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PARTNERZY w promocji: 

WSPIERAJĄ nas w dystrybucji: 

WSPIERAJĄ nas medialnie: 

Karp stał się symbolem Doliny Baryczy – unikatowego miejsca na pograniczu woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie tradycje 
hodowli tej ryby sięgają ponad 800 lat. We współpracy z podmiotami gospodarczymi, publicznymi i społecznymi tworzymy, już po 
raz 12., wyjątkową ofertę – trwający niemal trzy miesiące cykl wydarzeń pod nazwą Dni Karpia w Dolinie Baryczy. 

Od września do listopada 2017 r. można wziąć udział w wydarzeniach, w ramach których czas umilą lokalne zespoły, animatorzy 
kultury, leśnicy, przyrodnicy, edukatorzy i lokalni usługodawcy turystyczni, pokazujący Dolinę Baryczy z kajaka, bryczki, roweru… 

Zapraszamy w imieniu rybaków hodujących w stawach prawdziwe skarby – karpia i inne ryby słodkowodne. 
Jak co roku uczestnicy wydarzeń mogą liczyć na wyjątkowe pamiątki. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele konkursów i niespo-

dzianek – kupujcie bilety i odbierajcie nagrody! Po raz pierwszy zapraszamy do zakupu pamiątkowych gadżetów w sklepie inter-
netowym www.sklep.barycz.pl. 

Dni Karpia to bogata oferta ponad 60 wydarzeń – stanie się wielkim sukcesem, jeśli Wasze przeżycia – kulturalne, kulinarne, 
przyrodnicze i inne – sprawią, że pokochacie Dolinę Baryczy tak jak jej mieszkańcy. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do 
udziału w wydarzeniach. Smakujcie, świętujecie i odkrywajcie uroki Doliny Baryczy ramach Dni Karpia!

KOORDYNATOR:

tvpm

TELEWIZJA POWIATU MILICKIEGO

Dni Karpia – wyjątkowe wydarzenia w wyjątkowym miejscu!
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To 100-procentowa szansa na wygraną. Wystarczy zachować zakupiony bilet na 
wybrane przez Ciebie wydarzenie, wejść na stronę internetową sklep.barycz.pl, 
zarejestrować się, wpisać indywidualny kod promocyjny, który jest wydrukowany 
na bilecie, i odebrać nagrodę – 5 minut formalności i karpiowy gadżet jest Twój! 
Więcej na str. 5.

Uczestnicy 21 kolacji Ryba do syta! głosują na najsmaczniejszą konkursową po-
trawę z ryb Doliny Baryczy, która została zaserwowana na danej kolacji. Wypełnij 
i oderwij kupon na bilecie. Każdy oddany głos bierze udział w losowaniu wyjątko-
wych nagród – gadżetów, zaproszeń na kolacje, weekend, sylwestra itp. Życzymy 
szczęścia! Pamiętaj, by zachować bilet – masz na nim jeszcze indywidualny kod 
promocyjny! 

Na każdym niebiletowanym wydarzeniu wpisanym do informatora, w którym weź-
miesz udział, poszukaj stoiska/pudełka oznaczonego logo Dni Karpia z napisem 
MINIankietka lub poproś Organizatora wydarzenia o jej wydanie. Wypełnienie 
ankiety zajmie Ci dosłownie chwilę, a Ty weźmiesz udział w losowaniu nagród – 
gadżetów promujących Dni Karpia. Odbierzesz je na wydarzeniu. 

Podczas Dni Karpia nasz Kolorowy Szlak Karpia kusi wyjątkowymi nagrodami. Aby 
je zdobyć, zaplanuj swoją podróż w miejsca oznaczone kolorowymi karpiami. Wy-
drukuj mapkę ze strony www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl lub odbierz ją w jed-
nym ze wskazanych punktów. Zbierz 20 pieczątek i swoich zdjęć z karpiem. Prześlij 
je nam na adres: karp@nasza.barycz.pl – spośród przesłanych kompletów wylosu-
jemy atrakcyjne nagrody! Gwarantujmy, że poznasz najciekawsze miejsca Doliny 
Baryczy i aktywnie spędzisz czas. Więcej na str. 4.

NAGRODObranie 
w Dolinie Baryczy

Odłów swojego Karpia  – możesz go mieć m.in. na koszulce, torbie, kubku, breloku 
– zdobądź go na cztery sposoby. Karp przynosi szczęście – wystarczy po nie sięgnąć. 
Każdy ma szansę zdobyć atrakcyjną pamiątkę z Dni Karpia w Dolinie Baryczy!
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ZASADY KONKURSU:
1. ODBIERZ MAPKĘ z Kolorowym Szlakiem Karpia w Dolinie Baryczy. Znaj-

dziesz ją na szlaku, możesz ją też pobrać na stronie: www.kolorowyszlak-
karpia.barycz.pl

2. WYRUSZ na wyprawę Szlakiem i przy każdej karpiowej figurce ZRÓB sobie 
zdjęcie z karpiem.

3. ZDOBYWAJ pieczątki w miejscach oznaczonych na mapkach. Godzi-
ny i miejsca udostępnienia pieczątek znajdziesz w opisie karpi na: 
www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl

4. ZBIERZ minimum 20 pieczątek z różnych miejsc na Szlaku wraz z 20 zdję-
ciami z własnym wizerunkiem na tle karpia.

5. WYPEŁNIJ na mapce swoje dane do kontaktu – ZRÓB zdjęcie lub skan 
tych danych i wyślij na: karp@nasza.barycz.pl

6. Każdy prawidłowo przesłany mail bierze udział w losowaniu nagród. 
W puli nagród są gadżety Dni Karpia 2017, wyjątkowe gry edukacyjne 
oraz wiele niespodzianek, np. zaproszenia na smacznego karpia. 

