Święto Prawdziwka i Śliwki Węgierki
w Nowej Wsi Wielkiej
Doroczny Festyn w Nowej Wsi Wielkiej pod nazwą „Święto Prawdziwka i Śliwki
Węgierki” organizowany jest od 2009 roku. Oprócz promocji walorów krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Chełmy”, organizatorzy podejmują niełatwe zadanie promocji potraw regionalnych z grzybów - głównie prawdziwków - oraz ze śliwki węgierki, która jest „przodującym” owocem występującym
w sołectwie. W tym celu podczas Festynu rozgrywane są dwa konkursy na
najlepszą potrawę z tych składników. Do tradycji przeszła już „firmowa” zupa
z kurek i prawdziwków, którą serwują organizatorzy uczestnikom Festynu. Dla
amatorów innych rodzajów rekreacji przygotowujemy konkurs fotograficzny,
a dla sportowców „Prawdziwkowy Bieg Przełajowy”.
TERMIN
16 września (sobota)
MIEJSCE
Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice,
powiat jaworski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi
Wielkiej i Nowej Wsi Małej
KONTAKT
Renata Węgiel – Prezes Stowarzyszenia
tel. 504 738 866
e-mail: r-wegiel@o2.pl
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IV Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze
IV Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze to wydarzenie organizowane w celu
promocji lokalnej przedsiębiorczości. Priorytetowym założeniem jest przedstawienie potencjału gospodarczego Ziemi Ząbkowickiej oraz jej największych
atutów związanych z dobrze rozwiniętą produkcją rolno-spożywczą. To szansa promocji zarówno dla małych, średnich jak i dużych producentów rolnych,
którzy podczas targów mają okazję nawiązać nowe kontakty oraz promować
swoje produkty wśród społeczności lokalnej. Oprócz prezentacji i oferowanych
produktów i usług imprezę wzbogacą wydarzenia towarzyszące – występy zespołów artystycznych, konkursy, atrakcje dla dzieci. Udział w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!
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ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

TERMIN
16-17 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Hala Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich,
ul. Powstańców Warszawy 8i
ORGANIZATOR
Gmina Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
Współorganizatorzy:
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich
www.osirzabkowice.pl
KONTAKT
Wydział Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim
w Ząbkowicach Śląskich
tel. 74 8 165 322
e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl

VI Święto Piernika w Bielawie
Impreza plenerowa, festynowa dla seniorów mająca charakter pikniku. Gospodarzem jest działający przy MOKiS zespół „Czerwona Jarzębina”, który zaprasza
zespoły z ościennych miejscowości. Imprezie towarzyszą konkursy kulinarne,
w tym konkurs na najsmaczniejszy piernik oraz „misterium chleba”.
TERMIN
17 września (niedziela)
MIEJSCE
Park Miejski przy ul. 1 Maja w Bielawie,
powiat dzierżoniowski
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bielawie
www.mokisbielawa.pl
KONTAKT
Jan Gładysz - dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury i Sztuki
w Bielawie
tel. 74 833 30 07
e-mail: dyrektor@mokisbielawa.pl
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Festiwal Przetwórstwa Domowego
w Walimiu
Wydarzenie kulinarne, organizowane przez Zajazd Hubert w odpowiedzi na
spustoszenie, jakie czyni postęp techniczny i zabieganie życia codziennego
w naszej kuchni. W zapomnienie odchodzą przepisy naszych dziadków, a przygotowanie czy też przechowanie żywności bez elektryczności wydaje się niemożliwe. Festiwal ma na celu popularyzację i promocję domowego, naturalnego przetwórstwa oraz tradycji wytwarzania regionalnych przysmaków według
zachowanych receptur sprzed pokoleń.

WALIM
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TERMIN
23 września (sobota)
MIEJSCE
Zajazd Hubert w Walimiu, powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Zajazd Hubert w Walimiu
www.zajazdhubert.pl
KONTAKT
Malwina Myślińska – Zajazd Hubert
tel. 74 845 72 45
e-mail: zajazdhubert@gmail.com

Plenerowe Warsztaty Piwowarskie
Zakres tematyczny warsztatów o sztuce warzenia piwa jest bardzo szeroki: rys
historyczny, typy słodów i chmielu, rodzaje fermentacji, dodatki smakowe, co
to jest warka, jak rozpocząć własną przygodę z piwem, wartości lecznicze piwa
niepasteryzowanego, wspólne warzenie piwa. Cały program jest realizowany
w jeden dzień. Imprezie towarzyszyć będzie degustacja piw.
TERMIN
23 września (sobota)
MIEJSCE
Pod Przełęczą, Rzeczka 35, gm. Walim,
powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
OW Pod przełęczą, Rzeczka 35, gm. Walim
KONTAKT
Aleksandra Wójcik – właściciel
tel. 666 841 579
e-mail: alexwojcik903@gmail.com
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