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Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze
W lipcu 2017 r. na Twierdzy Srebrna Góra odbędzie się Festiwal piwa i sera. To 
jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze ponadlokalnym. Zor-
ganizowana zostanie na dziedzińcu Donjonu, w sercu unikatowego obiektu 
w skali dziedzictwa kulturowego Europy, jakim jest Twierdza Srebrnogórska. 
Festiwal ma na celu promocję dziedzictwa – tradycyjnego browarnictwa oraz 
wytwarzania sera, w tym rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej gatunków, 
stylów, odmian piwa i sera. Integralnym elementem będą plenerowe występy 
zespołów muzycznych, biesiadowanie oraz nawiązanie do historii spożywania 
piwa na Twierdzy przez żołnierzy pruskiego wojska.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, Srebrna Góra, 
powiat ząbkowicki
ORGANIZATOR
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
www.forty.pl
KONTAKT
Dariusz Owczarek 
tel. 74 81 80 099
e-mail: biuro@forty.pl

SREBRNA GÓRA



Kalendarz
imprez

| 58

kulinarnych
Dolnego Śląska

Festyn Rodzinny „Czereśni Czar” 
w Gminie Radków
Gajów z czereśni słynie – można powiedzieć o tej małej wiosce w gminie Rad-
ków. A wszystko zaczęło się w 2003 r., kiedy Józefa Burlita zdobyła „Perłę” za 
dżem czereśniowy w Konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo” na najlepszy 
regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę 
regionalną i lokalną. Czereśnie w ogrodzie pani sołtys co roku owocują, go-
spodyni zamienia je w dżemy, kompoty i inne przetwory, które można skosz-
tować właśnie podczas Festynu Rodzinnego „Czereśni Czar”. Nie brakuje też 
ciast z czereśniami oraz świeżych owoców, humorystycznych konkursów z cze-
reśniami w roli głównej i atrakcyjnymi nagrodami, zabaw i quizów dla dzieci. 
Muzyczną oprawę stanowią zespoły ludowe z Gminy Radków.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Park Podworski Gajów koło Radkowa, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gajowie
przy współpracy z Gminą Radków
KONTAKT
Józefa Burlita Sołtys Gajowa
tel. 508 120 357

RADKÓW
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Międzynarodowy Festiwal Grecki 
w Zgorzelcu
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej organizowany jest rokrocznie 
w lipcu i jest to niewątpliwie impreza o bogatej tradycji, nawiązująca do grec-
kiego rozdziału historii miasta Zgorzelec. Na festiwal ochoczo przybywają 
Grecy z całego świata, dawni mieszkańcy Zgorzelca. W muszli koncertowej 
rozbrzmiewają greckie rytmy, a na gości czekają tradycyjne potrawy kuchni 
greckiej oraz konkursy kulinarne. Na scenie am�teatru swoje umiejętności 
prezentował m.in. Teo Va�dis. Festiwalowi towarzyszy wystawa poświęcona 
Grekom, prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. To wspaniała 
okazja do poznania greckiej muzyki, kultury i spotkania pokolenia, które już na 
stałe wpisało Zgorzelec w swoją historię.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Am�teatr w Zgorzelcu
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Greków w Polsce „Delta”
www.forty.pl
KONTAKT
Nikolaos Rusketos 
ul. Kościuszki 64 A 
59-900 Zgorzelec

ZGORZELEC
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Święto Jemioły i Pieroga w Jemielnie
„Święto Jemioły i Pieroga” ma na celu przybliżyć, a tym samym przypomnieć 
zapomniane kulinarne smaki naszych przodków. Jest to święto cykliczne, któ-
re organizowane będzie już po raz ósmy w Gminie Jemielno. Podczas święta 
wystawiane są stoiska z różnymi rodzajami pierogów ze wszystkich sołectw 
Gminy Jemielno, a uczestnicy imprezy mogą degustować i oceniać wyroby. 
Podczas Święta organizowane są konkurencje sprawnościowe między sołec-
twami – każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w różnych konkursach. 
Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie kończy się zabawą taneczną, prowadzoną 
przez DJ ;)

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Jemielno, powiat górowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Jemielnie
KONTAKT
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Jemielnie
tel. 65 544 74 15
e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl 

JEMIELNO
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Festiwal Kuchni Polowych w Walimiu
Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn historycz-
ny „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” oraz Zajazd Hubert w Walimiu. Impre-
za popularyzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pytanie: jak na-
karmić więcej niż kilku znajomych, jak nakarmić pluton czy kompanię? Festiwal 
pozwala uczestnikom cofnąć się w czasie, posmakować potraw wojskowych 
gotowanych z „niczego”, w różnych armiach i czasach.

TERMIN
1 lipca (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

WALIM
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Święto Jagody w Chocianowie
Głównymi atrakcjami Święta jest promocja produktów lokalnych, rękodzielnic-
twa oraz międzynarodowy koncert pod nazwą ,,Świat pod Kyczerą’’. Podczas 
Dni Jagody można skosztować najróżniejszych przysmaków jagodowych: tra-
dycyjnych jagodzianek, mazurków, serników oraz tortów. Na stołach nie braku-
je dżemów, powideł, soków, koktajli, win, pierogów i nalewek. Odbywa się rów-
nież konkurs na najsmaczniejszy produkt jagodowy w kategoriach: nalewki 
i wina jagodowe, wypieki, potrawy oraz przetwory. Potrawy prezentowane są 
na udekorowanych stoiskach, spośród których najpiękniejsze jest nagradzane. 
W ramach Święta Jagody, organizowany jest również konkurs zbierania jagód 
na czas, który odbywa się w chocianowskich lasach przy wsparciu organizacyj-
nym Nadleśnictwa Chocianów.

TERMIN
1 lipca (sobota)
MIEJSCE 
Stadion sportowy w Chocianowie, 
powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Chocianowski Ośrodek Kultury
www.chok.pl
KONTAKT
Krystyna Kozołup
tel. 76 818 55 80
e-mail: chok5@wp.pl

CHOCIANÓW
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Pečenica w Gościszowie
Pečenica, czyli święto pieczonego prosiaka to impreza, która cieszy się wielką 
sympatią widzów. Pečenica, czyli pieczony prosiak, był przygotowywany tylko 
na specjalne okazje, głównie na ważne uroczystości rodzinne. Organizatorzy 
chcą, aby Święto Pečenica odgrywało podobną rolę do tej, jaką miały uro-
czystości w Bośni. Tam pečenica była główną atrakcją świąt, podczas których 
spotykały się całe rodziny. Święto ma połączyć nie tylko społeczność lokalną 
naszej gminy, ale i mieszkańców z innych regionów naszego kraju jak również 
z Niemiec, Czech i terenów byłej Jugosławii. Dziś reemigranci i ich potomko-
wie, którzy pieczołowicie kultywują swoje tradycje, będące połączeniem kul-
tury polskiej i bałkańskiej, dzielą się swoimi doświadczeniami właśnie podczas 
Pečenicy.

TERMIN
1-2 lipca (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Park Dworski w Gościszowie, powiat bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 
Rada Sołecka wsi Gościszów, Zespół Gościszowianki
www.gckis.nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl
KONTAKT
Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu
tel. 663 110 061, 75 731 63 98
e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

GOŚCISZÓW
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Letnie Grillowanie w gminie Przeworno
„Wydarzenie doskonale wspiera kultywowanie, propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej oraz wspólne, aktywne biesiadowanie na 
łonie natury. Podczas imprezy profesjonalny kucharz gotuje potrawę regional-
ną (np. Gulasz Przeworniański),  na wielkiej patelni plenerowej. Odbywają się 
również warsztaty kulinarne oraz konkursy dla publiczności.
Chcemy, aby kolejne edycje naszej imprezy cieszyły się coraz większą popu-
larnością, dlatego też staramy się aby program „Letniego Grillowania” z roku 
na rok ewoluował nowymi atrakcjami. Zachęcamy do obejrzenia poprzednich 
edycji na naszym pro�lu na facebooku: Gmina Przeworno. Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzenie Gminy Przeworno i  do udziału w naszej imprezie.

