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Jarmark Ekologiczny 
w Świeradowie Zdroju
Podczas Jarmarku odbędzie się prezentacja gospodarstw ekologicznych, eko 
agroturystycznych oraz wyrobów rękodzielniczych, degustacja produktów 
ekologicznych.    Przeprowadzone zostaną liczne konkursy: Mój produkt ekolo-
giczny, Zdrowo i ekologicznie, Moja pasja, Najlepsza piosenka ludowa. Zapra-
szamy gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne, rękodziel-
ników, zespoły ludowe do udziału w konkursach oraz na Jarmark Ekologiczny. 
W czasie jarmarku będą trwały występy zespołów ludowych rywalizujących 
o miano zespołu publiczności.

TERMIN
6 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
na tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie, 
powiat lubański
ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu
www.dodr.pl
KONTAKT
Kierownik PZD Lubań - Jan Gancarz 
tel. 607 306 826, 75 722 3461 
e-mail: jan.gancarz@dodr.pl

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
w Nowej Rudzie 
Międzynarodowa impreza, której gospodarzem jest Zespół Pieśni i Tańca 
”Nowa Ruda”. Wydarzeniu towarzyszą występy zespołów z całego świata, sto-
iska z regionalnymi produktami, wystawy noworudzkich artystów. Dodatkową 
atrakcją jest jednodniowe wydarzenie pn. Zabawy z kawą, w czasie którego 
można skosztować kawy w różnych wersjach smakowych.

TERMIN
9-13 sierpnia (środa-niedziela)
MIEJSCE 
centrum miasta Nowa Ruda oraz 
okoliczne miejscowości, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury wraz 
z Urzędem Miasta Nowa Ruda
www.mok.nowaruda.pl
KONTAKT
Agata Pilarska
tel. 74 872 44 84 lub 85
e-mail: ap@mok.nowaruda.pl

NOWA RUDA
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Leśna Biesiada w Rzeszówku
Leśna Biesiada w Rzeszówku to święto darów lasu. Współpartnerem są koła my-
śliwskie. Przygotowywane są stoły biesiadne z potrawami z dodatkami leśny-
mi. Królują pierogi (ponad 40 rodzajów nadzienia), pasztety z zająca, dziczyzna, 
wyroby cukiernicze. Odbywa się konkurs na najpiękniejszy stół biesiadny i okaz 
grzyba.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
boisko sportowe w Rzeszówku, powiat złotoryjski
ORGANIZATOR
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
 z lokalnymi organizacjami i Kołami Gospodyń 
Wiejskich
www.centrumswierzawa.pl
www.swierzawa.pl
KONTAKT
Halina Zychowicz-Michoń - Dyrektor Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
tel. 75 7135 273, 727 064 160
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl

RZESZÓWEK
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Prezentacja Kuchni Regionalnej 
w Jugowie
„Prezentacja Kuchni Regionalnej” odbywa się podczas Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru w Jugowie. Ponieważ Festiwal ma formułę objazdową i trwa 
około 1 tygodnia, w każdym dniu odbywa się w jednym z miast współorgani-
zujących. Corocznie mamy zaszczyt gościć kilkuset uczestników z zakątków 
całego świata. Goście mają okazję skosztować naszych regionalnych smako-
łyków, które tak samo jak malownicze widoki Jugowa zapadają w pamięć. Do-
datkowo Nowa Ruda może poszczycić się reprezentacją tancerzy z „Zespołu 
Pieśni i Tańca Nowa Ruda” na arenie międzynarodowego Folkloru.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Jugów, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
www.ckgnr.nowaruda.pl 
KONTAKT
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
tel. 74 872 20 84
e-mail: ckultury@gmail.com

JUGÓW
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V Festiwal Produktu Lokalnego 
w Krzydlinie Wielkiej
Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest popularyzacja zdrowej 
lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury ludowej. Oprócz sa-
mej prezentacji wyrobów, odbędzie się konkurs na oryginalny produkt w III ka-
tegoriach: I kategoria – Wyrób Rękodzielniczy, II kategoria – Miody i Przetwo-
ry, III kategoria – Produkty Spożywcze. Oprócz konkursu, który jest głównym 
punktem Festiwalu, zaprezentowany będzie również bogaty program arty-
styczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci. Każdy z uczest-
ników będzie mógł spróbować lokalnych przysmaków. A na zakończenie dnia 
zabawa taneczna.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Plac rekreacyjny „Oaza” w Krzydlinie Wielkiej, 
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej 
„KREDA”
KONTAKT
Wioletta Krakowska   
tel. 608 036 271
e-mail: wiolakrak@wp.pl

KRZYDLINA WIELKA


