Piknik Miodowo-Truskawkowy
w Żelaźnie
czerwiec

termin: 17 czerwca (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie
Piknik Miodowo-Truskawkowy to impreza organizowana cyklicznie w trzecią
niedzielę czerwca. Wybierając się w tym dniu z rodziną do Żelazna, można
nie tylko dobrze zjeść, ale także świetnie się bawić. A jak już o jedzeniu
mowa… miód i truskawki to składniki każdego skrupulatnie przygotowanego
smakołyku. Nie może oczywiście zabraknąć konkursów na najlepsze ciasto
miodowe i truskawkowe! Niejeden chciałby być w komisji… A na deser tort
w kształcie truskawki lub pszczoły. A jaki będzie w tym roku? Dowiecie
się Państwo, jeśli przyjedziecie do Żelazna! Zapraszamy!

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno, Ochotnicza Straż
Pożarna Żelazno, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie

kontakt: Mariola Kozak, tel. 605 579 499
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Festyn Naleśnikowy
w Kraśniku Dolnym
czerwiec

termin: 17 czerwca (niedziela), godz.15.00
miejsce: Plac przy Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym
Festyn, na którym Koła Gospodyń Wiejskich prezentują wszelkie rodzaje
naleśników, przepisy z różnych regionów Polski. Impreza połączona jest
z występami artystycznymi oraz konkursami.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

z/s w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Kraśnik Dolny

kontakt: tel./fax 75 732 14 77, e-mail: gokisbeata@wp.pl,
www.gokis.boleslawie.org
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Święto Makaronów
w Przybyłowicach
czerwiec

termin: 17 czerwca (niedziela)
miejsce: Przybyłowice, gmina Męcinka, na placu przy świetlicy wiejskiej
Wydarzenie ma na celu integrację mieszkańców oraz społeczność z gminnych
miejscowości. Podczas imprezy organizowana jest Olimpiada Makaronowa,
w której bierze udział kilka drużyn. Każda z grup przygotowuje potrawę
składającą się głównie z makaronu. Nad prawidłowością przebiegu konkursu
kulinarnego czuwa jury. Tego dnia uczestnicy święta mogą spróbować
wiele dań z makaronów oraz innych smakołyków przygotowanych przez
panie z koła gospodyń wiejskich. Organizatorzy imprezy zapewniają także
atrakcje dla najmłodszych, konkursy dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy
sportowe oraz zabawy na dmuchańcach.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka Przybyłowic, radna, Koło Gospodyń
Wiejskich i OSP Przybyłowice

kontakt: Bożena Kaczmarek, tel. 502 229 935
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Festiwal Kultury
Południowosłowiańskiej
czerwiec

termin: 23 czerwca (sobota)
miejsce: Bolesławiec, plac Piłsudskiego przy siedzibie Bolesławieckiego
Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, pielęgnujący tradycje osadników
z byłej Jugosławii osiadłych w Bolesławcu, to cykliczna barwna impreza
plenerowa odbywająca się od 2000 roku w Bolesławcu – mieście, którego
mieszkańcy mają silne historyczne i kulturowe związki z krajami z Bałkanów.
Elementem festiwalu są pokazy kulinarne, m.in. wykonania ciasta na pitę,
gotowania zupy gulaszowej i przygotowanie pečenicy a także konkursy
„na dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. Na stoiskach gastronomicznych
oferowane są lokalne produkty. W ramach wydarzenia odbywają
się występy zespołów i grup folklorystycznych z powiatu bolesławieckiego,
kultywujących tradycje bałkańskie oraz zaproszonych zespołów z krajów
byłej Jugosławii.

organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe
Centrum Ceramiki, www.bok.boleslawiec.pl

kontakt: Ewa Sondaj, tel. 75 645 32 93,
e-mail: organizacja@bok.boleslawiec.pl
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Noc Świętojańska nad Odrą
w Bełczu Wielkim
czerwiec

termin: 23 czerwca (sobota), godz. 8.00-2.00
miejsce: Nad Odrą w Bełczu Wielkim, gmina Niechlów, powiat górowski
Imprezę kierujemy do mieszkańców powiatu górowskiego oraz ościennych
i Zagłębia Miedziowego oraz wszystkich Dolnoślązaków. Chcemy w ten
sposób promować walory turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze Doliny
Środkowej Odry. Wśród wielu atrakcji przewidujemy: zawody wędkarskie
o „Puchar Złotego Leszcza”, pokaz sprzętu i uzbrojenia żołnierzy polskich
i amerykańskich, turniej piłki siatkowej, turniej wsi na wesoło, loty widokowe
balonem, przelot samolotu, który zrzuci cukierki dla dzieci, oraz występy
i koncerty. Będzie też tradycyjny, ludowy obrzęd puszczania wianków
nad Odrą oraz kiermasz kulinarny wypieków i dań tradycyjnej kuchni
ludowej mieszkańców gminy Niechlów.

organizator: Urząd Gminy Niechlów, www.niechlow.pl
kontakt: Paweł Wróblewski, tel. 65 543 56 76,
e-mail: p.wroblewski@niechlow.pl
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Festiwal gulaszu
w Walimiu
czerwiec

termin: 23 czerwiec (sobota)
miejsce: Park Jordanowski w Walimiu
Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko-węgierskiej, integrację
społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa
kulturowego. Wydarzenie ma formę konkursu kulinarnego a bierze w nim
udział kilkanaście rodzajów gulaszu: z dziczyzny, drobiu, ryb i wiele, wiele
innych. Ponadto goście z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy węgierskiej
Harkakotony gotują wspaniały, tradycyjny gulasz węgierski. Na wszystkich
chętnych czekają zwyczajowe degustacje i konkurs na najlepszy gulasz.
To wspaniała feta dla miłośników gulaszu w każdej postaci.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Gmina Walim
kontakt: Wioletta Sowa – asystent dyrektora, tel. 723 970 611
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Dni Gminy
Długołęka
czerwiec

termin: 24 czerwca (niedziela)
miejsce: Park w Szczodrem
Ostatni weekend czerwca to święto wszystkich mieszkańców gminy
Długołęka. Wtedy właśnie odbywa się coroczna impreza „Dni Gminy
Długołęka”, której pomysłodawcą jest wójt Iwona Agnieszka Łebek.
To wydarzenie o wyjątkowej oprawie, organizowane jest tradycyjnie
na terenie zabytkowego parku w Szczodrem. Na jeden dzień park zamienia
się w muzyczną krainę wypełnioną brzmieniami największych muzycznych
gwiazd w naszym kraju. Na scenie gościli już: Perfect, Bajm, Maryla Rodo
wicz, Kamil Bednarek, Mrozu i wielu innych popularnych wykonawców.
Święto gminy to także okazja do świetnej zabawy dla całych rodzin –
darmowe animacje, wesołe miasteczko, ciekawe warsztaty, konkursy,
zabawa taneczna pod gwiazdami – jednym słowem rozrywka na najwyższym
poziomie! Spędź nami czerwcowy wieczór. Zapraszamy do Szczodrego.

organizator: Urząd Gminy Długołęka, wydział promocji
i współpracy z zagranicą

kontakt: Anna Chomicka, tel. 71 323 02 43,
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
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Festiwal Pstrąga
w Kłodzku
czerwiec

termin: 24 czerwca (niedziela), godz. 14.00-18.00
miejsce: Centrum Handlowe Galeria Twierdza Kłodzka
Organizator, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, serdecznie zaprasza mieszkańców oraz turystów na Festiwal Pstrąga. Celem imprezy jest promocja
pstrąga charakterystycznego produktu regionalnego ziemi kłodzkiej.
W programie uroczystości znajduje się wspólne gotowanie i degustacja
potraw z pstrąga, prezentacje konkursowych potraw z pstrąga wykonanych
przez koła gospodyń wiejskich, występy artystyczne, konkursy dla dzieci
i dorosłych, koło fortuny, spotkania ze znanymi osobami świata kulinarnego,
pogadanka edukacyjna o rybach. Godną uwagi atrakcją będzie degustacja
pstrąga prosto z Największej w Polsce „Patelni plenerowej”. Ponadto
dostępne będzie stoisko promocyjne powiatu kłodzkiego, prezentujące
liczne walory i ofertę turystyczną ziemi kłodzkiej.