TERMIN
2 lipca (niedziela)
MIEJSCE 
Centrum kulturalno-oświatowe 
w Przewornie, ul. Kolejowa, 
Przeworno, powiat strzeliński
ORGANIZATOR
Gmina Przeworno
www.przeworno.pl
facebook: Gmina Przeworno
KONTAKT
Marzena Brzozowska – Łukasiewicz
tel. 74 8101 314
e-mail: m.brzozowska@przeworno.pl

PRZEWORNO



lipiec

Kalendarz
imprez

| 65

kulinarnych
Dolnego Śląska

V Festiwal Smaków Liczyrzepy
Festiwal Smaków Liczyrzepy to cykliczne (V edycja) wydarzenie, które z suk-
cesem promuje kuchnię regionalną, region oraz łączy to z rozrywką na wyso-
kim poziomie. Całodniowa rodzinna impreza ma na celu zapoznanie odwie-
dzających ze smakami kuchni regionu Karkonoszy poprzez degustację wielu 
tradycyjnych potraw oraz lokalnych produktów. Dużą popularnością cieszą się 
konkursy kulinarne oraz słynny już pojedynek kucharzy „na żywo”, w którym do 
rywalizacji stają profesjonalni kucharze przygotowujący wyjątkowe potrawy 
na oczach widzów. Śmiejące się Pierożki Podgórzyńskie, Zupę Górska oraz inne 
zwycięskie regionalne dania z poprzednich edycji Festiwalu Smaków Liczyrze-
py można spróbować w Restauracji Dwór Liczyrzepy. Liczyrzepa zaprasza na 
dzień pełen kulinarnych atrakcji!

TERMIN
2 lipca (niedziela)
MIEJSCE 
teren przy Restauracji Dwór Liczyrzepy, 
Ul. Obrońców Pokoju 4B, Karpacz, godz. 12.00-18.00
ORGANIZATORZY
Atar  Spółka z o.o. oraz Stowarzyszenie Wpierania 
Kształcenia Młodzieży w Karpaczu 
www.dworliczyrzepy.pl
KONTAKT
Maciej Rybiałek
tel. 76 648 06 50
e-mail:  m.rybialek@hotel-relaks.pl

KARPACZ
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Jagodowe Lato w Ruszowie
W ramach „Jagodowego Lata” organizowane są: „Jagodowy Rajd Rowerowy”, 
konkurs w zbieraniu jagód, konkurs w lepieniu pierogów. Smak słońca i cie-
płego, pachnącego lasu zaklęty w słodkich jagodach. Wszystko, co kojarzy się 
z jasnym, pełnym smaków latem, zebrane na talerzach pod przeróżną postacią. 
Pierogi, ciasta, desery, a także świeże owoce – skosztować smaku jagód oraz 
wszelkich wariacji na ich temat – oto idea „Jagodowego Lata”. Corocznie or-
ganizowana przez lokalne stowarzyszenia i mieszkańców Ruszowa impreza, 
to wspaniała okazja do skosztowania potraw, których głównym bohaterem są 
jagody, świeżo zebrane w okolicznych lasach.

TERMIN
8 lipca (sobota)
MIEJSCE 
Plac przy Domu Kultury w Ruszowie, 
powiat zgorzelecki
ORGANIZATORZY
lokalne stowarzyszenia, mieszkańcy Ruszowa

RUSZÓW
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Jaworska Wegetariada
Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki i inspirujących smaków, 
organizowany w środku pięknego parku. To już VII edycja jednego z najwięk-
szych festiwali wegetariańskich w Polsce. Podczas imprezy nie zabraknie słoń-
ca, pysznego jedzenia, muzyki reggae, warsztatów artystycznych i atrakcji dla 
dzieci. To idealna okazja na piknik z rodziną!

TERMIN
8 lipca (sobota)
MIEJSCE 
Europejskie Centrum Młodzieży 
Euroregionu Nysa, 
ul. Parkowa 5, Jawor
ORGANIZATORZY
Jaworski Ośrodek Kultury
www.jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej 
„TAK” Jawor 
KONTAKT
Jaworski Ośrodek Kultury
tel./fax. 76 870 28 78, 870 28 75
e-mail: poczta@jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej
 „TAK” Jawor 
e-mail: kontakt@takjawor.pl

JAWOR
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V Gaworzycki Jarmark Kupiecki 
produktów tradycyjnych i regionalnych
Jarmark skupia artystów, rękodzielników oraz producentów wyrobów lokal-
nych z terenu naszego województwa, ale nie tylko! Każdy kramarz ma szan-
sę otrzymać tytuł „Złotego Kramarza”, nadawany przez uczestników jarmarku. 
Z kolei wśród kupców, czyli osób wspierających lokalne dziedzictwo kulturo-
we, organizatorzy losują specjalne nagrody, nadając tytuł „Szczęśliwych Kup-
ców”. Oprócz jarmarku wzdłuż zabytkowych alejek parku, ma miejsce Letnia 
Szkoła Rzemiosła Ludowego – liczne bezpłatne warsztaty dawnego rzemiosła 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy scenie głównej odbywają się liczne in-
scenizacje związane z obyczajami kupiectwa oraz wydarzeniami historycznymi 
rodem z Gaworzyc, średniowiecznej kupieckiej osady. Serdecznie zapraszamy!

TERMIN
9 lipca (niedziela)
MIEJSCE 
zespół pałacowo-parkowy 
w Gaworzycach, powiat polkowicki
ORGANIZATORZY
Gmina Gaworzyce, Dom Kultury „Jowisz”
www.gaworzyce.com.pl
KONTAKT
Joanna Brodowska
tel. 76 8316 285 w. 34
e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl

GAWORZYCE
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Smacznie, bo naturalnie i regionalnie – 
tydzień zapomnianych smaków natury 
w Dziećmorowicach
Będziemy nieco bliżej natury i tradycji. Zatrzymamy się, usiądziemy na kocu 
pod jabłonią… od tak po prostu. Polskie pola i ogrody kryją w sobie mnóstwo 
kulinarnych skarbów – chcemy je pokazać i stworzyć z nich dania niebanalne, 
pełne zdrowia i smaku.  Pokażemy jak się tłoczy olej, zasmakujemy w koktajlu 
z pokrzywy i zupie z chwastów oraz regionalnych smakach i przysmakach po-
wstających tuż obok nas.

TERMIN
10-16 lipca (poniedziałek-niedziela)
MIEJSCE 
Gościniec Nowa Wioska – 
Dziećmorowice, powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Gościniec Nowa Wioska
www.gosciniecnowawioska.com.pl
KONTAKT
Mariusz Bogdański
tel. 74 847 37 13
www.gosciniecnowawioska.com.pl

DZIEĆMOROWICE
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XIX Izerska Gala Folkloru
Po raz dziewiętnasty, w lipcowy weekend gmina Mirsk zaprasza Państwa do 
udziału w IZERSKIEJ Gali FOLKLORU. Jak zwykle, spotkamy się na stadionie 
miejskim, aby degustować tradycyjne potrawy, wykonane według dawnych 
receptur, podziwiać kunszt rękodzieła artystycznego, zadumać się przy ludo-
wych pieśniach i gorąco oklaskiwać zawodowych artystów polskiej estrady. 
Podczas Gali 20 zespołów folklorystycznych działających na Pogórzu Izerskim 
ukaże, jak kultywujemy polskie tradycje i spuściznę narodowej kultury.  Zapro-
simy też do udziału w warsztatach rękodzielniczych z wykorzystaniem trady-
cyjnych technik. Z mirską gościnnością i życzliwością oczekujemy na spotkanie 
z Państwem!

TERMIN
22-23 lipca (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Stadion Miejski w Mirsku –
 ul. Mickiewicza 27, powiat lwówecki
ORGANIZATOR
Gmina Mirsk 
www.mirsk.pl
KONTAKT
Bolesław Faściszewski
tel. 75 647 04 60 lub -462
e-mail: kultura@mirsk.pl

MIRSK
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Święto Pieroga w Białawach Małych
Święto pieroga to cykliczna impreza plenerowa, która podkreśla kresowe ko-
rzenie mieszkańców sołectwa Białawy Małe. Na gości czekają potrawy kresowe, 
degustacja pierogów ruskich, z kaszy gryczanej, soczewicy, z mięsem, kapustą, 
szpinakiem, z owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, kule-
biak, pierogi pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają atrakcje: kon-
kursy plastyczne i zręcznościowe, przejazd bryczką, na koniu, przejazd wozem 
strażackim oraz instruktaż udzielenia pierwszej pomocy, zamek dmuchany itp. 
odbędą się również występy utalentowanej młodzieży oraz zespołów ludo-
wych z naszych okolic. Rozegrany będzie również turniej piłki siatkowej.

