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Biesiada z Pierogiem 
w Malerzowie
TERMIN
3 września (sobota)

MIEJSCE 
Malerzów; gmina Dobroszyce – plac rekreacyjny z tyłu świetlicy

Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych 
miejscowości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego 
w plenerze, który jest otoczony pięknymi lasami. Głównym boha-
terem imprezy jest pieróg w różnej postaci. W menu malerzow-
skiej 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 zawodach i zabawach skierowanych głownie do dzieci. Punk-
tem kulminacyjnym są wieczorne tańce pod wiatą przy muzyce.

ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Malerzowa www.malerzow.eu

KONTAKT
Artur Rybacki 
tel. 668 208 787
e-mail: kontakt@malerzow.eu

w
rzesień

MALERZÓW
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TERMIN
3-4 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Kompleks DWORZYSKO, 58-310 Szczawno-Zdrój, Aleja Spacerowa 22

Organizatorzy po raz drugi chcą pokazać gościom jak ważną i istot-
ną rolę pełnią koła myśliwskie. Podczas pikniku zaprezentują ich 
dorobek oraz pokażą jak istotną pełnią rolę dla przyrody i zwierząt. 
Odbędą się też konkursy wiedzy o lasach i zwierzynie, prezentacje 
psów ras myśliwskich, ptaków łowczych, koncerty zespołów my-
śliwskich, parada myśliwska ulicami miasta. Kulinarnym aspektem 
pikniku będą konkursy oraz pokaz – sztuka przyrządzania dziczy-
zny. Ponadto odbędzie się parada jeźdźców, prezentacja ras koni, 
skoki przez przeszkody oraz pokazy ujeżdżania i powożenia. 

ORGANIZATOR
Kompleks DWORZYSKO

KONTAKT
Marta Gawrońska

tel. 74 886 99 00
e-mail: dworzysko@dworzysko.pl

II Spotkanie dla miłośników 
łowiectwa i jeździectwa 
Pod Chełmcem

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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Placek grzybowy i inne specjały 
w Orzeszkowie
TERMIN
4 września (niedziela)

MIEJSCE 
Orzeszków; gmina Wińsko; powiat wołowski

Placek grzybowy i inne specjały to impreza będąca finałem rocz-
nych warsztatów kulinarnych.  Dla uczestników zorganizowano 
konkurs na danie grzybowe, orzechowe i inne lokalne specjały, 
związane z lasem. Odbywa się degustacja, sprzedaż oraz wystawa.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków 

KONTAKT
Julia Ulmaniec     
tel. 666 025 510

ORZESZKÓW
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TERMIN
4 września (niedziela)

MIEJSCE 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, 
ul. Zwycięska 8

Celem imprezy jest upowszechnianie wiedzy na temat mio-
dów i produktów pszczelich  oraz ich właściwości odżywczych 
i zdrowotnych szeroko wykorzystywanych w leczeniu i pro-
filaktyce. Podczas imprezy odbywa się prezentacja, degusta-
cja najlepszych dolnośląskich miodów w tym miodu wrzoso-
wego z Borów Dolnośląskich zarejestrowanego w 2008 roku 
w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Im-
prezie towarzyszą prelekcje, konkursy i pokazy wirowania miodu, 
zbijania ramek oraz wystawa starych uli. 

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

Dolnośląskie Związki Pszczelarskie, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

www.umwd.pl
www.dodr.pl

KONTAKT
Małgorzata Stempniak

DODR we Wrocławiu 
tel. 71 339 81 85 

e-mail: malgorzata.stempniak@dodr.pl

Dolnośląski 
Dzień Pszczelarza

WROCŁAW
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X Targi „Zdrowie ma smak” 
w Świdnicy
TERMIN
8-10 września (czwartek-sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Świdnicy

Podczas trzech dni jubileuszowych X Targów „Zdrowie ma smak” 
zaplanowano degustację, warsztaty żywieniowe, sprzedaż produk-
tów lokalnych i regionalnych z terenu Dolnego Śląska oraz z za-
przyjaźnionych powiatów: łowickiego, tatrzańskiego i kartuskiego 
oraz wystawców z Czech. Wystawcy wezmą udział w konkursie na 
najlepszy produkt regionalny. Imprezie towarzyszyć będą poka-
zy, warsztaty kulinarne, gry, zabawy, konkursy sportowe, atrakcje 
kulturalne i bezpłatne badania profilaktyczne dla odwiedzających 
m.in. oznaczenie poziomu glukozy, cholesterolu we krwi, ciśnienia 
tętniczego krwi, badanie słuchu, wzroku, w kierunku wykrywania 
osteoporozy. Każda osoba może również skorzystać z bezpłatnych 
porad i konsultacji lekarskich oraz innych specjalistów.