Nagrody do odbioru po okazaniu MAPKI z pieczątkami oraz min. 20 autor-
skich zdjęć z karpiem.

Szlak tworzy 30 niepowtarzalnych figur karpia, które powsta-
ły z inspiracji dzieci i zostały wykonane przez profesjonalnych 
artystów. Te karpiowe dzieła sztuki identyfikują miejsca w re-
gionie, które warto poznać.

Polub na         nasz fanpage Szlakiem karpia po Do-
linie Baryczy.
Wyjątkowych miejsc wartych odkrycia szukaj na: 
www.kolorowyszlakKARPIA.barycz.pl

WEŹ udział w jesiennym konkursie 
                                       KOLOROWY SZLAK KARPIA! 

Regulamin konkursu na stronie: www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl
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Kupujesz Bilety – odbierasz NAGRODY   Złów karpia bez wędki!

Kupując bilety na wydarzenia w ramach Dni Karpia 2017, możesz zdobyć atrakcyjne nagrody. Sam je wybie-
rzesz z puli, którą tworzą m.in. kubki, koszulki, torby, breloki, smycze, zestawy mapek i wiele innych pamiątek, 
oczywiście z karpiem w roli głównej!

ZASADY są proste:

1. SZUKAJ w niniejszym informatorze wydarzeń ze znaczkiem „Kup bilet i odbierz na-
grodę” – bilet na te wydarzenia z rożnych kategorii upoważniają do odbioru nagrody.

2. KUP bilet, odbierz i weź ze sobą na wybrane wydarzenie, a potem zachowaj go, by 
odebrać nagrodę. Na bilecie znajdziesz indywidualny kod promocyjny.

3. Do 7 dni od wydarzania WEJDŹ na stronę www.sklep.barycz.pl. Kliknij banner/przy-
cisk ODBIERAM NAGRODĘ, wypełnij krótką miniankietkę związaną z wydarzeniem 
i wpisz indywidualny numer promocyjny z Twojego biletu.

4. WYBIERZ na stronie naszego sklepu jedną z nagród. Pamiętaj: im wcześniej to zro-
bisz, tym większe masz szanse na odbiór ciekawej „karpiowej” pamiątki. W każdym 
tygodniu jest do odebrania określona pula.

5. ODBIERZ nagrodę w jednym z wybranych miejsc w Dolinie Baryczy (ich lista wyge-
neruje się przy zamówieniu nagrody) lub – jeśli tak zaznaczysz – otrzymasz ją prze-
syłką pocztową.

Złowienie karpia – to proste. Tym razem nie potrzebujesz wcale wędki – wystarczy 
pięć prostych kroków, a staniesz się posiadaczem wyjątkowej karpiowej pamiątki, któ-
ra będzie przypominała Ci niezwykłe chwile spędzone w Dolinie Baryczy.

Regulamin dostępny na www.sklep.barycz.pl
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7 wydarzeń, które pozwolą odwiedzić wyjątkowe miejsca, skosztować smacznych dań z karpia, kupić produkty 
regionalne, posłuchać muzyki, a przede wszystkim dobrze się bawić! Możesz wybrać się na festyn rekreacyjny 
pełen atrakcji dla dzieci, złowić Taaką rybę, przejechać się kolejką, posłuchać koncertów gwiazd – tych lokalnych 
i tych znanych szerszej publiczności – lub zobaczyć, jak tradycyjnie odławia się karpie. Na większość wydarzeń 
wstęp wolny!

3 września /niedziela/ Leśne Kapelusze z Doliny Baryczy, miejsce: Rodzinny Park 
Przygód Górecznik, Antonin, czas trwania: 13:00–17:00

9–10 września /sobota–niedziela/ Festiwal Karpia Milickiego 2017, miejsce: 
teren dawnego lotniska, Milicz, godzina rozpoczęcia: sob. – 14:00, niedz. – 12:00

9 września /sobota/ VIII Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy, miejsce: Wysocko 
Małe, Przygodzice, czas trwania: 16:00–20:00

17 września /niedziela/ Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu Karp w Lesie, miejsce: 
Ruda Żmigrodzka, teren obok świetlicy wiejskiej, czas trwania: 12:00–19:00

24 września /niedziela/ Rodzinny festyn rekreacyjny Taaaka Ryba, miejsce: 
Zespół Pałacowo-Parkowy, Goszcz, czas trwania: 8:00–19:00