organizator: Starostwo Powiatowe w Kłodzku
kontakt: tel. 74 865 75 82
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XVI Dolnośląski Festiwal Zupy
w Jedlinie Zdroju
czerwiec

termin: 24 czerwca (niedziela)
miejsce: Park Północny, ul. Warszawska 1
Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby
regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony przez Dolnośląską
Organizację Turystyczną, która uhonorowała naszą imprezę tytułem
Największe Turystyczne Wydarzenie Regionu. Podczas Festiwalu gościmy
gastronomików z różnych regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze
restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do naszego
uzdrowiska przyjeżdżają kucharze, dla których gotowanie jest nie tylko
zawodem ale także pasją. U nas dzięki urokowi miasta i gościnności mieszkańców znajdują niepowtarzalny klimat do realizacji swoich pomysłów.
Także dla Państwa jest to okazja do zaprezentowania swoich pasji i umiejętności kulinarnych. Uczestnicy konkursu mają możliwość promowania swojej
działalności poprzez umieszczenie materiałów reklamowych na swoim
stanowisku podczas imprezy, natomiast dla zwycięzców konkursu przewidziane są zawsze atrakcyjne NAGRODY!!!

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl

kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361,
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu
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Pejzaże Kulinarne Polanicy
Festiwal kulinarny
czerwiec

termin: 29 czerwca – 1 lipca (piątek-niedziela)
miejsce: Polanica-Zdrój, Park Zdrojowy / Teatr Zdrojowy
Targi to spotkanie kulinarne połączone z degustacjami i pokazami.
Do udziału w imprezie zaproszeni są regionalni przedstawiciele branży
gastronomicznej: plantacje aronii, pasieki, serowarzy, producenci wędlin,
zielarze. Podczas festiwalu odbędą się degustacje produktów regionalnych,
pokazy kulinarne, prowadzone przez znanych i cenionych kucharzy, a także
wykłady o zdrowym żywieniu. Towarzyszyć im będą knocerty jazzowe
i pokazy filmów kulinarnych w Teatrze Zdrojowym. W realizację włączą
się także przedstawiciele polanickiej gastron

organizator: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji
w Polanicy-Zdroju, www.teatr.polanica.pl

kontakt: Robert Serafin, tel. 74 869 06 43,
e-mail: promocja@teatr.polanica.pl
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Święto Pečenicy
w Gościszowie
czerwiec

termin: 30 czerwca – 1 lipca (sobota-niedziela)
miejsce: Park Dworski w Gościszowie
Po wojnie dawni mieszkańcy Polski, powracając z Galicji i Bośni, przywieźli
ze sobą wiele obrzędów i tradycji, które są pielęgnowane do dziś. Jednym
ze zwyczajów jest pieczenie prosiąt, które w dawnej Galicji było atrakcją
świąt i skupiało wokół siebie całe rodziny. Gościszowianie kontynuują
tę tradycję. Starają się przy tym zrzeszyć ludzi z gminy i innych regionów
kraju. W pięknej scenerii Parku Dworskiego goście będą mogli odwiedzić
wiele stanowisk prezentujących mistrzowskie przygotowanie Peĉenicy.
Dostępne będą także inne specjały czy rękodzieła. Nie zabraknie również
corocznych konkursów i turnieju o Złoty Ryj, przy których będziemy mieli
okazję posłuchać jugosławiańskich melodii.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

kontakt: Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu, tel. 519 181 112, e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl
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Letnie Grillowanie
w Przewornie
*