ORGANIZATOR
Powiat Świdnicki
www.powiat.swidnica.pl

KONTAKT
tel. 74 850 04 39
e-mail: be@powiat.swidnicki.plg

ŚWIDNICA
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TERMIN
9-11 września (piątek-niedziela)

MIEJSCE 
Stacja „Milicz-Zamek”, ul. Trzebnicka, Milicz

Jest to trzydniowa impreza wpisana w dwumiesięczny cykl imprez 
„Dni Karpia w Dolinie Baryczy”. Wydarzenie urozmaicają pokazy 
kulinarne, przygotowane na bazie ryb słodkowodnych oraz kon-
certy gwiazd. Podczas imprezy nie zabraknie lokalnych restaura-
torów ze swoimi popisowymi daniami rybnymi oraz producenci 
i usługodawcy z Doliny Baryczy. Oprócz znanego w całej Polsce 
karpia milickiego, przygotowanego na wiele  sposobów oraz zupy 
rybnej, można spróbować i nabyć także owoce oraz przetwory od 
lokalnych sadowników. 

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 

Doliny Baryczy”
www.dnikarpia.barycz.pl

KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Beata Łabaczuk

tel. 506 261 531
e-mail: beata.labaczuk@milicz-powiat.pl

Święto 
Karpia Milickiego

MILICZ
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Gęsina nie tylko na św. Marcina 
w Kudowie Zdroju
TERMIN
9-11 września (piątek-niedziela) 

MIEJSCE 
Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju

Po raz kolejny wspólnie z gminą przygotuje imprezę mającą na 
celu propagowanie staropolskiej tradycji pieczenia i spożywania 
gęsi. Na terenie Parku Zdrojowego zostaną ustawione stoiska 
gastronomiczne, przy których słynni szefowie kuchni z całej Pol-
ski oraz Koła Gospodyń Wiejskich na oczach widzów będą przy-
gotowywali potrawy z gęsiny, oceniane przez profesjonalne jury. 
Potrawy będą degustowane również przez uczestników wydarze-
nia. Dodatkową atrakcją będą stoiska z rękodziełem artystycznym, 
a sama impreza zostanie wzbogacona o koncerty muzyczne oraz 
o krótką prelekcję na temat walorów zdrowotnych spożywania gę-
siny pochodzącej z polskich zagród.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Turystyki i Biznesu, Gmina Kudowa Zdrój 

KONTAKT
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
tel. 74 862 17 01

KUDOWA-ZDRÓJ
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TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
„Leopoldówka”, ul. Wierzbowa 4, Świeradów-Zdrój

„Czerniawa, jaka strawa?” to oferta spędzenia czasu wolnego dla 
miłośników degustacji niezwykłych, nowatorskich i niecodzien-
nych potraw, które przygotowywane są przez amatorów sztuki 
kulinarnej oraz mistrzów kuchni szefujących w świeradowskich 
i czerniawskich restauracjach. Nie brakuje potraw, przygotowy-
wanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Charakterystyczną 
cechą imprezy są popisy kulinarne, oceniane przez jury. Podczas 
imprezy będzie można zdobyć przepisy na ulubione potrawy, oraz 
zakupić produkty, takie jak: ser, miód, śmietanę, jajka, masło itp. 
Kulinarne spotkania zakończą się zabawą na festynie i wspólnej 
biesiadzie.       
fot. Tomasz Chmielowiec

ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów

-Czerniawa”

KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji

tel. 75 781 63 79

Czerniawa, 
jaka strawa?

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Festiwal Przetwórstwa Domowego 
w Walimiu
TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Zajazd Hubert w Walimiu

Wydarzenie kulinarne organizowane jest w odpowiedzi na spusto-
szenie, jakie czyni postęp techniczny i zabieganie w życiu codzien-
nym w domowej kuchni. W zapomnienie odchodzą przepisy na-
szych dziadków, a przygotowanie, czy  też przechowanie żywności 
bez elektryczności wydaje się niemożliwe. Festiwal ten ma na celu 
popularyzację i promocję domowego, naturalnego przetwórstwa 
oraz tradycji wytwarzania regionalnych przysmaków według za-
chowanych receptur przez kilka pokoleń.