1 października /niedziela/ Kolejką wokół Stawów, miejsce: teren Krośnickiej Kolei 
Wąskotorowej, Krośnice, czas trwania: 11:00–18:00

7–8 października /sobota–niedziela/ Odłowy na Ostoi, miejsce: Gospodarstwo 
Rybackie  Milicz – Ostoja, czas trwania: 12:00–18:00

11 wydarzeń, dzięki którym spędzisz czas aktywnie, otoczony nieporównywalną z żadnym innym regionem natu-
rą! Możesz podziwiać ją z kajaka, bryczki czy roweru, pieszo lub uprawiając nordic walking. Tu nie chodzi o bicie 
rekordów, ale o propagowanie aktywnego stylu życia i niebanalnych sposobów poznawania regionu. Rezerwuj 
bilet już dziś, bo wielu miejsc, gdzie odbywają się te wydarzenia, możesz jeszcze nie znać! 

9, 16 września /sobota/ Kajakiem na karpia!, miejsce: stary młyn nad rzeką 
Młynówka Sułowsko-Radziądzka, Sułów, czas trwania: 9:00–12:00; 12:00–15:00; 
15:00–18:00

9 września /sobota/ IV Rajd Rodzinny HAJSTRA Trasami Lasów Rychtalskich, 
miejsce: Stanica Biały Daniel, Moja Wola, czas trwania: 10:00–15:00

10, 23, 30 września /sobota–niedziela/ Bryczką w krainie stawów, miejsce: 
parking, Ruda Milicka, czas trwania: 11:00–14:30

16 września /sobota/ Złoty Karp, miejsce: Park Natury, Łowisko u Dionizego, 
Odolanów, czas trwania: 06:00–18:00

16 września /sobota/ Rajd rowerowy Szlakiem Karpia Cieszkowskiego, miejsce:  
Cieszków–Trzebicko, czas trwania: 12:00–15:00

7, 14, 21 października /sobota/ Bryczką w krainie stawów, miejsce: parking, 
Ruda Milicka, czas trwania: 11:00–14:30
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14 wydarzeń, które pozwolą Ci poznać bogactwo przyrodnicze i kulturowe Doliny Baryczy. Możesz to zrobić na 
wiele sposobów – wybierając się na wycieczkę rowerem lub pieszo, biorąc udział w grze fabularnej lub wystawie 
fotograficznej, pikniku rodzinnym lub nocnym zwiedzaniu pałacu Maltzanów. Każde wydarzenie dostarczy Ci nie-
zapomnianych wrażeń i pozwoli zrozumieć, dlaczego ten region jest tak wyjątkowy. 

2–3 września /sobota–niedziela/ Dni Otwarte Domu Drzewa, miejsce: Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej Dom Drzewa, Wałkowa, czas trwania: 10:00–17:00

3 września /niedziela/ Tęczowy Piknik Rodzinny, miejsce: Dom Gościnny Tęcza, 
Cieszków, czas trwania: 14:00–18:00

9 września /sobota/ Drużyna z Pasją – familijna gra fabularna, miejsce: Kreatyw-
ny Obiekt Multifunkcyjny, Milicz, czas trwania: 12:00–14:00, 15:00–17:00

9, 17, 24 września /sobota–niedziela/ Spacer z ornitologiem, miejsce: Stawno, 
czas trwania: 10:00–14:00

23–24 września /sobota–niedziela/ Wystawa Leśnik w obiektywie, miejsce: Ośro-
dek Edukacji Ekologicznej Dom Drzewa, Wałkowa, czas trwania: 10:00–17:00

30 września /sobota/ Rowerem na Ryko(Ptako)wisko, miejsce: Kompleks Staw-
no, Staw Grabownica, czas trwania: 16:30–19:00

1, 15 października /niedziela/ Spacer z ornitologiem, miejsce: Stawno, czas 
trwania: 10:00–14:00

4 października /środa/ Drzewa z Doliny Baryczy w barwach czterech pór roku – 
konkurs fotograficzny, miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Twardogórze, czas trwania: 16:00–17:30

14, 22 października /sobota–niedziela/ Rowerem na Ryko(Ptako)wisko, miejsce: 
Kompleks Stawno, Staw Grabownica, czas trwania: 16:30–19:00

22 października /niedziela/ Noc w Pałacu Maltzanów, miejsce: Technikum Leśne 
w Miliczu, czas trwania: 18.00–19.00 – I grupa, 19.30–20.30 – II grupa

6 wydarzeń o różnym stopniu trudności, odbywających się na pięknie położonych akwenach Doliny Baryczy. 
W większości mogą wziąć udział amatorzy i rodziny z dziećmi. Dzięki temu złapią nie tylko rybę, ale również bak-
cyla wędkowania, a miłe towarzystwo i bogate przyrodniczo otoczenie to gwarancja dobrej zabawy. Szczegółowe 
informacje w dalszej części informatora – we wszystkich zawodach jest ograniczona liczba miejsc, więc warto 
zarezerwować je już dziś!

