Święto Prawdziwka
i Śliwki Węgierki
termin: 8 września (sobota)
miejsce: Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice, powiat jaworski
Doroczny Festyn w Nowej Wsi Wielkiej pod nazwą „Święto Prawdziwka
i Śliwki Węgierki” organizowany jest od 2009 roku. Oprócz promocji walorów
krajobrazowych wyjątkowego miejsca, jakim jest Park Krajobrazowy
„Chełmy”, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej
i Nowej Wsi Małej, podejmują wdzięczne zadanie promocji potraw regionalnych z grzybów – głównie prawdziwków – oraz ze śliwki węgierki, która
jest „przodującym” owocem występującym w sołectwie. Podczas festynu
odbywają się konkursy na najlepszą potrawę z tych składników. Do tradycji
przeszła już „firmowa” zupa z kurek i prawdziwków, którą serwują organizatorzy uczestnikom festynu. Dla amatorów innych rodzajów rekreacji
przygotowujemy konkurs fotograficzny, a dla sportowców „Prawdziwkowy
Bieg Przełajowy”.

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej
wrzesień

i Nowej Wsi Małej

kontakt: Renata Węgiel – Prezes Stowarzyszenia, tel. 504 738 866,
e-mail: r-wegiel@o2.pl
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Festiwal Karpia
Milickiego
termin: 8-9 września (sobota-niedziela)
miejsce: Milicz
Zapraszamy na Festiwal Karpia Milickiego, który odbędzie się w dniach
8-9 września 2018 roku. Podczas wydarzenia promowany będzie sztandarowy produkt Doliny Baryczy – Karp Milicki. Festiwal to prawdziwa uczta
kulinarna dla smakoszy, podczas której można skosztować karpia w różnych
odsłonach. Nie zabraknie tradycyjnej zupy rybnej z Doliny Baryczy. Podczas
Festiwalu odbędzie się także Jarmark Produktów lokalnych ,,Dolina Baryczy
poleca”. Zapraszamy na rybną biesiadę do Doliny Baryczy!

organizator: Gmina Milicz i Starostwo Powiatowe w Miliczu,
www.milicz.pl, www.milicz-powiat.pl

kontakt: Sylwia Szydłowska-Małecka – Dyrektor Ośrodka Kultury
w Miliczu, tel. 71 384 11 24

wrzesień
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Święto Grzybów
w Węglińcu
termin: 8-9 września (sobota-niedziela)
miejsce: Plac przed Węglinieckim Centrum Kultury oraz
Park Miejski w Węglińcu
„Święto Grzybów” to popularna, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także
w innych regionach Polski oraz w krajach Europy, m.in Niemczech, Czechach,
Norwegii i innych, impreza pod gołym niebem. Zapraszamy do Węglińca
na grzybobranie i szereg innych atrakcji. Gmina Węgliniec pokryta jest
w 90% lasami i oferuje piękne i czyste, dziewicze środowisko. Każdego
roku amatorzy grzybów z kraju i zagranicy zjeżdżają do Węglińca na najbardziej charakterystyczny konkurs „Święta Grzybów” – Mistrzostwa Europy
w Zbieraniu Grzybów. Grzybiarze w niedzielę rano wyruszają na kilka godzin
w Dolnośląskie Bory. W trakcie imprezy odbywają się koncerty i pokazy,
występy zespołów ludowych, gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy kulinarne
związane z potrawami z fauny i flory leśnej.

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
wrzesień

kontakt: Bogdan Walczak tel. 603 569 994 lub 75 723 62 29,

dyr.mgok.wegliniec@gmail.com, Urszula Słabolepsza tel. 668 853 933
lub 75 723 62 29, e-mail: wck_wegliniec@wp.pl, www.swietogrzybow.pl
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Jarmark garncarski
w Nowogrodźcu
termin: 8-9 września (sobota, niedziela)
miejsce: Plener, Nowogrodziec
VI Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą. Kuchnia
polska zyskuje coraz większą rzeszę miłośników, ponieważ jest kuchnią
smaczną i urozmaiconą kulinarnie. Podczas Jarmarku Garncarskiego
prezentowane są nie tylko występy zespołów ludowych, czy konkursy,
a przede wszystkim kulinarne specjały naszego regionu, takie jak naturalne
miody, domowe ciasta, pečenica i inne przysmaki. Głównym punktem
imprezy są oceniane przez wykwalifikowane Jury popisy kulinarne: wielkie
gotowanie regionalnej potrawy w kotle na 1000 l czy bicie rekordu na
najdłuższą pitę bałkańską. Jarmark Garncarski nawiązuje również do
tradycji Nowogrodźca, związanych z produkcją ceramiki, w związku z tym
uczestnicy mogą zapoznać się z tym rzemiosłem podczas towarzyszących
imprezie targów.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
wrzesień

