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Górskie Smaki – cykliczne targi rolne 
w Siedlęcinie
W natłoku marketów powołaliśmy do życia inicjatywę Górskich Smaków. Jest 
to targ rolny, na którym promujemy lokalną żywność i dary natury oraz pro-
dukty, których źródło pochodzenia jest znane i uczciwe. Za każdym z produk-
tów, które można zakupić podczas Górskich Smaków stoi rolnik, który nie boi 
się pytań, bo wie co oferuje, jest dumny ze swoich produktów w produkcję 
których włożył mnóstwo wysiłku i pracy. Na stoiskach można znaleźć: kasze, 
mąki, makarony, warzywa, owoce, różnorodny wybór wędlin i serów, potrawy 
kuchni wegańskiej i tradycyjnej, ciasta, chleby i inne wypieki, miody, domowe 
przetwory, syropy, zioła i wiele innych sezonowych produktów. Dodatkowo 
w okresie letnim organizowane są prelekcje edukacyjne związane ze zdrową 
żywnością.

TERMIN
przez cały rok w każdą sobotę w godzinach 
od 10.00 do 13.00
MIEJSCE 
Siedlęcin, Długa 21 (obok Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie); 
powiat jeleniogórski 
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
www.wiezasiedlecin.pl, pro�l „Górskie Smaki” 
na Facebook
KONTAKT
Monika Filipińska, tel. 882 964 805, 
e-mail: wieza@wiezasiedlecin.pl

SIEDLĘCIN
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Oławski Jarmark Wielkanocny
Podczas Jarmarku oprócz barwnych stroików, dekoracji wielkanocnych, pisa-
nek i rękodzieła,  na kolorowych stoiskach świątecznych kusić będą smakołyki 
i kulinarne rarytasy: ciasta, oleje tłoczone na zimno, miody, staropolskie wę-
dliny, wyroby z wikliny, przetwory z warzyw, soki, czekolada na gorąco, ruskie 
pierogi, krokiety z pieczarkami z miejscowej pieczarkarni, swojskie wędliny, 
zakwas na żur. Na scenie odbywać się będą występy artystyczne lokalnych, lu-
dowych zespołów, szkolnych grup artystycznych oraz pokazy kulinarne tzw. 
„Kucharzenie na Scenie”. W Jarmarku Wielkanocnym uczestniczą partnerskie 
oraz zaprzyjaźnione miasta z Francji, Włoch, Niemiec, Czech, Rumunii, które na 
stoiskach przedstawiają  swoje lokalne produkty.  Karty zgłoszenia na Jarmark 
dostępne są na stronie www.um.olawa.pl bieżące informacje publikowane są 
także na facebookowych pro�lach Organizatorów.

TERMIN
7-9 kwietnia (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Oława, Rynek 
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Oławie, www.um.olawa.pl
Urząd Gminy w Oławie, www.gminaolawa.pl
Urząd Gminy w Domaniowie, www.gminadomaniow.pl
KONTAKT
Paulina Poetschke – naczelnik wydziału
tel. 71 302 10 17, 512 389 552, 
e-mail: promocja@um.olawa.pl

OŁAWA
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Gminny Konkurs Potraw 
Wielkanocnych w Krzeszowie
Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wiel-
kiej Nocy, w szczególności kulinarnych aspektów tych świąt (potraw, zdobienia 
stołów i święconki). Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy wiejskiej Ka-
mienna Góra, w szczególności lokalne Koła Gospodyń, Stowarzyszenia, Sołec-
twa, które prezentują potrawy wielkanocne. Jednym z elementów imprezy jest 
Konkurs Palm Wielkanocnych, organizowany w Domu Kultury od około 20 lat 
i przez ten czas przybierał różne formy. Początkowo palmy wykonywała szkoła 
w Krzeszowie, teraz do konkursu przystępują szkoły, przedszkola, stowarzysze-
nia, świetlice środowiskowe, sołectwa a także osoby prywatne z całego terenu 
gminy. Najwyższą palmę, ok. 18 metrów wysokości, wykonywało w ostatnich 
latach sołectwo Olszyny. 

TERMIN
8 kwietnia (sobota)
MIEJSCE 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzeszowie, 
ul. Kalwaria 1, Krzeszów 
ORGANIZATOR
Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
Gminy Kamienna Góra
www.cbkkrzeszow.pl
KONTAKT
Aldona Słupska-Czerniak, 
tel. 75 610 60 62, 
e-mail: asc.kam@op.pl

KRZESZÓW
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Jarmark Wielkanocny 
w Ząbkowicach Śląskich
Jarmark Wielkanocny to doskonała okazja do skosztowania i zakupienia natu-
ralnych produktów prosto od naszych lokalnych przedsiębiorców. Smak wiel-
kanocnego żuru, przetworów, ciast, wędlin, chleba, miodów czy nalewek na 
pewno przypadnie każdemu do gustu. Tego dnia nie zabraknie również licz-
nych stoisk z rękodziełem – pisanki, rzeźby, serwetki, stroiki, palmy - to zna-
komity pomysł na prezent lub ozdobę domu na Święta Wielkanocne. Ząbko-
wicki Jarmark to także wyjątkowy czas dla najmłodszych, podczas warsztatów 
plastycznych dzieci będą mogły stworzyć niezwykłe, świąteczne dzieła, które 
na pewno staną się niepowtarzalnym elementem ozdobnym w domach. Na 
kiermaszowej scenie, jak co roku, występować będą lokalne zespoły. Udział 
w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości! 

TERMIN
8 kwietnia (sobota)
MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich 
ORGANIZATORZY
Gmina Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
KONTAKT
Wydział Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim 
w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 53 22,
e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, tel. 74 8 152 896,
e-mail: biuro@e-zok.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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Prezentacje wojewódzkie „Tradycyjnych 
Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”
Impreza skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 
26 powiatów Dolnego Śląska. Celem prezentacji jest kultywowanie tradycji 
i zwyczajów związanych ze Świętem Wielkiej Nocy. Członkinie KGW przedsta-
wią różnorodne aranżacje stołu wielkanocnego, na którym znajdą się regional-
ne świąteczne potrawy,  pisanki, palmy oraz koszyczki ze święconką. Podczas 
Prezentacji zastanie przeprowadzony wojewódzki konkurs na „Najpiękniejszą 
palmę i pisankę wielkanocną” Celem konkursu jest zachowanie tradycji wyko-
nywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej 
postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzę-
dami Wielkiej Nocy.

TERMIN
8 kwietnia (sobota)
MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu 
ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
Regionalne Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
www.dolnyslask.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 7760 93 50

WROCŁAW
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Piechowickie 
„Dni Baby Wielkanocnej”
„Dni Baby Wielkanocnej” to święto sztuki ludowej i rękodzieła związanego 
z tradycją Świąt Wielkanocnych. Wśród stoisk na uwagę zasługują stoiska zdo-
bienia pisanek, degustacji i zakupu ciast oraz pieczywa. Ponadto każdy z od-
wiedzających będzie mógł spróbować tradycyjnego żuru i razowca ze smal-
cem przygotowywanych wg rodzinnych receptur. Stałym punktem programu 
są prezentacje zespołów ludowych, warsztaty rękodzielnicze, a także konkurs 
na najpiękniejszą pisankę.

TERMIN
8-9 kwietnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Piechowice, powiat jeleniogórski 
ORGANIZATOR
Piechowicki Ośrodek Kultury
www.pok.piechowice.pl
KONTAKT
Anna Kalisz- Piechowicki Ośrodek Kultury
tel. 75 76 17 201
e-mail: informacja@z.pl

PIECHOWICE