2 września /sobota/ Zawody wędkarskie, miejsce: Smażalnia ryb i łowisko  
U Bartka, Trzebicko Dolne, czas trwania: 06:00–11:00

10 września /niedziela/ Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sośnie, miej-
sce: Stawy Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów, czas trwania: 08:30–11:30

16 września /sobota/ Maraton Karpiowy o Puchar Karpiarza 2017, miejsce: 
Łowisko wędkarskie Drogoszowice, czas trwania: 11:00–17:00

17 września /niedziela/ Zawody wędkarskie, miejsce: Gospodarstwo Rybackie 
Kaszowo, czas trwania: 08:00–13:00

23 września /sobota/ Zawody wędkarskie o puchar Złotego Karpia, miejsce: 
Akwen wodny Glinianka, Przygodzice, czas trwania: 09:00–13:00

1 października /niedziela/ Zawody wędkarskie Rybowisko, miejsce: Łowisko 
wędkarskie w Gospodarstwie Rybackim Ruda Żmigrodzka, czas trwania: 
08:00–13:30
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21 wydarzeń kulinarnych, w których możesz wziąć udział sam, z przyjaciółmi lub rodziną! Kolacje przy muzyce 
granej na żywo, urozmaicone konkursami, spacerem edukacyjnym, wykładem ornitologa lub obserwacją roz-
gwieżdżonego nieba. Kolacje w stylu włoskim, śródziemnomorskim lub lokalnym, ale zawsze na bazie ryb słodko-
wodnych ze stawów Doliny Baryczy. Możez odwiedzać kolejne restauracje i raczyć się gościnnością oraz kunsztem 
kulinarnym ich gospodarzy. 

1 września /piątek/ Ryba do syta! – Śródziemnomorski Wieczór Karpia, edycja II, 
miejsce: Hotel & Restauracja LIBERO, Milicz, czas trwania: 18:00–24:00

2 września /sobota/ Kolacja rybna – Dolina Baryczy w rytmie cza-cza, miejsce: 
Zagroda Grabownica, Grabownica Krośnicka, czas trwania: 16:00–24:00

15 września /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja Parko-
wa, Milicz, czas trwania: 19:00–01:00

16 września /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Gospoda 8 Ryb, 
Ruda Sułowska, czas trwania: 18:00–22:00

23 września /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja Gra-
bownica, Grabownica Milicka, czas trwania: 18:00–22:00

29 września /piątek/ Roztańczony Karp – bankiet połączony z kolacją rybną, miej-
sce: Restauracja Moya Ameryka, Wierzchowice, czas trwania: 18:00–24:00

29 września /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Smażalnia ryb 
U Bartka, Trzebicko Dolne, czas trwania: 18:00–02:00

6 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja Lido, 
Antonin, czas trwania: 19:00–24:00

7 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Made in Napoli, 
Campus Domasławice, czas trwania: 17:00–22:00

8 października /niedziela/ Kolacja – Tęczowa Rybka, miejsce: Dom Gościnny 
Tęcza, Cieszków, czas trwania: 16:00–19:00

13 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja  
Trzcieliny, Przygodzice, czas trwania: 18:00–03:00

14 października /sobota/ Oscarowa Gala Karpia, edycja III, miejsce: Hotel & 
Restauracja LIBERO, Milicz, czas trwania: 19:00–01:00

21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja 
Grabownica, Grabownica Milicka, czas trwania: 18:00–22:00

21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja 
W Starym Młynie, Niesułowice, czas trwania: 19:00–01:00

21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja 
Parkowa, Milicz, czas trwania: 19:00–01:00

27 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Górecznik Karcz-
ma, Antonin, czas trwania: 19:00–23:00

28 października /sobota/ Astronomiczna kolacja w sercu Doliny Baryczy Karp pod 
Gwiazdami, miejsce: Zagroda Grabownica, Grabownica Krośnicka, czas trwania: 
18:00–24:00

3 listopada /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Restauracja Karda-
mon, Odolanów, czas trwania: 19:00–02:00

4 listopada /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Gospoda 8 Ryb, 
Ruda Sułowska, czas trwania: 18:00–22:00

5 listopada /niedziela/ Biesiada myśliwska z karpiem – kolacja rybna, miejsce: 
Restauracja Hubertówka, Milicz, czas trwania: 14:00–21:00

10 listopada /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: Karczma Rybna 
Ruda Żmigrodzka, czas trwania: 19:00–02:00
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7 wydarzeń trwale wpisanych w harmonogram Dni Karpia. Dwa z nich – spływ kajakowy Czysta Barycz i Kon-
kurs wiedzy o Dolinie Baryczy – przeznaczone są dla szkół. Pozostałe imprezy mają charakter otwarty. To wy-
stawa fotograficzna w niezwykłym młynie w Wierzchowicach i zajęcia z edukatorami na malowniczej ścieżce 
edukacyjnej wokół krośnickich stawów. Zapraszamy również na Święto Sadów – promocję równie znanego 
jak karp produktu, jakim są jabłka i inne dary sadów. 