ORGANIZATOR
Zajazd Hubert

KONTAKT
Malwina Myślińska – właściciel
tel. 74 8457 245

WALIM
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TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Księginice, gmina Kobierzyce; powiat wrocławski

Konkurs kulinarny skierowany jest do wszystkich mieszkańców 
gminy wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Rady 
Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, 
oraz inne grupy aktywne. Kapusta to znany składnik kuchni pol-
skiej, która może królować na stole jako danie główne, dodatek, 
przekąska. Natomiast pierogi to danie, które inspiruje kucharzy 
od lat, mogą być przygotowane tradycyjnie według przepisów 
naszych seniorek, czy też w nowej odsłonie. Imprezie towarzyszy 
prezentacja zespołów artystycznych z Ośrodka kultury, wesołe 
konkursy „pierogowo-kapuściane” oraz inne atrakcje.

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

www.okgminalubin.pl

KONTAKT
Mirosława Kuciejczyk  kier. działu Organizacji Imprez i Promocji 

tel. 76 845 59 86
e-mail: m.kuciejczyk@gokraszowka.eu

Festiwal Kapusty i Pieroga 
w Księginicach

KOBIERZYCE
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Gminne pyrkowanie 
w Międzyborzu
TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej; Gmina Międzybórz; 
powiat oleśnicki

„Gminne pyrkowanie” ma na celu integrację społeczności lokalnej 
i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Bohaterem imprezy jest pyrek (ziem-
niak), 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 wypieka-
mi gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym 
jest konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami. 

ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz „Między borami 
jesteśmy partnerami” Rada Sołecka wsi Bukowina Sycowska

KONTAKT
Danuta Piasecka
tel. 62 785 63 73
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

BUKOWINA SYCOWSKA
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TERMIN
10-11 września (sobota-niedziela) 

MIEJSCE 
Węgliniec; powiat zgorzelecki

Imprezą towarzyszącą jest „Prezentacje potraw z runa leśnego 
i dziczyzny amatorów i zawodowców”. Głównym celem mistrzostw 
jest zaprezentowanie bogactwa lasów Węglińca i okolic jako serca 
Borów Dolnośląskich oraz popularyzacja potraw z runa leśnego 
i dziczyzny oraz szeroka ich prezentacja na niwie kulinarnej mapy 
Polski. Zamiarem organizatorów jest, aby przepisy, na podstawie 
których przygotowano potrawy, stały się dziedzictwem kulturo-
wym Dolnego Śląska. Bowiem dania przygotowane są przez grupy 
amatorów – zespoły ludowe kultywujące zwyczaje i tradycje kra-
jów, regionów, osób przybyłych na Ziemie Odzyskane z Podola, 
terenów byłej Jugosławii, Grecji, Mazur, Bieszczad. 

ORGANIZATOR
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu

www.swietogrzybow.pl

KONTAKT
Izabela Uśpieńska -Domagała 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
tel.757 712 510, 662 057 232

e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl

Święto Grzybów 
w Węglińcu WĘGLINIEC
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XII Święto Wina 
w Mieście Skarbów
TERMIN
10-11 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Środa Śląska

Od początku średzkie Święto Wina kojarzy się z drugim weeken-
dem września, a każda nowa edycja to moc nowych atrakcji i nie-
zapomnianych wrażeń. Barwne korowody w epokowych strojach, 
pokazy dawnych rzemiosł i walk rycerskich, prezentacje grup re-
konstrukcji historycznej, muzyka z różnych stron świata, toast i Jar-
mark Średzki - wszystko nawiązujące do średniowiecznych tradycji 
winiarskich tych terenów. W „świętowinny” krajobraz udanie wpi-
sują się także koła gospodyń wiejskich. Gospodynie czerpią z bo-
gatej skarbnicy tradycji małych ojczyzn i doświadczeń rodzinnych, 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Degustacje potraw, 
napojów i wypieków przyciągają niezmiennie tłumy gości.

