
Dni Prusic 
na Stadionie Orła

termin: Czerwiec 2019 r.

miejsce: Stadion Orła w Prusicach

Święto miasta to przede wszystkim okazja do spotkań i wspólnej zabawy podczas 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Podczas każdej edycji Dni Prusic pojawiają się 
ciekawe stoiska sołectw i stowarzyszeń z terenu Gminy Prusice oferujące lokalne 
produkty: sery, miód, mąka, nalewki, sezonowe warzywa i owoce. 

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach, www.prusice.pl, www.facebook.com/gminaprusice

kontakt: Joanna Sroga, tel. 71 312 62 24, wew. 38, e-mail: j.sroga@prusice.pl,
Paweł Grzeb, 71-312-63-10, e-mail: p.grzyb@prusice.pl
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„Święto bociana” 
w Kosiskach

termin: Czerwiec 2019 r.

miejsce: Plac sportowo-rekreacyjny w Kosiskach

Impreza ma charakter plenerowy, a jej motywem przewodnim jest bocian. W progra-
mie przewidziane są liczne atrakcje: animacje dla dzieci, konkursy, gry i zabawy 
sprawnościowe, warsztaty sprawnościowe, warsztaty tworzenia figurek bociana, 
występy artystyczne. Goście będą mieli również okazję posmakować domowych 
wypieków, swojskich wyrobów, nie zabraknie również karkówki i kiełbasek grilla. 
Na zakończenie imprezy zabawa taneczna. Święto bociana to doskonała okazja  
do zabawy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy do Kosisk. 

organizator: Grupa Odnowy Wsi Kosiska

kontakt: Robert Fudali, tel. 668 020 330
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Jarmark Bierutowski

termin: Czerwiec 2019 r.

miejsce: Rynek Bierutowa

Jarmark Bierutowski od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród mieszkańców, 
oprócz koncertów na dużej scenie, można skosztować swojskich wyrobów  
w domkach promocyjnych. Przez lata przewinęły się swojskie sery, ciasteczka  
i ciasta wypieczone przez KGW z naszego terenu, pajda chleba ze smalcem i ogór-
kiem małosolnym oraz różnego rodzaju pierogi. Mieszkańcy naszej gminy bardzo 
chętnie zwiedzają stoiska kulinarne, wymieniają doświadczenia, jak również dzielą 
się przepisami i wskazówkami, co do prezentowanych potraw. 

organizator: SOKiS w Bierutowie

kontakt: Grzegorz Zmarzły, tel. 071/314 64 71
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Dworzyskowy Konkurs 
Kuchni Myśliwskiej

termin: 1 czerwca 2019 r. (sobota)

miejsce: Kompleks „Dworzysko”,
al. Spacerowa 22, Szczawno-Zdrój

Dworzyskowy Konkurs Kuchni Myśliwskiej to kontynuacja dwóch dotychcza-
sowych ogólnopolskich edycji, które odbyły się w 2017 i 2018 r. w Kompleksie 
„Dworzysko” w Szczawnie-Zdroju. Konkurs będzie pokazem sztuki kulinarnej 
prezentowanej przez przedstawicieli obiektów gastronomicznych z Polski i Europy, 
a jego celem będzie powrót do tradycji polskich dań myśliwskich. Rywalizacja wyłoni 
talenty kulinarne wśród zawodowych kucharzy i będzie niezwykle ciekawym wido-
wiskiem dla wszystkich, którzy odwiedzą Kompleks „Dworzysko”. Uczestników 
oceniać będą najlepsi Szefowie Kuchni, często znani z popularnych programów 
telewizyjnych o tematyce kulinarnej. Zaplanowane są pokazy kulinarne, warsztaty 
dla dzieci i prezentacje. Dodatkową atrakcją tego dnia będą stoiska z produktami 
regionalnymi oraz przedstawicieli branży gastronomicznej. Zwieńczeniem będzie 
Gala w Hali Spacerowej Uzdrowiska Szczawno-Jedlina połączona z ogłoszeniem 
wyników i wręczeniem nagród. 