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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IX Jarmark Regionalny
i 26. edycja Europejskich
Dni Dziedzictwa
termin: 9 września (niedziela), godz. 13.00-18.00
miejsce: Syców, Park Miejski
IX Jarmark Regionalny i 26. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa nawiązują
w tym roku do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
i odbywają się pod hasłem: „Niepodległa dla wszystkich”. Jak co roku, celem
święta jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja narodowego
i regionalnego dziedzictwa jako źródła wspólnych korzeni kultury europejskiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję degustować i zakupić wyroby
kuchni regionalnej: wędliny, wędzone ryby, produkty piekarnicze, konfitury,
ciasta. Dużą atrakcją będzie możliwość kupienia wyrobów rękodzielników
i artystów. Czas umilać będzie program artystyczny lokalnych twórców
i zespołów ludowych.

organizator: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl
kontakt: tel. 62 785 51 53
wrzesień
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Gminne pyrkowanie
w Bukowinie Sycowskiej
termin: 15 września (sobota), cyklicznie w miesiącu wrześniu
miejsce: Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej
Jednodniowa impreza organizowana będzie po raz trzeci, impreza
cykliczna, skierowana jest do mieszkańców wsi Bukowina Sycowska,
gminy Międzybórz, gmin i powiatów ościennych. Organizowana przez
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz, Radę Sołecką wsi
Bukowina Sycowska. Impreza ma na celu integrację społeczności lokalnej
i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje dzieci,
młodzieży i dorosłych. Bohaterem imprezy jest pyrek, którego wykorzystano
podczas zabaw i konkursów. Można podziwiać pyrki – cudaki i najśmieszniej
wystrojone pyrki a także zajadać się parowanymi pyrkami z gziką, pajdą
chleba ze smalcem, plackami ziemniaczanymi, sałatką ziemniaczaną a także
wypiekami gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym
był konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami.

organizator: Sołtys i sołectwo wsi Bukowina Sycowska
wrzesień

kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 785 63 73,
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl
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XXXIX Trzebnickie
Święto Sadów
termin: 15-16 września (sobota-niedziela)
miejsce: Plac Pielgrzymkowy przy Bazylice i Sanktuarium Św. Jadwigi
w Trzebnicy
Wydarzenie, które od wielu lat przyciąga tłumy mieszkańców i gości licznymi
atrakcjami, a także bogatą ofertą sadowników, ogrodników i pszczelarzy.
Liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych artystów, swojskie jadło
i owoce z trzebnickich sadów, do tego koncerty, występy na scenie – to tylko
wybrane punkty programu. Wspólne świętowanie od wielu lat ma również
swój wymiar charytatywny i jest jedną z ważniejszych i ciekawszych imprez
w regionie. Na stałe wpisało się w kalendarz najatrakcyjniejszych wydarzeń
na Dolnym Śląsku.

organizator: Gmina Trzebnica, www.trzebnica.pl
kontakt: Jakub Szurkawski – Naczelnik Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, tel. 71 388 81 90,
e-mail: jakub.szurkawski@um.trzebnica.pl

wrzesień
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VIII Święto Piernika
w Bielawie
termin: 16 września (niedziela)
miejsce: Park Miejski przy ul. 1 Maja w Bielawie
VIII Święto Piernika w Bielawie to impreza plenerowa, festyn dla seniorów,
mający charakter pikniku. Gospodarzem jest działający przy MOKiS zespół
„Czerwona Jarzębina”, który zaprasza grupy artystyczne z ościennych
miejscowości. Imprezie towarzyszą konkursy kulinarne, w tym turniej
na najsmaczniejszy piernik oraz „misterium chleba”.

