BAGNO

Święto Chleba i Ziół
w Bagnie
TERMIN
6 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Boisko sportowe w Bagnie; powiat trzebnicki
Podczas Pikniku prezentowane są różnego rodzaju potrawy lokalnych twórców, w szczególności chleby, pieczone przez gospodynie według starych sprawdzonych przepisów. Dużym powodzeniem cieszy się też konkurs na różnego kompozycje z kwiatów
i ziół polnych. Podczas Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Tradycją stały się już przejażdżki na kucyku czy wozem strażackim
dla najmłodszych. Dorośli mogą zmierzyć się w różnego rodzaju
testach sprawnościowych oraz w konkursie wiedzy o najbliższej
okolicy. Wszelkie informacje dotyczące pikniku będą zamieszczane na stronie internetowej miejscowości www.wiesbagno.pl oraz
jej profilu facebookowym.

KONTAKT
Arkadiusz Kucharski
tel. 533 338 233
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ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”
Bagno 36
55-120 Oborniki Śląskie
Zlot Miłośników Starej Motoryzacji

Konferencja i Festyn
w Marianówce „Wołowina Sudecka”
TERMIN
7 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Marianówka; gmina Bystrzyca Kłodzka

BYSTRZYCA KŁODZKA

Coroczny Pikinik z Klastrem Wołowina Sudecka w tym roku zatytułowany jest „Sudety- Smaki Regionu”. W tym roku koła gospodyń
wiejskich prezentować będą w formule konkursowej swoje umiejętności sporządzania tradycyjnych dań z mięsa wołowego. Jury
konkursu to cenieni w regionie kucharze. Oprócz kuchni regionalnej planowane są również występy artystyczne, prezentacje rękodzielników, oraz produktów lokalnych. Festyn poprzedzony Mszą
Św. w Sanktuarium Maria Śnieżna na Górze Iglicznej oraz konferencją dotyczącą rozwoju przemysłu spożywczego w Sudetach.

ORGANIZATOR
Klaster Wołowina Sudecka, Dolnośląska Izba Rolnicza,
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, Grupa Odnowy Wsi Marianówka,
Sołectwo Marianówka
KONTAKT
Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi Marianówka,
Szklary i Osada Góra Igliczna
www.przystanekmarianowka.pl
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Jarmark Ekologiczny
w Świeradowie Zdroju
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

TERMIN
7 sierpnia (niedziela)
godz. 10:00
MIEJSCE
Na tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju
Podczas Jarmarku odbędzie się prezentacja gospodarstw ekologicznych, eko agroturystycznych oraz wyrobów rękodzielniczych,
degustacja produktów ekologicznych. Przeprowadzone zostaną
liczne konkursy: Mój produkt ekologiczny, Zdrowo i ekologicznie,
Moja pasja, Najlepsza piosenka ludowa. Zapraszamy gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielników,
zespoły ludowe do udziału w konkursach oraz na Jarmark Ekologiczny. W czasie jarmarku będą trwały występy zespołów ludowych rywalizujących o miano zespołu publiczności.
ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
www.dodr.pl
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KONTAKT
Kierownik PZD Lubań - Jan Gancarz
tel. 607 306 826, 75 722 3461
e-mail: jan.gancarz@dodr.pl

Międzynarodowy
Festiwal Folkloru w Jugowie
TERMIN
13 sierpnia (sobota)

JUGÓW

MIEJSCE
Jugów; gmina Nowa Ruda
Organizatorzy Festiwalu zapraszają i goszczą zespoły folklorystyczne z najdalszych zakątków świata. Chlubą Nowej Rudy jest
reprezentacja tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Festiwal ma formułę objazdową. Grupy przedstawiają swój pogram
w każdym z miast współorganizujących. Impreza trwa około 1 tygodnia i co roku liczy kilkuset uczestników. Jeden dzień Festiwalu
odbywa się w malowniczej, górskiej miejscowości Jugów, gdzie
poza wspaniałymi atrakcjami folklorystycznymi, zaprezentowane
będą również warsztaty „Kuchni Świata”. To kulinarny projekt podczas którego zaproszeni zagraniczni goście gotują w plenerze narodowe smakołyki - a wszystko na oczach widzów!
ORGANIZATOR
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
www.ckg.nowaruda.pl
KONTAKT
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
tel. 47 872 20 84
e-mail: ckultury@gmail.com
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NOWOGRODZIEC