organizator: „Dworzysko” R. Tomaszewski i synowie Spółka z o.o.
www.dworzysko.pl, Facebook: Dworzysko

kontakt: Agnieszka Kunc-Mosoń tel. 74 886 99 02, 
e-mail: sekretariat@dworzysko.pl
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XIX Kwisonalia 
w Gryfowie Śląskim

termin: 1-2 czerwiec 2019 r. (sobota-niedziela)

miejsce: Bulwar nad Kwisą w Gryfowie Śląskim

Kwisonalia, to Święto Miasta Gryfowa Śląskiego, którego nazwa nawiązuje do prze-
pływającej przez miasto rzeki. Święto swoim charakterem szeroko promuje walory 
Kwisy a szczególnie jej florę i faunę. Bardzo duży nacisk organizatorzy kładą  
na promocję wszelkiego rodzaju potraw z ryb. Corocznie organizowany jest konkurs 
kulinarny „Smaki Kwisy”, w którym mają możliwość wzięcia udziału amatorzy nie 
związani profesjonalnie z gastronomią. W ubiegłych latach gościli u nas również 
znani kucharze: Grzegorz Russak – kucharz gawędziarz, znawca kuchni myśliw-
skiej, Karol Okrasa – kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tema-
tyce kulinarnej, Jakub Kuroń oraz Remigiusz Rączka. Widownia miała możliwość 
oglądać przeprowadzane przez nich pokazy kulinarne oraz kosztować przygoto-
wanych potraw. Poza tym odbywają się konkursy związane z wodą m.in.: Turniej 
Miast „O Galon Wody Święconej Przemienionej w Wino” oraz zawody wędkarskie 
na Jeziorze Złotnickim. Dużym zainteresowaniem cieszy się Bieg Gryfitów oraz 
Rowerowy Cross Gryfitów. Na scenie, corocznie, bogaty program artystyczny. 

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 
59-620 Gryfów Śląski, www.mgok.gryfow.pl

kontakt: Anna Michalkiewicz, tel. 757 812 900, e-mail: mgokgryfow@wp.pl
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Bałkańska Festa 
w Bolesławicach

termin: 2 czerwca 2019 r., godz. 14.00 (niedziela)

miejsce: Boisko sportowe w Bolesławicach 

Bałkańska Festa to impreza, która przedstawia zwyczaje muzyczne i kulinarne 
reemigrantów z terenów byłej Jugosławii. Ciekawostką jest zupa paprykowa (goto-
wana w wielkim kotle) z przepisu bośniackiego, kasza tzw. pura oraz peczenica  
i pita bałkańska. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz 
Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice, www.gokis.boleslawiec.org

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz 
Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice, tel./fax 75-732-14-77,
e-mail gokisbeata@wp.pl
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Dni Międzylesia – Grillowanie 
pod Trójmorskim Wierchem

termin: 7-9 czerwca 2019 r. (piątek-niedziela)

miejsce: Pole Biwakowe Międzylesie

Jest to impreza cykliczna, której ważnym punktem są honorowe odznacze-
nia dla wyróżniających się na rzecz społeczności lokalnej. Z tej okazji wręczane  
są wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie”. Następnie odbywają 
się imprezy sportowo -rekreacyjne, turnieje np. Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni 
Przygranicznej na stadionie Międzylesie. W sobotę 08 czerwca 2019 r. Odbywa się 
również szereg atrakcji dla dzieci i osób dorosłych, natomiast ważnym, kulinarnym 
elementem na Polu Biwakowym jest Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem oraz 
pokazy i konkursy kulinarne - „Specjał z Grilla„. Całemu przedsięwzięciu towarzy-
szą również występy zespołów muzycznych oraz tanecznych, zabawa taneczna, 
oraz pokaz sztucznych ogni. 

organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, Urząd Miasta 
i Gminy Międzylesie, Samorządowa Szkoła Podstawowa Międzylesie

kontakt: MGOK Międzylesie tel. 748 126 343,
UMiG Międzylesie, tel. 748 126 327
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Festyn Naleśnikowy 
w Kraśniku Dolnym

termin: 8 czerwca 2019 r., godz. 15.00 (sobota)

miejsce: Plac przy Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym

Festyn w Kraśniku Dolnym to impreza, której tematem przewodnim są naleśniki. 
Naleśnik to danie mączne smażone na patelni, a jednak może być wykorzysty-
wane do wielu potraw jak np. krokiety. Przepisy na tę potrawę pochodzą nie tylko  
z Polski, ale także z innych krajów Europy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z możliwościami wykorzystania ich przy towarzyszących występach artystycznych 
oraz konkursach.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
oraz Komitet Organizacyjny wsi Kraśnik Dolny, www.gokis.boleslawiec.org

