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TERMIN
5 listopada (sobota)

MIEJSCE 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Impreza adresowana jest do hobbystów, amatorów i pasjonatów 
wytwarzających własne produkty alkoholowe, oraz do wszystkich 
miłośników przednich trunków. Głównym punktem jest konkurs 
win i nalewek, wykonanych przez domowych amatorów. Trunki 
oceniane przez komisje trafiają na stoły pod ocenę publiczności. 
Poza konkursem dla wszystkich uczestników, zarówno osób bio-
rących udział, zaproszonych gości, jak i miłośników, koneserów 
ciekawych smaków, którzy zawitają na imprezę, przygotowywane 
są ciekawe występy artystyczne oraz apetycznie zastawione stoły, 
na których znajdą się wina i smakowite, dopasowane przystawki. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „JASKIER”, ul. Kłodzka 20, 

57-360 Ołdrzychowice Kł., Piotr Smółka oraz OKSiR GK

KONTAKT
Piotr Smółka

tel. 785 591 211
e-mail: piosmolka@gmail.com 

VII Festiwal amatorskich trunków 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich

OŁDRZYCHOWICE 
KŁODZKIE
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Niepodległość uczcić
 ze smakiem Jedliny
TERMIN
11 listopada (piątek)

MIEJSCE 
Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju

Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, 
zaspokoi niejednego łasucha. Ta wyjątkowa akcja, pn. „Niepodle-
głość uczcić za smakiem Jedliny” na uczczenie 98. Rocznicy obcho-
dów Odzyskania Niepodległości, przyciągnęła w 2015 roku setki 
osób, które chciały skosztować niepodległościowych dań. Warto 
tego dnia wybrać się wraz z rodziną na świąteczną promocję ku-
linarną, która proponować będzie bogatą ofertę dań na terenie 
Jedliny-Zdroju. Mamy nadzieję, że nowo zainspirowane kulinarne 
wydarzenie z 2015 roku,  stanie się jedlińską tradycją.

ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju www.ckjedlina.pl
oraz lokalni restauratorzy

KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

listopad

JEDLINA-ZDRÓJ
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TERMIN
11-13 listopada (piątek-niedziela)

MIEJSCE 
Ekoturystyka „Kowalowe Skały”, 
Wrzeszczyn 25 a, powiat jeleniogórski

Spotkanie hodowców i smakoszy w konwencji slow food mające 
na celu promocję ras rodzimych w Polsce, owcy wrzosówki i gęsi 
kołudzkiej. Potrawy przygotowane przez kucharzy amatorów 
i profesjonalistów mają przekonać uczestników imprezy o walo-
rach smakowych polskiej jagnięciny i gęsiny. Warsztaty kulinarne 
i rękodzielnicze twórców reprezentujących Karkonoską Markę Lo-
kalną „Skarby Ducha Gór” będą dodatkową atrakcją dla gości.

ORGANIZATOR
Ekoturystyka „Kowalowe Skały”, Karkonoska Marka Lokalna „Skar-

by Ducha Gór”- Karkonosze Slow
www.kowaloweskaly.pl

KONTAKT
Agata Kowal-Ruschil 

tel. 502 252 730
e-mail: kowalruschil@gmail.com

Jagnięcina czy gęsina 
na Marcina?

WRZESZCZYN