IV Jarmark Garncarski
w Nowogrodźcu
TERMIN
13-14 sierpnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Nowogrodziec; powiat bolesławiecki
Symbolem kunsztu rzemieślniczego Gminy Nowogrodziec od wieków jest garncarstwo. Fakt ten upamiętnia pomnik stojący w centrum Nowogrodźca – fontanna w kształcie największego na świecie garnca, będąca repliką wykonanego w 1933 roku przez Georga
Buchwalda garnca o pojemności 8702 litry i wysokości 3,34 metra.
Jarmark stanowi okazję do nabycia lokalnych wyrobów ceramicznych, degustacji wyrobów pszczelarskich oraz innych regionalnych produktów. Nie zabraknie również wątków artystycznych,
wystąpią folklorystyczne zespoły śpiewacze z terenu Dolnego Śląska, Gminy Srbac z Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny oraz
Gminy Przemyślany (Ukraina).

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177
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ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
www.gckis.nowogrodziec.pl

Rynek Świata
w Strzegomiu
STRZEGOM

TERMIN
14 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Strzegomski Rynek
Rynek Świata organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, w roku 2016 odbędzie się jego XXV edycja. W festiwalową niedzielę uczestnicy „Rynku Świata” 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. Jest jednak potrawa, która
jak twierdzą smakosze jest nie „do pobicia” – to bigos przygotowywany każdego roku przez gospodarzy festiwalu, czyli Zespół
Folklorystyczny Kostrzanie.
ORGANIZATOR
Strzegomskie Centrum Kultury, Gmina Strzegom
www.sck.strzegom.pl
KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury
tel. 74 649 44 00
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Festiwal Pstrąga
w Hrabstwie Kłodzkim
KŁODZKO

TERMIN
14 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Kłodzko
Ziemia Kłodzka – pstrągiem mocna! Celem przedsięwzięcia jest
propagowanie sztandarowego produktu regionalnego, jakim jest
pstrąg hodowany na Ziemi Kłodzkiej, który od 2012 r. znajduje
się na liście produktów tradycyjnych. Festiwal jest także okazją
do prezentacji bogactwa turystycznego i kulinarnego Hrabstwa
Kłodzkiego, a zwłaszcza licznych łowisk pstrąga. Najważniejszym
punktem programu jest główny konkurs potraw z pstrąga o puchar ministra rolnictwa. Podczas imprezy prezentowane są dania
z pstrąga, odbywają się pokazy kulinarne, warsztaty, quizy i konkursy dla publiczności oraz prezentacje artystyczne i promocyjne
związane z regionem.

KONTAKT
Stowarzyszenie Fundus Glacensis
tel. 601 701 355
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ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Fundus Glacensis www.fundusglacensis.pl
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji www.centrum.klodzko.pl
Miasto Kłodzko www.klodzko.pl
Starostwo Powiatowe w Kłodzku www.powiat.klodzko.pl

