Jarmark Średniowieczny w Wierzbnej

termin: sierpień (informacja u organizatora)

miejsce: Gmina Żarów, Wierzbna  
– teren pałacu pocysterskiego

organizator: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl),

kontakt: 
tel.: (74) 858 07 53, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl  
oraz Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa 
Tradycyjnego oraz DUX i Przyjaciele
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Święto Ziemniaka w Piszkowicach

Święto Ziemniaka to impreza, podczas której można skosztować potraw zrobionych 
z ziemniaka. Podczas święta Ziemniaka odbędą się konkursy związane z ziemniakami oraz 
liczne atrakcje dla dzieci i starszych. Impreza ma na celu integrację społeczności lokalnej 
i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, a w ciągu następnych stuleci 
stał się jednym z podstawowych składników jadłospisu na całym świecie.

termin: 3 września (sobota)

miejsce: Piszkowice

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Piszkowice

kontakt: Aleksandra Kula, tel.: 515 072 677
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Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie ma charakter targów, połączonych z pokazami               
i występami scenicznymi. Pozwala zaprezentować się lokalnym wytwórcom, przedsiębiorcom, 
artystom i działaczom. Przyczynia się do integracji wspomnianych środowisk oraz promocji 
wytwarzanych przez nich wyrobów. Podczas Jarmarku odbywa się cyklicznie organizowany 
konkurs o tytuł najlepszego produktu. W kategorii „Gastronomia i produkt spożywczy”, 
prezentowane są smakowite potrawy regionalne, robione z tradycyjnych produktów. W tej 
kategorii mocno zaangażowane są Koła Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gastronomiczną, a także inni mieszkańcy Powiatu. Przygotowane pyszne 
dania ocenia nie tylko kapituła konkursowa, ale również uczestnicy Jarmarku. W imprezie 
chętnie uczestniczą nie tylko mieszkańcy Powiatu, ale również goście z poza jego granic. 
W tym roku odbędzie się XI edycja Jarmarku Produktu Lokalnego. Serdecznie zapraszamy.

Jarmark Produktu  
Lokalnego w Strzelinie

termin: 3 września (sobota)

miejsce: Strzelin

organizator: 
Starostwo Powiatowe w Strzelinie 
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz gminami

kontakt: 
Wydział Inwestycji i Promocji,  
Starostwo Powiatowe w Strzelinie  
tel.: (71) 392 30 16 (wew. 44) 
e-mail: promocja@powiatstrzelinski.pl
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Festiwal Kultury Wsi Polskiej

Festiwal Kultury Wsi Polskiej nawiązuje do tradycji ludowej i piękna polskiej 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 stoiska 
pełnych rękodzieła ludowego. W programie liczne konkursy, warsztaty folklorystyczne, 
występy zespołów ludowych z regionu oraz atrakcje dla najmłodszych.

termin: 4 września (niedziela)

miejsce: teren sportowo- rekreacyjny w Wądrożu 
Wielkim

organizator: 
Gmina Wądroże Wielkie, www.wadrozewielkie.
pl oraz Centrum Biblioteczno – kulturalne 
w Wądrożu Wielkim www.wadrozewielkie.
naszabiblioteka.com

kontakt: 
Małgorzata Lipińska tel.: (76) 887 43 23,  
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl,  
Sandra Węglarz tel.: (76) 887 47 38,  
e-mail: cbk@wadrozewielkie.pl
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10 września w Bierkowicach, gmina Kłodzko odbędzie się Festiwal Kapusty. Podczas 
imprezy będzie można skosztować potraw sporządzonych z kapustą w różnej postaci. Nie 
zabraknie pierogów, gołąbków, bigosu, soku z kapusty. Kapusta ma szerokie zastosowanie 
w kuchni polskiej i posiada wiele niezbędnych dla organizmu witamin.

Podczas imprezy odbędą się liczne konkursy. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.

Festiwal Kapusty w Bierkowicach

termin: 10 września (sobota)

miejsce: Bierkowice

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Bierkowice, Rada 
Sołecka Bierkowic, Sołtys Bierkowic

kontakt: Zofia Czajka tel.: 669 336 356
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Święto piernika i ziół wszelkich

Otwarte wydarzenie plenerowe, organizowane rok-rocznie w Parku Miejskim w Bielawie. 
Impreza cieszy się dużym uznaniem ze względu na jej tematykę i lokalizację w zabytkowej 
przestrzeni Parku Miejskiego. Wydarzeniu towarzyszy konkurs na najładniejszy 
i najsmaczniejszy wypiek z ciasta piernikowego oraz konkurs dla lokalnych piekarni na 
najładniejszy wypiek dożynkowy. W 2022 r. w tytule imprezy dodajemy zioła, jako element 
niezbędny w każdej kuchni. W ramach wydarzenia odbędą się Regionalne Targi Rarytasów, 
podczas których będzie można nabyć różne produkty z regionu Dolnego Śląska min. 
sery, wina, miody a przede wszystkim zioła, herbaty i przyprawy. Wydarzenie połączone 
z występami amatorskich grup artystycznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sztuki w Bielawie.

termin: 10 września (sobota)

miejsce: Bielawa, Park Miejski

organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, 
www.mokisbielawa.pl i Miasto Bielawa  
www.um.bielawa.pl

kontakt: 
tel.: (74) 833 74 04  
e-mail: jarek@mokisbielawa.pl, 
p. Jarosław Florczak
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Obchody Dni Karpia to wyjątkowy czas w Dolinie Baryczy. Od pierwszych dni września 
zaczyna obfitować w moc atrakcji, z których można korzystać do późnej jesieni. Największą, 
plenerową imprezą cyklu Dni Karpia jest KarpFEST Festiwal Karpia Milickiego 2022. 
Wydarzenie to ma ponad 20 letnią tradycję i cieszy się dużą popularnością wśród 
turystów i mieszkańców Ziemi Milickiej. W roku 2022 festiwal wraca po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią. Zaplanowano dwudniową fiestę przy muzyce 
polskich artystów sceny muzycznej: happysad, Elektryczne Gitary czy Sound and Grace.  
Na scenie zaprezentują się również lokalne zespoły takie jak Labirytm, Milicka Orkiestra Dęta 
i Nowowmowa. Tradycyjnie, jak co roku odbędzie się także jarmark produktów lokalnych 
i rękodzieła. Planowane są także pokazy kulinarne gdzie zaprezentowany zostanie król 
Stawów Milickich – karp. Wydarzenie obfitować będzie w moc atrakcji dla dzieci i młodzieży. 

