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Święto Chleba w Nowym Kościele
Święto Chleba w Nowym Kościele odbędzie się po raz XXI. W trakcie obchodów 
wybierany jest najlepszy wyrób chlebowy oraz wręczana statuetka piekarczyka 
za tradycyjny wypiek chlebowy. Na stołach królują: chleby z ziołami, z otręba-
mi, na zakwasie, wieloziarniste, bułki na miodzie, chałki, parowce, szczodroki, 
bocianie łapy (ponad 100 produktów).

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele, 
gmina Świerzawa, 
powiat złotoryjski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Świerzawie z lokalnymi organizacjami
i Kołami Gospodyń Wiejskich
www.centrumswierzawa.pl
www.swierzawa.pl
KONTAKT
Halina Zychowicz-Michoń - 
Dyrektor Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Świerzawie
tel. 75 7135 273, 727 064 160
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl

NOWY
KOŚCIÓŁ
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Święto Dyni im. Mikołaja Nowosada 
w Wierzbnej
Konkurs na najcięższą dynię był najważniejszym wydarzeniem pierwszego 
Święta Dyni w Wierzbnej. Do konkursu zgłoszono trzynaście dyń. Konkurs bu-
dził największe emocje, bo część z dyń była pieczołowicie uprawiana specjal-
nie na to święto. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również odkrywanie 
historii Wierzbnej. Goście mogli wysłuchać historii o najstarszym murowanym 
zamku rycerskim, który kiedyś stał w Wierzbnej, tę historię przybliżył Bogdan 
Mucha, archeolog, pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Wydarze-
nie zakończyła wspólna zabawa pod gwiazdami.

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Wierzbna, gmina Żarów, powiat świdnicki
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
www.centrum.zarow.pl
KONTAKT
Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora Gminnego
 Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
tel. 74 85 80 753 lub 74 85 80 187
e-mail: zastepca@centrum.zarow.pl 
i dyrektor@centrum.zarow.pl

WIERZBNA
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Święto Wesołego Karpia w Przemkowie 
Cykliczna impreza, której celem jest popularyzacja potraw z ryb słodkowod-
nych, prezentacja lokalnego rękodzieła oraz edukacja przyrodnicza. W czasie 
imprezy organizowane jest wyjście z przewodnikiem do Rezerwatu Przyrody 
„Stawy Przemkowskie”, gdzie zainteresowani dowiadują się jak hoduje się kar-
pie, poznają ciekawe przyrodniczo zakątki oraz obserwują zachowania ptaków 
i innych zwierząt napotkanych na drodze. Podczas święta można degustować 
potrawy z ryb, w tym karpia, przyrządzane według tradycyjnych receptur. Co-
rocznie dla dzieci i młodzieży organizowane są konkursy wędkarskie i przyrod-
nicze.
fot. Krzysztof Szustka

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”; 
Ostaszów 2, Przemków, powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”
KONTAKT
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”
tel. 501 174 946
e-mail: amazonka637@wp.pl

OSTASZÓW
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VII Śląski Festiwal Kapusty i V Konkurs 
Piosenki Biesiadnej
W pierwszą niedzielę października Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy 
kończy sezon ogrodniczy siódmą już edycją Śląskiego Festiwalu Kapusty. Zgło-
szeni wcześniej uczestnicy biorą udział w zawodach tradycyjnego szatkowania 
i kiszenia kapusty. Odbywa się także konkurs „Kapuściane szaleństwa” na naj-
smaczniejsze dania z kapusty, a goście mogą spróbować regionalnych potraw 
na kapuścianym pikniku. W otwartych konkursach można wygrać liczne na-
grody, od festiwalowych koszulek po… worek kapusty. Imprezę uatrakcyjniają, 
oprócz tematycznych wystaw, także występy zespołów w ramach Konkursu 
Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w kapuście” i zabawa ludowa. Szczegó-
łowy program Festiwalu znajdą Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl 
oraz na fb. fot. HG-N

TERMIN
1 października (niedziela)
MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy, �lia Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ORGANIZATORZY
Arboretum w Wojsławicach, www.arboretumwojslawice.pl. 
Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie, www.pow.dzierzoniow.pl
Niemczański Ośrodek Kultury, www.nok.niemcza.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Podlesie i Ruszkowice
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960, 
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 
Zgłoszenia na Przegląd Piosenki Biesiadnej 
e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl

WOJSŁAWICE
k. NIEMCZY
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Dożynki we dworze oraz 
„Mały Oktoberfest” w Stodole Wiejskiej
Kiermasz dożynkowy na placu folwarcznym z szeroką ofertą produktów rolni-
czych i kulinarnych Dolnego Śląska i całej Polski. W Stodole Wiejskiej prezen-
tacja ciekawej oferty piwa z małych browarów regionalnych. Atrakcje dla całej 
rodziny. Taniec, uczta i dobry nastrój gwarantowane. Muzyka ludowa i jazzowa 
na żywo. Od godz. 11.00 do 18.00.

TERMIN
7-8 października (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3, 
Łomnica, 
58-508 Jelenia Góra, gmina Mysłakowice
ORGANIZATOR
Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju 
Krajobrazu Kulturowego
www.facebook.com/PalacLomnica
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_
dominium_lomnica
KONTAKT
Aleksandra Marczyk 
tel. 798 427 655 
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl

ŁOMNICA