XI Mistrzostwa Legnicy
w lepieniu pierogów

LEGNICA

TERMIN
14 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
MIEJSCE
Zakaczawie – dzielnica Legnicy, ul. Nadbrzeżna
Współzawodnictwo polega na ulepieniu jak największej ilości pierogów w ciągu jednej godziny. Organizatorzy przygotowują rozwałkowane ciasto w krążkach i farsz na pierogi ruskie. Wygrywa
ten, kto w ciągu jednej godziny ulepi najwięcej pierogów. Komisja
konkursowa ocenia również jakość pierogów, ich wygląd i dokładność zalepienia farszu. Gotowe pierogi, po zliczeniu i ocenie trafiają do kotłów, a następnie do licznie zgromadzonej publiczności,
która degustuje legnicki przysmak. Mistrzostwom Legnicy w lepieniu pierogów towarzyszy festyn rodzinny połączony z konkursami,
małą loterią fantową oraz występami estradowymi.
ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy www.osir.legnica.pl
we współpracy z Parafią pw. św. Jacka w Legnicy oraz Pierogerią
przy ul. Grunwaldzkiej w Legnicy
KONTAKT
Andrzej Gąska
tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl
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Święto Pstrąga
w Bolkowicach
BOLKOWICE

TERMIN
15 sierpnia (poniedziałek)
MIEJSCE
Bolkowice; gmina Paszowice; powiat jaworski
Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga – pod taki hasłem od ośmiu
lat w malutkiej wsi Bolkowice w gminie Paszowice corocznie 15
sierpnia odbywa się „Święto Pstrąga”. Organizuje je samorząd
mieszkańców wraz z miejscowym łowiskiem i smażalnią „Pan
Pstrąg”, przygotowując ponad dwa tysiące sztuk tej ryby w postaci wędzonej i grillowanej. I choć każdego roku pstrągów jest więcej, to okazuje się, że nie dla wszystkich wystarczyło smacznych,
świeżych ryb, wyłowionych z miejscowych stawów hodowlanych.
Świętu towarzyszą degustacje lokalnych produktów: ciast, miodów i rękodzieła oraz występy sceniczne zespołów ludowych i pokazy taneczne.
ORGANIZATOR
Rada sołecka wsi Bolkowice
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KONTAKT
Wiesław Szatarski – Sołtys wsi Bolkowice
tel. 76 870 11 27

X Festiwal Sera
w Dziećmorowicach
TERMIN
15 sierpnia (poniedziałek)

DZIEĆMOROWICE

MIEJSCE
Karczma Góralska w Dziećmorowicach; gmina Walim
Impreza poświęcona głównie promowaniu 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. 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.
ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców
w Wałbrzychu, Urząd Gminy, Karczma Góralska
KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora
tel. 723 970 611
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KRZYDLINA WIELKA

IV Festiwalu Produktu Lokalnego
w Krzydlinie Wielkiej
TERMIN
20 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Plac rekreacyjny „Oaza”, Krzydlina Wielka; gmina Wołów
Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest popularyzacja zdrowej lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji, a także
kultury ludowej. Oprócz samej prezentacji wyrobów, odbędzie się
konkurs na oryginalny produkt w III kategoriach: I kategoria – Wyrób Rękodzielniczy; II kategoria – Miody i Przetwory; III kategoria – Produkty Spożywcze. Oprócz konkursu, który jest głównym
punktem Festiwalu, zaprezentowany będzie bogaty program artystyczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci. Każdy z uczestników będzie mógł spróbować lokalnych przysmaków.
A na zakończenie dnia zabawa taneczna.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”
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KONTAKT
Wioletta Krakowska
tel. 608 036 271
email: wiolakrak@wp.pl

Jarmark
Stołowogórski
TERMIN
20 sierpnia (sobota)

RADKÓW

MIEJSCE
Zalew w Radkowie, 57-420 Radków
Nad malowniczym Zalewem Radkowskim można spotkać tysiące
fanów kultury, muzyki i dobrego jedzenia. Szpaler drewnianych
domków ekspozycyjnych oferuje międzynarodowe bogactwo
smaków począwszy od pieczonych w tradycyjnym piecu podpłomyków, a skończywszy na degustacji napojów rozmaitych browarów. To nie tylko atrakcje dla podniebienia, to również miejsce
promocji międzynarodowego rzemiosła i rękodzielnictwa. Całość
połączona z kabaretonem, pokazami teatru ognia i fajerwerkami.
Imprezę rozpoczyna przedpołudniowy turniej rycerski. Co roku
nad Radkowski Zalew przybywa tysiące gości z kraju i zagranicy.
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
www.gorystolowe.info
KONTAKT
Marek Kusiakiewicz
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
tel. 74 871 21 54
e-mail: promocja@gorystolowe.info
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WROCŁAW