KarpFEST Festiwal  
Karpia Milickiego 2022

termin: 10-11 września (sobota – niedziela)

miejsce: Milicz, teren przy kąpielisku Karłów

organizator: 
Ośrodek Kultury w Miliczu www.kultura-
milicz.pl, Gmina Milicz, www.milicz.pl,  
OSiR Milicz www.osirmilicz.pl

kontakt: 
Koordynator wydarzenia –  
Magdalena Bolińska,  
e-mail: m.bolinska@kultura-milicz.pl,  
tel.: 504 956 082
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Konkurs Nasze Kulinarne  
Dziedzictwo Smaki Regionów

Dnia 11 września podczas dożynek wojewódzkich w Udaninie odbędzie się konkurs Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” ma na celu identyfikację i dokumentację lokalnych i regionalnych wyrobów, 
osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami 
i według tych samych receptur. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach: produktów 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów. Podczas konkursu 
będzie można skosztować i zakupić dolnośląskie produkty z wieloletnią tradycją. 

Serdecznie zapraszamy na Dolnośląskie Święto Plonów!

termin: 11 września (niedziela)

miejsce: Udanin

organizator: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, współorganizator:  
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

kontakt: Wydział Obszarów Wiejskich tel.: (71) 776 93 50 
e-mail: dziedzictwo.kulinarne@umwd.pl
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Kiszka ziemniaczana, kartacze, kartoflanka, pyzy ziemniaczane, placki ziemniaczane to 
tylko niektóre potrawy serwowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bratkowa podczas 
festynu „Dzień Ziemniaka”. Cykliczna impreza gromadzi mieszkańców powiatu, chcących 
spróbować ziemniaczanych przysmaków. Imprezie towarzyszą również liczne atrakcje dla 
dzieci oraz oprawa muzyczna.

„Dzień Ziemniaka w Bratkowie”

termin: 17 września (sobota)

miejsce: Bratków 3 – u sołtysa

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowie,  
Rada Sołecka

kontakt: Marian Nieradka, tel..: 502 539 892,  
e-mail: mariannieradka@wp.pl



82         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Dożynki Gminne w Starej Łomnicy

Festyn kulturalno – rekreacyjny odbywający się w Gminie Bystrzyca Kłodzka jest doskonałą 
okazją do spotkań i prezentacji zespołów folklorystycznych i artystycznych. Istotnym 
elementem imprezy są prezentacje polskich tradycji przez Koła Gospodyń Wiejskich, 
wystawców rękodzieła artystycznego, wytwórców produktów regionalnych oraz 
wyrobów rzemieślniczych.

termin: 18 września (niedziela)

miejsce: Stara Łomnica, boisko

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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Warsztaty sztuki słoikowej, degustacja przetworów i stoiska z pysznymi, regionalnymi 
specjałami zamkniętymi w słoikach – to tylko część atrakcji, jakie czekają na gości 
„Festiwalu Słoików”.

Po raz pierwszy impreza odbyła się w 2018 r. w Mościsku. Zaprezentowały się tam koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i lokalni producenci z regionu Gór Sowich oraz 
zaprzyjaźnionych miejscowości w Czechach. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach 
projektu „Aktywni przyjaciele z polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego  
ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Zainteresowanie festiwalem spowodowało, że to wyjątkowe przedsięwzięcie już na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez kulinarnych naszego regionu.

Festiwal Słoików w gminie Dzierżoniów

termin: wrzesień (informacja u organizatora)

miejsce: 
teren 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 
współorganizator: Biblioteka Publiczna Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława Reymonta 
www.bibliotekamoscisko.pl

kontakt: 

Kamila Kossowska-Juszczyk,  
e-mail: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl,  
tel.: (74) 832 56 82; Maria Tyszer  
e-mail: m.tyszer@ug.dzierzoniow.pl,  
tel.: (74) 832 56 81
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Kulinarny Powiat Wrocławski

Celem imprezy jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych 
gospodarstw domowych na terenie powiatu wrocławskiego, promocja tradycji kulinarnych 
pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W konkursie mogą brać udział 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, stowarzyszenia i inne podmioty działające na rzecz 
obszarów wiejskich zarejestrowane lub działające na terenie powiatu wrocławskiego oraz 
osoby indywidualne zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego. Trzy dotychczasowe 
edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak 
i gości, na których czekał bogaty zasób atrakcji oraz tradycyjnych, często unikalnych 
receptur i lokalnych produktów. 

termin: wrzesień (informacja u organizatora)

miejsce: jedna z gmin Powiatu Wrocławskiego

organizator: Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego, 
Powiat Wrocławski, www.powiatwroclawski.pl

kontakt: Anna Wojtysiak, tel.: (71) 722 20 00,  
e-mail: promocja@powiatwroclawski.pl
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Ziemniak potocznie zwany kartoflem na stałe zagościł w Gminie Rudna, w miejscowości 
Olszany, gdzie corocznie odbywa się Święto Pieczonego Ziemniaka.

W 2022 r. we wrześniu odbędzie się IV edycja tego wydarzenia, podczas którego organizatorzy 
zadbają aby na scenie pojawiły się lokalne grupy artystyczne, mnóstwo zabaw i konkursów 
oraz animacji dla dzieci. Corocznie odbywa się konkurs kulinarny na „najsmaczniejszą potrawę 
z ziemniaka”. Olszańskie Święto Ziemniaka to dzień wesoły, pełen spotkań i integracji oraz 
obfitych, ziemniaczanych degustacji.   

