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Czerniawa, jaka strawa?
To oferta spędzenia czasu wolnego dla miłośników degustacji niezwykłych, 
nowatorskich i niecodziennych potraw, które przygotowywane są przez ama-
torów sztuki kulinarnej, jak i mistrzów w swej dziedzinie szefujących w świe-
radowskich i czerniawskich restauracjach, hotelach, i pensjonatach. Nie bra-
kuje także potrwa przygotowywanych przez gospodarstwa agroturystyczne. 
Charakterystyczną cechą imprezy są popisy kulinarne połączone z ich oceną 
dokonywaną przez specjalne jury. Każdy znajdzie tam coś dobrego dla siebie, 
a  pragnących skosztować potraw, ciast i nalewek nigdy nie brakuje. Podczas 
imprezy będzie można zdobyć przepisy na ulubione potrawy oraz zakupić eko 
produkty takie jak: ser, miód, śmietanę, jajka, masło itp., polecane przez rodzi-
mych rolników. Kulinarne spotkania zakończą się zabawą na festynie i wspól-
nej biesiadzie.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
„Leopoldówka”, ul. Wierzbowa 4 – 
Świeradów-Zdrój, powiat lubański
ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej 
„Świeradów-Czerniawa”
KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji
tel. 75 781 63 79

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Festiwal Kapusty i Pieroga 
w Gminie Lubin
Festiwal jest związany z Księginicami od pierwszej edycji i stał się sztandaro-
wą imprezą tej miejscowości. Spotykają się na niej mieszkańcy gminy Lubin, 
reprezentujący koła gospodyń, stowarzyszenia, zespoły. Stają oni w szranki 
konkursowe, prezentując potrawy z kapusty oraz pierogi w wielu odsłonach. 
Przedstawiane są dania przygotowywane w tradycyjny sposób, ale nie brakuje 
również nowatorskich pomysłów kulinarnych. Tradycją festiwalu są warsztaty 
lepienia pierogów oraz wesołe konkursy „pierogowo – kapuściane”. Najważ-
niejsza pozostaje wspólna zabawa i wymiana doświadczeń związanych z te-
matem imprezy. Festiwalowi towarzyszą prezentacje zespołów gminnych, tar-
gi rękodzielnicze, atrakcje dla najmłodszych.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
Boisko sportowe „Iskra” w Księginicach, 
powiat lubiński
ORGANIZATORZY
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
www.okgminalubin.pl
KONTAKT
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
tel. 76 845 59 86
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

KSIĘGINICE
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Festiwal Pstrąga w Gminie Głuszyca
Od wielu lat pstrągi są lokalnym przysmakiem, gdyż Gmina Głuszyca słynie 
z wielu dań, w których podawane są świeżo złowione pstrągi w wersji smażo-
nej, grillowanej, czy wędzonej. W czasie Festiwalu Pstrąga lokalni restaurato-
rzy, przedstawiciele instytucji i osoby indywidualne rywalizować będą w kon-
kursie kulinarnym na przygotowanie najsmaczniejszego pstrąga na grillu. Dla 
zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.  Przygotowane potrawy będą 
przeznaczone do bezpłatnej degustacji przez publiczność. Festiwalowi towa-
rzyszyć będą zabawy i konkursy  dla najmłodszych oraz występy zespołów mu-
zycznych na scenie.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
Łowisko Pstrągów Złota Woda w Łomnicy, 
gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Gmina Głuszyca, Centrum Kultury - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy, Łowisko Pstrągów „Złota Woda” 
w Łomnicy
KONTAKT
Sabina Jelewska
tel. 604 895 946
e-mail: s.jelewska@gluszyca.pl

ŁOMNICA
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Gminne Pyrkowanie 
w Bukowinie Sycowskiej
Gminne Pyrkowanie ma na celu integrację społeczności lokalnej i ościennych 
miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje skierowane dla całych 
rodzin. Bohaterem imprezy jest pyrek, którego wykorzystuje się do zabaw 
i konkursów. Parowane pyrki z gziką, placki ziemniaczane, sałatka ziemniacza-
na – tym wszystkim można się zajadać podczas wydarzenia. Punktem kulmina-
cyjnym jest konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z pyrkami. 

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej, 
gmina Międzybórz, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju gminy Międzybórz 
„Między borami jesteśmy partnerami”
KONTAKT
Ewa Plichta
e-mail: Ewa.3112@wp.pl

BUKOWINA SYCOWSKA
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Konkurs kulinarny „Dary Jesieni 
w kuchni” w Starych Bogaczowicach
Konkurs zorganizowany zostanie po raz pierwszy, przy okazji Dożynek. Pod-
czas imprezy będzie okazja do degustacji potraw z papryką, cukinią, kabacz-
kiem, ziemniakiem czy kapustą.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
stadion sportowy Stare Bogaczowice 
ul. Główna, powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Biblioteczko - 
Kulturalne  Stare Bogaczowice 
www.centrum.pbox.pl
KONTAKT
Agnieszka Lechowicz 
tel. 748 443 503

STARE BOGACZOWICE