TERMIN
29 lipca (sobota)
MIEJSCE 
Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych, 
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy 
i Białawy Małe 
www.facebook.com/stowarzyszeniebialawy
KONTAKT
Jadwiga Rosa – prezes stowarzyszenia
tel. 693 872 115
email: izabelafojt@gmail.com

BIAŁAWY MAŁE
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XIV Lubański Festiwal Folklorystyczny 
„FolkArt”
Kto chciałby posmakować ruskich pierogów z miętą, skosztować wyśmienitej 
malinowej chmurki bądź delektować się nalewką „Gorąca krew”? Zapraszamy 
do Lubania! Barwne stroje, regionalna muzyka i przysmaki, które wabią miło-
śników żywej tradycji. Świetną atmosferę możecie poczuć właśnie dzięki bio-
rącym udział w wydarzeniu kilkunastu zespołom ludowym. Od kilku lat na fe-
stiwal przyjeżdżają zespoły, chóry, soliści, kapele ludowe z coraz odleglejszych 
stron Dolnego Śląska, aby powalczyć o Łużyckie Skrzypce. Poza sceną odby-
wają się konkursy kulinarne. Drużyny prezentują wyroby pierogowe, pierogo-
podobne, ziemniaczane, nalewki domowe oraz ciasta z owoców sezonowych. 
W 2016 roku Festiwal Folklorystyczny FolkArt został laureatem plebiscytu 
„Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2016” w kategorii najciekawsze wydarze-
nie roku 2016.

TERMIN
29 lipca (sobota)
MIEJSCE 
lubański rynek
ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.luban.pl
www.facebook.com/lubieluban
KONTAKT
Bartosz Kuświk – dyrektor MDK
tel. 75 646 23 40
e-mail: kulturamdk@o2.pl

LUBAŃ
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Jagodzisko w Nowym Gierałtowie
Impreza odbywa się na zawsze w sierpniu (najczęściej ostatni weekend sierp-
nia) jako festyn jagodowy, podczas której można spróbować lokalnych na-
lewek, ciast, chlebków oraz przetworów warzywnych i owocowych. W drugi 
dzień festynu organizowana jest wycieczka w góry. Impreza skierowana jest 
głównie do rodzin z dziećmi oraz turystów. Więcej informacji na stronie: 
www.cetik.stronie.pl/633/jagodzisko-w-nowym-gieraltowie.html

TERMIN
sierpień
MIEJSCE 
Wiejski Plac Zabaw i Spotkań 
w Nowym Gierałtowie 
oraz Bielice, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika 
oraz Sołectwo Nowy Gierałtów
KONTAKT
Pani Anna Maj - Dom Gościnny „U Majów”
tel. 74 8142 720 

NOWY GIERAŁTÓW
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Lawendowy Spichlerz w Galowicach
Święto ziół i lawendy, impreza na której rękodzielnicy, plantatorzy lawendy, 
producenci żywności i kosmetyków ekologicznych prezentują swoje wyroby. 
Ziołowemu straganowi towarzyszą warsztaty dla dzieci, rodzin oraz prelekcje.

TERMIN
sierpień
MIEJSCE 
Muzeum Powozów Galowice, 
ul. Leśna 5, Galowice, 
powiat wrocławski
ORGANIZATOR
Muzeum Powozów w Galowicach
www.muzeumgalowice.pl
KONTAKT
Marta Ćwiklińska
tel. 660 480 095
e-mail: muzeum@gallen.pl

GALOWICE
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Rynek Świata – wydarzenie w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
w Strzegomiu
W ostatnim dniu festiwalu na strzegomskim Rynku pojawiają się kawiarenki, 
do których na degustację swoich potraw narodowych i regionalnych zaprasza-
ją zespoły zagraniczne i polskie. Niepowtarzalne „smaki” z różnych zakątków 
świata „przyciągają” gości z kraju oraz spoza jego granic.

TERMIN
sierpień
MIEJSCE 
Rynek w Strzegomiu, powiat świdnicki
ORGANIZATOR
Strzegomskie Centrum Kultury 
www.sck.strzegom.pl
KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury
tel. 74 649 44 01
e-mail: sck@sck.strzegom.pl 

STRZEGOM
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V Jarmark Garncarski – Wielki Garniec 
z Nowogrodźca na Kwisą
Już po raz V Gmina i Miasto Nowogrodziec świętuje swoje dni pod hasłem „V 
Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”. Święto nawią-
zuje do tradycji naszej miejscowości związanej trwale ze zwyczajami cera-
micznymi i kulinarnymi. Nieodłącznym elementem obchodów jest gotowa-
nie w wielkim kotle 1000 l zupy gulaszowej, oraz kolejna próba  bicia rekordu 
w przygotowaniu najdłuższej pity bałkańskiej – ciasta o grubości 1 mm wypeł-
nionego różnego rodzaju farszem. Na stoiskach można znaleźć wypieki i po-
trawy charakterystyczne dla różnych grup etnicznych tworzących społeczność 
dolnośląską - reemigrantów z Jugosławii i przesiedleńców zza Buga. Degusta-
cjom towarzyszą występy zespołów folklorystycznych oraz gwiazd polskiej 
estrady. Imprezie towarzyszy jarmark lokalnych produktów kulinarnych m.in. 
pieczenica, miody ze słynnej „Pasieki za Młynem”.

TERMIN
sierpień
MIEJSCE 
rynek w Nowogrodźcu, powiat bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
www.gckis.nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl
KONTAKT
Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu
tel. 663 110 061, 75 731 63 98
e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

NOWOGRODZIEC
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Piknik Rodzinny Święto chleba i Ziół 
w Bagnie
Piknik i Zlot organizowany jest przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna na uro-
kliwie położonym, pośród łąk i lasów boisku sportowym. Podczas Pikniku pre-
zentowane są różnego rodzaju potrawy lokalnych twórców w szczególności 
chleby pieczone przez gospodynie według starych przepisów. Dużym powo-
dzeniem cieszy się konkurs na różnego kompozycje z kwiatów i ziół polnych. 
Podczas Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Tradycją stały się już dmuchańce, 
przejażdżki dla najmłodszych na kucyku czy wozem strażackim. Natomiast do-
rośli mogą zmierzyć się w różnego rodzaju testach sprawnościowych, ale też 
i konkursie wiedzy o najbliższej okolicy. Wszelkie informacje dotyczące pikniku 
będą zamieszczane na stronie internetowej miejscowości www.wiesbagno.pl 
oraz jej pro�lu facebookowym.

TERMIN
5 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Bagno, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”
KONTAKT
Arkadiusz Kucharski 
tel. 533 338 233

BAGNO
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Jarmark Ekologiczny 
w Świeradowie Zdroju
Podczas Jarmarku odbędzie się prezentacja gospodarstw ekologicznych, eko 
agroturystycznych oraz wyrobów rękodzielniczych, degustacja produktów 
ekologicznych.    Przeprowadzone zostaną liczne konkursy: Mój produkt ekolo-
giczny, Zdrowo i ekologicznie, Moja pasja, Najlepsza piosenka ludowa. Zapra-
szamy gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne, rękodziel-
ników, zespoły ludowe do udziału w konkursach oraz na Jarmark Ekologiczny. 
W czasie jarmarku będą trwały występy zespołów ludowych rywalizujących 
o miano zespołu publiczności.

TERMIN
6 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
na tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie, 
powiat lubański
ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu
www.dodr.pl
KONTAKT
Kierownik PZD Lubań - Jan Gancarz 
tel. 607 306 826, 75 722 3461 
e-mail: jan.gancarz@dodr.pl

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
w Nowej Rudzie 
Międzynarodowa impreza, której gospodarzem jest Zespół Pieśni i Tańca 
”Nowa Ruda”. Wydarzeniu towarzyszą występy zespołów z całego świata, sto-
iska z regionalnymi produktami, wystawy noworudzkich artystów. Dodatkową 
atrakcją jest jednodniowe wydarzenie pn. Zabawy z kawą, w czasie którego 
można skosztować kawy w różnych wersjach smakowych.