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, 
tel./fax 75-732-14-77, e-mail: gokisbeata@wp.pl 
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„Biskupicki Złoty Kłos 2019” 
IX Targi Produktu Lokalnego

termin: 9 czerwca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Boisko sportowe w Biskupicach Oławskich

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi 
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście 
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie 
opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpo-
średniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można 
dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają 
certyfikowane gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać 
przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodar-
stwa produkujące żywność ekologiczną oraz lokalni producenci. 

organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
www.mgck-jl.pl

współorganizator: Burmistrz Jelcza-Laskowic, Sołtys i Rada Sołecka 
Biskupic Oławskich

kontakt: Marzena Niżyńska, 509-618-511, e-mail: imprezy@mgck-jl.pl
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Święto miodu 
i produktu regionalnego 
w Bolkowie

termin: 9 czerwca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen),
ul. Polna 19, 59-420 Bolków 

Jest organizowane cyklicznie w ramach Dni Bolkowa, zawsze w I połowie czerwca. 
Uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem i renomą. Uczestnicy imprezy 
mogą tu nie tylko posmakować pysznego miodu (który jest produktem regional-
nym) i wszelkich wyrobów z nim związanych, ale także zakupić profesjonalny sprzęt 
pasieczny. Wśród odwiedzających największą popularnością cieszą się różnego 
rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek oraz kosmetyków zrobio-
nych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza jest doskonałą okazją do promocji 
naszego produktu regionalnego jakim jest MIÓD oraz wyrobów od niego pocho-
dzących. 

organizator: Gminno Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, 
ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, www.domkultury-bolkow.pl,
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy, tel. 603 099 160

kontakt:: Bogusław Krukowski, tel. 75-7413431,
e-mail: poczta@domkultury-bolkow.pl
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Funny Food 
w Legnicy

termin: 14-16 czerwca 2019 r. (piątek-niedziela)

miejsce: Legnica, Rynek

Niezwykłe wydarzenie w ramach 42. Satyrykonu. Czyli wielkie żarcie w wielkim 
żarcie. Satyrykon podany na talerzu. Wszyscy odwiedzający rynek w tym czasie 
będą mogli spróbować potraw z całego świata, nie zabraknie też innych atrakcji 
takich jak warsztaty, koncert czy wystawy. 

organizator: Legnickie Centrum Kultury, www.lck.art.pl, 
ul. Długa 21, Siedlęcin, 58-508 Jelenia Góra

kontakt: Elżbieta Pietraszko, Instruktor ds. wystawiennictwa i organizator imprezy 
„Satyrykon”, tel. 76 723 37 03, e-mail:elapietraszko@poczta.onet.pl
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Konkurs „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki Regionów”

termin: 15 czerwca 2019 r. (sobota)

miejsce: Pasaż Grunwaldzki, piętro: 0

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regio-
nalnych, osadzonych w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi meto-
dami i według tych samych receptur. Przetwory mięsne, owocowe, warzywne, 
produkty mleczne, zbożowe, cukiernicze, miody i napoje – w tych kategoriach 
dolnośląscy producenci zgłaszają produkty do Konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Podczas konkursu nominowane są również 
produkty do głównej nagrody „Perła”, która wręczana jest podczas targów „Smaki 
regionów” w Poznaniu. Odwiedzający mogą skosztować dolnośląskich specjałów 
i porozmawiać z producentami o ich recepturach na smaczne i zdrowe produkty. 
Zapraszamy! 