Święto Pieczonego Ziemniaka  
w gminie Rudna

termin: wrzesień (informacja u organizatora)

miejsce: Olszany gmina Rudna

organizator: 
Sołectwo Olszany przy wsparciu Wójta Gminy 
Rudna Pana Adriana Wołkowskiego oraz 
Centrum Kultury Gminy Rudna

kontakt: tel.: (76) 74 92 110,  
e-mail: sekretariat@rudna.pl
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Tysiące produktów. Setki smaków. Serce regionu w jednym miejscu. Podczas jednodniowej, 
plenerowej wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” 
zaprezentowane zostanie rzemiosło transgranicznego regionu i rękodzieło (np. szklarskie, 
biżuteryjne, odzieżowe, dziewiarskie, ceramika, tekstylia, wyroby z drewna i inne wyroby 
rękodzielnicze, spożywcze produkty regionalne). Dzięki prezentacjom odwiedzający 
zapoznają się z tradycyjnymi rzemiosłami pogranicza, które dziś już przestały istnieć albo 
które istnieją w bardzo ograniczonym stopniu i nie są łatwe do zobaczenia. Odbędą się 
pokazy rzemiosła, a także warsztaty rękodzielnicze. Występy regionalnych zespołów 
muzycznych z Polski i z Czech oraz amatorskie pokazy artystyczne. Podczas Wystawy dla 
wystawców, którzy się zgłoszą, zostanie przeprowadzony konkurs na „Karkonoski Produkt 
Spożywczy” i „Najciekawszy produkt Regionalny”, jego zwieńczeniem jest przyznanie 
statuetek „Jelonka Karkonoskiego”.

Wystawa Produktów Regionalnych  
„Wyprodukowano pod Śnieżką”

termin: wrzesień (informacja u organizatora)

miejsce: Jelenia Góra/Powiat Karkonoski 

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

kontakt: tel.: (75) 752 75 00, fax: (75) 752 27 94,  
e-mail: biuro@karr.pl
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Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka

W trakcie imprezy uczestnicy dowiadują się o zwyczajach związanych z wykopkami. 
Mówimy o „dokopkach”, przybliżamy regionalne nazwy ziemniaka, na przykład: grula, perka 
czy też barabola. Poznajemy smaki przeróżnych potraw ziemniaczanych: zapomnianej 
już kartoflanki, pierogów ziemniaczanych, czy wschodniego „żarko-je”. Urozmaiceniem 
imprezy są konkursy, oczywiście z ziemniakiem w roli głównej!

termin: 1 października (sobota)

miejsce: 
Gmina Pęcław (Święto odbywa się co roku 
w innej miejscowości w Gminie,  
zostanie ona ustalona w późniejszym terminie)

organizator: 
Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce  
oraz sołectwo, w którym organizowane  
będzie wydarzenie

kontakt: tel.: 887 037 617
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Po raz siedemnasty święto chleba zagości w Działoszynie. Ideą tej imprezy jest uszanowanie 
pracy rolnika oraz chleba, który dosłownie i symbolicznie stanowi podstawę niezbędną 
do przeżycia każdego z nas. Święto chleba przybliża bogatą tradycję piekarnictwa. 
Tego dnia swoje wyroby prezentują okoliczne piekarnie, wśród nich m.in. piekarnia 
Działoszyn. Podczas imprezy odbędzie się degustacja wypieków oraz lokalnych przysmaków 
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich. Zgromadzonym smakoszom towarzyszą 
występy zespołów ludowych.

Święto chleba w Działoszynie

termin: 1 października (sobota)

miejsce: świetlica wiejska w Działoszynie

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie

kontakt: Irena Siemiernik, tel.: 669 889 619,  
e-mail: irenawlos@gmail.com
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Święto Dyni im. Mikołaja  
Nowosada w Wierzbnej

To najbardziej pomarańczowe święto w naszej gminie. Jedną z ważniejszych części 
Święta Dyni im. Mikołaja Nowosada jest konkurs na najcięższą dynię. Dla najmłodszych 
uczestników dyniowego święta przygotowywanych jest wiele atrakcji: malowanie dyni 
ekowarsztaty, ekobiżuteria, sadzenie krokusów i tulipanów, przejażdżki kucykami. Dorośli 
mogą posmakować dyniowych potraw, a dla koneserów browaru przygotowujemy dyniowe 
piwo. Miłośnicy historii mogą również wysłuchać prelekcji historycznej przygotowanej 
przez archeologa i historyka Bogdana Muchy. Stoiska przygotowane każdego roku przez 
Electrolux Poland, KGW i OSP Wierzbna tłumnie przyciągają uczestników święta dyni. 
Na zwycięzców dyniowych konkursów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez 
Electrolux Poland, SmartWork, AMS Świdnica.

termin: 1 października (sobota)

miejsce: Wierzbna – teren przy Skałce

organizator: 

Gmina Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu 
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl). Partnerami święta 
są również: Rada Sołecka Wierzbna, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie DR 
Wierzbna, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbna.

kontakt: tel.: 74 85 80 753, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Wielkie SERwowanie to wydarzenie, które wpisało się w kalendarz imprez Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Serowarów 
Farmerskich i Zagrodowych. Podczas Targu Sera odwiedzający mogą próbować 
i kupować sery oraz produkty mleczne wytwarzane przez serowarów z całej Polski. 
Prócz niepowtarzalnych wyrobów z mleka krowiego, koziego i owczego na targu nie 
brakuje lokalnych produktów wysokiej jakości takich jak przetwory owocowe i warzywne, 
dolnośląskie wina, produkty pszczele, octy winne i wiele innych. Atrakcją są warsztaty dla 
dzieci oraz pokazy kulinarne wraz z prelekcjami na temat żywności wysokiej jakości. Nie 
brakuje również konkursów. 