ORGANIZATOR
Dom Kultury w Środzie Śląskiej  
www.dksrodaslaska.pl

KONTAKT
Grzegorz Ptaszyński – Dyrektor Domu Kultury
tel. 71 317 32 11 lub 530 425 800
e-mail: dk@srodaslaska.pl

ŚRODA ŚLĄSKA
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TERMIN
11 września (niedziela)

MIEJSCE 
Ruda Żmigrodzka, gmina Żmigród

Impreza organizowana jest w cyklu wydarzeń Dni Karpia w Doli-
nie Baryczy przez Gminę Żmigród i Nadleśnictwo Żmigród, we 
współpracy z partnerami, szczególnie lokalnymi. Przygotowana w 
konwencji dużego pikniku rodzinnego, ma pokazywać walory kuli-
narne, przyrodnicze i turystyczne regionu. A głównym bohaterem 
jest oczywiście karp. Co roku przygotowywany jest tematyczny 
blok muzyczny.

ORGANIZATOR
Gmina Żmigród www.zmigrod.com.pl

Nadleśnictwo Żmigród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, 
Partnerstwo dla Doliny Baryczy

KONTAKT
Małgorzata Kosińska, Edyta Grzybkowska 

tel. 71 385 30 57 w. 26
e-mail: promocja@zmigrod.com.pl

Żmigrodzki Festiwal 
Karpia i Lasu

RUDA ŻMIGRODZKA
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Bałkańskie 
Święto Pity
TERMIN
11 września (niedziela)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Lipianach; gmina Bolesławiec

O tym, że pita jest prawdziwym fenomenem wśród smaków bał-
kańskich, które przyjechały wraz z reemigrantami do Powiatu Bo-
lesławieckiego, będzie można się przekonać podczas Bałkańskie-
go Święta Pity. Sekretem jest dokładnie rozwałkowane, cienkie 
ciasto, w które zawija się nadzienie. 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 oraz pokaz robienia ciasta na pitę. 
Każdy zainteresowany może poznać tajniki przyrządzania smako-
łyku bałkańskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszyst-
kich amatorów pity oraz tańców bałkańskich przy ognisku.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lipianach
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
www.gokis.boleslawiec.org

KONTAKT
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Lipian 
tel. 693 998 250
e-mail: alicjajaniec@op.pl

LIPIANY
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TERMIN
połowa września

MIEJSCE 
Nowa Wieś Wielka; gmina Paszowice, powiat jaworski

Organizatorzy podejmuje niełatwe zadanie promocji potraw regio-
nalnych z grzybów, głównie prawdziwków oraz ze śliwki węgierki, 
która jest „przodującym” owocem występującym w naszym sołec-
twie. W tym celu podczas festynu rozgrywane są dwa konkursy 
na najlepszą potrawę z tych składników. Uczestnikom nie brakuje 
pomysłów w tworzeniu potraw. Do tradycji przeszła już „firmowa” 
zupa z kurek i prawdziwków, która jest serwowana uczestnikom 
festynu. Odbywa się konkurs fotograficzny, a dla sportowców or-
ganizowany jest „Prawdziwkowy Bieg Przełajowy”.

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

Święto prawdziwka 
i śliwki węgierki 
w Nowej Wsi Wielkiej NOWA WIEŚ WIELKA
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Święto grzyba leśnego 
w Międzyborzu
TERMIN
17 września (sobota)

MIEJSCE 
Plac wiejski w Niwkach Książęcych, gmina Międzybórz, 
powiat oleśnicki

Impreza nawiązuje do bogactwa przyrodniczego gminy Mię-
dzybórz. W zeszłorocznym konkursie kulinarnym można było 
podziwiać smaczne i przepięknie przygotowane grzyby w sosie 
do słoika, pierogi z kapustą z grzybami, grzyby jak ryby, grzybki 
w zalewie octowej, pasztet z grzybami, pierogi  z mięsem i grzy-
bami, kulebiaczki grzybowe, kotlet grzybowy bez mięsa.  W cza-
sie 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, upieczo-
nymi przez gospodynie z Niwek Książęcych. Imprezie towarzyszyła 
wystawa rękodzieła i produktu lokalnego. 

ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz „Między borami 
jesteśmy partnerami”; Nadleśnictwa w Sycowie, Antoninie 
i Przedborowie; Rada Sołecka wsi Niwki książęce.