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

wrzesień
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Święto pieczonego ziemniaka
w Piotrowicach
termin: 22 września (sobota)
miejsce: Piotrowice, gmina Męcinka – Zabytkowy Park w Piotrowicach
Ziemniak w niemalże każdej postaci i cudowna okolica – czyli kolejna edycja
Święta Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach, Gmina Męcinka. W ramach
festynu przeprowadzony jest konkurs na oryginalną i smaczną potrawę
z ziemniaka, a na stoiskach gastronomicznych serwowane są najprzeróżniejsze dania, wśród których znajduje się słynna kartoflanka, placki
ziemniaczane, frytki oraz ziemniaki z ogniska i parnika. Dużą popularnością
cieszy się loteria fantowa „Ziemniaczane Szczęście”. Dzieci mogą skorzystać
z wielu atrakcji, jak dmuchańce, przejażdżka na kucyku, zumba oraz zabawy
prowadzone przez animatorkę. Uczestnikom święta czas umilają występy
zespołów artystycznych. Festyn zakończony jest zabawą taneczną.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka oraz Towarzystwo
Miłośników Piotrowic

kontakt: Andrzej Ankus, tel. 696 068 905
wrzesień
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„Co dwie głowy to nie jedna”
boguszowskie święto
plonów jesiennych
termin: 22 września (sobota)
miejsce: Mały Rynek w Boguszowie-Gorcach
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
po raz drugi organizować będzie plenerową imprezę kulinarno-rekreacyjną,
pn. „Co dwie głowy to nie jedna – boguszowskie święto jesiennych plonów”.
Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspieranie regionalnych tradycji
folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko integracja środowiska
lokalnego. Nieodłącznym elementem imprezy będą konkursy kulinarne,
zręcznościowe oraz wiedzy ludowej, a głównymi bohaterkami staną
się kapusta i dynia. Imprezie towarzyszyć będą liczne stoiska kulinarne
i rękodzielnicze. Boguszowskie święto będzie nie lada gratką nie tylko
dla smakoszy ale również wszystkich tych, którzy lubią dobrą zabawę.
Konkursom towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych,
biesiadnych.

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury,
wrzesień

www.mbp-ck.pl

kontakt: Elżbieta Gajewska – Dyrektor MBP-CK,
e-mail: boguszow@mbp-ck.pl
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Święto grzyba leśnego
w Niwkach Książęcych
termin: 22 września (sobota)
miejsce: Plac wiejski w Niwkach Książęcych
Cykliczna, jednodniowa impreza nawiązuje do bogactwa przyrodniczego
gminy Międzybórz oraz promowania zdrowego trybu życia i wartościowych
form spędzania wolnego czasu, poprzez połączenie turystyki z edukacją,
działaniami proekologicznymi i obcowaniem ze zdrowym leśnym środowiskiem. W zeszłorocznym konkursie kulinarnym można było podziwiać
smaczne i przepięknie przygotowane potrawy z grzybami jak: Grzyby
w sosie do słoika, Pierogi z kapustą z grzybami, Grzyby jak ryby, Grzybki
w zalewie octowej, Pasztet z grzybami, Kulebiaczki grzybowe i wiele innych.
W czasie trwania imprezy można zajadać się zupą grzybową, bigosem,
pieczonymi ziemniakami z gziką, chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem
oraz kawą i herbatą ze smacznymi wypiekami upieczonymi przez gospodynie
z Niwek Książęcych. Całości towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła
i produktu lokalnego.

wrzesień

organizator: Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz
„Między borami jesteśmy partnerami”

kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 785 63 73,
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl
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Święto Pieczonego Ziemniaka
w Starej Kraśnicy
termin: 22 września (sobota)
miejsce: Boisko sportowe przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Kraśnicy
Stara Kraśnica to stolica ziemniaka w gminie Świerzawa. To tutaj 14 lat
temu powstał pomysł zorganizowania tego niezwykle sympatycznego
święta. Głównym punktem imprezy plenerowej jest konkurs na najlepszą
potrawę z ziemniakiem w roli głównej. Swoje stoły kulinarne prezentują
lokalne koła gospodyń wiejskich, których pomysłowe dania zabiegają
o miano „Złotej Bulwy”. Ponadto mieszkańcy Starej Kraśnicy częstują
wszystkich uczestników tradycyjną kartoflanką, plackami ziemniaczanymi
oraz ziemniaczkiem z parnika z masełkiem. Nie brakuje występów kapel
i zespołów ludowych oraz młodzieży szkolnej. Na zakończenie w miejscowej
świetlicy odbywa się zabawa taneczna.