Targ Wielkie SERwowanie

termin: 2 październik (niedziela)

miejsce: 
teren zielony przy Dolnośląskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  
ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu we Wrocławiu  
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

kontakt: 
Izabela Michniewicz – kierownik Działu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
tel.: (71) 339 86 56 (w.150)  
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl
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Żmigrodzki Festiwal Karpia  
i Lasu „Karp w Lesie”

Wspaniałe dania, lokalni producenci, atrakcje, animacje, konkursy, występy, malownicza 
Dolina Baryczy, bogata oferta nadleśnictw oraz… karp żmigrodzki w roli głównej! Jest to 
oferta Festiwalu Karpia i Lasu „Karp w Lesie” 2 października 2022 w Rudzie Żmigrodzkiej. 
Podczas festiwalu odbędzie się konkurs kulinarny dla wszystkich, których pasją jest gotowanie. 
Karpia jemy za rzadko, zazwyczaj raz do roku. To wielka szkoda, bo dzięki wartościom 
odżywczym, karp korzystnie wpływa na zdrowie. Jedzony regularnie poprawia pracę 
serca i pamięć, a nawet wpływa na zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza ryzyko 
udaru mózgu i... zawału serca. Z tego też względu powinniśmy jak najczęściej chwytać 
karpia i delektować się jego smakiem…

termin: 2 październik (niedziela)

miejsce: Ruda Żmigrodzka, teren przy świetlicy wiejskiej

organizator: 

Gmina Żmigród – www.zmigrod.com.pl/ 
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie  
– www.zpk-zmigrod.eu/ 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród - 
http://www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl/

kontakt: 
Marta Lewandowska – kierownik Gminnego 
Centrum Informacji tel.: (71) 385 27 58,  
e-mail: gci-zmigrod@o2.pl
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„Z ko(t)ła Gospodyni” – impreza kulinarna 
skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w wyznaczonym 
miejscu i terminie. Koła Gospodyń Wiejskic mają za zadanie przygotować swoje popisowe 
dania oraz pięknie zaaranżować swoje stoisko „stół gospodyni”. Podczas imprezy wodzirej 
przeprowadza konkursy tematyczne w sposób bardzo wesoły i żartobliwy. Konkurencje 
dotyczą kulinariów i wiedzy ogólnej, niektóre testują tak zwaną sprawność i zwinność np. 
obieranie warzyw na czas. Kolejną atrakcją wydarzenia są występy sceniczne, prezentowane 
przez zaproszone zespoły folkowe. Hitem imprezy okazało się pieczenie kiełbasek przy 
ognisku, rozpalanym wieczorem i tańce przy muzyce na żywo. W takcie imprezy Organizator 
częstuje ciastem, kawą, herbatą oraz zimnymi napojami, dodatkowo serwuje ciepły posiłek. 
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w formie bonów do wykorzystania 
w sklepach AGD. Zwycięża jedno Koła Gospodyń Wiejskic, natomiast pozostałe otrzymują 
bony niższej wartości, również na realizację zakupów. Patronem imprezy jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Strzelin.

termin: 9 październik (niedziela)

miejsce: 
Biały Kościół – miejscowość w Gminie Strzelin 
(W 2021 roku odbyła się pierwsza edycja 
imprezy i wygrało KGW z Białego Kościoła  
więc u nich odbędzie się kolejna edycja)

organizator: 
Strzeliński Ośrodek Kultury  
ul. Mickiewicza 2, 57-100 Strzelin,  
kulturastrzelin.pl

kontakt: 
tel.: (71) 392 15 43, kom..: 508 336 583,  
e-mail: kultura@strzelin.pl Sylwia Korczyńska – 
p.o. Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury
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Wydarzenie organizowane z myślą o seniorach z terenu Gminy Świdnica, łączących oprawę 
artystyczną, przygotowaną przez lokalne zespoły muzyczno-taneczne oraz zaproszonych 
gości, znanych osobistości, a także wycieczek terenowych oraz wspólnego gotowania 
z gościnnym udziałem popularnego i uznanego szefa kuchni, który do swoich potraw 
wykorzystywać będzie produkty charakterystyczne dla naszego regionu.

Senioriada

termin: październik (informacja u organizatora)

miejsce: jeszcze nieustalone, prawdopodobnie 
Grodziszcze gmina Świdnica

organizator: 

Gmina Świdnica, Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek pomocy 
Społecznej, Sołectwo (w zależności od 
miejscowości w której organizowane 
będzie wydarzenie)

kontakt: 
Justyna Sara-Hryncyszyn,  
e-mail: jsarah@goksir.swidnica.pl,  
tel.: (74) 852 02 74 (wew. 313)
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Święto Niepodległości i XI Bieg Gęsi

11 listopada w gminie Jerzmanowa to święto pełne wrażeń i gościnności. Zainicjowane 
w 2012 roku wydarzenie pn. „Święto Niepodległości i Bieg Gęsi” z roku na rok wzbudza 
niesłabnące zainteresowanie i przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Dla wielu, oprócz 
organizowanych tego dnia biegów i koncertów, największe znaczenie ma Niepodległościowa 
Uczta, przygotowywana przez 12 sołectw gminy Jerzmanowa i Koła Gospodyń Wiejskich. Zgodnie 
z porzekadłem „Najlepsza gęsina na św. Marcina” każdy uczestnik delektuje się smakołykami 
w oryginalnej odsłonie i mistrzowskim wydaniu. Pomimo, że gmina Jerzmanowa nie słynie 
z chowu gęsi to zainicjowane przed 11 laty święto kulinarne ma dziś ogromny wymiar. Poprzez 
sołeckie prezentacje kulinarne przyciągające wielu mieszkańców, nie tylko z regionu ale także 
z okręgu będącego gęsią potęgą XIX-wiecznej Polski tj. z Wielkopolski to właśnie dolnośląska 
gmina Jerzmanowa z Zagłębia Miedziowego utożsamiana jest ze świętem „drobiowej królowej 
gospodarstw”. Każdy kto do tej pory odwiedził jerzmanowskie Święto Niepodległości mógł 
degustować gęsinę w wielorakich smakach i postaciach: pieczoną, faszerowaną, gęsie podroby, 
bigos, sałatki, pierogi, w tym gęś na słodko lub wytrawnie. Wszystko inspirowane często przepisami 
kuchni staropolskiej. Gospodynie gminy Jerzmanowa wiedzą jak obchodzić się z delikatnym 
mięsem gęsi i odpowiednio przygotować potrawę by rozpływała się w ustach, chętnie dzielą 
się tajnikami własnych przepisów. Na uginających się od potraw stołach nie brakuje także 
słodkich rogali marcińskich wypiekanych na różne sposoby, własnej roboty nalewek i bogactw 
lokalnych spiżarni. Impreza to celebrowanie polskiej kuchni i podtrzymywanie tradycji. Kto raz 
przybywa na nasze święto już zawsze tu powraca.