XVI konkurs wojewódzki
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów”
TERMIN
20 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich
regionalnych produktów żywnościowych oraz regionalnych dań
i potraw, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami. Ideą konkursu jest zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych
źródeł dochodu. W ramach konkursu komisja konkursowa oceni
najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie
i potrawę regionalną. Dodatkowo zostanie nominowany laureat
do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2016”, która zostanie wręczona
podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu.

KONTAKT
Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu
tel. 71 339 80 21 wew. 152
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl
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ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
www.umwd.pl
www.dodr.pl

X Jarmark Tkaczy Śląskich
z lnem w Europie
TERMIN
20-21 sierpnia (sobota-niedziela)

CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

MIEJSCE
Rynek w Chełmsku Śląskim; gmina Lubawka
Jarmark Tkaczy Śląskich, to impreza, która promuje największe bogactwo Chełmska Śląskiego, jakim jest jego historia i ekologiczne
tradycje związane z produkcją płótna lnianego, odzieży, wyrobów
lnianych. Jarmark, to promocja rękodzielnictwa z terenu całej Polski. W trakcie imprezy swoje wyroby prezentować będą gospodarstwa ekologiczne, rękodzielnicy i pszczelarze z całego Dolnego
Śląska i Czech. W czasie dwóch dni przeprowadzone będą liczne
konkursy: na najładniejsze stoisko ekologiczne, na najlepszy produkt ekologiczny, na najciekawsze rękodzieło ludowe, konkurs gołębi pocztowych, dojenia kozy, wicia wianków, poetycki, prezentacja wsi, kulinarny, na pamiątkę z regionu, konkursy plastyczne
dla dzieci itp. Przez cały czas trwania jarmarku odbywać się będą
warsztaty tkackie, ceramiczne i wikliniarskie. Tym wszystkim atrakcjom, serwowanym gościom Jarmarku, towarzyszyć będą występy
zespołów ludowych.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”
KONTAKT
Teresa Sobala –
Prezes Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”
tel. 609 169 191, e-mail: teresasobala@tlen.pl
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WOJSŁAWICE
k. NIEMCZY

III Piknik „Ogrodowe Smaki”
w Arboretum w Wojsławicach
TERMIN
21 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy, filia Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
Arboretum w Wojsławicach to miejsce, które kipi nie tylko bujną,
egzotyczną roślinnością, ale promuje też zdrowy styl życia i odżywiania się. Gospodarze pikniku zapraszają na wykłady, pokazy
oraz degustacje potraw przygotowanych z roślin dziko rosnących.
Tego dnia odbędzie się również kiermasz roślin jadalnych i zdrowej
żywności, a pasjonaci roślin na spacerze szlakiem roślin jadalnych
poznają mało znane gatunki i odkryją na nowo, zapomniane rośliny użytkowe. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie
www.arboretumwojslawice.pl oraz na fb.
ORGANIZATOR
Arboretum w Wojsławicach, firma „Ogrodowe Smaki”
i „Ziołowy Zakątek” z Korycin
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KONTAKT
Tomasz Dymny
tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl

