Święto wina w Mieście Skarbów Festiwal Rzemiosł Dawnych
Od pierwszej edycji, przez 13 już lat, Święto Wina, niezmiennie w drugi weekend września, dostarcza niezapomnianych wrażeń i moc wciąż nowych atrakcji.
Ku zadowoleniu organizatorów i stale rosnącej liczby uczestników, z lokalnego
festynu Święto Wina w Mieście Skarbów przekształciło się w imprezę o zasięgu
ponadregionalnym i jak magnes przyciąga gości z zagranicy. W programie nie
brakuje atrakcji dla ciała i dla ducha: degustacje potraw, napojów, wypieków,
deptanie winogron, wybory Miss Winnego Grona, barwne orszaki w strojach
z różnych epok, festiwal rękodzieła, pokazy walk rycerskich, muzyka z różnych
stron świata, toast i Jarmark Średzki - wszystko nawiązujące do średniowiecznych tradycji winiarskich tych terenów.

ŚRODA ŚLĄSKA

Kalendarz
imprez
kulinarnych
Dolnego Śląska
| 111

wrzesień

TERMIN
9-10 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Środa Śląska
ORGANIZATORZY
Gmina Środa Śląska i Dom Kultury w Środzie Śląskiej
www.srodaslaska.pl
www.dksrodaslaska.pl
KONTAKT
Grzegorz Ptaszyński
Dyrektor Domu Kultury w Środzie Śląskiej
tel. 71 317 32 11

Święto Grzybów w Węglińcu
Bogactwo lasów Gminy Węgliniec już od lat skłania do organizacji wyjątkowego wydarzenia – „Święta Grzybów”. W sercu Borów Dolnośląskich z początkiem
jesieni lasy oferują bogactwo grzybów, które tak chętnie wykorzystywane są
w wielu potrawach. Okazją do spróbowania tych bardziej i mniej tradycyjnych
dań jest właśnie „Święto Grzybów”, które skutecznie popularyzuje lokalne
potrawy i pozostaje hołdem dla tradycji kulinarnej tutejszych terenów. Obok
prezentacji kulinarnych, głównym elementem imprezy organizowanej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu są Mistrzostwa Europy w zbieraniu grzybów.
TERMIN
9-10 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
plac przy WCK, park im. Bronisława Maślanki
w Węglińcu,
Stadion Miejski Węgliniec,
powiat zgorzelecki
ORGANIZATOR
MGOK w Węglińcu
www.mgokwegliniec.pl
KONTAKT
Węglinieckie Centrum Kultury
tel. 757 236 229, 668 853 933
e-mail: wck_wegliniec@wp.pl
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XVIII Międzynarodowe Warsztaty
Pszczelarskie-Bartnictwo w Sudetach
Zachodnich
Pszczelarze z Polski, Czech i Niemiec przyjadą na Plac Piastowski w Cieplicach,
aby uświadomić odwiedzających o zdrowotności „bursztynowego płynu”. Miłośnicy zdrowego jedzenia powinni wiedzieć, że miód powinno się jeść cały
rok, gdyż jest źródłem bardzo wielu witamin. Podczas imprezy odbędzie się
konkurs w formie zabawy z nagrodami rzeczowymi, targi promocyjne sprzętu
pszczelarskiego i produktów pszczelich, występy zespołów folklorystycznych,
degustacja miodów i pokaz miodobrania.

JELENIA GÓRA
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TERMIN
9-10 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Jelenia Góra – Cieplice ul. Plac Piastowski
ORGANIZATOR
Regionalny Związek Pszczelarzy,
Jelenia Góra
www.rzpjgora.pl
KONTAKT
Maria Davidson - Kierownik Biura
tel. 75 75 249 21
e-mail: joktan@o2.pl

Bałkańskie Święto Pity w Lipianach
O tym, że pita jest prawdziwym fenomenem wśród smaków bałkańskich, które
przyjechały wraz z reemigrantami do Powiatu Bolesławieckiego, będzie można
się przekonać podczas Bałkańskiego Święta Pity. Sekretem jest dokładnie rozwałkowane, cienkie ciasto, w które zawija się nadzienie. Chociaż goście ustawiają się w długie kolejki gospodynie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w
Lipianach dbają aby pity nie zabrakło. Króluje pita na słodko, na słono i ostro.
Wydarzeniu towarzyszą występy, liczne konkursy związane z pitą i dynią, która stanowi wyśmienity dodatek do pity. Organizatorzy serdecznie zapraszają
wszystkich amatorów pity oraz tańców bałkańskich przy ognisku.
TERMIN
10 września (niedziela)
MIEJSCE
boisko sportowe w Lipianach,
powiat bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Lipian
oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s
w Kruszynie
www.gokis.boleslawie.org
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Bolesławcu z/s w Kruszynie
tel./fax. 75 732 14 77
e-mail: gokisbeata@wp.pl

Kalendarz
imprez
kulinarnych
Dolnego Śląska
| 114

LIPIANY

Na tropie leśnych zwierząt w Miliczu
„Na tropie leśnych zwierząt” to wydarzenie sportowo-edukacyjne łączące biegi
na orientację z promocją dziczyzny w formie pokazu kulinarnego „Gotowanie
na dziko”, poprowadzonego przez zaproszonych kucharzy – Jana Kuronia oraz
dr Grzegorza Russaka. Dodatkowo planowany jest konkurs na potrawę myśliwską przeprowadzony wśród kół łowieckich z terenu Nadleśnictwa Milicz. W jury
zasiądą osoby specjalizujące się w kuchni myśliwskiej oraz osoba nagrodzona
tytułem „Mistrza Karpia 2016”. Celem działań jest zwiększenie świadomości, że
gospodarka łowiecka to nie tylko wielowiekowa tradycja i kultura naszego narodu, przekazywana z pokolenia na pokolenie, w której ważną rolę odgrywają
Lasy Państwowe i leśnicy, ale także odpowiedzialne gospodarowanie zwierzętami łownymi.
MILICZ
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TERMIN
15 września (piątek)
MIEJSCE
Milicz, przy Technikum Leśnym
ORGANIZATOR
PGL LP Nadleśnictwo Milicz
www.milicz.wroclaw.lasy.gov.pl
KONTAKT
Magdalena Wieczorek
tel. 603 330 578
e-mail: magdalena.wieczorek@wroclaw.lasy.gov.pl