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

współrganizator: Pasaż Grunwaldzki

kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, tel. 71 776 93 50
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Festiwal słodkości 
w Wambierzycach

termin: 15 czerwca 2019 r. (sobota)

miejsce: Wambierzyce, Parking przy ul. Noworudzkiej

Festiwal Słodkości to impreza dla wszystkich, którzy kochają – jak sama nazwa 
wskazuje – wszelkie słodkości, a zwłaszcza w postaci domowych wypieków. 
Każdego roku angażują się w niego panie z kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich 
oraz lokalnych stowarzyszeń, dzięki czemu jest w czym wybierać, tak pod wzglę-
dem ilości, jak i różnorodności. Nie brakuje też tradycyjnych wypieków „zaszczepio-
nych” na ziemi radkowskiej przez dziadków i ojców obecnych mieszkańców, którzy 
w 1945 r. i później przyjechali z różnych regionów kraju, jak również akcentów 
czeskich, z uwagi na blisko granicy. Każdy Festiwal Słodkości w Wambierzycach 
to także konkurs wypieków, ocenianych przez profesjonalne jury. Każdej imprezie 
towarzyszą też dodatkowe atrakcje, np. w ubiegłym roku była to Kawa Pol-Czeszka 
– według specjalnie opracowanej receptury przez znanego baristę, która z ciastem 
smakowała wyśmienicie, jak również kiermasz lokalnych produktów. Tak będzie 
również w tym roku. Nie zabraknie też występów artystycznych, konkursów dla 
publiczności i in. atrakcji. 

organizator: Gmina Radków

kontakt: Aleksandra Kowalczyk, Urząd Miasta i Gminy Radków
tel. 74 873-50-28, e-mail: a.kowalczyk@radkowklodzki.pl
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Święto makaronu 
w Przybyłowicach

termin: 16 czerwca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Plac przy świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach, 
Gmina Męcinka,

Święto makaronu wpisało się w kalendarz imprez organizowanych w gminie 
Męcinka. Podczas uroczystości organizowana jest Olimpiada Makaronowa,  
w której bierze udział kilka drużyn. Każda z nich przygotowuję potrawę składającą 
się gównie z makaronu. Zmagania makaronowe to tylko jedna z atrakcji zapropo-
nowana przez organizatorów. W ramach imprezy przewidziane są również atrakcje 
dla najmłodszych m.in. dmuchane zjeżdżalnie, malowania twarzy i zabaw sportowo
-plastyczne. To wspaniała feta dla miłośników makaronu w każdej postaci. 

organizator: Sołtys, Rada Sołecka, radna, koło gospodyń wiejskich 
oraz OSP Przybyłowice.

kontakt: Bożena Kaczmarek, tel. 502 229 935
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Piknik 
Miodowo-Truskawkowy

termin: 16 czerwca 2019 r. (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 truskaw-
kowe! 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 
oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie

kontakt: Mariola Kozak, tel. 605 579 499
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Czerwcówka 
w Folwarku

termin: 20-23 czerwca 2019 r. (czwartek-niedziela)

miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej, 
zespół pałacowo-folwarczny

Czy ekologia może być ciekawa? Jak żyć zgodnie z naturą? Jak przygotowywać 
i wykorzystywać naturalne produkty spożywcze o tym dowiemy się podczas 
imprezy na rozpoczęcie wakacji w Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
Świdnickich. W tym czasie będziemy mogli również zapoznać się z wytwórcami 
naturalnych produktów z regionu Dolnego Śląska. Będzie można także uzyskać 
porady ziołolecznictwa. 

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

kontakt: Roksana Banaszczak, tel. 692 407 401
e-mail: roksana.banaszczak@muzeatechniki.pl 
Marta Chryszczanowicz, e-mail: marta.chryszczanowicz@muzeatechniki.pl
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Dni Goethego oraz 
Jarmark Natury w Bagieńcu

termin: 22 czerwca 2019 r. (sobota)

miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska

Dni Goethego w Bagieńcu czyli letnia scena teatralna to otwarta platforma komu-
nikacji pomiędzy światem teatru a publicznością. Projekt ten ma być kontynuacją 
spotkań ze sztuką, realizowanych w Bagieńcu przez wiele lat aż od 2006 roku. 
Dzięki atrakcyjnej formie i różnorodnej propozycji programowej, chcemy zachęcić 
do uczestnictwa w kulturze szerokie grono mieszkańców Powiatu Świdnickiego 
i Dolnego Śląska. W otoczeniu przyrody każdego roku można uczestniczyć  
w wyjątkowych, poruszających występach teatralnych. Wszystkie wydarzenia 
mają otwarty, bezpłatny charakter. Całemu przedsięwzięciu towarzyszy jarmark 
produktów lokalnych, podczas którego można zakupić wyjątkowe produkty pocho-
dzące od regionalnych producentów. 