Święto Chleba i Piernika
w Jaworze

JAWOR

TERMIN
26-28 sierpnia (piątek- niedziela)
MIEJSCE
Jawor (rynek)
Święto Chleba i Piernika wabi zapachem świeżego chleba, lukrowanych pierników, dobrą muzyką i chęcią przeżycia fajnej przygody. Jeśli chcesz pożegnać wakacje smacznie, aromatycznie i ciekawie zapraszamy do Jawora. Dziesiątki gatunków pieczywa z wielu
krajów Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego słodkiego fachu, którzy po raz drugi podejmą wyzwanie na wypiek najdłuższego piernika w Polsce. Przypomnijmy, ten z 2015 r. mierzył
40 m i 20 cm. Czy uda się pobić ten rekord? Musisz to zobaczyć!
ORGANIZATOR
Gmina Jawor
www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury
www.jok.jawor.pl
KONTAKT
Gmina Jawor
Leszek Światkowski Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
tel. 76 870 46 50 wew. 194, e-mail: promocja@jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury
Maja Szatkowska - Manager ds. artystycznych
tel. 76 870 28 78, e-mail: poczta@jok.jawor.pl
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Święto Mleka
w Kamiennej Górze
KAMIENNA GÓRA

TERMIN
27 sierpnia (sobota) godz.14:00
MIEJSCE
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego – Zalew w Kamiennej Górze
Zdrowe i smaczne produkty z mleka, sudecka wieś wczoraj i dziś,
a przede wszystkim doskonała zabawa dla wszystkich pokoleń to
atrakcje, które zaoferuje kamiennogórskie Święto Mleka. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania Kamiennogórskiej Drogi
Mlecznej. Każdy smakosz serów i innych produktów mlecznych nie
będzie zawiedziony odwiedzając Planetę Smaku. Jak przygotować
wyjątkową potrawę przy wykorzystaniu produktów mlecznych
pokaże znany i lubiany telewizyjny kucharz. Planeta Techniki i Tradycji prezentować będzie stary sprzęt do wytwarzania produktów
mlecznych. Z myślą o najmłodszych przygotowana zostanie Planeta Dziecka z licznymi grami i zabawami.

KONTAKT
Paweł Truszczyński
tel. 75 645 01 26
e-mail: pawel.truszczynski@kamienna-gora.pl
e-mail: poczta@jok.jawor.pl
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ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
www.kamienna-gora.pl

Biesiada Ziemniaczana
pod Mniszkiem
w Boguszowie-Gorcach
BOGUSZÓW-GORCE

TERMIN
27 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach, ul. Traugutta 12; powiat wałbrzyski
Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspieranie regionalnych tradycji folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko
integracja środowiska lokalnego. Nieodłącznym elementem Biesiady jest konkurs kulinarny o „Statuetkę Mistrza Potrawy Ziemniaczanej”, do którego zgłaszać się mogą wielbiciele dań ziemniaczanych z terenu Dolnego Śląska. Konkurs rozgrywa się w dwóch
kategoriach kulinarnych: „potrawa na zimno” i „potrawa na ciepło”.
Oceniane są walory smakowe, estetyczne, oraz sposób podania
ziemniaczanych dań. W celu rozstrzygnięcia konkursu organizator
powołuje jury, w którego skład wchodzą lokalni restauratorzy, szefowie kuchni oraz dolnośląscy samorządowcy.
ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach
www.mbp-ck.pl
KONTAKT
Elżbieta Gajewska
tel. 515 248 957, e-mail: e.gajewska@mbp-ck.pl
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GOLĘDZINÓW

Święto Jarzębiny
w Golędzinowie
TERMIN
27 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Park w Golędzinowie; gmina Oborniki Śląskie
Golędzinów to wieś z pomysłem na siebie – tematem przewodnim
jest jarzębina. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najlepsze danie, potrawę z jarzębiny oraz najładniejszy jarzębinowy
wianek. Organizatorzy serdecznie zapraszają do odwiedzania magicznego miejsca, jakim jest Golędzinów, bo jest tam dużo pozytywnej energii, no i są jarzębiny, które pod koniec sierpnia pięknie
się czerwienią.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Golędzinów
KONTAKT
Janusz Jaworski
tel. 697 073 845

sierpień
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Jarmark Pszczelarski
i Miodobranie w Dzierżoniowie
TERMIN
27-28 sierpnia (sobota-niedziela)