TERMIN
9-13 sierpnia (środa-niedziela)
MIEJSCE 
centrum miasta Nowa Ruda oraz 
okoliczne miejscowości, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury wraz 
z Urzędem Miasta Nowa Ruda
www.mok.nowaruda.pl
KONTAKT
Agata Pilarska
tel. 74 872 44 84 lub 85
e-mail: ap@mok.nowaruda.pl

NOWA RUDA
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Leśna Biesiada w Rzeszówku
Leśna Biesiada w Rzeszówku to święto darów lasu. Współpartnerem są koła my-
śliwskie. Przygotowywane są stoły biesiadne z potrawami z dodatkami leśny-
mi. Królują pierogi (ponad 40 rodzajów nadzienia), pasztety z zająca, dziczyzna, 
wyroby cukiernicze. Odbywa się konkurs na najpiękniejszy stół biesiadny i okaz 
grzyba.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
boisko sportowe w Rzeszówku, powiat złotoryjski
ORGANIZATOR
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

RZESZÓWEK
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Prezentacja Kuchni Regionalnej 
w Jugowie
„Prezentacja Kuchni Regionalnej” odbywa się podczas Międzynarodowego Fe-
stiwalu Folkloru w Jugowie. Ponieważ Festiwal ma formułę objazdową i trwa 
około 1 tygodnia, w każdym dniu odbywa się w jednym z miast współorgani-
zujących. Corocznie mamy zaszczyt gościć kilkuset uczestników z zakątków 
całego świata. Goście mają okazję skosztować naszych regionalnych smako-
łyków, które tak samo jak malownicze widoki Jugowa zapadają w pamięć. Do-
datkowo Nowa Ruda może poszczycić się reprezentacją tancerzy z „Zespołu 
Pieśni i Tańca Nowa Ruda” na arenie międzynarodowego Folkloru.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Jugów, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
www.ckgnr.nowaruda.pl 
KONTAKT
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
tel. 74 872 20 84
e-mail: ckultury@gmail.com

JUGÓW
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V Festiwal Produktu Lokalnego 
w Krzydlinie Wielkiej
Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest popularyzacja zdrowej 
lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury ludowej. Oprócz sa-
mej prezentacji wyrobów, odbędzie się konkurs na oryginalny produkt w III ka-
tegoriach: I kategoria – Wyrób Rękodzielniczy, II kategoria – Miody i Przetwo-
ry, III kategoria – Produkty Spożywcze. Oprócz konkursu, który jest głównym 
punktem Festiwalu, zaprezentowany będzie również bogaty program arty-
styczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci. Każdy z uczest-
ników będzie mógł spróbować lokalnych przysmaków. A na zakończenie dnia 
zabawa taneczna.

TERMIN
12 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Plac rekreacyjny „Oaza” w Krzydlinie Wielkiej, 
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej 
„KREDA”
KONTAKT
Wioletta Krakowska   
tel. 608 036 271
e-mail: wiolakrak@wp.pl

KRZYDLINA WIELKA
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Karkonoski Jarmark Lokalny - 
Skarby Ducha Gór
Karkonoski Jarmark Skarby Ducha Gór to wydarzenie promujące producen-
tów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjaty-
wę KARKONOSZE SLOW. Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko 
co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte 
na lokalnych produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, 
ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz ręko-
dzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne 
i użytkowe, kompozycje ze starych desek, �lcowe zwierzaki, niecodzienne lal-
ki, gra�ki, malarstwo… Jarmark także możliwość uzupełnienia urlopu o warsz-
taty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, �lcowania, 
szklarskie, gra�ki czy ceramiki.

TERMIN
13 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Park przy Lipie, Karpacz, godz. 10.00-18.00
ORGANIZATORZY
Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo Ducha Gór, 
Miasto Karpacz oraz Producenci zrzeszeni 
w Karkonoskiej Marce Lokalnej „Skarby Ducha Gór”
Partnerzy: Karkonoski Park Narodowy, 
Klocki Karpacz – Interaktywna wystawa 
modeli z klocków LEGO, 
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW 
KONTAKT
LGD Partnerstwo Ducha Gór, Anna Gomułka, 
tel. 75 644 21 65, e-mail: a.gomulka@duchgor.org 

KARPACZ
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Otwarte Mistrzostwa Legnicy 
w Lepieniu Pierogów
Zwycięzcą Mistrzostw w lepieniu pierogów zostaje ten, kto ulepi jak najwięcej 
pierogów w ciągu jednej godziny. Organizator zapewnia farsz oraz krążki cia-
sta na pierogi. W zawodach startuje dziesięciu zawodników (panie i panowie), 
uprzednio zakwali�kowanych w eliminacjach. Jury zlicza ulepione pierogi, 
ocenia ich jakość i ogłasza Mistrza Legnicy w lepieniu pierogów na 2017 rok. 
Każdy z uczestników Mistrzostw otrzymuje w nagrodę atrakcyjny sprzęt ku-
chenny. Ulepione pierogi tra�ają do kotłów, a po ugotowaniu są degustowane 
przez licznie zgromadzoną publiczność. Mistrzostwom towarzyszy wielki fe-
styn  rodzinny na Zakaczawiu, gdzie spotykają się legniczanie i goście z Dolne-
go Śląska. Atrakcjami festynu są występy estradowe, konkursy sprawnościowe, 
park rozrywki dla dzieci, spływ kajakowy, zabawa taneczna, kulinarny kiermasz 
para�alny.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Legnica, międzywale Kaczawy, ul. Nadbrzeżna, 
godz. 15.00
ORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy 
 www.osir.legnica.pl 
we współpracy z Para�ą pw. św. Jacka w Legnicy
KONTAKT
Andrzej Gąska
tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl

LEGNICA
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Święto Pstrąga w Bolkowicach
Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga – pod taki hasłem w malutkiej wsi Bolko-
wice w gminie Paszowice corocznie 15 sierpnia odbywa się „Święto Pstrąga”. 
Organizuje je samorząd mieszkańców wraz z miejscowym łowiskiem i smażal-
nią „Pan Pstrąg”, przygotowując dla gości ponad dwa tysiące sztuk tej ryby w 
postaci wędzonej i grillowanej i choć każdego roku pstrągów jest więcej, to 
okazuje się, że nie dla wszystkich wystarczyło smacznych, świeżych ryb, wyło-
wionych z miejscowych stawów hodowlanych. Świętu towarzyszą degustacje 
lokalnych produktów: ciast, miodów i rękodzieła oraz występy sceniczne ze-
społów ludowych i pokazy taneczne.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Rada sołecka wsi Bolkowice
KONTAKT
Sołtys Wiesław Szatarski
tel. 76 870 11 27

BOLKOWICE
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XI Festiwal Sera w Dziećmorowicach
Impreza poświęcona głównie promowaniu mniejszych producentów sera oraz 
wytwórców potraw z sera. Na gości czekają degustacje i konkurs na najlepszą 
potrawę z sera oraz konkurs na najlepszego producenta sera. Impreza ma na 
celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dzie-
dzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele sera i jego wytwórcy. Do kon-
kursu można zgłosić: potrawę z sera oraz własny autorski ser. Atrakcją będzie 
specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy Walim zupa serowa.

TERMIN
15 sierpnia (wtorek)
MIEJSCE 
Karczma Góralska w Dziećmorowicach, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
www.ckit.walim.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców 
w Wałbrzychu, www.dodr.pl
Urząd Gminy Walim, www.walim.pl
Karczma Góralska w Dziećmorowicach
www.karczmagoralska.com
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl
KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora CKiT w Walimiu
tel. 723 970 611, e-mail: ckit@onet.pl

DZIEĆMOROWICE
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Dzień Placka w Henrykowie Lubańskim
Podczas imprezy przeprowadzony będzie konkurs w dwóch kategoriach: 
I – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek na słono;
II – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek na słodko.
Jednocześnie odbędą się pokazy wypieków placków oraz ich degustacja. Ce-
lem imprezy jest zebranie przepisów na placki, które zostaną opublikowane 
w przyszłości jako zapis tradycji kulinarnej. W ramach imprezy odbędzie się IV 
Jarmark Henrykowski. Uczestnicy będą mogli podziwiać i zakupić niepowta-
rzalne wyroby rękodzielnicze, artystyczne, malarstwo, ceramikę, rzeźbę, biżu-
terię ręcznie robioną, wyroby haftowane oraz robótki ręczne z wełny i wiele 
innych wyjątkowych produktów regionalnych.