lipiec

termin: 1 lipca (niedziela)
miejsce: Centrum Kulturalno-Oświatowe w Przewornie,
ul. Kolejowa, Przeworno
„Letnie Grillowanie” jest imprezą plenerową, jednodniową, organizowaną
corocznie w okresie wakacyjnym. Wydarzenie to propaguje wiedzę o polskiej
tradycji kulinarnej oraz wspiera aktywne biesiadowanie na łonie natury.
Podczas imprezy profesjonalny kucharz gotuje m.in. Gulasz Przeworniański,
Opiekane Skrzydełka po Przeworniańsku z warzywami w aromacie
miodu i cynamonu na wielkiej patelni plenerowej. Odbywają się również
warsztaty kulinarne oraz konkursy dla publiczności. Staramy się wzbogacać
program „Letniego Grillowania” z roku na rok o nowe atrakcje. Zachęcamy
do obejrzenia poprzednich edycji na naszym profilu na facebooku: Gmina
Przeworno. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie.

organizator: Gmina Przeworno, www.przeworno.pl,
facebook.com/GminaPrzeworno

kontakt: Marzena Brzozowska-Łukasiewicz, tel. 74 810 13 14,
e-mail: m.brzozowska@przeworno.pl
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VI Festiwal Smaków Liczyrzepy
i III Jarmark Ducha Gór
termin: 1 lipca (niedziela)
miejsce: Karpacz, ul. Obrońców Pokoju, Restauracja Dwór Liczyrzepy

lipiec

Festiwal Smaków Liczyrzepy ma na celu prezentację kulinarnego dziedzictwa,
rękodzieła i innych form tradycyjnej aktywności kulturalnej regionu Kotliny
Jeleniogórskiej i Dolnego Śląska. Ma on charakter wydarzenia plenerowego,
podczas którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także
sprzedają swoje wyroby. Imprezie towarzyszą występy artystyczne, a całość
sprzyja wypoczynkowi, rozrywce i promocji kultury regionu. W ramach
festiwalu organizowane są konkursy kulinarne: „Pojedynek Mistrzów”,
„Najlepsza Kuchnia Liczyrzepy” i „Danie Liczyrzepy”, w których udział biorą
szefowie kuchni lokalnych restauracji i hoteli, restauratorzy oraz kucharze
amatorzy, m.in. koła gospodyń wiejskich. W konkursie „Danie Liczyrzepy”
zwycięska potrawa wchodzi do Karty Menu Restauracji Dwór Liczyrzepy.
W ubiegłorocznym plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Wielkie Odkrywanie
Dolnego Śląska” Festiwal Smaków Liczyrzepy zajął I miejsce w kategorii
„Wydarzenie Kulinarne Roku”.

organizator: Restauracja Dwór Liczyrzepy, www.dworliczyrzepy.pl,
Miasto Karpacz, www.karpacz.pl

kontakt: Maciej Rybiałek, e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl
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Międzynarodowy Festiwal
piosenki Greckiej
termin: 6-8 lipca (piątek-niedziela)
miejsce: Amfiteatr w Zgorzelcu

lipiec

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej organizowany jest rokrocznie
w lipcu i jest to niewątpliwie impreza o bogatej tradycji, nawiązująca
do greckiego 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 amfiteatru
swoje umiejętności prezentował Teo Vafidis. 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.

organizator: Stowarzyszenie Greków w Polsce „Delta”
kontakt: Nikolaos Rusketos, ul. Kościuszki 64a, 59-900 Zgorzelec
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Festiwal kuchni polowych
w Walimiu
termin: 7 lipca (sobota)
miejsce: Walim, Zajazd Hubert

lipiec

Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn historyczny „Wiedza i życie. Inne Oblicza Historii” i Zajazd Hubert w Walimiu.
Impreza popularyzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pytanie:
jak nakarmić 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.

