Święto Chleba w Milikowie
Impreza ma na celu popularyzację tradycji wypieku chleba, zgodnej z przekazem przodków oraz pielęgnowanie tożsamości kulturowej mieszkańców wsi.
„Święto Chleba” ma charakter konkursu, w którym zespoły folklorystyczne jak
i uczestnicy indywidualni z województwa dolnośląskiego prezentują własne,
tradycyjne wypieki chlebowe. Wypieki oceniane są przez specjalistów - etnologów. Uczestnicy wynajdują w pamięci swoich rodziców i dziadków zapomniane, archaiczne wypieki i potrawy przygotowywane w ich rodzinnych domach.
TERMIN
24 września (niedziela)
MIEJSCE
Milików, gmina Nowogrodziec,
powiat bolesławiecki
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
Współorganizatorzy: Rada Sołecka Wsi Milików,
Zespół Folklorystyczny „Milikowianki z Kapelą”
www.gckis.nowogrodziec
KONTAKT
Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu
tel. 663 110 061, 75 731 63 98
e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl
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MILIKÓW

Święto grzyba leśnego
w Niwkach Książęcych
Święto grzyba leśnego nawiązuje do bogactwa przyrodniczego gminy Międzybórz oraz promuje zdrowy tryb życia. Głównym celem imprezy jest popularyzowanie aktywnego zdrowego trybu życia na łonie natury. Obowiązkową już
częścią wydarzenia jest konkurs kulinarny, na którym można podziwiać smaczne i przepięknie przygotowane potrawy z grzybami. Imprezie towarzyszy wystawa rękodzieła i produktu lokalnego.

MIĘDZYBÓRZ
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TERMIN
24 września (niedziela)
MIEJSCE
Plac wiejski w Niwkach Książęcych,
gmina Międzybórz,
powiat oleśnicki
ORGANIZATORZY
Partnerstwo na rzecz rozwoju gminy Międzybórz
„Między borami jesteśmy partnerami”
KONTAKT
Franciszek Drozd
tel. 785 186 503
e-mail: niwki.ksiazence@o2.pl

Święto Ziemniaka w Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego
w Kudowie Zdroju
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju już od kilkunastu lat organizuje imprezę plenerową pn. „Święto Ziemniaka”. Na rozpoczęcie
planuje się wspólne kopanie ziemniaków połączone z ich pieczeniem w ognisku, a następnie z degustacją. Będzie można skosztować kłodzkiej kartoflanki
i sałatki kartoflanej wg przepisu z lat dwudziestych XX wieku. Zespoły ludowe
z Ziemi Kłodzkiej przygotują wiele potraw ziemniaczanych, których receptury
pochodzą z różnych regionów Polski. Na scenie w muzeum wystąpią zespoły
folklorystyczne i śpiewacze w repertuarze ludowym.
TERMIN
24 września (niedziela)
MIEJSCE
Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego
w Kudowie-Zdroju, Kudowa-Zdrój,
ul. Pstrążna 14
ORGANIZATOR
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
www.facebook.com/SkansenPstrazna/
KONTAKT
Krzysztof Chilarski
tel. 74 866 61 40, 74 866 28 43
skansen@kudowa.pl
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KUDOWA-ZDRÓJ

Czarnoborskie Święto Pieroga
Czarnoborskie Święto Pieroga jest połączone z obchodami Gminnych Dożynek.
Podczas zabawy dożynkowej na wszystkich odwiedzających czekają przepyszne pierogi o rozmaitych smakach, swojskie potrawy i mnóstwo stoisk uginających się pod ludowymi wyrobami: kiełbasami, pasztetami i ciastami. Podczas
Święta Pieroga wszyscy chętni mogą wziąć udział w konkursie kulinarnym na
Najsmaczniejsze Pierogi, który odbywa się w trzech kategoriach: kucharze profesjonaliści, instytucje i organizacje oraz ekipy amatorskie. W konkursie ocenie
podlegają przede wszystkim walory smakowe pierogów, ale także dekoracja
i estetyka potrawy oraz jej oryginalność. W trakcie imprezy organizowane są
także warsztaty pierogowe, podczas których każdy może wykonać od podstaw
swoje własne pierogi.
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CZARNY BÓR

TERMIN
ostatni weekend sierpnia/
pierwszy weekend września
MIEJSCE
Stadion w Czarnym Borze, powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Gmina Czarny Bór www.czarny-bor.pl
Biblioteka, Centrum Kultury w Czarnym Borze
KONTAKT
Renata Chruszcz
tel. 74 845 02 42
e-mail: renata.chruszcz@ck.czarny-bor.pl

Święto Pieczonego Ziemniaka
w Dobroszycach
Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Dobroszyce. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą degustować pieczone ziemniaki prosto z ogniska, jak również grochówkę z ziemniakami. Biesiadę umili
zespół folklorystyczny pochodzący z terenu Gminy. Jest to okazja do relaksu,
integracji i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Nieocenioną rolę odgrywają miejscowe „przedszkolaki”, które uświetnią imprezę swoim występem.
TERMIN
wrzesień/październik
MIEJSCE
Muszla Koncertowa w Dobroszycach przy
ul. Parkowej,
powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie ”Dobroszyce – Lepsze życie”
KONTAKT
Danuta Głowacka
tel. 71 314 12 73
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DOBROSZYCE

Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu
„Karp w Lesie”
Jest to jedna z imprez, organizowanych w ramach Dni Karpia – cyklu imprez
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. „Karp w Lesie” to wydarzenie plenerowe, organizowane w niedzielę, tworzy idealną ofertę dla rodzin
i turystów. Impreza promuje lokalne produkty, w tym przede wszystkim ryby
z lokalnych stawów. Lokalni wystawcy, także ze znakiem „Dolina Baryczy poleca” prezentują swoje produkty. W roku 2016 „Karp w Lesie” został poszerzony o konkurs kulinarny „Carpie Iem”, skierowany dla wszystkich, których pasją
jest gotowanie i mający na celu promocję potraw z karpia i zachęcanie do jego
spożywania nie tylko w święta.

RUDA ŻMIGRODZKA
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TERMIN
wrzesień/październik
MIEJSCE
teren przy Świetlicy Wiejskiej w Rudzie Żmigrodzkiej,
powiat trzebnicki
ORGANIZATORZY
Gmina Żmigród
www.zmigrod.com.pl
Nadleśnictwo Żmigród
www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie
www.zpk-zmigrod.eu
KONTAKT
Edyta Grzybkowska
tel. 71 385 30 50
e-mail: promocja@zmigrod.com.pl

