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Najsłodszy z łomnickich eventów pachnący miodem, cynamonem i czekoladą 
- zasmakuj magii śląskiego kunsztu wypieku pierników. Na Folwarku kiermasz 
producentów pierników, miodów, przypraw i wielu innych specjałów kulinar-
nych z Dolnego Śląska. Wspaniałe atrakcje dla całej rodziny - warsztaty piecze-
nia i dekorowania pierników. Muzyka na żywo. Od godz. 11.00 do 17.00.

ŁOMNICA

Święto Pierników w Łomnicy

TERMIN
4-5 listopada (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3, Łomnica, 
58-508 Jelenia Góra, gmina Mysłakowice
ORGANIZATOR
Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu 
Kulturowego
www.facebook.com/PalacLomnica
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_dominium_
lomnica
KONTAKT
Aleksandra Marczyk 
tel. 798 427 655 
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl
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„Niepodległość uczcić 
ze smakiem Jedliny”
Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, zaspokoi nie-
jednego łasucha. Ta wyjątkowa akcja, pn. „Niepodległość uczcić za smakiem 
Jedliny” na uczczenie 99. Rocznicy obchodów Odzyskania Niepodległości, 
przyciągnęła w 2015 i 2016 roku setki osób, które chciały skosztować niepod-
ległościowych dań. Warto tego dnia wybrać się wraz z rodziną na świąteczną 
promocję kulinarną, która proponować będzie bogatą ofertę dań na terenie 
Jedliny-Zdroju.

TERMIN
11 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie 
Jedliny-Zdroju, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, 
lokalni restauratorzy
www.ckjedlina.pl
KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

JEDLINA-ZDRÓJ
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„Święto Niepodległości i VI Bieg Gęsi” jest imprezą cykliczną organizowaną 
z okazji Święta Niepodległości. Impreza ma charakter ponadlokalny, w której 
uczestniczą mieszkańcy ościennych powiatów. W trakcie imprezy odbywa się 
kiermasz kulinarny sołectw gminy Jerzmanowa, na stołach sołeckich gości 
przede wszystkim gęś pieczona, rogale. Biegi są organizowane we wszystkich 
kategoriach wiekowych, jednym z biegów jest „bieg sołectw”. Atrakcją jest  pie-
czona gęś, nagroda dla zwycięzców w biegu głównym.

JERZMANOWA

Święto Niepodległości i VI 
Bieg Gęsi w Jerzmanowej 

TERMIN
11 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Jerzmanowa, powiat głogowski
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
www.gckjerzmanowa.pl
KONTAKT
Renata Zwolińska 
tel. 76 831 21 11
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl



Kalendarz
imprez

| 144

kulinarnych
Dolnego Śląska

Festiwal Kulinarny „Ale Pasztet!” 
na Zamku Kliczków
Festiwal kulinarny „Ale Pasztet!” to impreza w ramach Kulinarnego Pucharu Pol-
ski promująca Dolny Śląsk, wykorzystując potencjał kulinarny regionu Borów 
Dolnośląskich: produkty i surowce tradycyjne i lokalne, przede wszystkim dzi-
czyznę i runo leśne. Do zamku zjeżdżają kulinarne gwiazdy z całej Polski: uty-
tułowani szefowie kuchni, uzdolnieni uczniowie szkół gastronomicznych oraz 
amatorzy sztuki kulinarnej, a także lokalni mieszkańcy i przedstawiciele branży 
gastronomicznej. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszą się warsztaty 
i prezentacje prowadzone przez liderów rynku spożywczego, czy pokazy kuli-
narne w wykonaniu �nalistów telewizyjnych konkursów kulinarnych.

TERMIN
17-18 listopada (piątek-sobota)
MIEJSCE 
Kliczków 8, Osiecznica, 
powiat bolesławiecki
ORGANIZATOR
Zamek Kliczków 
www.kliczkow.com.pl
KONTAKT
Barbara Rutkowska
Zamek Kliczków Sp. z o.o.
Product Manager
tel. 75 734 07 00 wew. 414
tel. 694 42 00 24
e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

KLICZKÓW
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Impreza adresowana jest do hobbystów, amatorów i pasjonatów wytwarzają-
cych własne produkty alkoholowe, oraz dla wszystkich miłośników przednich 
trunków. Głównym punktem jest konkurs win i nalewek, wykonanych przez 
domowych amatorów. Trunki oceniane przez komisje tra�ają na stoły pod oce-
nę publiczności. Dodatkową atrakcją są ciekawe nagrody, ufundowane przez 
grono sponsorów. Nagrodą specjalną jest wyjazd do Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli, ufundowany przez Panią Europoseł Lidię Geringer de Oeden-
berg. Poza konkursem, dla wszystkich uczestników: zarówno osób biorących 
udział, zaproszonych gości, jak i miłośników, koneserów ciekawych smaków, 
którzy zawitają na imprezę, przygotowano ciekawe występy artystyczne oraz 
apetycznie zastawione stoły, na których znajdą się smakowite przystawki.

KŁODZKO

Festiwal Amatorskich Trunków 
w Gminie Kłodzko

TERMIN
18 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „JASKIER” 
wraz z OKSiR GK
KONTAKT
Piotr Smółka
tel. 785 591 211
e-mail: piosmolka@gmail.com
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Kiermasz Adwentowy na Folwarku 
i w Stodole Świątecznej Magii 
Największy z łomnickich kiermaszy, liczna grupa wystawców oferujących bo-
gaty wachlarz oryginalnych wyrobów. Kulinarne specjały, świąteczne wypieki, 
folwarczne przetwory z sezonowych warzyw i owoców oraz pyszne „łomnic-
kie jadło”. Warsztaty zdobienia bombek, �orystyka i wizyta Mikołaja. Bajeczny, 
świąteczny urok tego kiermaszu zaczaruje każdego blaskiem świec, dźwięka-
mi kolęd, zapachem grzańca i radosną atmosferą. Muzyka na żywo oraz wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych! Od godz. 11.00 do 17.00.

TERMIN
25-26 listopada (sobota-niedziela)
2-3 grudnia (sobota-niedziela)
9-10 grudnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3, 
Łomnica, 58-508 Jelenia Góra, 
gmina Mysłakowice
ORGANIZATOR
Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju 
Krajobrazu Kulturowego
www.facebook.com/PalacLomnica
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_
dominium_lomnica
KONTAKT
Aleksandra Marczyk 
tel. 798 427 655 
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl

JELENIA GÓRA