organizator: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie, Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Stara Kraśnica

wrzesień

kontakt: Dyrektor CKSiT Halina Zychowicz-Michoń, tel. 727 064 160,
75 713 52 73, www.centrumswierzawa.pl, www.swierzawa.pl
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IV Święto Sera i Wina
Spotkania regionów
termin: 22-23 września (sobota-niedziela)
miejsce: Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)

Święto Sera i Wina to dwudniowa impreza promująca regionalne wyroby
serowarskie i winiarskie. Sobota to dzień specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla producentów, niedziela – zajęcia i pokazy otwarte dla wrocławian,
kiermasz zdrowych regionalnych produktów i degustacje najlepszych
serów i win.

organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie
Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, Stowarzyszenie Winnice
Dolnośląskie, kooperatywa Slow Food Dolny Śląsk, www.upwr.edu.pl

kontakt: Biuro Informacji i Promocji UPWr, tel. 71 320 54 99,
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

wrzesień
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Dolnośląski Festiwal
Dary Lasu
termin: 29 września (sobota)
miejsce: Lwówek Śląski, Rynek
Dolnośląski Festiwal Dary Lasu to wyjątkowy dzień w roku: ś́ więto ludzi, lasu
i ekologii. Dzieci poznają rośliny, grzyby i zwierzęta występujące w naszych
lasach, biorą udział w konkursach ze znajomości przyrody. Drwale zmagają
się podczas Turnieju Drwali. Kucharze gotują najlepszy bigos z grzybami
i innymi „darami lasu”. To także święto ludzi zawodowo związanych z lasami
Powiatu Lwóweckiego. Leśnicy wyjaśniają zasady gospodarki leśnej,
a strażacy prezentują sprzęt do gaszenia pożarów w lasach.

organizator: Powiat Lwówecki, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych we Wrocławiu, www.powiatlwowecki.pl

współorganizatorzy: Lasy Państwowe z Nadleśnictwem Lwówek

wrzesień

Śląskim – koordynator, Gmina Lwówek Śląski, Lwówecki Ośrodek
Kultury, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej
Górze, Powiatowe Koło Pszczelarskie w Lwówku Śląskim. Powiatowy
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

kontakt: Dawid Kopeć, e-mail: d.kopec@powiatlwowecki.pl
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XIX Dolnośląskie Święto
Miodu i Wina w Przemkowie
termin: 29-30 września (sobota-niedziela)
miejsce: Park Miejski w Przemkowie
W 2018 r. podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina zorganizowane
zostaną XXXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Impreza jest szansą zakupu
wszystkich polskich gatunków miodów, w tym wyróżnionych w konkursie.
W czasie święta odbędzie się konkurs: miodu pitnego, sprzętu pasiecznego,
win i sadzonek winorośli, a także lokalnych pyszności, m.in. „Miodowych
pierniczków z Przemkowa”. Ponadto czarkę z miodem zdobyć może każdy
uczestnik rajdu rowerowego lub Ogólnopolskiego Biegu po Miód pod patronatem Mistrza Świata w Triathlonie Jerzego Górskiego. Celem imprezy jest
promocja lokalnych i regionalnych wytwórców miodów oraz integracja
dolnośląskiego środowiska pszczelarzy.