Wrzesień–październik, Wystawa fotograficzna Odłowy na Stawach Milickich, 
miejsce: Galeria Młyńska, Wierzchowice, czas trwania: 10:00–18:00

21 września /czwartek/ CZYSTA BARYCZ – spływ kajakowy połączony ze sprząta-
niem Baryczy, edycja XI, miejsce: Przystań Kajkowa Milicz przy moście na ulicy 
Krotoszyńskiej, czas trwania: 08:15–14:00

24 września /niedziela/ Święto Sadów, miejsce: plac przy OSP, Wierzchowice, 
czas trwania: 08:00–19:00

Październik, Edukacja nad Stawami, miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym, Krośnice

11 października /środa/ Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy, miej-
sce: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, Milicz, czas trwania: 10:00–14:00

Mistrz Karpia 2017

Podsumowanie Dni Karpia 2017 

1

2

3
6

4

5

7

Na kolejnych stronach informatora znalazły się indywidualne opisy wydarzeń, zawierające ważne informacje dotyczące: danych 
teleadresowych, zgłoszenia uczestnictwa, ceny oraz liczby dostępnych miejsc. Umieszczone pod opisami ikonki powinny ułatwić 
identyfikację charakteru wydarzenia. 

kolacja 
rybna

konieczność 
zgłoszeń

biegi udział 
bezpłatny

rajd
rowerowy

zawody 
wędkarskie

wydarzenie 
edukacyjne

muzyka
lokalna

Dolina 
Baryczy
POLECA

spływ
kajakowy

udział 
płatny

możliwość 
spożycia 
ryby

wycieczka
bryczką

atrakcje
dla dzieci

wydarzenie 
aktywne

wycieczka 
rowerowa

wydarzenie 
plenerowe

nordic
walking

muzyka
na żywo

Wydarzenia na zaproszenie, organizowane przez Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

dzieje się
w gminie



10 SZUKAJ nas na:         www.facebook.pl/DNIkarpia10



11DNI Karpia 2017

KOLACJE RYBNE
1 września /piątek/ Ryba do syta! – Śródziemnomorski 
Wieczór Karpia, edycja II, miejsce: Hotel & Restauracja 
LIBERO, Milicz, czas trwania: 18:00–24:00
2 września /sobota/ Kolacja rybna – Dolina Baryczy w ryt-
mie cza-cza, miejsce: Zagroda Grabownica, Grabownica 
Krośnicka, czas trwania: 16:00–24:00
15 września /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: 
Restauracja Parkowa, Milicz, czas trwania: 19:00–01:00
16 września /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Gospoda 8 Ryb, Ruda Sułowska, czas trwania: 
18:00–22:00
23 września /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miej-
sce: Restauracja Grabownica, Grabownica Milicka, czas 
trwania: 18:00–22:00
29 września /piątek/ Roztańczony Karp, bankiet połączo-
ny z kolacją rybną, miejsce: Restauracja Moya Ameryka, 
Wierzchowice, czas trwania: 18:00–24:00
29 września /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miej-
sce: Smażalnia ryb U Bartka, Trzebicko Dolne, czas trwa-
nia: 18:00–02:00

WYDARZENIE PLENEROWE
3 września  /niedziela/ Leśne Kapelusze z Doliny Baryczy, 
miejsce: Rodzinny Park Przygód Górecznik, Antonin, czas 
trwania: 13:00–17:00
9–10 września /sobota–niedziela/ Festiwal Karpia Mi-
lickiego 2017, miejsce: teren dawnego lotniska, Milicz, 
godzina rozpoczęcia: sob. – 14:00, niedz. – 12:00
9 września /sobota/ VIII Przegląd Kulturalny Doliny Bary-
czy, miejsce: Wysocko Małe, Przygodzice, czas trwania: 
16:00–20:00
17 września /niedziela/ Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu 
Karp w Lesie, miejsce: Ruda Żmigrodzka, teren obok 
świetlicy wiejskiej, czas trwania: 12:00–19:00
24 września /niedziela/ Rodzinny festyn rekreacyjny Ta-
aaka Ryba, miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy, Goszcz, 
czas trwania: 08:00–19:00

WYDARZENIA AKTYWNE
9, 16 września /sobota/ Kajakiem na karpia!, miejsce: 
stary młyn nad rzeką Młynówka Sułowsko-Radziądzka, 
Sułów, czas trwania: 09:00–12:00; 12:00–15:00; 15:00–
18:00
9 września /sobota/ IV Rajd Rodzinny HAJSTRA Trasami 
Lasów Rychtalskich, miejsce: Stanica Biały Daniel, Moja 
Wola, czas trwania: 10:00–15:00
10, 23, 30 września /niedziela–sobota/ Bryczką w krainie 
stawów, miejsce: parking, Ruda Milicka, czas trwania: 
11:00–14:30
16 września /sobota/ Złoty Karp, miejsce: Park Natury, Ło-
wisko u Dionizego, Odolanów, czas trwania: 06:00–18:00
16 września /sobota/ Rajd rowerowy Szlakiem Karpia 
Cieszkowskiego, miejsce:  Cieszków–Trzebicko, czas trwa-
nia: 12:00–15:00