termin: 11 listopada (piątek)

miejsce: 
Jerzmanowa, Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Jerzmanowej, Stodoła Kultury  
ul. Obiszowska 4A, 67-222 Jerzmanowa

organizator: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej; 
www.gckjerzmanowa.pl

kontakt: Anna Stec, tel.: (76) 831 21 11,  
e-mail: a.stec@gckjerzmanowa.pl
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Lubawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Lubawski Jarmark Bożonarodzeniowy to wyjątkowe wydarzenie, które wpisało się na stałe 
w kalendarz lubawczan. Bajkowe ozdoby Rynku, oryginalne świąteczne dania i napoje 
oraz mnóstwo innych atrakcji przyciągają do Lubawki znaczną ilość osób z regionu oraz 
sąsiedniej Republiki Czeskiej. Wśród wystawców duża część sprzedaje własne wyroby 
gastronomiczne – tradycyjne świąteczne dania, różnorodne ciasta, przyprawy czy sery 
– wśród wystawców są również rękodzielnicy z Republiki Czeskiej, a w swojej historii 
gościliśmy także stoiska holenderskie, litewskie czy niemieckie. Jarmark to również część 
artystyczna, podczas której prezentują się zespoły i grupy muzyczne z regionu i nie tylko. 

termin: 3 – 4 grudnia (sobota – niedziela)

miejsce: Rynek w Lubawce (Plac Wolności)

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Lubawce

kontakt: e-mail: kultura.lubawka2018@gmail.com
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Festiwal Dobrych Życzeń to cykliczna impreza powstała z inicjatywy stowarzyszenia 
„Lepsze jutro, twórzmy dziś”. Spotkanie jest okazją do złożenia sobie życzeń – tu każdy 
może zabrać głos, by podzielić się swoim doświadczeniem z minionego roku, dobrym 
słowem, życzeniami o szczególnej mocy, płynącymi prosto z serca.

Wydarzeniu towarzyszy jarmark bożonarodzeniowy, a wieczorem wyjątkowo miły koncert, 
który rozgrzewa ludzi od wewnątrz. Zgodnie twierdzimy, że udział w wydarzeniu to 
najpiękniejsze co możemy sobie podarować w okresie przedświątecznym – to chwila 
zatrzymania, refleksji, bycia ze sobą wśród słów i melodii, które mają wielką moc.

Wydarzeniu towarzyszą konkursy ogłaszane wcześniej:

� na kartkę bożonarodzeniową;
� na najpiękniejsze życzenia;
� na najlepsze świąteczne ciasto.

Festiwal Dobrych Życzeń

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach,  
ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

organizator: 

Stowarzyszenie „Lepsze jutro,  
twórzmy dziś”, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w Gaworzycach 
Facebook: https://www.facebook.com/
lepszejutrotworzmydzis 
www.gaworzyce.com.pl,  
www.gokibgaworzyce.pl

kontakt: Joanna Brodowska – tel.: (76) 831 62 85 (w. 34),  
e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl
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Targi Bożonarodzeniowe w Wińsku

Targi Bożonarodzeniowe to impreza cykliczna odbywająca się raz w roku w okresie 
przedświątecznym. Podczas targów, uczestnicy mogą kupić wszelkiego rodzaju ozdoby 
świąteczne, prezenty oraz rękodzieła. Dodatkowo można zakupić słodkości, ciasta oraz wyroby 
lokalne. Goście w wolnej chwili mogą uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej 
przez pracowników Ośrodka Kultury oraz zaproszonych artystów i szkoły.

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Wińsko, Piłsudskiego 42,  
56-160 Gminny Ośrodek Kultury

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku,  
www.gokwinsko.naszgok.pl

kontakt: tel.: (71) 389 81 36,  
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków to impreza, która – jak żadna inna – wprowadza 
nas w klimat nadchodzących świąt pod względem smaków, zapachów i atmosfery.  
Jej celem jest przekazywanie dawnych świątecznych tradycji, zwłaszcza tych kulinarnych. 
Kolejny raz organizacje wiejskie, goście z Republiki Czeskiej oraz zaprzyjaźnieni polscy 
partnerzy zgromadzą się przy wspólnym stole wigilijnym aby zaprezentować tradycyjne 
potrawy swojego regionu. Ale święta to nie tylko kuchnia – to także kolęda, pastorałka, jak 
i piosenka świąteczna, które budują tę niepowtarzalną atmosferę. Na Jarmarku usłyszymy 
występy zespołów muzycznych oraz dzieci i młodzieży z radkowskich szkół i przedszkoli.  
Nie zabraknie też dużego i bogatego kiermaszu, na którym będzie można kupić ozdoby 
świąteczne, zabawki ręcznie wykonane, słodkości, miody, ozdobne świece, lampki choinkowe 
czy malowane na zamówienie bombki z dedykacją.

XI Jarmark Bożonarodzeniowy  
Gminy Radków

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Hala Sportowa w Ścinawce Średniej,  
ul. Sikorskiego 34B, 57-410 Ścinawka Średnia

organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Radków,  
ul. Rynek 1, 57-420 Radków 
www.radkowklodzki.pl

kontakt: 
Sabina Jasiak, Centrum Inicjatyw Wiejskich 
Gminy Radków w Ścinawce Górnej  
tel.: (74) 873 33 43,  
e-mail: s.jasiak@radkowklodzki.pl 
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Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Żmigrodzie

Piękna iluminacja świąteczna, wspaniała choinka, koncerty, występy, producenci lokalni 
oraz… rewelacyjna atmosfera! Tego wszystkiego możemy doświadczyć w sercu Żmigrodu, 
gdzie co roku w grudniu odbywa się Żmigrodzki Jarmark Bożonarodzeniowy, który 
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i nie tylko. Podczas wydarzenia 
można skosztować pysznych pierogów, ciasta, dań rybnych i kuchni regionalnej. Jarmark 
w Żmigrodzie to również raj dla dzieci, ponieważ mogą one miło spędzić czas z animatorami 
i spotkać się ze Świętym Mikołajem.