DZIERŻONIÓW

MIEJSCE
Dzierżoniowski rynek
Miodobranie to doskonała okazja do obejrzenia i posłuchania folkowych zespołów z całego świata, a przede wszystkim do zaopatrzenia się w miody wszelkiego rodzaju, także pitne lub z różnymi
dodatkami, kupna kosmetyków i wypieków na bazie miodu, sprzętu pszczelarskiego, biżuterii, ceramiki, wikliny i innego rzemiosła
artystycznego.
ORGANIZATOR
Urząd Miasta w Dzierżoniowie www.dzierzoniow.pl
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury www.dok.pl
KONTAKT
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
tel. 74 645 03 81
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
tel. 74 646 46 60
e-mail: dok@dok.pl
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Święto Pierogów
w Paszowicach
PASZOWICE

TERMIN
28 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Paszowice; powiat jaworski
O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni można się przekonać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów,
na którym ta potrawa jest główną atrakcją. W programie kulinarnego święta jest konkurs na Najsmaczniejsze Pierogi w Krainie
Wygasłych Wulkanów, Turniej w Lepieniu Pierogów na czas oraz
inne konkurencje związane z tym niepokaźnym daniem. Główną
jednak atrakcją jest degustacja kilkudziesięciu odmian pierogów,
przygotowanych przez gospodynie z terenu Partnerstwa Kaczawskiego.
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl
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KONTAKT
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

Wrocławskie
Święto Mąki

WROCŁAW

TERMIN
28 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
Rodzinny festyn w letniej scenerii Ogrodu Botanicznego wiąże się
z tradycjami młynarskimi Wrocławia i powojenną działalnością hr.
Wojciecha Dzieduszyckiego, który obok młynów zbożowych założył Technikum Młynarskie. W programie imprezy jest kiermasz
wszelkiego rodzaju wypieków z wrocławskich piekarni i cukierni –
od chleba w wielu gatunkach, po słodkie ciasta i ciasteczka, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych oraz miodów i wyrobów własnych
gospodarstw rolnych. Organizatorzy dbają też o dzieci, dla których
urządzane są zabawy i konkursy. Imprezę umila zespół muzyczny.
Przy okazji można też oczywiście zwiedzić teren otwarty i szklarnie
Ogrodu Botanicznego.
ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
Hotel Tumski i Barka Tumska Sp. z o.o. www.hotel-tumski.com.pl/
barka/barka-tumska
KONTAKT
Dorota Kehl
tel. 71 322 59 57 w. 28, tel. 668 008 271
e-mail: dorota.kehl@uni.wroc.pl
Mikołaj Kwiatkowski
Hotel Tumski Sp. z o.o.
Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel. 600 393 260
e-mail: MikolajKwiatkowski@hotel-tumski.pl
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WROCŁAW

„Dni Karpia we Wrocławiu”
– inauguracja Dni Karpia
w Dolinie Baryczy
TERMIN
28 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Teren Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
ul. Zwycięska 8, obok Toru Wyścigów Konnych
Dni Karpia to cykl imprez promujących walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i kulinarne Doliny Baryczy, odbywających się we
wrześniu i październiku w różnych miejscach regionu. „Dni Karpia
we Wrocławiu” to wydarzenie inaugurujące Dni Karpia w Dolinie
Baryczy – ma stanowić zaproszenie i zachętę do wizyty w Dolinie
Baryczy w trakcie obchodów Dni Karpia. Goście, którzy odwiedzą
w tym dniu wrocławskie Partynice, otrzymają Dolinę Baryczy w pigułce – o strawę dla ciała zadbają potrawy z karpia milickiego oraz
innych ryb słodkowodnych w towarzystwie renomowanych produktów lokalnych.