organizator: Zajazd Hubert w Walimiu, Gmina Walim, CKiT,
„Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”

kontakt: Malwina Myślińska – Zajazd Hubert, tel. 74 845 72 45
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VI Gaworzycki Jarmark Kupiecki
produktów tradycyjnych
i regionalnych
termin: 8 lipca (niedziela)
miejsce: Zabytkowy park w Gaworzycach

lipiec

Gaworzycki Jarmark Kupiecki to plenerowe wydarzenie, odbywające się już
po raz szósty przy odrestaurowanym pałacu w Gaworzycach. Jarmark
skupia artystów, rękodzielników oraz producentów wyrobów lokalnych
z terenu całej Polski. Każdy kramarz ma tutaj szansę otrzymać tytuł „Złotego
Kramarza” nadawany przez uczestników jarmarku. To piękna pamiątka
i wyjątkowe wyróżnienie. Wśród kupujących, osób wspierających lokalne
dziedzictwo kulturowe, organizatorzy losują specjalne nagrody, nadając
im tytuł „Szczęśliwych Kupców”. Jarmark jest tłem dla rekonstrukcji
historycznych, w tym roku nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. W alejkach zabytkowego parku odbywa się Letnia Szkoła
Rzemiosła Ludowego z bezpłatnymi warsztatami, m.in.: plecionkarstwa,
ceramiki czy czerpania papieru. Można będzie posmakować lokalnej kuchni.
Wieczorem wystąpią znani artyści a Gwiazdą wieczoru będzie zespół Video.

organizator: Gmina Gaworzyce, www.gaworzyce.com.pl
kontakt: Joanna Brodowska, spec. ds. współpracy i promocji,

tel. 76 831 62 85 w. 34, e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl
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Smaczne bo naturalne i regionalne.
Tydzień zapomnianych
smaków natury
termin: 9-15 lipiec (poniedziałek-niedziela)
miejsce: Gościniec „Nowa Wioska”, Dziećmorowice

lipiec

Znajdziemy się 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 – pokażemy je i stworzymy z nich dania
niebanalne, pełne zdrowia i smaku. Dowiecie się, jak się tłoczy olej, zasmakujemy w koktajlu z pokrzywy i zupie z chwastów oraz regionalnych smakach
i przysmakach powstających tuż obok nas.

organizator: Gościniec „Nowa Wioska”
kontakt: Mariusz Bogdański, tel. 74 847 37 13
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VI Festiwal Produktu Lokalnego
w Krzydlinie Wielkiej
termin: 12 lipca (czwartek)
miejsce: Krzydlina Wielka w Gminie Wołów. Plac rekreacyjny „Oaza”

lipiec

Organizowany po raz szósty w Krzydlinie Wielkiej Festiwal to impreza
plenerowa, o charakterze cyklicznym, której głównym celem jest popularyzacja zdrowej lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury
ludowej. Głównym punktem festiwalu jest konkurs na oryginalny produkt
w III kategoriach: I kategoria –Wyrób Rękodzielniczy, II kategoria –Miody
i Przetwory, III kategoria – Produkty Spożywcze. Konkursowi towarzyszy
bogaty program artystyczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla
dzieci. Można będzie spróbować lokalnych przysmaków, a na zakończenie
dnia odbędzie się zabawa taneczna. Dotychczasowe edycje Festiwalu były
entuzjastycznie oraz ciepło przyjęte, tym samym wpisując go na stałe
w kalendarz kulturalny Dolnego Śląska.

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”,
Krzydlina Wielka 27a, 56-100 Wołów

kontakt: Wioletta Krakowska, tel. 608 036 271,
e-mail: wiolakrak@wp.pl
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Spotkanie Kultur
w Jerzmanowej
termin: 21 lipca (sobota)
miejsce: Jerzmanowa

lipiec

Spotkanie Kultur jest imprezą cykliczną, kultywującą tradycje, obrzędy
i kulinaria narodów świata. Rozpoczyna się degustacją potraw przygotowanych przez sołectwa. Na stołach eksponowane są potrawy z różnych
stron świata. Nie trzeba wyjeżdżać poza granice naszego kraju, by spróbować
kuchni włoskiej, amerykańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, żydowskiej,
tureckiej, greckiej, chińskiej, wileńskiej. Każdy, kto przybędzie na imprezę,
z pewnością posmakuje różnorodnych potraw, np.: placka po węgiersku,
gulaszu węgierskiego, kebabu, knyszy, sushi, pity, falafela, humusu, placka
z sosem guacamole, keksu, ciasta meksykańskiego z gruszką i jabłkiem,
zupy meksykańskiej, gulaszu po meksykańsku z wołowiną, sosu pesto
i to w najlepszym wydaniu, stąd z roku na rok wzrasta liczba uczestników
i popularność imprezy.

