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Miodobranie w Dzierżoniowie
Miodobranie to doskonała okazja do obejrzenia i posłuchania folkowych ze-
społów i zaopatrzenia się w miody wszelkiego rodzaju. Impreza potrwa cały 
weekend 26 i 27 sierpnia. Będzie okazją do degustacji złotego skarbu pszczół, 
czy to tradycyjnego, czy też pitnego lub z różnymi dodatkami, kupna kosme-
tyków i wypieków na bazie miodu, sprzętu pszczelarskiego, biżuterii, ceramiki, 
wikliny i innego rzemiosła artystycznego.

TERMIN
26-27 sierpnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Rynek w Dzierżoniowie 
ORGANIZATORZY
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 
www.dok.pl
Urząd Miasta w Dzierżoniowie 
www.dzierzoniow.pl
KONTAKT
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
tel. 74 64 64 660
e-mail: dok@dok.pl
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
tel. 74 645 03 81
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

DZIERŻONIÓW
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Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie
Jarmark św. Bartłomieja to impreza otwarta na powietrzu przy muzyce i śpie-
wie. Naszym celem jest wielopokoleniowa integracja społeczności lokalnej 
i pochwała życia na wsi. To prawdziwa uczta dla smakoszy regionalnej kuch-
ni. W programie koncerty wokalne młodych talentów. Kramy z rękodziełami, 
wystawy pamiątkowe, kolekcjonerskie, rękodzielnicze, konkursy, pchli targ, 
warsztaty dla dzieci i dorosłych. Poza tym na dzieci czekają animatorzy, zamki 
dmuchane i łakocie. 

TERMIN
27 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Działoszyn (centrum), gmina Bogatynia, 
powiat zgorzelecki, godz. 14.30-18.30
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn
KONTAKT
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn                                                        
tel. 793 201 160  
e-mail: dolinakrolewska@gmail.com
Krystyna Proch  krystyna.proch@onet.eu

DZIAŁOSZYN
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Wrocławskie Święto Mąki
Wrocławskie Święto Mąki odbywa się od wielu lat na zakończenie wakacji, 
w ostatnią niedzielę sierpnia. Rodzinny festyn w letniej scenerii Ogrodu Bota-
nicznego wiąże się z tradycjami młynarskimi Wrocławia i powojenną działal-
nością hr. Wojciecha Dzieduszyckiego, który obok młynów zbożowych założył 
Technikum Młynarskie. W programie imprezy jest wiele atrakcji: kiermasz wszel-
kiego rodzaju wypieków z wrocławskich piekarni i cukierni – od chleba w wielu 
gatunkach po słodkie ciasta i ciasteczka, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych 
oraz miodów i wyrobów własnych gospodarstw rolnych. Organizatorzy dbają 
też o dzieci, dla których urządzane są zabawy i konkursy. Imprezę umila zespół 
muzyczny. Przy okazji można też oczywiście zwiedzić teren otwarty i szklarnie 
Ogrodu Botanicznego.
fot. D. Kehl

TERMIN
27 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
ORGANIZATORZY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
KONTAKT
Dorota Kehl
tel. 71 322 59 57 w. 28 lub tel. kom. 668 008 271
e-mail: dorota.kehl@uwr.edu.pl

WROCŁAW
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Święto Pierogów w Paszowicach
O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni można się prze-
konać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów, na którym ta potra-
wa jest główną atrakcją. W programie kulinarnego święta jest konkurs na 
Najsmaczniejsze Pierogi w Krainie Wygasłych Wulkanów, Turniej w Lepieniu 
Pierogów na czas oraz inne konkurencje związane z tym - niby niepokaźnym 
- daniem. Główną jednak atrakcją jest degustacja kilkudziesięciu odmian piero-
gów, przygotowanych przez gospodynie z terenu Partnerstwa Kaczawskiego.

TERMIN
sierpień/wrzesień
MIEJSCE 
Paszowice, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl
KONTAKT
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

PASZOWICE