KONTAKT
Danuta Piasecka
tel. 62 785 63 73
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

NIWKI KSIĄŻĘCE
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TERMIN
17 września (sobota)

MIEJSCE 
Działka Sołecka w Stroniu Śląskim; gmina Stronie Śląskie 
w Masywie Śnieżnika

„Grzybomania” to święto tradycji grzybobrania. Program imprezy 
obejmuje wiele atrakcji i wszystkie dotyczą grzybów! Na uczestni-
ków imprezy czekają liczne konkursy (konkurs znajomości grzy-
bów, konkurs na największą ilość zebranych grzybów), zabawy 
plenerowe i inne atrakcje – jarmark koszy, degustacja dań z grzy-
bami, wspólne tańce i śpiewy. Tegoroczna „Grzybomania” to już 
czwarta edycja grzybowego święta w Masywie Śnieżnika!

ORGANIZATOR
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys, Rada Sołecka 

oraz mieszkańcy Stronie Śląskie Wieś

KONTAKT
Czesław Piechnik

tel. 663 388 392
e-mail: radekmichalak@wp.pl

Grzybomania 
w Stroniu Śląskim

STRONIE ŚLĄSKIE
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Święto miodu i wina 
w Oleśnicy
TERMIN
17–18 wrzesień (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Oleśnica – Rynek 

Święto Miodu i Wina w Oleśnicy to impreza organizowana w ra-
mach obchodów Dni Europy, w której biorą udział wystawcy 
z całego kraju, pszczelarze i producenci win z miast partnerskich 
Oleśnicy tj. Czesi z Chrudimia, Francuzi z Juaney Clau i Niemcy 
z Warendorfu. Odwiedzający mogą zaopatrzyć się w pyłek, propo-
lis, pieżgę, miód, w tym „miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”, 
a także w wina francuskie. Swoje produkty wystawiają również 
osoby zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania „Dobra Widawa”. Or-
ganizowany jest konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce pszcze-
larskiej oraz praktyczny pokaz wirowania miodu z degustacją.

ORGANIZATOR
Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy 
Urząd Miasta Oleśnicy

KONTAKT
Czesław Trzciański
tel. 505 177 949 

OLEŚNICA
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TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Hala Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8i

III Ząbkowickie Targi Rolno – Spożywcze to szansa promocji zarów-
no dla małych, średnich jak i dużych producentów rolnych, którzy 
dzięki targom nawiążą wzajemne kontakty oraz będą promować 
swoje produkty wśród społeczności lokalnej. Targi rolno - spożyw-
cze dadzą nowy  impuls do rozwoju tego sektora w naszym regio-
nie. Oprócz prezentacji i sprzedaży produktów imprezę wzbogacą 
wydarzenia towarzyszące – występ zespołów artystycznych, kon-
kursy, atrakcje dla dzieci. Udział w targach jest bezpłatny – ser-
decznie zapraszamy wystawców i gości!

ORGANIZATOR
Gmina Ząbkowice Śląskie www.e-zok.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ząbkowicach Śląskich, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców 

w Ząbkowicach Śląskich

KONTAKT
Justyna Giryn – 

Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji
tel. 74 8-165-322

e-mail: justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

III Ząbkowickie 
Targi Rolno-Spożywcze

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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XVII Międzynarodowe Warsztaty 
Pszczelarskie – Bartnictwo 
w Sudetach Zachodnich 
TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Ul. Plac Piastowski, Jelenia Góra – Cieplice

Pszczelarze z Polski, Czech i Niemiec przyjadą na Plac Piastowski 
w Cieplicach, aby uświadamiać odwiedzających o zdrowotności 
„bursztynowego płynu”. Miłośnicy zdrowego jedzenia powinni 
wiedzieć, że miód powinno się jeść cały rok, gdyż jest źródłem 
bardzo wielu witamin. Podczas imprezy odbędą się: konkurs w for-
mie zabawy z nagrodami rzeczowymi; targi promocyjne sprzętu 
pszczelarskiego i produktów pszczelich; występy zespołów folklo-
rystycznych; degustacja produktów pszczelich; a także pokaz mio-
dobrania.

