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Plenerowe Warsztaty Piwowarskie
Zakres tematyczny warsztatów o sztuce warzenia piwa jest bardzo szeroki: rys 
historyczny, typy słodów i chmielu, rodzaje fermentacji, dodatki smakowe, co 
to jest warka, jak rozpocząć własną przygodę z piwem, wartości lecznicze piwa 
niepasteryzowanego, wspólne warzenie piwa. Cały program jest realizowany 
w jeden dzień.  Imprezie towarzyszyć będzie degustacja piw.

TERMIN
13 maja (sobota)
MIEJSCE 
Pod Przełęczą, Rzeczka 35, gm. Walim
ORGANIZATOR
Ośrodek Wypoczynkowy Pod przełęczą, 
Rzeczka 35, gm. Walim
KONTAKT
Aleksandra Wójcik – właściciel ośrodka
tel. 666 841 579
e-mail: alexwojcik903@gmail.com

RZECZKA
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Czerniawskie Grillowanie
Impreza kulinarna „Czerniawskie grillowanie” jest cykliczną, jednodniową im-
prezą podczas, której organizowane są trzy konkursy kulinarne: dla rodzin – na 
najlepszą potrawę z grilla, konkurs indywidualny dla mieszkańców „Tak sma-
kuje Świeradów” oraz konkurs kulinarny dla dzieci, z wykorzystaniem warzyw 
i owoców. Podczas imprezy odbywają się pokazy carvingu i grillowania. Każdy, 
kto weźmie udział w imprezie, będzie miał możliwość udziału w występie lo-
kalnego zespołu ludowego. W tegorocznej imprezie planowany jest konkurs, 
kto nad ogniskiem uwarzy najlepsze danie jednogarnkowe.

TERMIN
20 maja (sobota)
MIEJSCE 
Czarci Młyn, ul. Lwówecka 5, Świeradów-Zdrój
ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
„Świeradów-Czerniawa”
KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji
tel. 75 781 63 79

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła 
Artystycznego w Ząbkowicach Śląskich
Odkryj smak tradycji! Cykl comiesięcznych targów produktu regionalnego 
i rękodzieła artystycznego to niezwykła uczta dla smakoszy ciast, serów, wę-
dlin i innych przetworów, wytwarzanych według tradycyjnych, oryginalnych 
receptur. To także coś dla miłośników oryginalnych, pięknych ozdób, biżuterii 
i przedmiotów użytku codziennego z ekologicznych materiałów. Targi mają 
promować i wspierać rozwój produkcji ekologicznej, regionalnej żywności 
oraz wyrobów rzemiosła artystycznego. Będzie można nabyć pamiątki, ozdo-
by, obrazy, kartki oraz zaopatrzyć się w jedyne w swoim rodzaju regionalne 
przysmaki. Wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i ręko-
dzielników zapraszamy do udziału w kiermaszu. Udział w targach jest bezpłat-
ny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

TERMIN
20 maja (sobota)
17 czerwca (sobota)
14 października (sobota)
MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich
ORGANIZATOR
Ząbkowicki Ośrodek Kultury 
www.e-zok.pl
KONTAKT
Ząbkowicki  Ośrodek Kultury
tel. 74 8 152 896
e-mail: biuro@e-zok.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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Dni Przyrodników na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu
Dni Przyrodników to coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu, połączone z Jarmarkiem Pawłowickim, na który uczelnia zaprasza miesz-
kańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Tematem przewodnim imprezy będzie 
miód – w programie degustacje, warsztaty, porady ekspertów i naukowców – 
małe co nieco dla smakoszy i trochę konkretów dla marzących o własnym ulu.

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE 
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe 
w Pawłowicach
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, Wrocław)
ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
www.upwr.edu.pl
KONTAKT
Biuro Informacji i Promocji UPWr
tel. 71 320 5499 
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

WROCŁAW
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Festiwal twarogu w Międzyborzu
Festiwal promuje produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzybo-
rzu, oraz lokalne produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu oraz 
innych produktów, do których jest wykorzystywany.  Podczas wydarzenia pre-
zentują się zespoły amatorskie, ludowi twórcy oraz rękodzielnicy z terenu LGD.  
Atrakcyjny program zadowoli wszystkich przybyłych na Festiwal, niezależnie 
od wieku.

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE 
teren Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Międzyborzu 
wraz z sąsiadującym parkiem miejskim, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATORZY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu, 
Urząd Miasta 
i Gminy Międzybórz, 
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
www.miedzyborz.pl
www.dobrawidawa.pl
KONTAKT
Katarzyna Drabczyńska
tel. 62 785 60 37
e-mail: mgok1965@o2.pl

MIĘDZYBÓRZ