TERMIN
20 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim, 
powiat lubański
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego
www.henrykowlubanski.pl
KONTAKT
Teresa Tre�er
tel. 510 754 675
e-mail: teresa.tre�er@o2.pl

HENRYKÓW LUBAŃSKI
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IV Piknik Ogrodowe Smaki 
w Wojsławicach
Arboretum w Wojsławicach to miejsce, które kipi nie tylko bujną, egzotyczną 
roślinnością (ponad 11 tysięcy różnych gatunków i odmian roślin), ale promuje 
też zdrowy styl życia i odżywiania się. W sezonie urlopowym interesującą im-
prezą jest IV Piknik Ogrodowe Smaki. Organizatorzy zapraszają na wykłady, po-
kazy oraz degustacje potraw, przygotowanych z roślin dziko rosnących. Tego 
dnia odbędzie się również kiermasz roślin jadalnych i zdrowej żywności, a pa-
sjonaci roślin na spacerze szlakiem roślin jadalnych poznają bliżej mało znane 
gatunki i odkryją na nowo zapomniane rośliny użytkowe. Arboretum w Woj-
sławicach to niezwykle ciekawe miejsce, przyjazne nie tylko dla dorosłych 
zmęczonych cywilizacją, ale i dla dzieci – z placem zabaw, grami, bajkowym 
szlakiem pieczątek, trawnikami do biegania. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na fb. Fot. HG-N

TERMIN
20 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy – �lia Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 
ORGANIZATORZY
Arboretum w Wojsławicach, www.arboretumwojslawice.pl
Slow Food Dolny Śląsk i Grupa Chwastożercy
www.slowfooddolnyslask.org
�rma „Ogrodowe Smaki” 
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 

WOJSŁAWICE 
k. NIEMCZY
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Święto Chleba i Piernika w Jaworze
W ostatni weekend sierpnia, na zakończenie wakacji, Jawor po raz kolejny 
zamieni się w Polską Stolicą Chleba i Piernika. Dziesiątki gatunków pieczywa 
z wielu krajów Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego słodkie-
go fachu, podejmą wyzwanie na wypiek najdłuższego piernika w Polsce, który 
w 2016 roku mierzył 46,10 metrów! Święto Chleba i Piernika wabi zapachem 
świeżego chleba, lukrowanych pierników, dobrą muzyką – to prawdziwa uczta 
dla wszystkich, którzy cenią wspaniałą zabawę i klimat wielkiego święta. To bę-
dzie niezapomniany weekend!

TERMIN
25-27 sierpnia (piątek – niedziela)
MIEJSCE 
Rynek w Jaworze
ORGANIZATORZY
Gmina Jawor, www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury, www.jok.jawor.pl
www.henrykowlubanski.pl
KONTAKT
Leszek Światkowski - Naczelnik Wydziału Promocji 
i Współpracy Zagranicznej – Gmina Jawor
tel. 76 870 20 21 wew. 194
e-mail: promocja@jawor.pl
Maja Szatkowska - Manager ds. artystycznych 
Jaworski Ośrodek Kultury
tel. 76 870 28 78
e-mail: poczta@jok.jawor.pl

JAWOR
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Piknik pszczelarski w Godzięcinie
Piknik pszczelarski integruje społeczność wokół tematów związanych z owa-
dami-zapylaczami, ochroną tych owadów, spożyciem produktów pszczelich 
i poznaniem ich właściwości, wspieraniem lokalnych pszczelarzy. Jednocze-
śnie promowane jest wykorzystanie miodu w kuchni. W czasie festynu orga-
nizowany jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę i ciasto z miodem, a dla 
najmłodszych konkurs wiedzy pszczelarskiej. Także w tym roku zapraszamy na 
niepowtarzalny piknik i zabawę przy dobrej muzyce.

TERMIN
26 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
świetlica wiejska w Godzięcinie, Godzięcin 46A, 
powiat wołowski 
ORGANIZATORZY
Organizatorem są Rada Sołecka, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa” 
oraz Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
www.godziecin.brzegdolny.pl
www.dok.brzegdolny.pl
KONTAKT
Danuta Chłód
Natalia Kacprzak
tel. 71 319 52 52
e-mail: dok@brzegdolny.pl 

GODZIĘCIN
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Święto Mleka w Kamiennej Górze
Mleko, sery, jogurty, maślanki, ke�ry, masła i śmietany – to najwspanialsze 
owoce Ziemi Kamiennogórskiej – znane i cenione w kraju oraz Europie. Jak 
przygotować z nich zdrowe potrawy, pokażą podczas imprezy znani kamien-
nogórscy restauratorzy. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania Kamien-
nogórskiej Drogi Mlecznej. Mnóstwo atrakcji, zabawy, prezentacja zwierząt 
hodowlanych i maszyn rolniczych będą dla dzieci niewątpliwą atrakcją. Nie za-
braknie zabawnych konkursów – dojenia krowy, ujeżdżania byka, picia mleka 
na czas. Na scenie pojawią się liczne zespoły i gwiazdy wieczoru.

TERMIN
26 sierpnia (sobota)
MIEJSCE 
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew) 
w Kamiennej Górze, godz. 14.00
ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
www.kamienna-gora.pl
KONTAKT
Edyta Drzewiecka
tel. 75 645 01 26
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl 
justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl

KAMIENNA GÓRA
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Miodobranie w Dzierżoniowie
Miodobranie to doskonała okazja do obejrzenia i posłuchania folkowych ze-
społów i zaopatrzenia się w miody wszelkiego rodzaju. Impreza potrwa cały 
weekend 26 i 27 sierpnia. Będzie okazją do degustacji złotego skarbu pszczół, 
czy to tradycyjnego, czy też pitnego lub z różnymi dodatkami, kupna kosme-
tyków i wypieków na bazie miodu, sprzętu pszczelarskiego, biżuterii, ceramiki, 
wikliny i innego rzemiosła artystycznego.

TERMIN
26-27 sierpnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Rynek w Dzierżoniowie 
ORGANIZATORZY
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 
www.dok.pl
Urząd Miasta w Dzierżoniowie 
www.dzierzoniow.pl
KONTAKT
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
tel. 74 64 64 660
e-mail: dok@dok.pl
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
tel. 74 645 03 81
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

DZIERŻONIÓW
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Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie
Jarmark św. Bartłomieja to impreza otwarta na powietrzu przy muzyce i śpie-
wie. Naszym celem jest wielopokoleniowa integracja społeczności lokalnej 
i pochwała życia na wsi. To prawdziwa uczta dla smakoszy regionalnej kuch-
ni. W programie koncerty wokalne młodych talentów. Kramy z rękodziełami, 
wystawy pamiątkowe, kolekcjonerskie, rękodzielnicze, konkursy, pchli targ, 
warsztaty dla dzieci i dorosłych. Poza tym na dzieci czekają animatorzy, zamki 
dmuchane i łakocie. 