ORGANIZATOR
Regionalny Związek Pszczelarzy
www.rzpjgora.pl

KONTAKT
Maria Davidson - Kierownik Biura
tel. 75 75 249 21
e-mail: joktan@o2.pl

CIEPLICE
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TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Plac Pielgrzymkowy przy Międzynarodowym Sanktuarium 
św. Jadwigi Śl., Trzebnica

Święto Sadów jest połączeniem dni miasta ze świętem ogrodni-
ków, sadowników i pszczelarzy z terenu gminy oraz regionu. Kon-
certy i występy na scenie, owoce, warzywa, miody, cydr i rękodzieło 
na straganach. Ten wyjątkowy dzień dla Trzebnicy, podczas które-
go można podziwiać liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych 
artystów, kosztować swojskie jadło, a także owoce z trzebnickich 
sadów, charakteryzuje się niesamowitą atmosferą, mocą atrakcji  
i bogatym programem artystycznym. To także okazja do zakupu 
sadzonek krzewów i drzew, owoców, warzyw, miodów oraz lokal-
nych wyrobów.

ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

www.trzebnica.pl

KONTAKT
Gminne Centrum Kultury i Sportu

tel. 71 312 09 47

XXXVII Trzebnickie 
Święto Sadów TRZEBNICA
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VI Sudecki Festiwal 
Nalewek Walońskich 
TERMIN
24 września (sobota)

MIEJSCE 
Stara Chata Walońska JUNA, ul. Kołłątaja 12 Szklarska Poręba

Sudecki Festiwal Nalewek Walońskich to impreza, która odbywa 
się w Starej Chacie Walońskiej. Jest to konkurs na najlepszą domo-
wą nalewkę. Receptura zależy od osoby zgłaszającej, ale musi to 
być wyrób własny. Komisja składająca się z członków Sudeckiego 
Bractwa Walońskiego dokonuje wyboru najlepszej nalewki we-
dług klasyfikacji: nalewka słodka – miejsca od 1 do 3 i nalewka 
wytrawna – miejsca od 1 do 3. Ocenie komisji podlega kolor, kla-
rowność, zapach i smak napoju. Dodatkową nagrodą jest nagroda 
publiczności. Impreza odbywa się od 2010 roku. 

ORGANIZATOR
Sudeckie Bractwo Walońskie

KONTAKT
Sudeckie Bractwo Walońskie
ul. Kołłątaja 12
tel. 75 717 29 56   

SZKLARSKA PORĘBA
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TERMIN
24 lub 25 września (sobota lub niedziela)

MIEJSCE 
Wierzchowice koło Milicza 

„Święto Sadów” to bogaty program artystyczny połączony z wy-
stawą i sprzedażą owoców, stoiska lokalnych producentów ze zna-
kiem „Dolina Baryczy Poleca”, stoiska z produktami pszczelarskimi, 
ogrodniczymi, wyrobami z wikliny, rękodziełem i cukierniczymi 
oraz stoiska aktywnych sołectw z Doliny Baryczy. Wydarzeniu to-
warzyszą pokazy, prelekcje, konkursy oraz występy zespołów, a na 
dzieci czekają liczne atrakcje.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Krośnice, Związek Sadowników, CETS

KONTAKT
Związek Sadowników, Janusz Dziekan

tel. 508 183 665
e-mail: dziekan@hot.pl

Święto Sadów 
w Wierzchowicach

WIERZCHOWICE
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XVII Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina w Przemkowie
TERMIN
24-25 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Park Miejski w Przemkowie

Dolnośląskie Święto Miodu i Wina to przede wszystkim raj dla 
wielbicieli  miodów i win. Wystawcy na swoich kiermaszach ofe-
rują wszystkie polskie gatunki miodów, miody pitne i inne pro-
dukty pszczele, sprzęt pasieczny oraz wina i sadzonki winorośli.  
Na szczególną uwagę zasługuje miód wrzosowy z Borów Dol-
nośląskich w 2008 roku zarejestrowany w Unii Europejskiej jako 
„Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Polecane przez mieszkań-
ców są „miodowe pierniczki z Przemkowa”, wpisane w 2011 r. na 
Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas obchodów Święta Miodu 
przeprowadzany jest konkurs na najlepsze miody odmianowe. 
Atrakcją Święta jest „Ogólnopolski Bieg po Miód”, z udziałem osób 
niepełnosprawnych. Każdy z uczestników święta zdobywa czarkę 
z miodem. 