KONTAKT
Partnerstwo dla Doliny Baryczy
tel. 71 383 04 32
e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
Urszula Bartoszewicz – DODR we Wrocławiu
tel. 71 339 80 21 wew. 151
e-mail: urszula.bartoszewicz@dodr.pl
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ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Stawy Milickie sp. z o.o., Partnerstwo dla Doliny Baryczy
www.dodr.pl
www.stawymilickie.pl

Dzień placka
w Henrykowie Lubańskim

LUBAŃ

TERMIN
Koniec sierpnia
MIEJSCE
Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim; gmina Lubań
Podczas imprezy przeprowadzony zostaje konkurs w dwóch kategoriach: I – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy
placek na słono; II – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek na słodko. Jednocześnie w czasie imprezy odbędą się
pokazy wypieków placków oraz ich degustacja. Celem „Dnia Placka” jest zebranie różnych przepisów na placki, które zostaną opublikowane w przyszłości jako zapis tradycji kulinarnej. W ramach imprezy odbędzie się V Jarmark Henrykowski. Uczestnicy będą mogli
podziwiać i zakupić niepowtarzalne wyroby rękodzielnicze, biżuterię ręcznie robioną, wyroby haftowane oraz robótki ręczne z wełny
i wiele innych wyjątkowych produktów regionalnych.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego
www.henrykowlubanski.pl/o-wsi.html
KONTAKT
Teresa Treﬂer
tel. 510 754 675
e-mail: teresatreﬂer@o2.pl
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BOGATYNIA

Spotkanie Integracyjne Zespołów
Folklorystycznych
w Małym Trójkącie
TERMIN
Sierpień
MIEJSCE
Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku w Bogatyni
(dawny Dom Ludowy)
Podczas spotkania swój dorobek artystyczny prezentują zespoły
śpiewacze z Polski, Czech i Niemiec. Zjazd zespołów ludowych to
także okazja do zaprezentowania zdolności kulinarnych, które oceniane są w konkursie pod nazwą „Smaki Trójstyku”. Przedmiotem
konkursu są regionalne potrawy o wyjątkowej oryginalności wynikającej ze specyfiki danego regionu. Konkurs przeprowadzany jest
w czterech kategoriach: dania główne, przekąski, ciasta i napoje.
ORGANIZATOR
Koła Gospodyń Wiejskich w Markocicach
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KONTAKT
Teresa Cisek
tel. 692 483 710
tel. 694 961 698
e-mail: irena.jarockaumig@interia.pl

Czarnoborskie
Święto Pieroga
TERMIN
Ostatni weekend sierpnia/pierwszy weekend września

CZARNY BÓR

MIEJSCE
Stadion w Czarnym Borze; powiat wałbrzyski
Czarnoborskie Święto Pieroga jest połączone z obchodami Gminnych Dożynek i co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem
nie tylko mieszkańców gminy, ale również licznie przybyłych gości
z całego regionu. Podczas zabawy dożynkowej na wszystkich odwiedzających czekają przepyszne pierogi o rozmaitych smakach,
swojskie potrawy i mnóstwo stoisk uginających się pod ludowymi
wyrobami: kiełbasami, pasztetami i ciastami. Podczas Święta Pieroga wszyscy chętni mogą wziąć udział w konkursie kulinarnym na
najsmaczniejsze pierogi w trzech kategoriach: kucharze profesjonaliści, instytucje i organizacje oraz ekipy amatorskie. W konkursie
oceniane są walory smakowe pierogów, ale także dekoracja i estetyka potrawy oraz jej oryginalność.
ORGANIZATOR
Gmina Czarny Bór www.czarny-bor.pl
Centrum Kultury w Czarnym Borze www.ck.czarny-bor.pl
KONTAKT
Renata Chruszcz
tel. 748 450 139
e-mail: zastepca.wojta@czarny-bor.pl
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