IV Piknik Ogrodowe Smaki
w Wojsławicach
Arboretum w Wojsławicach to miejsce, które kipi nie tylko bujną, egzotyczną
roślinnością (ponad 11 tysięcy różnych gatunków i odmian roślin), ale promuje
też zdrowy styl życia i odżywiania się. W sezonie urlopowym interesującą imprezą jest IV Piknik Ogrodowe Smaki. Organizatorzy 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 bliżej mało znane
gatunki i odkryją na nowo zapomniane rośliny użytkowe. Arboretum w Wojsławicach to niezwykle ciekawe miejsce, przyjazne nie tylko dla dorosłych
zmęczonych cywilizacją, ale i dla dzieci – z placem zabaw, grami, bajkowym
szlakiem pieczątek, trawnikami do biegania. Szczegółowy program znajdą
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na fb. Fot. HG-N
TERMIN
20 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy – filia Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ORGANIZATORZY

Arboretum w Wojsławicach, www.arboretumwojslawice.pl

Slow Food Dolny Śląsk i Grupa Chwastożercy
www.slowfooddolnyslask.org
firma „Ogrodowe Smaki”
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl
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Święto Chleba i Piernika w Jaworze
W ostatni weekend sierpnia, na zakończenie wakacji, Jawor po raz kolejny
zamieni się w Polską Stolicą Chleba i Piernika. Dziesiątki gatunków pieczywa
z wielu krajów Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego słodkiego fachu, podejmą wyzwanie na wypiek najdłuższego piernika w Polsce, który
w 2016 roku mierzył 46,10 metrów! Święto Chleba i Piernika wabi zapachem
świeżego chleba, lukrowanych pierników, dobrą muzyką – to prawdziwa uczta
dla wszystkich, którzy cenią wspaniałą zabawę i klimat wielkiego święta. To będzie niezapomniany weekend!
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JAWOR

TERMIN
25-27 sierpnia (piątek – niedziela)
MIEJSCE
Rynek w Jaworze
ORGANIZATORZY
Gmina Jawor, www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury, www.jok.jawor.pl
www.henrykowlubanski.pl
KONTAKT
Leszek Światkowski - Naczelnik Wydziału Promocji
i Współpracy Zagranicznej – Gmina Jawor
tel. 76 870 20 21 wew. 194
e-mail: promocja@jawor.pl
Maja Szatkowska - Manager ds. artystycznych
Jaworski Ośrodek Kultury
tel. 76 870 28 78
e-mail: poczta@jok.jawor.pl

Piknik pszczelarski w Godzięcinie
Piknik pszczelarski integruje społeczność wokół tematów związanych z owadami-zapylaczami, ochroną tych owadów, spożyciem produktów pszczelich
i poznaniem ich właściwości, wspieraniem lokalnych pszczelarzy. Jednocześnie promowane jest wykorzystanie miodu w kuchni. W czasie festynu organizowany jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę i ciasto z miodem, a dla
najmłodszych konkurs wiedzy pszczelarskiej. Także w tym roku zapraszamy na
niepowtarzalny piknik i zabawę przy dobrej muzyce.
TERMIN
26 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
świetlica wiejska w Godzięcinie, Godzięcin 46A,
powiat wołowski
ORGANIZATORZY
Organizatorem są Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa”
oraz Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
www.godziecin.brzegdolny.pl
www.dok.brzegdolny.pl
KONTAKT
Danuta Chłód
Natalia Kacprzak
tel. 71 319 52 52
e-mail: dok@brzegdolny.pl
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Święto Mleka w Kamiennej Górze
Mleko, sery, jogurty, maślanki, kefiry, masła i śmietany – to najwspanialsze
owoce Ziemi Kamiennogórskiej – znane i cenione w kraju oraz Europie. Jak
przygotować z nich zdrowe potrawy, pokażą podczas imprezy znani kamiennogórscy restauratorzy. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania Kamiennogórskiej Drogi Mlecznej. Mnóstwo atrakcji, zabawy, prezentacja zwierząt
hodowlanych i maszyn rolniczych będą dla dzieci niewątpliwą atrakcją. Nie zabraknie zabawnych konkursów – dojenia krowy, ujeżdżania byka, picia mleka
na czas. Na scenie pojawią się liczne zespoły i gwiazdy wieczoru.
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KAMIENNA GÓRA

TERMIN
26 sierpnia (sobota)
MIEJSCE
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew)
w Kamiennej Górze, godz. 14.00
ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
www.kamienna-gora.pl
KONTAKT
Edyta Drzewiecka
tel. 75 645 01 26
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl
justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl

