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Biesiada z Pierogiem w Malerzowie
Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych miejsco-
wości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego w plenerze, który jest 
otoczony pięknymi lasami. 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 również poprzez udział w loterii fantowej, jak również w zawo-
dach i zabawach, skierowanych głownie do dzieci. Punktem kulminacyjnym są 
wieczorne tańce pod wiatą przy muzyce.

TERMIN
2 września (sobota)
MIEJSCE 
plac rekreacyjny z tyłu świetlicy w Malerzowie, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Malerzowa 
www.malerzow.eu
KONTAKT
Artur Rybacki 
tel. 668 208 787
e-mail: kontakt@malerzow.eu

MALERZÓW
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Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Warsztaty kulinarne, ceramiczne, fotogra�czne, spotkanie z dietetykiem, kon-
kurs na najlepszy chleb domowego wypieku „Chlebowzięci”, promocyjne zwie-
dzanie młyna to tylko niektóre atrakcje Festiwalu Mąki w Siedlimowicach, który 
odbył się w minionym roku. Pierwsza edycja festiwalu, wzbudziła ogromne za-
interesowanie nie tylko mieszkańców gminy Żarów. Ponadto na festiwalowych 
gości czekały specjały przygotowane przez Kraszowicką Zagrodę, Koopera-
tywę 124, Winnicę Świdnicką, Piekarnię Pasol - Paco, Rancho Namlikowo, czy 
Browar Rebelia. Oczywiście nie zabrakło doskonałej mąki z siedlimowickiego 
młyna oraz upieczonego specjalnie na tę okoliczność ciasta marchewkowego 
z siedlimowickiej mąki przez właścicielkę młyna Iwonę Markiewicz.

TERMIN
2 września (sobota)
MIEJSCE 
Młyn w Siedlimowicach, Siedlimowice 1, 
powiat świdnicki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
www.centrum.zarow.pl oraz właściciele zabytkowego młyna 
w Siedlimowicach Witold i Iwona Markiewicz 
(młyn Siedlimowice na facebooku)
KONTAKT
Tomasz Pietrzyk Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie tel. 74 85 80 753 lub 
74 85 80 187, e-mail: zastepca@centrum.zarow.pl 
i dyrektor@centrum.zarow.pl
Młyn w Siedlimowicach, tel. 74 850 48 12

SIEDLIMOWICE
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Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”
Podczas Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano Pod Śnieżką” 
zaprezentują swoje wyroby wystawcy z Polski i z  Republiki Czeskiej. W trak-
cie wystawy nie tylko będzie można zobaczyć, ale również zakupić tradycyjne 
i unikatowe wyroby rękodzieła artystycznego, wyroby ceramiczne, produkty 
pszczelarskie, ręcznie robioną biżuterie, odzież lnianą oraz rośliny ozdobne. 
Wystawa  łączy smak i tradycje, 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 nagrodą będzie statuetka „Jelonka Karkonoskiego”.

TERMIN
8 września (piątek)
MIEJSCE 
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy
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

JELENIA GÓRA
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XI Świdnickie Targi Zdrowej Żywności - 
„Zdrowie ma smak”
W pięknej scenerii zabytkowego Rynku Świdnickiego w ramach Dni Promocji 
Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej odbywać się będą XI Targi „Zdrowie ma 
smak”. Podczas trzech dni zaplanowano degustację, warsztaty żywieniowe, 
sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych z terenu Dolnego Śląska i z za-
przyjaźnionych powiatów: łowickiego, tatrzańskiego i kartuskiego oraz wy-
stawców z Czech. Wystawcy wezmą udział w konkursie na najlepszy produkt 
regionalny. Imprezie towarzyszyć będą pokazy warsztaty kulinarne, gry, zaba-
wy, konkursy sportowe, atrakcje kulturalne i bezpłatne badania pro�laktycz-
ne dla odwiedzających m.in. oznaczenie poziomu glukozy, cholesterolu we 
krwi, ciśnienia tętniczego krwi, badanie słuchu, wzroku, w kierunku wykrywa-
nia osteoporozy. Każda osoba może również skorzystać z bezpłatnych porad 
i konsultacji lekarskich.

TERMIN
8-9 września (piątek-sobota)
MIEJSCE 
świdnicki rynek
ORGANIZATORZY
Powiat Świdnicki, www.powiat.swidnica.pl
Współorganizatorzy: Gmina Świdnica 
oraz Miasto Świdnica
KONTAKT
Anna Borowska, tel. 74 85 00 439, 74 85 00 467 
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl
Krzysztof Jas, tel. 74 85 23 067 wew. 312
e-mail: goksirgmswidnica@wp.pl
Jakub Curyl, tel. 74 85 23 067 wew. 313

ŚWIDNICA
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Forum Tradycji w Kudowie Zdroju
Celem imprezy jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu. Na terenie 
Parku Zdrojowego zostanie ustawiona największa patelnia plenerowa, na któ-
rej szefowie kuchni z całej Polski będą przygotowywali potrawy z wołowiny 
oraz gęsiny. Potrawy będą degustowane przez uczestników wydarzenia. Pod-
czas imprezy Koła Gospodyń Wiejskich na oczach widzów będą gotowały po-
trawy z gęsiny, oceniane przez profesjonalne jury w konkursie „Potrawy z gęsi-
ny smakiem tradycji”. Dodatkowa atrakcja to pokazy warzenia piwa, wypieku 
chleba oraz stoiska z regionalnymi produktami oraz rękodziełem artystycznym, 
a sama impreza zostanie wzbogacona o koncerty muzyczne oraz o krótką pre-
lekcję na temat walorów zdrowotnych spożywania wołowiny i gęsiny pocho-
dzącej z polskich zagród.

TERMIN
8-10 września (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju, 
powiat kłodzki
ORGANIZATORZY
Gmina Kudowa Zdrój, Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
www.kudowa.pl
www.dodr.pl
KONTAKT
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
tel. 74 866 19 26

KUDOWA-ZDRÓJ