organizator: Fundacja Spichlerz Kultury

współorganizator: Urząd Gminy Jaworzyna Śląska oraz Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy

kontakt: Violetta Mazurek, tel. 601 552 699, e-mail: spochlerzkultury@gmail.com
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GRILL & GULASZ 
rodzinne piknikowanie

termin: 22 czerwca 2019 r. (sobota)

miejsce: Park Jordanowski w Walimiu

Wydarzenie będzie miało formę święta rodzinnego - gotujemy i grillujemy w grupach. 
Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinar-
nych i dziedzictwa kulturowego. W trakcie święta rozstrzygnięty zostanie konkurs. 

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Gmina Walim

kontakt: Wioletta, tel. 723 970 611

/ 51Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

czerw
iec



XVII Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie-Zdrój

termin: 23 czerwca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Jedlina-Zdrój

Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby regio-
nalne, Dolnośląski Festiwal Zupy jest od lat jednym z najbardziej atrakcyjnych wyda-
rzeń kulinarnych w regionie. Podczas Festiwalu gościmy gastronomików z różnych 
regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze restauracje, gospodarstwa agro-
turystyczne, gospody i zajazdy, ale także stowarzyszenia i grupy zorganizowane.  
Do naszego uzdrowiska przyjeżdżają kucharze, dla których gotowanie jest nie 
tylko zawodem, ale także pasją. U nas dzięki urokowi miasta i gościnności miesz-
kańców znajdują niepowtarzalny klimat do realizacji swoich pomysłów. 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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VII Festiwal Smaków Liczyrzepy 
i IV Jarmark Ducha Gór

termin: 30 czerwca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Restauracja Dwór Liczyrzepy,
ul. Obrońców Pokoju, Karpacz

Festiwal Smaków Liczyrzepy prezentuje kulinarne dziedzictwo, rękodzieła i inne 
formy tradycyjnej aktywności kulturalnej regionu Kotliny Jeleniogórskiej i Dolnego 
Śląska. Ma charakter wydarzenia plenerowego, podczas którego twórcy i produ-
cenci prezentują, poddają degustacji i sprzedają swoje wyroby. Imprezie towa-
rzyszą występy artystyczne. Festiwal bazuje na dziedzictwie kulinarnym oraz 
kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej oraz Dolnego Śląska. 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 wiej-
skich. 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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VIII Historyczny Jarmark 
Parafialny w Głębowicach

termin: 30 czerwca 2019 r.

miejsce: Głębowice 46, 56-160 Wińsko,
plac przy Zespole Poklasztornym

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi 
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Wszelkie 
towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, 
ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego 
kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można dowiedzieć się 
o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają certyfikowane 
gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną oraz poznać przepisy na niekon-
wencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące 
żywność ekologiczną oraz lokalni producenci. 

organizator: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP z Góry Karmel w Głębowicach 

kontakt: Anna Lis, tel. 669 554 892, e-mail: parafia.glebowice@wp.pl 
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Prusickie gminne 
piknikowanie

termin: Lipiec-sierpień 2019 r.

miejsce: Wybrane sołectwa Gminy Prusice

Piknik Borówkowy, Biesiada Sernikowa, Festiwal Różany i cały szereg pikników 
rodzinnych to cykl spotkań kojarzonych z lokalnymi smakami. Kluczowym punktem 
tych spotkań jest konkurs na tematyczne ciasto. Wydarzenia te odbywają się w waka-
cyjne weekendy, w których uczestniczą niemal wszyscy mieszkańcy miejscowości. 

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach, Sołectwa, www.prusice.pl, www.facebook.com/gminaprusice 

kontakt: Joanna Sroga, tel. 71 312 62 24, wew. 38, e-mail: j.sroga@prusice.pl,
Paweł Grzeb, tel. 71-312-63-10, e-mail: p.grzyb@prusice.pl
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Festiwal piwa i sera 
w Srebrnej Górze

termin: Lipiec 2019 r.

miejsce: Twierdza Srebrna Góra, 
ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra

W lipcu 2019 r. na Twierdzy Srebrna Góra odbędzie się III Festiwal piwa i sera. 
To jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze ponadlokalnym. 
Zorganizowana 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 zespo-
łów 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. 074 81 80 099,
e-mail: biuro@forty.pl, www.forty.pl

lipiec
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Miodowe Lato Kłodzka

termin: Lipiec 2019 r.

