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Karkonoski Jarmark Lokalny - 
Skarby Ducha Gór
Karkonoski Jarmark Skarby Ducha Gór to wydarzenie promujące producen-
tów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjaty-
wę KARKONOSZE SLOW. Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko 
co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte 
na lokalnych produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, 
ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz ręko-
dzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne 
i użytkowe, kompozycje ze starych desek, �lcowe zwierzaki, niecodzienne lal-
ki, gra�ki, malarstwo… Jarmark także możliwość uzupełnienia urlopu o warsz-
taty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, �lcowania, 
szklarskie, gra�ki czy ceramiki.

TERMIN
13 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Park przy Lipie, Karpacz, godz. 10.00-18.00
ORGANIZATORZY
Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo Ducha Gór, 
Miasto Karpacz oraz Producenci zrzeszeni 
w Karkonoskiej Marce Lokalnej „Skarby Ducha Gór”
Partnerzy: Karkonoski Park Narodowy, 
Klocki Karpacz – Interaktywna wystawa 
modeli z klocków LEGO, 
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW 
KONTAKT
LGD Partnerstwo Ducha Gór, Anna Gomułka, 
tel. 75 644 21 65, e-mail: a.gomulka@duchgor.org 

KARPACZ
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Otwarte Mistrzostwa Legnicy 
w Lepieniu Pierogów
Zwycięzcą Mistrzostw w lepieniu pierogów zostaje ten, kto ulepi jak najwięcej 
pierogów w ciągu jednej godziny. Organizator zapewnia farsz oraz krążki cia-
sta na pierogi. W zawodach startuje dziesięciu zawodników (panie i panowie), 
uprzednio zakwali�kowanych w eliminacjach. Jury zlicza ulepione pierogi, 
ocenia ich jakość i ogłasza Mistrza Legnicy w lepieniu pierogów na 2017 rok. 
Każdy z uczestników Mistrzostw otrzymuje w nagrodę atrakcyjny sprzęt ku-
chenny. Ulepione pierogi tra�ają do kotłów, a po ugotowaniu są degustowane 
przez licznie zgromadzoną publiczność. Mistrzostwom towarzyszy wielki fe-
styn  rodzinny na Zakaczawiu, gdzie spotykają się legniczanie i goście z Dolne-
go Śląska. Atrakcjami festynu są występy estradowe, konkursy sprawnościowe, 
park rozrywki dla dzieci, spływ kajakowy, zabawa taneczna, kulinarny kiermasz 
para�alny.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Legnica, międzywale Kaczawy, ul. Nadbrzeżna, 
godz. 15.00
ORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy 
 www.osir.legnica.pl 
we współpracy z Para�ą pw. św. Jacka w Legnicy
KONTAKT
Andrzej Gąska
tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl

LEGNICA



sierpień

Kalendarz
imprez

| 85

kulinarnych
Dolnego Śląska

Święto Pstrąga w Bolkowicach
Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga – pod taki hasłem w malutkiej wsi Bolko-
wice w gminie Paszowice corocznie 15 sierpnia odbywa się „Święto Pstrąga”. 
Organizuje je samorząd mieszkańców wraz z miejscowym łowiskiem i smażal-
nią „Pan Pstrąg”, przygotowując dla gości 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, wyło-
wionych z miejscowych stawów hodowlanych. Świętu towarzyszą degustacje 
lokalnych produktów: ciast, miodów i rękodzieła oraz występy sceniczne ze-
społów ludowych i pokazy taneczne.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Rada sołecka wsi Bolkowice
KONTAKT
Sołtys Wiesław Szatarski
tel. 76 870 11 27

BOLKOWICE
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XI Festiwal Sera w Dziećmorowicach
Impreza poświęcona głównie promowaniu mniejszych producentów sera oraz 
wytwórców potraw z sera. Na gości czekają degustacje i konkurs na najlepszą 
potrawę z sera oraz konkurs na najlepszego producenta sera. Impreza ma na 
celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dzie-
dzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele sera i jego wytwórcy. Do kon-
kursu można zgłosić: potrawę z sera oraz własny autorski ser. Atrakcją będzie 
specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy Walim zupa serowa.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Karczma Góralska w Dziećmorowicach, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
www.ckit.walim.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców 
w Wałbrzychu, www.dodr.pl
Urząd Gminy Walim, www.walim.pl
Karczma Góralska w Dziećmorowicach
www.karczmagoralska.com
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl
KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora CKiT w Walimiu
tel. 723 970 611, e-mail: ckit@onet.pl

DZIEĆMOROWICE
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Dzień Placka w Henrykowie Lubańskim
Podczas imprezy przeprowadzony będzie 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 odbędą się pokazy wypieków placków oraz ich degustacja. Ce-
lem imprezy jest zebranie przepisów na placki, które zostaną opublikowane 
w przyszłości jako zapis tradycji kulinarnej. W ramach imprezy odbędzie się IV 
Jarmark Henrykowski. Uczestnicy będą mogli podziwiać i zakupić niepowta-
rzalne wyroby rękodzielnicze, artystyczne, malarstwo, ceramikę, rzeźbę, biżu-
terię ręcznie robioną, wyroby haftowane oraz robótki ręczne z wełny i wiele 
innych wyjątkowych produktów regionalnych.

TERMIN
20 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim, 
powiat lubański
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego
www.henrykowlubanski.pl
KONTAKT
Teresa Tre�er
tel. 510 754 675
e-mail: teresa.tre�er@o2.pl

HENRYKÓW LUBAŃSKI