ZAWODY WĘDKARSKIE
2 września /sobota/ Zawody wędkarskie, miejsce: Sma-
żalnia ryb i łowisko U Bartka, Trzebicko Dolne, czas trwa-
nia: 06:00–11:00
10 września /niedziela/ Zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Sośnie, miejsce: Stawy Gospodarstwa Ry-
backiego Możdżanów, czas trwania: 08:30–11:30
16 września /sobota/ Maraton Karpiowy o Puchar Kar-
piarza 2017, miejsce: Łowisko wędkarskie, Drogoszowice, 
czas trwania: 11:00–17:00
17 września /niedziela/ Zawody wędkarskie, miejsce: 
Gospodarstwo Rybackie Kaszowo, czas trwania: 08:00–
13:00
23 września /sobota/ Zawody wędkarskie o puchar Złote-
go Karpia, miejsce: Akwen wodny Glinianka, Przygodzice, 
czas trwania: 09:00–13:00

WYDARZENIA EDUKACYJNE
2–3 września /sobota–niedziela/ Dni Otwarte Domu 
Drzewa, miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dom 
Drzewa, Wałkowa, czas trwania: 10:00–17:00
3 września /niedziela/ Tęczowy Piknik Rodzinny, miejsce: 
Dom Gościnny Tęcza, Cieszków, czas trwania: 14:00–
18:00
9 września /sobota/ Drużyna z pasją – familijna gra fabu-
larna, miejsce: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, Milicz, 
czas trwania: 12:00–14:00, 15:00–17:00
9, 17, 24 września /sobota–niedziela/ Spacer z ornitolo-
giem, miejsce: Stawno, czas trwania: 10:00–14:00
23–24 września /sobota–niedziela/ Wystawa Leśnik 
w obiektywie, miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Dom Drzewa, Wałkowa, czas trwania: 10:00–17:00
30 września /sobota/ Rowerem na Ryko(Ptako)wisko, 
miejsce: Kompleks Stawno, Staw Grabownica, czas trwa-
nia: 16:30–19:00

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wrzesień–październik, Wystawa fotograficzna Odłowy 
na Stawach Milickich, miejsce: Galeria Młyńska, Wierz-
chowice, czas trwania: 10:00–18:00
21 września /czwartek/ Czysta Barycz – spływ kajakowy 
połączony ze sprzątaniem Baryczy, edycja XI, miejsce: 
Przystań Kajkowa Milicz przy moście na ulicy Krotoszyń-
skiej, czas trwania: 08:15–14:00
24 września /niedziela/ Święto Sadów, miejsce: plac przy 
OSP, Wierzchowice, czas trwania: 08:00–19:00
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MIEJSCE: Hotel & Restauracja LIBERO, 
ul. Kościuszki 2, Milicz
CZAS TRWANIA: 18:00–24:00

Chcesz z końcem wakacji poczuć klimat południo-
wego wybrzeża? Tylko w Libero spędzisz wyjątkowy 
wieczór taneczny z elementami kultury basenu Mo-
rza Śródziemnego. Serwowane dania oparte będą na 
bogactwie regionu, lecz inspirowane kuchnią śród-
ziemnomorską. Niepowtarzalny klimat Południa za-
pewni muzyka grana na żywo! Konieczna rezerwacja 
biletów u Organizatora. LICZBA MIEJSC: 70, KOSZT: 
99 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! Śródziemnomorski 
Wieczór Karpia, edycja II

konieczność 
zgłoszeń

kolacja rybna udział płatny

konieczność 
zgłoszeń

1
/piątek/
września

Zawody wędkarskie 

2
/sobota/
września

MIEJSCE: Zagroda Grabownica, Ośrodek 
Edukacyjno-Wypoczynkowy, Grabownica Krośnicka 
42a, gm. Krośnice
CZAS TRWANIA: 16:00–24:00

Wyjątkowe połączenie edukacji przyrodniczej z zaba-
wą taneczną i wyśmienitą kuchnią. 16:00–18:00  spa-
cer ścieżką przyrodniczą do kompleksu stawów Mała 
i Wielka Amalia, Pelagia i pomnikowego dębu (wpro-
wadzenie nt. historii rybactwa i walorów przyrodni-
czych regionu); 18:30–21:00 – kolacja; 21:00–24:00 
– zabawa taneczna; 21:00 – wybór najlepszej potrawy 
kolacji; 22:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa, przedpłata 
do 16.08.2017. LICZBA MIEJSC: 60, KOSZT: 100 zł/os.

 
INFORMACJE:

Kolacja rybna – Dolina Baryczy  
w rytmie cza-cza

2
/sobota/
września

MIEJSCE: Smażalnia ryb i łowisko U Bartka, 
Trzebicko Dolne 5, gm. Cieszków
CZAS TRWANIA: 06:00–11:00

Rozpocznij weekend tak, jak lubisz – z wędką i w oto-
czeniu natury! Zawody wędkarskie zarówno dla ama-
torów, jak i profesjonalistów, przewidziane atrakcyjne 
nagrody. Możliwość łowienia ryb od godzin poran-
nych. Dla osób towarzyszących wędkarzom Organi-
zatorzy zaplanowali poczęstunek. Zapisy w Smażalni 
ryb U Bartka lub telefonicznie. LICZBA MIEJSC: 25, 
KOSZT: 30 zł/os.