organizator: Gmina Przemków, www.przemkow.pl
kontakt: Marta Mendrzyck-Nicewicz, tel. 76 832 04 88,
email: marta@przemkow.pl

wrzesień
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Smak zapomnianych
odmian jabłek
termin: 30 września (niedziela)
miejsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
Podobnie jak w poprzednich latach wrocławski Ogród Botaniczny
organizuje jesienną imprezę promującą stare odmiany jabłek, które po latach
zapomnienia cieszą się coraz większą popularnością. Głównym punktem
programu będzie urządzona we współpracy z dolnośląskimi sadownikami
wystawa kilkudziesięciu różnych odmian jabłek, połączona z ich degustacją.
Planowana jest też kiermasz nietypowych przetworów z jabłek, takich jak
nieklarowane soki, przeciery, dżemy. Warto w tym okresie zwiedzić teren
otwarty Ogrodu Botanicznego, gdzie rozpoczyna się jesienny spektakl
barw. Po okresie słonecznych letnich dni atrakcyjnie prezentują się też
akwaria z niezwykle bogatą kolekcją tropikalnych roślin słodkowodnych
oraz szklarnie z roślinami tropikalnymi i sukulentami.

organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
wrzesień

kontakt: Wioletta Foremska, tel. 71 322 59 57 w. 30,
e-mail: wioletta.foremska@uwr.edu.pl
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Biesiada z Pierogiem
w Malerzowie
termin: Wrzesień
miejsce: Malerzów (plac rekreacyjny za świetlicą), gmina Dobroszyce
Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych
miejscowości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego w plenerze,
w otoczeniu pięknych lasów. 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 organizowaną loterią fantową, zawodami
sportowymi i zabawami dla dzieci. Punktem kulminacyjnym są wieczorne
tańce przy muzyce.

organizator: Sołtys i Rada Sołecka w Malerzowie www.malerzow.eu
kontakt: Artur Rybacki, tel. 668 208 787; e-mail: kontakt@malerzow.eu

wrzesień
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„Leśne smaki”
w Gminie Kotla
termin: Wrzesień
miejsce: Polana w Grochowicach, Gmina Kotla, powiat głogowski
Na polanie grochowickiej, w Gminie Kotla, podczas ,,Hubertusa”, odbędą
się po raz szósty wrześniowe prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. Impreza
promuje oryginalne produkty regionalne, powstałe na bazie płodów leśnych
i dzikiej zwierzyny, wytwarzane tradycyjnymi metodami, a także przyczynia
się do budowania lokalnej tożsamości. W regulaminie tegorocznego
przeglądu przewiduje się pięć kategorii: potrawy na bazie runa leśnego,
przetwory domowe z runa leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, napoje
regionalne, inne produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa
leśnego. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i upominki dla
wystawców. Impreza cieszy się dużą popularnością, integrując lokalną
społeczność i propagując naturalne odżywianie.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli,
ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla

wrzesień

kontakt: Iwona Adamczak – Dyrektor GOKiS, tel. 76 831 83 88,
e-mail: dyrektor@gokiskotla.pl, gokiskotla.pl
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Święto Pieczonego Ziemniaka
w Dobroszycach
termin: Wrzesień
miejsce: Muszla koncertowa w Dobroszycach przy ul. Parkowej
Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Dobroszyce.
Imprezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą degustować pieczone
ziemniaki prosto z ogniska, jak również grochówkę z ziemniakami.
Biesiadę umili zespół folklorystyczny pochodzący z terenu Gminy. Jest
to okazja do relaksu, integracji i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu.
Nieocenioną rolę odgrywają miejscowe „przedszkolaki”, które uświetnią
imprezę swoim występem.

organizator: Stowarzyszenie „Dobroszyce – lepsze życie”
kontakt: Danuta Głowacka, tel. 71 314 12 73

wrzesień
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VII Grzybomania
w Stroniu Śląskim
termin: Wrzesień (sobota)
miejsce: Działka sołecka w Stroniu Śląskim wsi,
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika
„Grzybomania” to wiejskie święto tradycji grzybobrania, Na uczestników
czekają dwa koronne konkursy festynu: znajomości grzybów o nagrodę
Nadleśniczego i konkurs na największą ilość określonego gatunku grzyba
lub określonych kształtów grzyba – o nagrodę Burmistrza. Każdego roku
organizatorzy przygotowują nowe zabawy – zawsze na wesoło i aktywnie.
Był już „skok na dzika”, „skoki przez grzyba”, „slalom grzybowy”, „leśne
skłony na dwie strony”, „wyciskanie grzyba” i „konkurs na jelenia”. Będzie
degustacja dań z grzybami: gotowanej „na żywo” zupy grzybowej, pierogów
i gołąbków z grzybami, bigosu z grzybami i wielu, wielu innch. Kto żyw,
na grzyby! Każdy, kto kocha jesień, las i grzyby, polubi „Grzybomanię”.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich ze Stronia Śląskiego wsi
kontakt: Czesława Piechnik, Sołtys Sołectwa Stronie Wieś,
wrzesień

