IV Święto Sera i Wina.
Spotkania regionów
Święto Sera i Wina to 2-dniowa impreza promująca regionalne wyroby serowarskie i winiarskie. Sobota to dzień specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla
producentów, niedziela – zajęcia i pokazy otwarte dla Wrocławian, kiermasz regionalnych produktów i degustacje najlepszych serów i win.

PAWŁOWICE
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TERMIN
23-24 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe
w Pawłowicach – Ośrodek Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Pawłowicka 87/89, 101, Wrocław
ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
www.upwr.edu.pl
KONTAKT
Biuro Informacji i Promocji UPWr
tel. 71 320 5499
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

XVIII Dolnośląskie Święto Miodu
i Wina w Przemkowie
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina to przede wszystkim raj dla wielbicieli miodów i win. Wystawcy na swoich kiermaszach oferują wszystkie polskie gatunki miodów, miody pitne i inne produkty pszczele, sprzęt pasieczny oraz wina
i sadzonki winorośli. Na szczególną uwagę zasługuje miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich zarejestrowany w 2008 roku w Unii Europejskiej jako „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Podczas święta promowane są inne produkty
lokalne m.in. „Miodowe pierniczki z Przemkowa”, wpisane w 2011 r. na Listę
Produktów Tradycyjnych. Podczas obchodów Święta Miodu przeprowadzany
jest konkurs na najlepsze miody odmianowe.
TERMIN
23-24 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Park Miejski w Przemkowie,
powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Gmina Przemków
www.przemkow.pl
KONTAKT
Marta Mendrzycka – Nicewicz
tel. 76 8 320 488
e-mail: marta@przemkow.pl
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XXXVIII Trzebnickie Święto Sadów
Odbywające się od ponad 38 lat Trzebnickie Święto Sadów na stałe wpisało się
w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku. Na scenie trwają wtedy
występy artystów lokalnych oraz gwiazd sceny kabaretowej i muzycznej wielkiego formatu. Nie brakuje też atrakcji dla najmłodszych. Nazwa wydarzenia
związana jest z charakterem gminy i otaczającym ją z wielu stron krajobrazem
– drzewami owocowymi rosnącymi na wzgórzach. Święto Sadów jest połączeniem dnia miasta ze świętem ogrodników, sadowników i pszczelarzy z terenu
gminy. Na swoich stoiskach oferują efekty ciężkiej pracy – od sadzonek krzewów i drzew, po owoce, warzywa, miody oraz własne wyroby, jak cydr. Można
również zakupić różnego rodzaju rękodzieło lokalnych artystów oraz liczne
smakołyki.
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TERMIN
23-24 września (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Plac Pielgrzymkowy przy Międzynarodowym
Sanktuarium św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy
ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica
www.trzebnica.pl
KONTAKT
Jakub Szurkawski
tel. 71 388 81 13
e-mail: szurkawski_j@um.trzebnica.pl

Festyn Rodzinny Taaaka Ryba
Festyn Rodzinny Taaaka Ryba to przedsięwzięcie, organizowane w gminie
Twardogóra w ramach obchodów Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Impreza odbywa się we wrześniu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu.
W programie oprócz zawodów wędkarskich, koncertów i bloku sportowo rekreacyjnego dla dzieci znajdziemy również kiermasz lokalnych produktów.
Oprócz znanego w całej Polsce karpia milickiego, przygotowanego na wiele
sposobów oraz zupy rybnej, spróbować i nabyć można także owoce oraz ich
przetwory od lokalnych sadowników. Dużą popularnością cieszą się także stoiska z wyrobami, produkowanymi w naturalny sposób. Szeroki wybór chlebów,
słodkich wypieków czy miodów to tylko część lokalnych specjałów dostępnych podczas „Taaakiej Ryby”.
TERMIN
24 września (niedziela)
MIEJSCE
Goszcz k/Twardogóry, powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Gmina Twardogóra www.twardogora.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Twardogórze www.gosir.twardogora.pl
KONTAKT
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Insp. ds. funduszy, promocji i rozwoju
tel. 71 399 22 34
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Smak zapomnianych odmian jabłek
Tak samo jak w zeszłym roku, wrocławski Ogród Botaniczny wspólnie z Arboretum w Bolestraszycach – gdzie znajduje się największa w Polsce kolekcja
historycznych odmian jabłoni – organizują jesienną imprezę promującą stare
odmiany jabłek, które po latach zapomnienia cieszą się coraz większą popularnością. Głównym punktem programu będzie wystawa kilkudziesięciu różnych odmian jabłek połączona z ich degustacją. Planowana jest także sprzedaż
drzewek i krzewów owocowych ze szczególnym uwzględnieniem odmian historycznych (zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt – prawdopodobnie możliwe będzie zamówienie wielu odmian wymienionych na stronie
www.bolestraszyce.com/stare-odmiany-jaboni) oraz kiermasz nietypowych
przetworów z jabłek, takich jak nieklarowane soki, przeciery, dżemy.
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WROCŁAW

TERMIN
24 września (niedziela)
MIEJSCE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
ORGANIZATORZY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
k. Przemyśla, www.bolestraszyce.com
KONTAKT
Ryszard Kamiński
tel. 71 322 59 57 w. 35
e-mail: ryszard.kaminski@uni.wroc.pl