miejsce: Kłodzki Rynek 

W programie wydarzenia znajdzie się wiele atrakcji, m.in.: miodobranie z pszcze-
lich plastrów, degustacja miodu, jarmark (świece, medykamenty na bazie produk-
tów pszczelego ula, sprzęt pszczelarski), pokaz pracy pszczół w szklanych ulach, 
wykłady i dyskusja z pszczelarzami o roślinach miododajnych i pszczołach, konkursy 
dla dzieci i młodzieży, występy zespołów ludowych. Serdecznie zapraszamy! 

organizator: Miasto Kłodzko oraz Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy 
Ziemi Kłodzkiej

kontakt: Zbigniew Hnatiuk, tel. 607 301 112
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Lipcowa Wegetariada 
w Jaworze

termin: 6 lipca 2019 r.

miejsce: Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, 
ul. Parkowa 5, Jawor

Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki i inspirujących smaków orga-
nizowany w środku pięknego parku. Przed nami już IX edycja jednego z najwięk-
szych festiwali wegetariańskich w Polsce. Podczas imprezy nie zabraknie słońca, 
muzyki reggae, wykładów tematycznych, pysznej i zdrowej żywności, warsztatów 
artystycznych i atrakcji dla dzieci. Zapraszamy do degustacji potraw ekologicznych 
i wegetariańskich w atmosferze rodzinnego pikniku.

organizatorzy: 
Samoorganizacja Artystyczna Zamek Nadaje
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej „TAK” Jawor, 
ul. Zamkowa 1, 59-400 Jawor, e-mail: kontakt@takjawor.pl
UM Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor
tel. 76 870 20 21, fax 76 870 22 02, e-mail: um@jawor.pl, www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor, tel./fax 76 870 28 78, 
870 28 75, e-mail: poczta@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl
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Święto Pečenicy 
w Gościszowie

termin: 6-7 lipca 2019 r. (sobota-niedziela)

miejsce: Park Dworski w Gościszowie

Święto Pečenicy jest cykliczną imprezą odbywającą się w pierwszy weekend lipca. 
Jej ideą jest kultywowanie i wspieranie tradycji przygotowania kulinarnej potrawy 
Pečenicy, której receptura została przywieziona wraz z polskimi reemigrantami 
z Bośni i Hercegowiny, dawnej Jugosławii. Pieczenie prosiąt na terenach Galicji  
i Bośni było przygotowywane tylko na specjalne okazje i skupiało wokół siebie całe 
rodziny. Gościszowianie kontynuują tą tradycję, zrzeszając ze sobą mieszkańców 
pobliskich miejscowości. Dwudniowy program wydarzenia oprócz kulinarnych 
prezentacji mistrzów od Pečenic, przewiduje stoiska z innymi regionalnymi specja-
łami, dorobkiem rękodzieła i rzemiosła artystycznego, występy kapel i tradycyjnych 
zespołów ludowych oraz liczne konkursy, m.in. turniej o „Złoty Ryj” czy grillowanie. 

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

kontakt: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, tel. 75 731 63 98,
e-mail: gckis@nowogrodziec.pl
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Festiwal kuchni polowych 
w gminie Walim

termin: 7 lipiec 2018 r. (niedziela)

miejsce: Zajazd Hubert w Walimiu

Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn historyczny 
„Wiedza i życie Inne Oblicza Historii” i Zajazd Hubert w Walimiu. Impreza popula-
ryzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pytanie: jak nakarmić więcej 
niż kilku znajomych, jak nakarmić pluton czy kompanię? Festiwal pozwala uczestni-
kom cofnąć się w czasie, pozmakować potraw wojskowych gotowanych z niczego, 
w różnych armiach i czasach.

organizator: Zajazd Hubert w Walimiu, Gmina Walim, CKiT

kontakt: Malwina Myślińska, Zajazd Hubert, tel. 74 8457 245
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VII Gaworzycki Jarmark 
Kupiecki produktów 
tradycyjnych i regionalnych

termin: 7 lipca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, 
zabytkowy park 