tel. 74 814 30 97, tel. 663 388 392
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Święto Dyni
w Rogoźnicy
termin: Wrzesień
miejsce: Rogoźnica
Święto Dyni to impreza, która odbywa się pod koniec września, kiedy
to dynia jest dojrzała i gotowa do przerobu. Podczas tego święta niezmienną
popularnością cieszą się dyniowe potrawy: zupa dyniowa na rosołku, zupa
dyniowa z mleczkiem kokosowym, zupa dyniowa z grzankami, kilka rodzajów
ciasta dyniowego, krem dyniowy z bitą śmietaną, dżem dyniowo-jabłkowy
oraz naleśniki z dżemem dyniowym i bitą śmietaną. Impreza odbywa się
w parku wiejskim, a jeżeli pogoda nie dopisze, spotykamy się w świetlicy
wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.

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

wrzesień
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Święto Dyni im. Mikołaja
Nowosada w Wierzbnej
*

termin: 6 października (sobota)
miejsce: Wierzbna, teren przy Skałce
Jedną z ważniejszych części Święta Dyni im. Mikołaja Nowosada jest
konkurs na najcięższą dynię. W minionym roku zwyciężczyni ważyła aż
170 kg. Zorganizowano także konkurs na najlepszy deser z dyni, a główna
nagroda powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej.
Dla najmłodszych uczestników dyniowego święta przygotowywanych jest
wiele atrakcji: malowanie dyni i zabawa z zaprzyjaźnionym kucykiem Ernim.
Dorośli mogą posmakować dyniowych potraw, a dla koneserów browaru
przygotowano dyniowe piwo. Miłośnicy historii mogą również wysłuchać
prelekcji, przygotowanej przez archeologa i historyka Bogdana Muchę.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10A

w Żarowie (www.centrum.zarow.pl), tel. 74 85 80 753, Dyrektor Tomasz
Pietrzyk, e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl.

październik

partnerzy: Rada Sołecka Wierzbna, Koło Gospodyń Wiejskich,
Stowarzyszenie DR Wierzbna, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbna
kontakt: Dyrektor Tomasz Pietrzyk, tel. 74 85 80 753,
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
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Biesiada Wiejska przy kapuście
w Czerwonej Wodzie
termin: 7 października (niedziela)
miejsce: Dom Kultury w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła 2
II edycja wspaniałej biesiady z kapustą w roli głównej. Podczas imprezy
nawiązujemy do starych wiejskich tradycji: kiszenia kapusty, wyrabiania
masła w masielnicy, wspólnego śpiewania i świętowania. Biesiada obfituje
w występy zespołów folklorystycznych oraz wiele znakomitych potraw
takich jak: kapuśniak, bigos, chleb wypiekany w kapuście, gołąbki itp.
Oczywiście jest też konkurs na najlepszą potrawę z kapustą.

organizator: Zespół Ludowy „Podolanie”, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Węglińcu

kontakt: Halina Nakonieczna tel. 782 797 542, Bogdan Walczak

tel. 603 569 994, 75 723 62 29, e-mail: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com

październik
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Żmigrodzki festiwal karpia
i lasu „Karp w lesie”
termin: 7 października (niedziela)
miejsce: Ruda Żmigrodzka (teren przy świetlicy wiejskiej), Żmigród
Wspaniałe dania, lokalni producenci, konkursy, występy, malownicza Dolina
Baryczy, bogata oferta nadleśnictw oraz w roli głównej karp żmigrodzki,
który warto pamiętać, ma korzystny wpływ na zdrowie: poprawia pracę
serca i pamięć, wpływa za zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza
ryzyko udaru mózgu i zawału serca. Powinniśmy jak najczęściej chwytać
karpia i delektować się jego smakiem. Toteż zapraszamy Państwa do
III edycji konkursu kulinarnego „Carpie iem”, którego tytuł jest parafrazą
znanej myśli filozoficznej „Chwytaj chwilę (łap życie)”. Konkurs promuje
potrawy z karpia i zachęca do jego spożywania nie tylko od święta. Karpia
możemy kosztować na wiele sposobów. O tym, który z nich jest najlepszy,
ma rozstrzygnąć nasz konkurs. Każdy uczestnik otrzyma 100 zł na start!
Można wygrać nawet 600 zł!