 
INFORMACJE:

muzyka
na żywo

udział płatnyzawody wędkarskie

kolacja rybna udział płatny

konieczność 
zgłoszeń

ORGANIZATOR: Hotel & Restauracja LIBERO, INFORMACJA: 
Recepcja hotelu, tel. 71 38 31 390, hotel@hotel-libero.pl

ORGANIZATOR: Smażalnia ryb i łowisko U Bartka, INFORMACJA: 
Bartłomiej Siewiera, tel. 504 192 870, barteksiew@o2.pl

ORGANIZATOR: Zagroda Grabownica, Ośrodek Edukacyjno- 
-Wypoczynkowy, INFORMACJA: Jolanta Bogatsu, tel. 508 134 010, 
zagrodagrabownica@gmail.comkabat.jerzy@interia.pl
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w gminie

dzieje się 
w gminie
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Dolina 
Baryczy
POLECA

wydarzenie 
plenerowe

MIEJSCE: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dom 
Drzewa, Wałkowa 5, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–17:00 (sobota i niedziela)

Dom Drzewa to obowiązkowy punkt programu każ-
dej wycieczki edukacyjnej po dolnośląskiej części 
Doliny Baryczy i idealne miejsce dla rodziców, którzy 
chcą zaszczepić w swych dzieciach miłość do lasu. 
Wykwalifikowani edukatorzy zapoznają gości z ofer-
tą edukacyjną Nadleśnictwa Milicz – w programie 
zwiedzanie budynku byłej wyłuszczarni nasion, która 
została zaadaptowana na potrzeby Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej Dom Drzewa, oraz wiele innych atrakcji. 
Wstęp wolny. LICZBA MIEJSC: nieograniczona.

 
INFORMACJE:

Dni Otwarte Domu Drzewa

2
/sobota-niedziela/
września

3
MIEJSCE: Dom Gościnny Tęcza,  Jawor 12a,  
gm. Cieszków
CZAS TRWANIA: 14:00–18:00

Zapraszamy na piknik rodzinny w Dolinie Baryczy. 
U nas zwiedzicie zakątki 5-hektarowej zalesionej 
działki, na której usytuowana jest ścieżka edukacyj-
na kryjąca wiele ciekawych rozrywek. Zapraszamy 
również na pyszny i syty obiad. Dla najmłodszych do-
datkowo owocowa niespodzianka, zajęcia plastyczne 
w plenerze – wspólne malowanie karpia milickiego, 
ognisko. Dobra zabawa i domowa kuchnia to propo-
zycja na rodzinną niedzielę. Rezerwacja telefonicznie 
lub mailowo. LICZBA MIEJSC: 60, KOSZT: dorośli – 
30 zł, dzieci do 11 lat – 20 zł.  

 
INFORMACJE:

Tęczowy Piknik Rodzinny

3
/niedziela/
września

MIEJSCE: Rodzinny Park Przygód Górecznik, 
Antonin, ul. Wrocławska 7, gm. Przygodzice
CZAS TRWANIA: 13:00–17:00

Zapraszamy rodziny z dziećmi na wydarzenie o cha-
rakterze plenerowo-edukacyjnym w Parku Przygód 
i Edukacji Górecznik! W programie spacer ścieżką 
edukacyjną „Atlas grzybów”, animacje, konkursy, gry 
i zabawy plenerowe, dmuchańce, przejazd kolejką 
oraz inne atrakcje. Dzieci nie tylko aktywnie spędzą 
czas, ale poznają niezwykłych mieszkańców Doliny 
Baryczy – grzyby – i nauczą się, jak odróżniać gatunki 
jadalne od niejadalnych. Wydarzenie płatne według 
cennika Rodzinnego Parku Górecznik. LICZBA MIEJSC: 
nieograniczona.

 
INFORMACJE:

Leśne Kapelusze z Doliny Baryczy

3
/niedziela/
września

wydarzenie 
edukacyjne

udział bezpłatny

atrakcje
dla dzieci

wydarzenie 
edukacyjne

atrakcje
dla dzieci

udział płatny

konieczność 
zgłoszeń

udział płatny

atrakcje
dla dzieci

ORGANIZATOR: Nadleśnictwo Milicz, INFORMACJA: Maciej Batora, 
tel. 609 557 756, maciej.batora@wroclaw.lasy.gov.pl

ORGANIZATOR: Dom Gościnny Tęcza, INFORMACJA: Romana 
Sitarz, tel. 793 422 999, info@domteczy.pl

ORGANIZATOR: Górecznik Taurus Sp. z o.o., Sp. k., INFORMACJA: 
Magdalena Kulas, tel. 730 744 199, animatorzy@gorecznik.pl
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udział 
płatny

MIEJSCE: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny 
w Miliczu, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Milicz
CZAS TRWANIA: 12:00–14:00, 15:00–17:00