TERMIN
27 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Działoszyn (centrum), gmina Bogatynia, 
powiat zgorzelecki, godz. 14.30-18.30
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn
KONTAKT
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn                                                        
tel. 793 201 160  
e-mail: dolinakrolewska@gmail.com
Krystyna Proch  krystyna.proch@onet.eu

DZIAŁOSZYN
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Wrocławskie Święto Mąki
Wrocławskie Święto Mąki odbywa się od wielu lat na zakończenie wakacji, 
w ostatnią niedzielę sierpnia. Rodzinny festyn w letniej scenerii Ogrodu Bota-
nicznego wiąże się z tradycjami młynarskimi Wrocławia i powojenną działal-
nością hr. Wojciecha Dzieduszyckiego, który obok młynów zbożowych założył 
Technikum Młynarskie. W programie imprezy jest wiele atrakcji: kiermasz wszel-
kiego rodzaju wypieków z wrocławskich piekarni i cukierni – od chleba w wielu 
gatunkach po słodkie ciasta i ciasteczka, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych 
oraz miodów i wyrobów własnych gospodarstw rolnych. Organizatorzy dbają 
też o dzieci, dla których urządzane są zabawy i konkursy. Imprezę umila zespół 
muzyczny. Przy okazji można też oczywiście zwiedzić teren otwarty i szklarnie 
Ogrodu Botanicznego.
fot. D. Kehl

TERMIN
27 sierpnia (niedziela)
MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
ORGANIZATORZY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
KONTAKT
Dorota Kehl
tel. 71 322 59 57 w. 28 lub tel. kom. 668 008 271
e-mail: dorota.kehl@uwr.edu.pl

WROCŁAW
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Święto Pierogów w Paszowicach
O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni można się prze-
konać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów, na którym ta potra-
wa jest główną atrakcją. W programie kulinarnego święta jest konkurs na 
Najsmaczniejsze Pierogi w Krainie Wygasłych Wulkanów, Turniej w Lepieniu 
Pierogów na czas oraz inne konkurencje związane z tym - niby niepokaźnym 
- daniem. Główną jednak atrakcją jest degustacja kilkudziesięciu odmian piero-
gów, przygotowanych przez gospodynie z terenu Partnerstwa Kaczawskiego.

TERMIN
sierpień/wrzesień
MIEJSCE 
Paszowice, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl
KONTAKT
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

PASZOWICE



Konkurs wojewódzki “Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”
Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich regionalnych 
produktów żywnościowych oraz regionalnych dań i potraw, osadzonych głę-
boko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według 
tych samych receptur. Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do 
ubiegania się o ochronę, zgodną z ustawodawstwem unijnym oraz zachęcanie 
mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł do-
chodu. W ramach konkursu Komisja Konkursowa oceni najlepszy regionalny 
produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo 
zostanie nominowany laureat do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2017”, która 
zostanie wręczona podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Mię-
dzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu.

TERMIN
WRZESIEŃ
MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
www.umwd.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 776 93 50

WROCŁAW
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„Leśne smaki” w Gminie Kotla
We wrześniu na polanie w Grochowicach w gminie Kotla podczas ”Hubertu-
sa” mają miejsce prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. W tym roku będzie to 
już piąta edycja tego wydarzenia. Ma on na celu identy�kację oraz promocję 
oryginalnych produktów regionalnych powstałych na bazie płodów leśnych i 
dzikiej zwierzyny, a także budowanie lokalnej tożsamości. Prezentacje cieszą 
się dużym zainteresowaniem, szczególnie przedstawicieli kół gospodyń wiej-
skich. W regulaminie tegorocznego przeglądu przewiduje się pięć kategorii, 
a w każdej z nich nagrody i upominki dla wystawców: potrawy na bazie runa 
leśnego, przetwory domowe z runa leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, na-
poje regionalne, inne produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa 
leśnego.

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE 
polana w Grochowicach, Gmina Kotla, 
powiat głogowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli 
www.gokiskotla.pl
KONTAKT
Iwona Adamczak – Dyrektor GOKiS
tel. 76 83 18 388
e-mail: dyrektor@gokiswkotli.pl 

GROCHOWICE
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Festiwal Karpia w Miliczu
Jest to trzydniowa impreza wpisana w dwumiesięczny cykl imprez „Dni Karpia 
w Dolinie Baryczy”. Wydarzenie urozmaicają pokazy kulinarne, przygotowane 
na bazie ryb słodkowodnych oraz koncert gwiazd. Podczas imprezy nie zabrak-
nie lokalnych restauratorów ze swoimi popisowymi daniami rybnymi oraz pro-
ducenci i usługodawcy z Doliny Baryczy. Na uczestników czeka moc atrakcji 
w postaci występów lokalnych artystów, konkurs Bieg Karpia, turniej nalewek, 
turniej drwali. Oprócz znanego w całej Polsce karpia milickiego, przygotowa-
nego na wiele sposobów oraz zupy rybnej, można spróbować i nabyć owoce 
oraz przetwory od lokalnych sadowników. Zapraszamy!

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE 
Stacja „Milicz-Zamek”, ul. Trzebnicka, Milicz 
ORGANIZATORZY
Gmina Milicz
Ośrodek Kultury w Miliczu
Starostwo Powiatowe w Miliczu                                                 
Stowarzyszenie „Partnerstwo 
dla Doliny Baryczy”                  
www.dnikarpa.barycz.pl
KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb, tel. 504 897 021
Ośrodek Kultury w Miliczu, tel. 71 38 41 1 24
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Wydział
Oświaty i Promocji,
tel. 71 38 41 328 lub 71 38 31 630

MILICZ
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Grzybomania w Stroniu Śląskim
Grzybomania to wiejski festyn poświęcony tradycji grzybobrania, organizowa-
ny w jedną z wrześniowych sobót w Stroniu Śląskim wsi. Impreza jest inicjaty-
wą Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszającego kobiety, które pragną kultywować 
w Stroniu wsi wiejskie tradycje i promować swoją miejscowość. Program festy-
nu kręci się wokół grzybów, a impreza odbywa się na pięknie zagospodarowa-
nej działce sołeckiej. Będą pyszne dania grzybowe i konkursy z nagrodami: na 
największą ilość zebranych grzybów oraz wiedzy z rozpoznawania grzybów. 
Pracownicy Nadleśnictwa zaskoczą pięknie przygotowanym leśnym stoiskiem, 
z przyrodniczymi zagadkami i atrakcjami („ścieżka zmysłów”, „koło fortuny”). 
Nie obędzie się bez jarmarku koszy grzybiarskich. Będą też śpiewy i tańce. 
Przyjedźcie na „Grzybomanię” jeśli lubicie jesień, las i grzyby! Zapraszamy!

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE 
Stronie Śląskie wieś, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
sołectwo oraz KGW Stronie śląskie
KONTAKT
Sołectwo Stronie – Wieś
sołtys Pani Czesława Piechnik
tel. 74 8143 097

STRONIE ŚLĄSKIE
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Głębowicach
Święto Pieczonego Ziemniaka to już  piąta, jubileuszowa impreza promująca 
różnego rodzaju  konkursy oraz potrawy przyrządzone z lokalnego produktu, 
jakim jest ziemniak. Specjalnością mieszkańców są pieczone pierogi z ziem-
niakami.

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE 
Głębowice, gmina Wińsko, 
powiat wołowski 
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Głębowiczanie
KONTAKT
Janina Adamus 
tel. 609 932 472

GŁĘBOWICE
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Biesiada z Pierogiem w Malerzowie
Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych miejsco-
wości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego w plenerze, który jest 
otoczony pięknymi lasami. Głównym bohaterem imprezy jest pieróg w różnej 
postaci. W menu malerzowskiej kuchni znajdują się również chleb ze smalcem 
i ogórkiem, świeżonka, gołąbki, domowe wypieki oraz zimne napoje. Czas 
umilany jest również poprzez udział w loterii fantowej, jak również w zawo-
dach i zabawach, skierowanych głownie do dzieci. Punktem kulminacyjnym są 
wieczorne tańce pod wiatą przy muzyce.

TERMIN
2 września (sobota)
MIEJSCE 
plac rekreacyjny z tyłu świetlicy w Malerzowie, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Malerzowa 
www.malerzow.eu
KONTAKT
Artur Rybacki 
tel. 668 208 787
e-mail: kontakt@malerzow.eu

MALERZÓW
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Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Warsztaty kulinarne, ceramiczne, fotogra�czne, spotkanie z dietetykiem, kon-
kurs na najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”, promocyjne zwie-
dzanie młyna to tylko niektóre atrakcje Festiwalu Mąki w Siedlimowicach, który 
odbył się w minionym roku. Pierwsza edycja festiwalu, wzbudziła ogromne za-
interesowanie nie tylko mieszkańców gminy Żarów. Ponadto na festiwalowych 
gości czekały specjały przygotowane przez Kraszowicką Zagrodę, Koopera-
tywę 124, Winnicę Świdnicką, Piekarnię Pasol - Paco, Rancho Namlikowo, czy 
Browar Rebelia. Oczywiście nie zabrakło doskonałej mąki z siedlimowickiego 
młyna oraz upieczonego specjalnie na tę okoliczność ciasta marchewkowego 
z siedlimowickiej mąki przez właścicielkę młyna Iwonę Markiewicz.