organizator: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
kontakt: Renata Zwolińska, tel. 76 831 21 11,
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

/ 45

Festiwal piwa i sera
w Srebrnej Górze
termin: 21 lipca (sobota)
miejsce: Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, Srebrna Góra

lipiec

To jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze ponadlokalnym.
Zorganizowana jest na dziedzińcu Donjonu, w sercu unikatowego obiektu
w skali dziedzictwa kulturowego Europy, jakim jest Twierdza Srebnogórska.
Festiwal ma na celu promocję dziedzictwa – tradycyjnego browarnictwa oraz
wytwarzania sera, w tym rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej gatunków,
stylów, odmian piwa i sera. Integralnym elementem towarzyszącym będą
plenerowe występy zespołów muzycznych, biesiadowanie oraz nawiązanie
do historii spożywania piwa na Twierdzy przez żołnierzy pruskiego wojska.

organizator: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
kontakt: Dariusz Owczarek, ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra,
tel. 74 81 80 099, e-mail: biuro@forty.pl, www.forty.pl
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XX Izerska Gala Folkloru
w Mirsku
termin: 21-22 lipca (sobota-niedziela)
miejsce: Stadion Miejski w Mirsku, ul. Mickiewicza 27

lipiec

Po raz dwudziesty, w lipcowy weekend – w dniach 21-22 lipca – 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 ludowych pieśniach i gorąco oklaskiwać
zawodowych artystów polskiej estrady. Podczas naszej Gali 18 zespołów
folklorystycznych, działających na Pogórzu Izerskim, zaprezentuje polskie
tradycje i spuściznę narodowej kultury. Zaprosimy też do udziału w warsztatach rękodzielniczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Z mirską
gościnnością i życzliwością oczekujemy na spotkanie z Państwem!

organizator: Gmina Mirsk, tel. 75 647 04 40 (sekretariat), www.mirsk,pl
kontakt: Bolesław Faściszewski, tel. 75 647 04 60 lub 75 647 04 62,
e-mail: kultura@mirsk.pl
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Święto Pieroga
w Białawach Małych
termin: 28 lipca (sobota)
miejsce: Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych, gm. Wińsko

lipiec

Cykliczna impreza plenerowa „Święto Pieroga” to kultywowanie kresowych
tradycji kulinarnych ze względu na kresowe korzenie mieszkańców sołectwa
Białawy Małe. Na gości czekają potrawy kresowe, degustacja pierogów
z kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, z mięsem, kapustą, szpinakiem,
z owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, kulebiak, pierogi
pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają atrakcje: konkursy
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
ludowych z naszych okolic. Rozegramy także turniej piłki siatkowej.
Serdecznie zapraszamy!

organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe
kontakt: Jadwiga Rosa – prezes stowarzyszenia, tel. 693 872 1158,

email: izabelafojt@gmail.com, facebook.com/stowarzyszeniebialawy
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Miodobranie
w Piotrowicach Świdnickich
termin: 28-29 lipca (sobota-niedziela)
miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej,
zespół pałacowo-folwarczny

lipiec

Głównym celem „Miodobrania”, odbywającego się w przyszłym Muzeum
Technik Rolniczych w Piotrowicach Świdnickich, jest popularyzacja wiedzy
na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły.
To także okazja do edukacji oraz umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska
nabycie produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy.
Podczas imprezy będzie można obserwować pokaz miodobrania, zobaczyć
na żywo ule i pracujące w nich pszczoły. Będzie to też okazja, aby uzupełnić
domowe zapasy miodu. Na stoiskach pszczelarskich będzie można nabyć
miody pitne, miody naturalne, potrawy i wypieki, kosmetyki na bazie miodu
a także akcesoria pszczelarskie. Podczas miodobraniowego weekendu
odbędzie się projekt, zabawa edukacyjna dla najmłodszych, pt. „Pszczoły
uczą dzieci segregacji śmieci”. Zadaniem uczestników będzie uporządkowanie
i posegregowanie śmieci w zaaranżowanej na placu „zaśmieconej pasiece”.