Zapraszamy serdecznie!

termin: 11 grudnia (niedziela)

miejsce: Rynek w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego,  
55-140 Żmigród

organizator: 
Gmina Żmigród – www.zmigrod.com.pl/ 
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie  
– www.zpk-zmigrod.eu/

kontakt: 
Marta Lewandowska – kierownik Gminnego 
Centrum Informacji tel.: (71) 385 27 58,  
e-mail: gci-zmigrod@o2.pl
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Corocznie organizowane spotkanie wigilijne, na które każde z sołectw gminy Kamienna 
Góra przygotowuje, wcześniej wylosowaną jedną z potraw wigilijnych. Przy wspólnym 
kolędowaniu i występach artystycznych następuje biesiadowanie oraz degustacja 
przygotowanych potraw przy jednym dużym stole wigilijnym. W trakcie uroczystości 
rozstrzygnięty zostanie konkurs kulinarny o statuetkę „Złotego Anioła”. Konkurs polega na 
przygotowaniu potrawy, która zawiera jeden główny, zadany wcześniej przez organizatorów 
składnik np. kapusta lub mak (składnik co roku jest inny). Zadany składnik zawsze jest 
związany z potrawami wigilijnymi. Rodzaj przygotowanej potrawy jest dowolny i zależy 
tylko od pomysłowości i umiejętności kulinarnych uczestników konkursu.

Gminne spotkanie przy wigilijnym stole

termin: 17 grudnia (sobota)

miejsce: Pisarzowice 72

organizator: 
Centrum Biblioteczno- Kulturalne gminy 
Kamienna Góra, ul. Kalwaria 1,  
58-405 Krzeszów

kontakt: tel.: (75) 610 60 62, e-mail: asc.kam@op.pl
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Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i odgrywa istotną 
rolę w promocji Dolnego Śląska. Wielokulturowość, wielowyznaniowość, wielonarodowość 
znalazły swoje odbicie w bogatej i różnorodnej tradycji kulinarnej Dolnego Śląska. Istotną 
rolę w kultywowaniu dziedzictwa kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na Dolnym 
Śląsku odgrywają kobiety, szczególnie te zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. To one 
znają regionalne legendy, gromadzą przepisy kulinarne, odtwarzają stare techniki dekoracyjne 
czy prowadzą kroniki, ocalając od zapomnienia zwyczaje i obrzędy. Istotą prezentacji jest 
pokazanie mieszkańcom Dolnego Śląska bogactwa kulturowego dolnośląskiej wsi, jego 
regionalnej różnorodności, dziedzictwa i świątecznych tradycji wigilijnych.

Prezentacje Wojewódzkie  
Tradycyjnych Stołów Wigilijnych 

termin: 17 grudnia (sobota)

miejsce: informacja u organizatora

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, tel.: (71) 776 93 50
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Jarmark Bożonarodzeniowy 2022  
w Miliczu

Milicki Jarmark to prawdziwa kuźnia świątecznych smaków i oryginalnych ozdób 
świątecznych. Każdy kto tego dnia pojawi się w centrum miasta będzie mógł nabyć 
od lokalnych wytwórców świąteczne przysmaki m.in. miody, ciasta, chałwy, pieczywo, 
przyprawy, wędliny, ryby świeże oraz wędzone, owoce, sery, kefiry, jogurty, wino, orzechy.
Miłośników rękodzieła z pewnością ucieszą stoiska z biżuterią, ozdobami robionymi na 
szydełku czy w technice makramy, z wieńcami i stroikami świątecznymi, koszami z wikliny, 
ręcznie szytymi zabawkami i lalkami, szalikami i czapkami z filcu i bombkami.

Na miejscu będzie można kupić gorącą klasyczną bądź świąteczną kawę, pajdę chleba ze 
smalcem i ogórkiem, fish-burgera czy wypić zimowego grzańca. Co roku żywego karpia 
dystrybuują Stawy Milickie, a drzewka choinkowe Nadleśnictwo Milicz. Planowane są także 
atrakcje dla najmłodszych – karuzela wenecka i zimowe animacje.

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Rynek w Miliczu

organizator: Ośrodek Kultury w Miliczu,  
www.kultura-milicz.pl

kontakt: 
koordynator wydarzenia Magdalena Bolińska, 
e-mail: m.bolinska@kultura-milicz.pl,  
tel.: 504 956 082
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Miasteczko Świętego Mikołaja  
i Kiermasz Bożonarodzeniowy

Bożonarodzeniowe stroiki, wigilijne przysmaki, gwiazdkowe warsztaty, przejażdżki na 
osiołku i występy artystyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowują każdego roku 
organizatorzy Miasteczka Świętego Mikołaja. Na żarowskim targowisku odbywa się także 
świąteczny kiermasz, gdzie można zakupić świąteczne ozdoby oraz przeróżne smakołyki. 
W świąteczny nastrój wszystkich uczestników wprowadzają również występy artystyczne 
Kids Dance oraz kolędy w wykonaniu żarowskiego chóru Senyor Rici. Mieszkańców odwiedza 
także Święty Mikołaj i obdarowuje dzieci słodkościami i smakołykami.

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Żarów – teren targowiska miejskiego w Żarowie

organizator: 
Gmina Żarów (Referat Organizacyjny),  
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl)

kontakt: tel.: (74) 85 80 753, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom – pierwsze 
spotkanie odbyło się 19 grudnia 2018 r. 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, pierogi tradycyjne z kapustą i grzybami oraz soczewicą, 
a także kapuśniaczki podawane zamiast pierogów. 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. W kolejnych latach pięknymi kolędami i pastorałkami zachwycił 
zespół Golec u Orkiestra oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. W roku 2022 Burmistrz Strzegomia 
zaprosi na IV Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom, które 
będzie kontynuacją pięknej tradycji łączącej mieszkańców naszej małej Ojczyzny we 
wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia. Gwiazdą koncertu będzie zespół Enej. 
Na stole wigilijnym, w świątecznej scenerii, nieopodal dostojnej Bazyliki pojawią się na 
stole tradycyjne potrawy, wzbogacone o nowe pomysły na potrawy charakterystyczne 
dla poszczególnych sołectw.

