Jagodzisko w Nowym Gierałtowie
Impreza odbywa się na zawsze w sierpniu (najczęściej ostatni weekend sierpnia) jako festyn jagodowy, podczas której można spróbować lokalnych nalewek, ciast, chlebków oraz przetworów warzywnych i owocowych. W drugi
dzień festynu organizowana jest wycieczka w góry. Impreza skierowana jest
głównie do rodzin z dziećmi oraz turystów. Więcej informacji na stronie:
www.cetik.stronie.pl/633/jagodzisko-w-nowym-gieraltowie.html
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sierpień

NOWY GIERAŁTÓW

TERMIN
sierpień
MIEJSCE
Wiejski Plac Zabaw i Spotkań
w Nowym Gierałtowie
oraz Bielice, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika
oraz Sołectwo Nowy Gierałtów
KONTAKT
Pani Anna Maj - Dom Gościnny „U Majów”
tel. 74 8142 720

Lawendowy Spichlerz w Galowicach
Święto ziół i lawendy, impreza na której rękodzielnicy, plantatorzy lawendy,
producenci żywności i kosmetyków ekologicznych prezentują swoje wyroby.
Ziołowemu straganowi towarzyszą warsztaty dla dzieci, rodzin oraz prelekcje.
TERMIN
sierpień
MIEJSCE
Muzeum Powozów Galowice,
ul. Leśna 5, Galowice,
powiat wrocławski
ORGANIZATOR
Muzeum Powozów w Galowicach
www.muzeumgalowice.pl
KONTAKT
Marta Ćwiklińska
tel. 660 480 095
e-mail: muzeum@gallen.pl
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GALOWICE

Rynek Świata – wydarzenie w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
w Strzegomiu
W ostatnim dniu festiwalu na strzegomskim Rynku pojawiają się kawiarenki,
do których na degustację swoich potraw narodowych i regionalnych zapraszają zespoły zagraniczne i polskie. Niepowtarzalne „smaki” z różnych zakątków
świata „przyciągają” gości z kraju oraz spoza jego granic.

sierpień

STRZEGOM

TERMIN
sierpień
MIEJSCE
Rynek w Strzegomiu, powiat świdnicki
ORGANIZATOR
Strzegomskie Centrum Kultury
www.sck.strzegom.pl
KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury
tel. 74 649 44 01
e-mail: sck@sck.strzegom.pl

Kalendarz
imprez
kulinarnych
Dolnego Śląska
| 75

V Jarmark Garncarski – Wielki Garniec
z Nowogrodźca na Kwisą
Już po raz V Gmina i Miasto Nowogrodziec świętuje swoje dni pod hasłem „V
Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”. Święto nawiązuje do tradycji naszej miejscowości związanej trwale ze zwyczajami ceramicznymi i kulinarnymi. Nieodłącznym elementem obchodów jest gotowanie w wielkim kotle 1000 l zupy gulaszowej, oraz kolejna próba bicia rekordu
w przygotowaniu najdłuższej pity bałkańskiej – ciasta o grubości 1 mm wypełnionego różnego rodzaju farszem. Na stoiskach można znaleźć wypieki i potrawy charakterystyczne dla różnych grup etnicznych tworzących społeczność
dolnośląską - reemigrantów z Jugosławii i przesiedleńców zza Buga. Degustacjom towarzyszą występy zespołów folklorystycznych oraz gwiazd polskiej
estrady. Imprezie towarzyszy jarmark lokalnych produktów kulinarnych m.in.
pieczenica, miody ze słynnej „Pasieki za Młynem”.
TERMIN
sierpień
MIEJSCE
rynek w Nowogrodźcu, powiat bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
www.gckis.nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl
KONTAKT
Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu
tel. 663 110 061, 75 731 63 98
e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl
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NOWOGRODZIEC

Piknik Rodzinny Święto chleba i Ziół
w Bagnie

BAGNO

TERMIN
5 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Bagno, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”
KONTAKT
Arkadiusz Kucharski
tel. 533 338 233
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sierpień

Piknik i Zlot organizowany jest przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna na urokliwie położonym, pośród łąk i lasów boisku sportowym. Podczas Pikniku prezentowane są różnego rodzaju potrawy lokalnych twórców w szczególności
chleby pieczone przez gospodynie według starych przepisów. Dużym powodzeniem cieszy się konkurs na różnego kompozycje z kwiatów i ziół polnych.
Podczas Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Tradycją stały się już dmuchańce,
przejażdżki dla najmłodszych na kucyku czy wozem strażackim. Natomiast dorośli mogą zmierzyć się w różnego rodzaju testach sprawnościowych, ale też
i konkursie wiedzy o najbliższej okolicy. Wszelkie informacje dotyczące pikniku
będą zamieszczane na stronie internetowej miejscowości www.wiesbagno.pl
oraz jej profilu facebookowym.