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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TERMIN
24-25 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach 
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)
Dojazd: http://www.up.wroc.pl/uczelnia/43460/dojazd.html

Celem „Święta Sera i Wina”  jest promocja regionalnych wyrobów 
serowarskich oraz winiarskich, a także edukacja społeczna – wska-
zanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko 
rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne 
dla regionu. Spotkanie ma służyć również wymianie doświadczeń 
związanych z produkcją lokalnych wyrobów serowarskich i wi-
niarskich w kontekście wzmacniania marki poszczególnych regio-
nów. W programie przewidziano wykłady, warsztaty dla dorosłych 
i dzieci, pokazy i konkursy, a także kiermasze produktu lokalnego. 
www.up.wroc.pl/seriwino

ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych
Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

KONTAKT
dr Dorota Sikora

Dyrektor Biura Informacji i Promocji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

tel. 71 32 05 030
tel. kom. 725 955 955

www.up.wroc.pl

„Święto Sera i Wina. 
Spotkania Regionów”

WROCŁAW
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Święto ziemniaka 
w Kudowie Zdroju
TERMIN
25 września (niedziela)

MIEJSCE 
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju 
już od ponad 10 lat organizuje imprezę  plenerową  pn. „Święto 
ziemniaka”. Na rozpoczęcie planuje się  wspólne kopanie ziem-
niaków, połączone z ich pieczeniem w ognisku, a następnie z de-
gustacją. Będzie  można skosztować kłodzkiej kartoflanki i sałatki 
kartoflanej według przepisu z lat dwudziestych XX wieku. Zespoły 
ludowe Ziemi Kłodzkiej przygotują także wiele potraw ziemnia-
czanych, których receptury pochodzą z wielu regionów Polski. Na 
scenie wystąpią zespoły folklorystyczne i śpiewacze w repertuarze 
ludowym. Odbędzie się również konkurs  w kopaniu ziemniaków.

ORGANIZATOR
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
www.skansen.kudowa.pl

KONTAKT
Krzysztof Chilarski -  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego 
w Kudowie Zdroju
tel. 74 866 28 43, 74 866 61 40  
e-mail: skansen@kudowa.pl

KUDOWA-ZDRÓJ
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TERMIN
25 września (niedziela)

MIEJSCE 
Goszcz koło Twardogóry

Festyn Rodzinny Taaaka Ryba to przedsięwzięcie organizowane 
w gminie Twardogóra w ramach obchodów Dni Karpia w Dolinie 
Baryczy. W programie oprócz zawodów wędkarskich, koncertów 
i bloku sportowo-rekreacyjnego dla dzieci znajdziemy również 
kiermasz lokalnych produktów żywnościowych. Oprócz znanego 
w całej Polsce karpia milickiego, przygotowanego na wiele spo-
sobów oraz zupy rybnej, spróbować i nabyć można także owoce 
oraz ich przetwory od lokalnych sadowników. Dużą popularnością 
cieszą się także stoiska z wyrobami, produkowanymi w naturalny 
sposób. Szeroki wybór chlebów, słodkich wypieków czy miodów to 
tylko część lokalnych specjałów dostępnych podczas Taaakiej Ryby. 

ORGANIZATOR
Gmina Twardogóra www.twardogora.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze www.gosir.
twardogora.pl

KONTAKT
Katarzyna Sobczyk-Pienio,

 insp. ds. promocji i rozwoju Gminy
tel. 71 399 22 34

e-mail: promocja@twardogora.pl 
Robert Orlikowski 

tel. 71 315 99 10, 692 642 450
e-mail: ro.orlikowski@interia.pl

Festyn Rodzinny 
Taaaka Ryba GOSZCZ
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Muszla Koncertowa w Dobroszycach przy ul. Parkowej

Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Do-
broszyce. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą 
degustować pieczone ziemniaki prosto z ogniska, jak również gro-
chówkę z ziemniakami. Biesiadę uświetniają zespół folklorystycz-
ny pochodzący z terenu Gminy. Jest to okazja do relaksu, integracji 
i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Nieocenioną rolę od-
grywają miejscowe „przedszkolaki”, które uświetnią imprezę swo-
im występem. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie ”Dobroszyce – Lepsze życie”

KONTAKT
Danuta Głowacka 
tel. 71 314 12 73

DOBROSZYCE

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Dobroszycach
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TERMIN
Wrzesień 

MIEJSCE 
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy

Podczas Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 
Śnieżką” zaprezentują swoje wyroby wystawcy z Polski i z Republi-
ki Czeskiej. W trakcie wystawy nie tylko będzie można zobaczyć, 
ale również zakupić tradycyjne i unikatowe wyroby rękodzieła ar-
tystycznego, wyroby ceramiczne, produkty pszczelarskie, ręcznie 
robioną biżuterię, odzież lnianą oraz rośliny ozdobne. Wystawa 
łączy smak i tradycję, 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 na-
grodą będzie statuetka „Jelonka Karkonoskiego”. 