Tę plenerową imprezę będziemy organizować już po raz siódmy. W poprzednich 
latach cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców okolicznych gmin  
i powiatów. „Gaworzycki Jarmark Kupiecki…” ma na celu promocję wyjątkowych 
miejsc, lokalnych artystów, rzemieślników oraz przede wszystkim produktów lokal-
nych, często wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Wśród parkowych drzew 
odbywają się liczne warsztaty dawnego rzemiosła, aby dzieci i młodzież miały 
okazję zobaczyć i spróbować m.in. tkactwa, kowalstwa, garncarstwa, poznać 
tajniki średniowiecznego pisma oraz wiele innych. Wierzymy, że liczne atrakcje oraz 
bogaty program wydarzenia w tym roku przyciągną do Gaworzyc jeszcze większe 
grono uczestników. 

organizator: Gmina Gaworzyce, www.gaworzyce.com.pl oraz  
Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach, www.dkjowisz.gaworzyce.com.pl

kontakt: Karolina Cieślak, tel. 76 8316 285, e-mail: k.cieslak@gaworzyce.com.pl

/ 61Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

lipiec



Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki Greckiej

termin: 12-14 lipca 2019 r. (piątek-niedziela)

miejsce: Amfiteatr w Zgorzelcu 

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 grec-
kie rytmy, a na gości czekają tradycyjne potrawy kuchni greckiej oraz konkursy 
kulinarne. Na scenie amfiteatru swoje umiejętności prezentował m.in. 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 64 A, 59-900 Zgorzelec
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Pejzaże Kulinarne  
Polanicy

termin: 19-21 lipca 2019 r. (piątek-niedziela)

miejsce: Polanica-Zdrój

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję wyjątkowych targów kulinarnych, połą-
czonych z degustacjami i pokazami. Udział wezmą zaproszeni regionalni przedsta-
wiciele branży gastronomicznej (plantacje aronii, pasieki, serowarzy, producenci 
wędlin, zielarze, winiarnie i regionalni browarnicy itp.). Odbędą się degustacje 
produktów regionalnych, pokazy kulinarne oraz wykłady o zdrowym żywieniu. 
Towarzyszyć im będą koncerty i pokazy filmów kulinarnych w Teatrze Zdrojowym. 
W realizację włączą się także przedstawiciele polanickiej gastronomii oferując 
uczestnikom festiwalu liczne promocje i atrakcje w swoich lokalach. 

organizator: Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy

kontakt: Emilia Janowska, e-mail: imresariat@teatr.polanica.pl 
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W lawendowym raju

termin: 20 lipca 2019 r. (sobota)

miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska

Wydarzenie to pełni rolę integrującą dla mieszkańców regionu i edukacyjną dla 
całych rodzin stąd nasz pomysł, aby każdemu wydarzeniu, które planujemy w mie-
siącach począwszy od maja do października towarzyszyły warsztaty promujące 
zdrowie i zdrowy styl życia. To również współdziałanie dla dobra lokalnej społecz-
ności, która w ten sposób zostanie zachęcona do produkcji ekologicznych produk-
tów. Chcemy, aby każdy chętny mieszkaniec naszego regionu wyszedł z jarmarku 
nie tylko z ekologicznymi produktami lokalnymi, ale również bogatszy o wiedzę  
z dziedziny zdrowego odżywiania nabytą podczas spotkań z fachowcami od zdro-
wia. Lipcowe spotkanie odbędzie się na naszym lawendowym polu. Na hektarowej 
lawendowej łące odbędą się warsztaty, wstępy artystyczne oraz Jarmark, w gdzie 
w roli głównej wystąpi lawenda w postaci zioła, produktów cukierniczych i kosme-
tycznych. 

organizator: Fundacja Spichlerz Kultury

współorganizator: Urząd Gminy Jaworzyna Śląska oraz Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy

kontakt: Violetta Mazurek, tel. 601 552 699, e-mail: spochlerzkultury@gmail.com
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Piknik nad Kwisą 
pt. „Izerski Płomień”

termin: 20 lipca 2019 r. (sobota)

miejsce: Polana przy ul. Kopernika 2

Zapraszamy do udziału w Pikniku nad Kwisą pt. „Izerski Płomień”, podczas którego 
będzie możliwość usmażenia kiełbaski, zjedzenia chleba ze smalcem lub innych 
smakołyków domowej roboty. Podczas pikniku będziemy się bawić przy śpiewach 
zespołu folklorystycznego oraz będziemy się ogrzewać przy rozpalonym ogrom-
nym Izerskim Ognisku. Zapraszamy do przynoszenia także własnych koszyczków, 
koców i karimat. 