Spotkanie Wigilijne  
Mieszkańców Gminy Strzegom

termin: 18 grudnia (niedziela)

miejsce: Bazylika Mniejsza w Strzegomiu

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 

Krzysztof Kalinowski, Dyrektor 
Strzegomskiego Centrum Kultury,  
ul. I . J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom, 
tel.: (74) 649 44 02,  
e-mail: sck@sck.strzegom.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubaniu

Prawie 50 wystawców oferujących zakup oryginalnych, swojskich i nietuzinkowych 
produktów. Rękodzieło, jakiego nie znajdziemy na sklepowych półkach. Tradycyjne 
smaki i kuszące zapachy. Świąteczne warsztaty, wizyta Mikołaja i magiczny koncert 
kolęd. Tradycyjnie, przed Bożym Narodzeniem lubański rynek wypełnia się kolorowymi 
kramami, smakowitymi zapachami, dźwiękami kolęd i świąteczną atmosferą, która 
rozgrzewa ciała i dusze mieszkańców. Wystawcy zjeżdżają do Lubania z okolic, ale też 
z dalszych regionów Polski. Mieszkańcy miasta licznie odwiedzają stoiska w poszukiwaniu 
świątecznych przysmaków, wyrobów, czy też pomysłów na wyjątkowe prezenty i ozdoby 
bożonarodzeniowe. Ciekawą atrakcją są bezpłatne warsztaty dla dzieci. Malowanie 
i wyplatanie świątecznych aniołów, dekorowanie pierników czy malowanie porcelanowych 
Mikołajów. Mieszkańców otula nastrojowa muzyka świąteczna w wykonaniu lokalnych 
zespołów. Do wspólnego kolędowania zapraszają zespół Echo Bukowiny, My Lubaniacy, 
Smolniczanie, młodzieżowy zespół instrumentalny działający przy lubańskim Miejskim Domu 
Kultury, Estrada Lubańska. Świąteczna atmosfera urzeka nie tylko lubanian. Zapraszamy 
zatem do Lubania. 

termin: 22 grudnia (czwartek)

miejsce: Lubański Rynek

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

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel.: (75) 645 66 03, 
e-mail: promocja@luban.pl
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W przedświąteczny czas zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Marcinowic.  
Na odwiedzających czekają stanowiska lokalnych producentów, sołectw, stowarzyszeń oraz 
kół gospodyń wiejskich. Rodziny wezmą udział w świątecznych warsztatach, a najmłodszych 
odwiedzi Święty Mikołaj. W programach artystycznych zaprezentują się dzieci z gminnych 
placówek, a zwieńczeniem wydarzenia będzie przekazanie przez harcerzy na ręce 
mieszkańców Betlejemskiego Światła Pokoju.

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Marcinowicach

termin: grudzień (informacja u organizatora)

miejsce: Marcinowice

organizator: Gmina Marcinowice, Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Marcinowicach

kontakt: Dawid Sobczyk, tel.: (74) 858 52 26,  
e-mail: centrum@marcinowice.pl
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Kunicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kunicach to impreza cykliczna, która odbywa się w grudniu 
na skwerze przed Urzędem Gminy w Kunicach. Oprócz potraw bożonarodzeniowych, 
przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kunice, na straganach 
można zakupić bombki, ozdoby bożonarodzeniowe i stroiki świąteczne. Przeprowadzone 
zostaną warsztaty dla dzieci: dekorowanie pierników, wykonywanie ozdób i zabawek 
oraz kartek świątecznych. Nie zabranie atrakcji dla najmłodszych: spotkania ze Świętym 
Mikołajem oraz animacji świątecznych. Uczestnicy jarmarku będą mięli możliwość 
skosztować pysznych, domowych ciast, ciasteczek i innych świątecznych potraw. Dzięki 
wspaniałej atmosferze, każdy uczestnik jarmarku będzie miał okazję poczuć magię Świąt 
Bożego Narodzenia.

termin: grudzień (informacja u organizatora)

miejsce: skwer przed Urzędem Gminy w Kunicach,  
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

organizator: Urząd Gminy Kunice – www.kunice.pl

kontakt: 
Urząd Gminy Kunice –  
Joanna Nowakowska-Świerczek,  
tel.: (76) 857 53 22 (wew. 43),  
e-mail: promocja@kunice.pl
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Targ Ziemi 124

Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnionych nieprzetworzonego, 
świeżego i wykonanego z pasją jedzenia. To również okazja do poznania lokalnych twórców 
i artystów. Targ Ziemi 124 to inicjatywa oddolna, niezależna i niekomercyjna. Organizatorzy 
szukają pasjonatów, osób bezkompromisowo podchodzących do swojego produktu lub 
dzieła, nie korzystających z półproduktów. Za każdym wytworem, czy miejscem stoi wizja. 
Z takiego klucza dobierani są wystawcy. Miłośników najlepszych jakościowo produktów 
zapraszamy do Bzowej Ostoi w Kraskowie w gminie Marcinowice. 

termin: Pierwsza niedziela miesiąca  
od kwietnia do grudnia

miejsce: Gospodarstwo Przypałacowe „Bzowa Ostoja”, 
Krasków, 58-124 Marcinowice

organizator: Kooperatywa 124,  
www.facebook.com/targziemi124

kontakt: 
Joanna Maślukiewicz, tel..: 504 593 556,  
Izabela Gamperl tel.: 530 991 353, 
e-mail: targziemi124@gmail.com 
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Rynki Produktu Lokalnego Polsko-Czeskiego Pogranicza w Ratnie Górnym mają na celu 
promocję produktów polsko-czeskiego pogranicza począwszy od rękodzieła, a skończywszy 
na własnych wyrobach kulinarnych. Każdy rynek będzie organizowany w innych koncepcji 
tematycznej np. „Czar PRL-u”, „Wojsko według wojaka Szwejka” itp. 