TERMIN
2 września (sobota)
MIEJSCE 
Młyn w Siedlimowicach, Siedlimowice 1, 
powiat świdnicki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
www.centrum.zarow.pl oraz właściciele zabytkowego młyna 
w Siedlimowicach Witold i Iwona Markiewicz 
(młyn Siedlimowice na facebooku)
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
Młyn w Siedlimowicach, tel. 74 850 48 12

SIEDLIMOWICE
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Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”
Podczas Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano Pod Śnieżką” 
zaprezentują swoje wyroby wystawcy z Polski i z  Republiki Czeskiej. W trak-
cie wystawy nie tylko będzie można zobaczyć, ale również zakupić tradycyjne 
i unikatowe wyroby rękodzieła artystycznego, wyroby ceramiczne, produkty 
pszczelarskie, ręcznie robioną biżuterie, odzież lnianą oraz rośliny ozdobne. 
Wystawa  łączy smak i tradycje, dlatego każdy kto ją odwiedzi, będzie mógł 
skosztować kuchni regionalnej oraz tradycyjnie i ekologicznie wytwarzanych 
produktów. Podczas wystawy wyłonieni zostaną laureaci konkursu w dwóch 
kategoriach, tj. „Najciekawszy Produkt Karkonoski” oraz „Karkonoski Produkt 
Spożywczy”. Tradycyjnie nagrodą będzie statuetka „Jelonka Karkonoskiego”.

TERMIN
8 września (piątek)
MIEJSCE 
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy
ORGANIZATOR
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
www.karr.pl
KONTAKT
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 75 75 27 500
 e-mail: biuro@karr.pl

JELENIA GÓRA
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XI Świdnickie Targi Zdrowej Żywności - 
„Zdrowie ma smak”
W pięknej scenerii zabytkowego Rynku Świdnickiego w ramach Dni Promocji 
Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej odbywać się będą XI Targi „Zdrowie ma 
smak”. Podczas trzech dni zaplanowano degustację, warsztaty żywieniowe, 
sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych z terenu Dolnego Śląska i z za-
przyjaźnionych powiatów: łowickiego, tatrzańskiego i kartuskiego oraz wy-
stawców z Czech. Wystawcy wezmą udział w konkursie na najlepszy produkt 
regionalny. Imprezie towarzyszyć będą pokazy warsztaty kulinarne, gry, zaba-
wy, konkursy sportowe, atrakcje kulturalne i bezpłatne badania pro�laktycz-
ne dla odwiedzających m.in. oznaczenie poziomu glukozy, cholesterolu we 
krwi, ciśnienia tętniczego krwi, badanie słuchu, wzroku, w kierunku wykrywa-
nia osteoporozy. Każda osoba może również skorzystać z bezpłatnych porad 
i konsultacji lekarskich.

TERMIN
8-9 września (piątek-sobota)
MIEJSCE 
świdnicki rynek
ORGANIZATORZY
Powiat Świdnicki, www.powiat.swidnica.pl
Współorganizatorzy: Gmina Świdnica 
oraz Miasto Świdnica
KONTAKT
Anna Borowska, tel. 74 85 00 439, 74 85 00 467 
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl
Krzysztof Jas, tel. 74 85 23 067 wew. 312
e-mail: goksirgmswidnica@wp.pl
Jakub Curyl, tel. 74 85 23 067 wew. 313

ŚWIDNICA
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Forum Tradycji w Kudowie Zdroju
Celem imprezy jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu. Na terenie 
Parku Zdrojowego zostanie ustawiona największa patelnia plenerowa, na któ-
rej szefowie kuchni z całej Polski będą przygotowywali potrawy z wołowiny 
oraz gęsiny. Potrawy będą degustowane przez uczestników wydarzenia. Pod-
czas imprezy Koła Gospodyń Wiejskich na oczach widzów będą gotowały po-
trawy z gęsiny, oceniane przez profesjonalne jury w konkursie „Potrawy z gęsi-
ny smakiem tradycji”. Dodatkowa atrakcja to pokazy warzenia piwa, wypieku 
chleba oraz stoiska z regionalnymi produktami oraz rękodziełem artystycznym, 
a sama impreza zostanie wzbogacona o koncerty muzyczne oraz o krótką pre-
lekcję na temat walorów zdrowotnych spożywania wołowiny i gęsiny pocho-
dzącej z polskich zagród.

TERMIN
8-10 września (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju, 
powiat kłodzki
ORGANIZATORZY
Gmina Kudowa Zdrój, Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
www.kudowa.pl
www.dodr.pl
KONTAKT
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
tel. 74 866 19 26

KUDOWA-ZDRÓJ
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Czerniawa, jaka strawa?
To oferta spędzenia czasu wolnego dla miłośników degustacji niezwykłych, 
nowatorskich i niecodziennych potraw, które przygotowywane są przez ama-
torów sztuki kulinarnej, jak i mistrzów w swej dziedzinie szefujących w świe-
radowskich i czerniawskich restauracjach, hotelach, i pensjonatach. Nie bra-
kuje także potrwa przygotowywanych przez gospodarstwa agroturystyczne. 
Charakterystyczną cechą imprezy są popisy kulinarne połączone z ich oceną 
dokonywaną przez specjalne jury. Każdy znajdzie tam coś dobrego dla siebie, 
a  pragnących skosztować potraw, ciast i nalewek nigdy nie brakuje. Podczas 
imprezy będzie można zdobyć przepisy na ulubione potrawy oraz zakupić eko 
produkty takie jak: ser, miód, śmietanę, jajka, masło itp., polecane przez rodzi-
mych rolników. Kulinarne spotkania zakończą się zabawą na festynie i wspól-
nej biesiadzie.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
„Leopoldówka”, ul. Wierzbowa 4 – 
Świeradów-Zdrój, powiat lubański
ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej 
„Świeradów-Czerniawa”
KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji
tel. 75 781 63 79

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Festiwal Kapusty i Pieroga 
w Gminie Lubin
Festiwal jest związany z Księginicami od pierwszej edycji i stał się sztandaro-
wą imprezą tej miejscowości. Spotykają się na niej mieszkańcy gminy Lubin, 
reprezentujący koła gospodyń, stowarzyszenia, zespoły. Stają oni w szranki 
konkursowe, prezentując potrawy z kapusty oraz pierogi w wielu odsłonach. 
Przedstawiane są dania przygotowywane w tradycyjny sposób, ale nie brakuje 
również nowatorskich pomysłów kulinarnych. Tradycją festiwalu są warsztaty 
lepienia pierogów oraz wesołe konkursy „pierogowo – kapuściane”. Najważ-
niejsza pozostaje wspólna zabawa i wymiana doświadczeń związanych z te-
matem imprezy. Festiwalowi towarzyszą prezentacje zespołów gminnych, tar-
gi rękodzielnicze, atrakcje dla najmłodszych.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
Boisko sportowe „Iskra” w Księginicach, 
powiat lubiński
ORGANIZATORZY
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
www.okgminalubin.pl
KONTAKT
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
tel. 76 845 59 86
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

KSIĘGINICE
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Festiwal Pstrąga w Gminie Głuszyca
Od wielu lat pstrągi są lokalnym przysmakiem, gdyż Gmina Głuszyca słynie 
z wielu dań, w których podawane są świeżo złowione pstrągi w wersji smażo-
nej, grillowanej, czy wędzonej. W czasie Festiwalu Pstrąga lokalni restaurato-
rzy, przedstawiciele instytucji i osoby indywidualne rywalizować będą w kon-
kursie kulinarnym na przygotowanie najsmaczniejszego pstrąga na grillu. Dla 
zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.  Przygotowane potrawy będą 
przeznaczone do bezpłatnej degustacji przez publiczność. Festiwalowi towa-
rzyszyć będą zabawy i konkursy  dla najmłodszych oraz występy zespołów mu-
zycznych na scenie.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
Łowisko Pstrągów Złota Woda w Łomnicy, 
gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Gmina Głuszyca, Centrum Kultury - Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy, Łowisko Pstrągów „Złota Woda” 
w Łomnicy
KONTAKT
Sabina Jelewska
tel. 604 895 946
e-mail: s.jelewska@gluszyca.pl

ŁOMNICA
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Gminne Pyrkowanie 
w Bukowinie Sycowskiej
Gminne Pyrkowanie ma na celu integrację społeczności lokalnej i ościennych 
miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje skierowane dla całych 
rodzin. Bohaterem imprezy jest pyrek, którego wykorzystuje się do zabaw 
i konkursów. Parowane pyrki z gziką, placki ziemniaczane, sałatka ziemniacza-
na – tym wszystkim można się zajadać podczas wydarzenia. Punktem kulmina-
cyjnym jest konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z pyrkami. 