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

Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”

JELENIA GÓRA
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„Leśne smaki” 
w Gminie Kotla
TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Polana w Grochowicach, Gmina Kotla

We wrześniu na polanie w Grochowicach w Gminie Kotla podczas 
„Hubertusa” mają miejsce prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. Pre-
zentacja na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produk-
tów regionalnych, powstałych na bazie płodów leśnych i dzikiej 
zwierzyny. Prezentacje cieszą się dużym zainteresowaniem, szcze-
gólnie przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Kategorie prezen-
tacji to: potrawy na bazie runa leśnego, przetwory domowe z runa 
leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, napoje regionalne (bezal-
koholowe i alkoholowe, ziołowe, miodowe, jagodowe itp.), inne 
produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa leśnego.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Grochowice Zdrój 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli www.gokiskotla.pl

KONTAKT
Barbara Kobiela Prezes Stowarzyszenia Grochowice-Zdrój
tel. 603 080 265
e-mail: grochowicezdroj@gmail.com
Iwona Adamczak 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kotli 
tel. 76 8318 388, e-mail: dyrektor@gokiswkotli.pl

GROCHOWICE
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Prochowice

Ideą Święta jest przygotowanie potraw z ziemniaka. W imprezie 
aktywnie uczestniczy Ochotnicza Straż Pożarna, która przygoto-
wuje potrawy z kuchni polowej oraz zabezpiecza festyn. Impreza 
jest adresowana do wszystkich mieszkańców Prochowic oraz gości 
spoza terenu miasta i gminy.

ORGANIZATOR
Burmistrz Prochowic, mieszkańcy osiedla oraz Prochowicki Ośro-

dek Kultury i Sportu

KONTAKT
Joanna Palińska
tel.76 85 85 309

„Święto Ziemniaka” 
w Prochowicach PROCHOWICE
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Jarmark Dary Natury 
w Głogowie
TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Targ na Starym Mieście w Głogowie

Jarmark „Dary Natury” - Podczas jarmarku swoje produkty prezen-
tują wytwórcy różnego rodzaju towarów naturalnego pochodze-
nia i głogowscy działkowcy. Nie brakuje na nim miodów, przypraw, 
win, ozdób, roślin, wędlin, pieczywa czy innych towarów. Podczas 
jarmarku przeprowadzany jest coroczny konkurs na najlepszą dy-
nię.

ORGANIZATOR
Miasto Głogów www.glogow.pl

KONTAKT
Adam Borysiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji
tel. 76 7265 580

GŁOGÓW
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Milików; gmina Nowogrodziec

Impreza ma na celu popularyzację i utrwalanie tradycji wypieku 
chleba, zgodnej z przekazem przodków oraz pielęgnowanie tożsa-
mości kulturowej mieszkańców wsi. „Święto Chleba” ma charakter 
konkursu, w którym zespoły folklorystyczne i uczestnicy indywi-
dualni prezentują wypieki chlebowe, których receptura i forma są 
zgodne z przekazem tradycji. Wypieki oceniane są przez specjali-
stów – etnologów. Głównym zadaniem Święta Chleba jest przybli-
żenie starodawnych zwyczajów i obrzędów związanych z tradycją 
domowego wypieku chleba. Na stołach można znaleźć wypieki 
i potrawy charakterystyczne dla różnych grup etnicznych tworzą-
cych społeczność polską – reemigrantów z Jugosławii i przesie-
dleńców zza Buga. 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

www.gckis.nowogrodziec.pl

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177

Święto Chleba 
w Milikowie MILIKÓW
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Głębowicach
TERMIN
Wrzesień/październik

MIEJSCE 
Głębowice, Gmina Wińsko, powiat wołowski

Święto Pieczonego Ziemniaka to międzypokoleniowa impreza 
w przesympatycznej i rodzinnej atmosferze, promująca różnego 
rodzaju konkursy oraz przyrządzone potrawy przy wykorzystaniu 
lokalnego produktu, jakim jest ziemniak. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Głębowiczanie

KONTAKT
Janina Adamus    
tel. 609 932 472

GŁĘBOWICE