Rynki Produktu Lokalnego  
Polsko-Czeskiego Pogranicza w Ratnie Górnym

termin: Co 3 tygodnie w okresie od maja do września

miejsce: Centrum Kulturalno – Sportowo Rekreacyjne 
w Ratnie Górnym

organizator: Gminne Centrum Kultury,  
Sportu i Turystyki w Radkowie

kontakt: 
e-mail: promocja@gorystolowe.info  
tel.: (74) 8712 261 
http://www.gorystolowe.info/
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Warsztaty Kulinarne w Ratnie Górnym

Warsztaty kulinarne organizowane są dla mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza i nie 
tylko. Każde warsztaty maja na celu oprócz nauki wykonania danych kulinariów, także 
wykreowanie nowego produktu lokalnego, który będzie kojarzony z Gminą Radków oraz 
partnerem projektu Miastem Teplice n. Metuji.

termin: 1 raz w miesiącu od lutego do września 2022

miejsce: Centrum Kulturalno – Sportowo Rekreacyjne 
w Ratnie Górnym

organizator: Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Radkowie

kontakt: 
e-mail: promocja@gorystolowe.info  
tel.: (74) 8712 261 
http://www.gorystolowe.info/
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Lutomierska serowarnia to miejsce, w którym promuje się naturalne, zdrowe i lokalne 
produkty od miejscowych rolników i wytwórców ekologicznej żywności. To działania 
wspierające lokalnych producentów. Na terenie serowarni organizowane są Targi Zdrowej 
Żywności Prosto od Rolnika, których współorganizatorem jest Browar Rebelia. Targi 
odbywają się w każdą trzecią niedzielę każdego miesiąca w godz. 12.00 – 16.00 i cieszą 
się dużą popularnością.

Wybór jest bardzo duży, jakość produktów najwyższa, a miejsce i otoczenie przyjazne, 
sprzyjające relaksowi i odpoczynkowi. W ofercie są: pieczywo, wędliny, sery krowie, owcze 
i kozie, warzywa sezonowe, soki, wegańskie pasty i pasztety, przetwory z jabłek, dyni, 
aronii, ryby, miód, domowe ciasta, masła, jogurty, jajka, a nawet ekokosmetyki i wyroby 
ceramiczne. Na targach można zjeść też na miejscu, w ofercie są zupy, herbaty ziołowe, 
dania z grilla, pierogi z bryndzą, chipsy z pasternaku, ciasto domowe, pyszne przekąski 
oraz piwo z zaprzyjaźnionego browaru. Na najmłodszych czekają trampolina i piaskownica. 
Będzie dużo smacznego i lokalnego jedzenia! To miejsce jest już bardzo znane wśród 
turystów odwiedzających Ziemię Kłodzką i Ząbkowicką.

Targi Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika

termin: 
Trzecie niedziele miesiąca (wyjątek kwiecień): 
10.04, 15.05, 19.06, 17.07, 21.08, 18.09, 16.10, 
20.11, 18.12

miejsce: Serowarnia Lutomierz 29, 57-213 Stoszowice, 
powiat ząbkowicki, 10 km od Srebrnej Góry

organizator: Malwina Pasternak z Serowarnia Lutomierz 
oraz Browar Rebelia

kontakt: Malwina Pasternak tel.: 66178 343, 
Stanisława Pasternak tel.: 733 506 250
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Dolnośląski Targ Rolny to miejsce, w którym rolnicy i producenci rolni z terenów wiejskich 
Dolnego Śląska prowadzą sprzedaż bezpośrednią regionalnych i tradycyjnych produktów. 
Znaleźć tu można prawdziwe swojskie wędliny, sery i nabiał (produkty kozie, krowie, owcze), 
chleby i zakwasy, kiszonki, przetwory warzywne i owocowe, soki, octy, warzywa (również 
te z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw), owoce, oleje, naturalne kosmetyki 
oraz rękodzieło. Podczas Targu kupujący mają możliwość nie tylko zrobić zakupy, ale także 
spotkać się i porozmawiać z producentami, uzyskać informacje o użytych surowcach czy 
procesie produkcji.

Dolnośląski Targ Rolny

termin: 

kwiecień: 09.04 i 30.04; maj:14.05 i 28.05; 
czerwiec: 11.06 i 25.06; lipiec: 09.07  
i 30.07; sierpień: 13.08 i 27.08; wrzesień: 10.09 
i 24.09; październik: 8.10 i 22.10;  
listopad: 12.11 i 26.11; grudzień: 17.12

miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa  
Rolniczego we Wrocławiu,  
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

kontakt: 
Katarzyna Cymbała, Dział Obszarów 
Wiejskich, katarzyna.cymbala@dodr.pl 
tel: (71) 339 80 21 (wew. 152)
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Dolnośląski Targ Rolny „Od rolnika  
do koszyka” w Świdnicy

Impreza w formie targowiska, podczas której producenci z Dolnego Śląska, w tym rolnicy, 
rękodzielnicy i wytwórcy będą sprzedawać i promować swoje produkty na stoiskach 
wystawionych na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Świdnicy. Ideą organizacji imprezy jest ułatwienie konsumentom dotarcie do produktów 
wysokiej jakości, w tym szczególnie świeżych produktów żywnościowych, warzyw, 
owoców i przetworów prosto od producentów bez udziału pośredników wydłużających 
łańcuch dostaw. 

termin: 
jedna sobota w miesiącu w okresie kwiecień – 
październik; dokładne terminy targu dostępne 
będą na stronie www.dodr.pl

miejsce: 
Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27 plac przy 
siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Świdnicy (Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego)

organizator: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą we Wrocławiu,  
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

kontakt: 
tel.: (71) 339 86 56, e-mail: sekretariat@dodr.pl;  
www.dodr.pl,  
koordynator: Agnieszka Kowalczuk-Misek,  
tel.: 609 657 199
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Made in Dolny Śląsk - Festiwal Produktów Regionalnych jest to nowa inicjatywa Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego, która ma na celu przybliżyć mieszkańcom produkty regionalne 
i tradycyjne wytwarzane na terenie Dolnego Śląska. Podczas trwania kiermaszu będzie 
można skosztować i zakupić rodzime produkty zarówno żywnościowe jak i rękodzielnicze. 
Podczas Festiwalu oferowane będą naturalne i tradycyjne produkty tj. różnego rodzaju 
miody odmianowe, rozmaite sery, soki, syropy, dżemy, musy, maliny, pieczywo, kwasy 
chlebowe, pierniki, kiszone warzywa, piwa rzemieślnicze, ryby, dania kuchni regionalnej, 
mięso, wędliny oraz rękodzieło. Serdecznie zapraszamy!

Made in Dolny Śląsk 
 - Festiwal Produktów Regionalnych

termin: Festiwal odbywa się raz na kwartał 
(informacja u organizatora)

miejsce: galerie handlowe na terenie Dolnego Śląska 
(informacja u organizatora)

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

kontakt: e-mail: dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl,  
tel.: (71) 776 93 50





Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich  
i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.dolnyslask.pl