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej, 
gmina Międzybórz, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju gminy Międzybórz 
„Między borami jesteśmy partnerami”
KONTAKT
Ewa Plichta
e-mail: Ewa.3112@wp.pl

BUKOWINA SYCOWSKA
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Konkurs kulinarny „Dary Jesieni 
w kuchni” w Starych Bogaczowicach
Konkurs zorganizowany zostanie po raz pierwszy, przy okazji Dożynek. Pod-
czas imprezy będzie okazja do degustacji potraw z papryką, cukinią, kabacz-
kiem, ziemniakiem czy kapustą.

TERMIN
9 września (sobota)
MIEJSCE 
stadion sportowy Stare Bogaczowice 
ul. Główna, powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Biblioteczko - 
Kulturalne  Stare Bogaczowice 
www.centrum.pbox.pl
KONTAKT
Agnieszka Lechowicz 
tel. 748 443 503

STARE BOGACZOWICE
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Święto wina w Mieście Skarbów - 
Festiwal Rzemiosł Dawnych
Od pierwszej edycji, przez 13 już lat, Święto Wina, niezmiennie w drugi week-
end 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 średniowiecz-
nych tradycji winiarskich tych terenów.

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

ŚRODA ŚLĄSKA
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Święto Grzybów w Węglińcu
Bogactwo lasów Gminy Węgliniec już od lat skłania do organizacji wyjątkowe-
go 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 zbie-
raniu 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

WĘGLINIEC
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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”. Mi-
łośnicy 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.

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

JELENIA GÓRA
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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 roz-
wałkowane, cienkie ciasto, w które zawija się nadzienie. Chociaż goście usta-
wiają 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, któ-
ra 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

LIPIANY
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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 myśliw-
ską 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 na-
rodu, przekazywana z pokolenia na pokolenie, w której ważną rolę odgrywają 
Lasy Państwowe i leśnicy, ale także odpowiedzialne gospodarowanie zwierzę-
tami łownymi.

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

MILICZ
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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 krajo-
brazowych Parku Krajobrazowego „Chełmy”, organizatorzy podejmują nieła-
twe zadanie promocji potraw regionalnych z grzybów - głównie prawdziw-
ków - 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 „�rmowa” zupa 
z kurek i prawdziwków, którą serwują organizatorzy uczestnikom Festynu. Dla 
amatorów innych rodzajów rekreacji przygotowujemy konkurs fotogra�czny, 
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

NOWA WIEŚ WIELKA
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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 przed-
stawienie potencjału gospodarczego Ziemi Ząbkowickiej oraz jej największych 
atutów związanych z dobrze rozwiniętą produkcją rolno-spożywczą. To szan-
sa 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 ze-
społów artystycznych, konkursy, atrakcje dla dzieci. Udział w targach jest bez-
płatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

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

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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VI Święto Piernika w Bielawie
Impreza plenerowa, festynowa dla seniorów mająca charakter pikniku. Gospo-
darzem 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

BIELAWA
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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 przy-
gotowanie czy też przechowanie żywności bez elektryczności wydaje się nie-
możliwe. Festiwal ma na celu popularyzację i promocję domowego, naturalne-
go przetwórstwa oraz tradycji wytwarzania regionalnych przysmaków według  
zachowanych receptur sprzed pokoleń.

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

WALIM
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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

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

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

PAWŁOWICE
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XVIII Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina w Przemkowie
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina to przede wszystkim raj dla wielbicieli mio-
dów i win. Wystawcy na swoich kiermaszach oferują wszystkie polskie gatun-
ki 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 „Chronio-
ne Oznaczenie Geogra�czne”. 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

PRZEMKÓW
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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 wiel-
kiego 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 połącze-
niem dnia miasta ze świętem ogrodników, sadowników i pszczelarzy z terenu 
gminy. Na swoich stoiskach oferują efekty ciężkiej pracy – od sadzonek krze-
wów i drzew, po owoce, warzywa, miody oraz własne wyroby, jak cydr. Można 
również zakupić różnego rodzaju rękodzieło lokalnych artystów oraz liczne 
smakołyki.

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

TRZEBNICA
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Festyn Rodzinny Taaaka Ryba
Festyn Rodzinny Taaaka Ryba to przedsięwzięcie, organizowane w gminie 
Twardogóra w ramach obchodów Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Impreza od-
bywa 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 sto-
iska z wyrobami, produkowanymi w naturalny sposób. Szeroki wybór chlebów, 
słodkich wypieków czy miodów to tylko część lokalnych specjałów dostęp-
nych 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

GOSZCZ
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Smak zapomnianych odmian jabłek
Tak samo jak w zeszłym roku, wrocławski Ogród Botaniczny wspólnie z Arbo-
retum 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 popu-
larnością. Głównym punktem programu będzie wystawa kilkudziesięciu róż-
nych odmian jabłek połączona z ich degustacją. Planowana jest także sprzedaż 
drzewek i krzewów owocowych ze szczególnym uwzględnieniem odmian hi-
storycznych (zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt – prawdopo-
dobnie 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. 

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 Fizjogra�i w Bolestraszycach 
k. Przemyśla, www.bolestraszyce.com
KONTAKT
Ryszard Kamiński
tel. 71 322 59 57 w. 35
e-mail: ryszard.kaminski@uni.wroc.pl 

WROCŁAW
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Święto Chleba w Milikowie
Impreza ma na celu popularyzację tradycji wypieku chleba, zgodnej z przeka-
zem 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 - etnolo-
gów. Uczestnicy wynajdują w pamięci swoich rodziców i dziadków zapomnia-
ne, 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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Święto grzyba leśnego 
w Niwkach Książęcych
Święto grzyba leśnego nawiązuje do bogactwa przyrodniczego gminy Między-
bórz oraz promuje zdrowy tryb życia. Głównym celem imprezy jest populary-
zowanie aktywnego zdrowego trybu życia na łonie natury. Obowiązkową już 
częścią wydarzenia jest konkurs kulinarny, na którym można podziwiać smacz-
ne i przepięknie przygotowane potrawy z grzybami. Imprezie towarzyszy wy-
stawa rękodzieła i produktu lokalnego.

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

MIĘDZYBÓRZ
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Święto Ziemniaka w Muzeum Kultury 
Ludowej Pogórza Sudeckiego 
w Kudowie Zdroju
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju już od kilku-
nastu lat organizuje imprezę plenerową pn. „Święto Ziemniaka”. Na rozpoczęcie 
planuje się wspólne kopanie ziemniaków połączone z ich pieczeniem w ogni-
sku, a następnie z degustacją. Będzie można  skosztować  kłodzkiej karto�anki 
i sałatki karto�anej 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

KUDOWA-ZDRÓJ
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Czarnoborskie Święto Pieroga
Czarnoborskie Święto Pieroga jest połączone z obchodami Gminnych Dożynek. 
Podczas zabawy dożynkowej na wszystkich odwiedzających czekają przepysz-
ne pierogi o rozmaitych smakach, swojskie potrawy i mnóstwo stoisk uginają-
cych 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 pro-
fesjonaliści, 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.

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

CZARNY BÓR
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Dobroszycach
Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Dobroszyce. Im-
prezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą degustować pieczone ziem-
niaki 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 odgry-
wają 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

DOBROSZYCE
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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 wydarze-
nie 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 po-
leca” prezentują swoje produkty. W roku 2016 „Karp w Lesie” został poszerzo-
ny 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.

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

RUDA ŻMIGRODZKA