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
www.muzeatechniki.pl

kontakt: Katarzyna Szczerbińska-Tercjak,

email: katarzyna.szczerbinska@muzeatechniki.pl
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Weekend z pstrągiem
w Goszowie
termin: 28-29 lipca (sobota-niedziela)
miejsce: „Raj Pstrąga” w Goszowie, Gmina Stronie Śląskie
w Masywie Śnieżnika

lipiec

„Raj Pstrąga” w Goszowie to jedno z najstarszych łowisk pstrąga na ziemi
kłodzkiej. Jest to miejsce wypoczynku, dobrego jedzenia i przyjacielskiej
atmosfery. Oprócz ładnego zielonego terenu ze stawami hodowlanymi, działa
tutaj karczma serwująca świeżego pstrąga, a także inne dania sezonowe.
Weekend z Pstrągiem to wspaniała okazja, aby poznać ten zakątek ziemi
kłodzkiej, spróbować pysznych dań z pstrąga, samemu wyłowić rybkę, wziąć
udział w zabawach i konkursach, wypocząć. Cieszcie się latem w wesołym
towarzystwie podczas Weekendu z Pstrągiem w Goszowie.

organizator: „Raj Pstraga”, Goszów
kontakt: tel. 512 866 477, www.rajpstraga.pl, e-mail: asia@rajpstraga.pl

50 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Święto Jemioły i Pieroga
w Jemielnie
termin: 29 lipca (niedziela)
miejsce: Jemielno

lipiec

„Święto Jemioły i Pieroga”, organizowane już po raz dziewiąty, skierowane
jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ma ono przybliżyć
nam zapomniane kulinarne smaki naszych przodków. Podczas święta
wystawiane są stoiska z różnymi rodzajami pierogów ze wszystkich sołectw
Gminy Jemielno, a uczestnicy imprezy mogą degustować i oceniać wystawione wyroby. Podczas Święta organizowane są konkurencje sprawnościowe między sołectwami. Każdy uczestnik będzie mógł ponadto
wziąć udział w różnych konkursach. Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie
kończy się występem gwiazdy wieczoru oraz wspólną zabawą taneczną
prowadzoną przez DJ-a.

organizator: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie,
www.goukjemielno.naszgok.pl

kontakt: tel. 65 544 74 15 , e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl
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Dzień Pieroga
w Rogoźnicy
termin: Lipiec
miejsce: Rogoźnica

lipiec

Dzień Pieroga to impreza organizowana w świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy
na przełomie lipca i sierpnia. Bohaterami imprezy są świeżo przygotowane
pierogi w niezliczonej postaci: z mięsem, z kapustą i grzybami, z kapustą
i mięsem, ruskie, z kaszą gryczaną i białym serem, ze szpinakiem i żółtym
serem. Do picia proponujemy czerwony barszczyk ze świeżych buraczków.
Na miłośników słodkości czekają pierogi na słodko: z serem i sosem
budyniowym, z owocami (jakie w danym okresie są dostępne), a także
domowe ciasta, pieczone przez mieszkanki Rogoźnicy. Nie zabraknie kawy,
herbaty, a w upały caffee frappe. Program artystyczny przygotowuje Szkoła
Podstawowa i Oddział Przedszkolny z Rogoźnicy. Impreza cieszy się dużą
popularnością. Serdecznie zapraszamy!

organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Nasza Wieś”
kontakt: tel. 697 842 469, e-mail: aldor1000@wp.pl
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