organizator: Teresa Fierkowicz

współorganizator: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Centrum Kultury
 „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, Nadleśnictwo Świeradów

kontakt: Teresa Fierkowicz, tel. 665733443

/ 65Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

lipiec



Pierogove Love 
w Jugowie

termin: 27 lipca 2019 r. (sobota)

miejsce: Jugów, ul. Główna

Pierogove Love to jedyna pierogowa impreza w regionie. Pierwsza edycja kulinar-
nego festiwalu odbyła się we wrześniu 2018 roku w Ludwikowicach Kłodzkich.  
Od razu podbiła serca mieszkańców i turystów. Wśród przygotowanych przez 
mieszkańców typów pierogów były m.in. pierogi z kaszą, czy fasolą, jednak  
to tradycyjne pierogi ruskie cieszyły się największym zainteresowaniem. Każdy 
mógł także spróbować zupy dyniowej i różnego rodzaju ciast. Tak samo będzie  
w tym roku, więc zapraszamy!

organizator: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, www.ckg.nowaruda.pl 

kontakt: Dyrektor CKGNR Gabriela Buczek, tel. 74 872 20 84,
e-mail: ckultury@gmail.com 
Barbara Adamska, Urząd Gminy Nowa Ruda, tel. 74 872 09 27,
e-mail: badamska@gmina.nowaruda.pl
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Święto pieroga 
w Białawach

termin: 27 lipca 2019 r. o godz 15.00 (sobota)

miejsce: Teren przy świetlicy wiejskiej,
Bieławy (gmina Wińsko)

Cykliczna impreza plenerowa „Święto pieroga„- kultywowanie kresowych 
tradycji kulinarny ze względu na korzenie kresowe mieszkańców sołectwa Białawy 
Małe. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców powiatu 
wołowskiego i żmigrodzkiego. Na gości czekają potrawy kresowe: degustacja 
pierogów z kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, mięsem, kapusta; cybulniki, babka 
ziemniaczana, kulebiak), a na dzieci wiele niespodzianek m.in. Konkursy plastyczne 
i zwinnościowe, przejazd bryczką, przejazd wozem strażackim oraz wskazówki 
udzielania pierwszej pomocy, zamek dmuchany itp. Odbędą się również występy 
utalentowanej młodzieży oraz zaprzyjaźnionego kabaretu. 

organizator: „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe” 
które powstało w 2008 r. z inicjatywy mieszkańców wsi

kontakt: Jadwiga Rosa, tel. 693 872 115, e-mail: izabelafojt@gmail.com
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Święto Jemioły i Pieroga 
w Jemielnie

termin: 28 lipca 2019 r. (niedziela)

miejsce: Jemielno

W roku 2019 odbędzie się dziesiąta, czyli jubileuszowa edycja Święta Jemioły 
i Pieroga w Jemielnie. Impreza ta ma charakter otwarty, jej celem jest integracja 
lokalnej społeczności, a także promocja gminy Jemielno oraz organizacji dzia-
łających na jej terenie. Nazwa imprezy nawiązuje do jemioły, od której pochodzi 
nazwa Jemielno oraz od pierogów, których nikomu przedstawiać nie trzeba… 
Święto ma przybliżyć zapomniane kulinarne smaki naszych przodków, czemu 
służą stoiska z różnymi rodzajami pierogów przygotowywanych przez gospodynie  
z sołectw gminy Jemielno. W programie święta obowiązkową pozycją są rozma-
ite konkursy, a najważniejszym i niewątpliwie najbardziej widowiskowym spośród 
nich jest międzysołecki drużynowy turniej sprawnościowy. Najmłodsi uczestnicy 
imprezy chętnie biorą udział w animacjach prowadzonych przez profesjonalnych 
animatorów i korzystają z dmuchanych zamków oraz innych atrakcji, których  
w Jemielnie nie brakuje. Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie kończy się występem 
gwiazdy wieczoru i zabawą taneczną „pod gwiazdami”, 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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