organizator: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl, Zespół Placówek
Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu, Nadleśnictwo Żmigród,
www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl

kontakt: Joanna Pilarska, e-mail: j.pilarska@zmigrod.com.pl,

Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej Urząd Miejski w Żmigrodzie,
tel. 71 385 30 57 wew. 26, www.zmigrod.com.pl

październik
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VIII Śląski Festiwal Kapusty
i Konkurs Piosenki Biesiadnej
„Biesiadowanie w kapuście”
termin: 7 października (niedziela)
miejsce: Arboretum Wojsławice w Niemczy, oddział Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Już po raz ósmy wojsławickie Arboretum kończy sezon ogrodniczy Śląskim
Festiwalem Kapusty – imprezą promującą walory smakowe i zdrowotne
tego powszechnie znanego, taniego, a jakże wartościowego warzywa.
Po wcześniejszym zgłoszeniu każdy może wziąć udział w zawodach
tradycyjnego szatkowania i kiszenia kapusty. Odbywa się także konkurs
na najsmaczniejsze dania z kapusty, a goście mogą spróbować regionalnych
potraw na kapuścianym pikniku. W otwartych konkursach można wygrać
liczne nagrody. Imprezę uatrakcyjniają, oprócz tematycznych wystaw, także
występy zespołów w ramach Konkursu Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie
w kapuście” i zabawa ludowa. Szczegółowy program Festiwalu znajdą
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na FB.

organizator: Arboretum Wojsławice, Wydział Edukacji i Kultury

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Niemczański Ośrodek Kultury

kontakt: Tomasz Dymny, tel. 696 137 960,

e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl, zgłoszenia na Konkurs Piosenki
Biesiadnej: e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl

październik
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XV Dolnośląski
Festiwal Dyni
termin: 14 października (niedziela)
miejsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
Tradycyjny dyniowy festyn w Ogrodzie Botanicznym będzie miał w tym
roku jubileuszową piętnastą edycję. Główna idea imprezy to popularyzacja warzyw dyniowatych oraz ich walorów kulinarnych, zdrowotnych
i estetycznych. Już w poprzedzającym ją tygodniu na terenie otwartym
pojawią się efektowne dekoracje wykonane z dyń i tykw. Spośród
wielu punktów programu najważniejsze są trzy konkursy z nagrodami:
na największą dynię, najdziwniejsze owoce roślin dyniowatych oraz
najsmaczniejszą potrawę z dyni. Na kiermaszu można będzie kupić
świeże dynie w dużym wyborze, przetwory z dyni i innych warzyw oraz
owoców, miody, oleje roślinne, przyprawy, nasiona, wyroby rękodzielnicze. Odbędzie się także botaniczna zgaduj-zgadula, występy artystyczne,
parada dyniowych przebierańców, degustacja warzyw i owoców. Festiwal
urozmaicą występy zespołu muzycznego.

organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kontakt: Paweł Fedorów, tel. 71 322 59 57 w. 15,

tel. 668 008 271, e-mail: pawel.fedorow@uwr.edu.pl

październik
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Święto Chleba
w Starym Węglińcu
termin: 14 października (niedziela)
miejsce: Dom Kultury w Starym Węglińcu, ul. Konopnickiej 3
Impreza mająca na celu uzmysłowienie wagi chleba, jako jednego z podstawowych składników naszej codziennej diety. Jest połączona z konkursem
na najlepszy wypieczony chleb, w którym jurorami są zawodowi piekarze.
Imprezie towarzyszą różne wystawy, występy zespołów ludowych oraz
poczęstunek, którego głównym punktem jest chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem (wszystko domowej roboty).

organizator: Rada Sołecka Starego Węglińca, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Węglińcu

kontakt: Katarzyna Filar tel. 604 095 145, Bogdan Walczak,

tel. 603 569 994 lub 75 723 62 29, e-mail: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com

październik
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