Gra zespołowa oparta na wartościach, jakimi kiero-
wał się w życiu Druh Bolek – wytrwałość, pasja, kon-
sekwencja i bezinteresowność. Rozwija wyobraźnię 
i umiejętność pracy w zespole. Możliwość skorzy-
stania z oferty Muzeum Bombki oraz Kawiarni Stara 
Bombkarnia z menu opartym na lokalnych produk-
tach i kreatywnym placem zabaw. Formularz zgło-
szeniowy należy pobrać ze strony www.kom.edu.pl, 
wypełnić i przesłać na adres: biuro@kom.edu.pl do 
7.09.2017, do godz. 14:00. LICZBA MIEJSC: w jednej 
grze 1–4 drużyn (2–5-os.), KOSZT: 12 zł/os.

 
INFORMACJE:

Drużyna z Pasją – familijna gra 
fabularna

ORGANIZATOR: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, INFORMACJA: 
Ewelina Paździor, tel. 71 38 41 296, biuro@kom.edu.pl

ORGANIZATOR: Usługi turystyczno-sportowe w Dolinie 
Baryczy BG SportsRent Beata Bienias, INFORMACJA: Beata 
Bienias, tel. 603 976 169, beataglowacz@wp.pl

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie, Nadleśnictwa 
Antonin i Syców, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, 
INFORMACJA: Piotr Myszkowski, tel. 604 654 165, 
phmyszkowski@gmail.com; Waldemar Blaźniak, tel. 531 931 446, 
waldemar.blazniak@poznan.lasy.gov.pl

udział 
płatny

konieczność 
zgłoszeń

9
/sobota/
września

Kajakiem na karpia!

9
/sobota/
września

MIEJSCE: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy 
Biały Daniel, Stanica Harcerska, Sośnie – Moja 
Wola, ul. Harcerska 1, gm. Sośnie
CZAS TRWANIA: 10:00–15:00

Dla uczestników przygotowano 4 trasy: 2 rowerowe (45 
i 20 km – mapy tras dostępne na stronach Organiza-
torów 14 dni przed rajdem) oraz biegu przełajowego 
(10 km) i nordic/wózek walking (6 km). Start poszcze-
gólnych grup ze Stanicy Harcerskiej Biały Daniel w Mo-
jej Woli. W programie quizy, gry i zabawy dla dzieci i do-
rosłych o tematyce przyrodniczo-leśnej oraz dotyczące 
historii regionu i LKP Lasy Rychtalskie. LICZBA MIEJSC: 
200, KOSZT: wg cennika za bieg, nordic walking i rajd 
rowerowy, zgłoszenia poprzez stronę WWW, płatność 
na konto bankowe lub na miejscu w dniu imprezy.

 
INFORMACJE:

IV Rajd Rodzinny HAJSTRA Trasami 
Lasów Rychtalskich

9
/sobota/
września

MIEJSCE: Sułów, ul. Kolejowa – stary młyn nad 
Młynówką Sułowsko-Radziądzką, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 09:00–12:00, 12:00–15:00, 
15:00–18:00

Wydarzenie dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas 
w Dolinie Baryczy, skosztować karpia milickiego oraz 
napawać się ciszą i niezwykłością przyrody. Młynówką 
Sułowsko-Radziądzką spływamy kajakami ze Sułowa do 
Rudy Sułowskiej. W Gospodarstwie Agroturystycznym 
Głowaczówka czeka nas degustacja smażonego karpia 
z ziemniaczkami i surówką. Na wodzie spędzimy ok. 
2 godz. (długość trasy ok. 7 km), a podczas przeprawy 
przewodnik opowie nam o Dolinie Baryczy. LICZBA 
MIEJSC: w ramach jednego spływu – 18 osób (do wy-
boru trzy różne godziny startu), KOSZT: 55 zł/os.

 
INFORMACJE:

wydarzenie 
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atrakcje
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ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie Baryczy 
Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra Wasińska, 
tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, 
INFORMACJA: Zenon Walczak, tel. 602 713 579, gokp@osw.pl

Dolina 
Baryczy
POLECA

ORGANIZATORZY: Gmina Milicz poprzez Ośrodek Kultury w Miliczu, 
Starostwo Powiatowe w Miliczu, INFORMACJA: Sylwia Szydłowska-
-Małecka, tel. 71 38 41 124, kontakt@kultura-milicz.pl, Beata 
Łabaczuk, tel. 71 38 40 704, beata.labaczuk@milicz-powiat.pl

wydarzenie 
plenerowe

MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody 
Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują 
się do wędrówki? Jak rozróżnić w locie czaplę siwą 
od żurawia? Dlaczego remiz nazywany jest ptasim 
architektem? Nawołujące się czajki, bekasy kszyki 
i majestatyczne bieliki – wszystko na ,,wyciągnięcie” 
lornetki. Wydarzenie edukacyjne dla rodzin z dziećmi 
od 6. roku życia oraz dorosłych. W programie spacer 
ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłosze-
nie u Organizatora mailowo lub telefonicznie najpóź-
niej 2 dni przed wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 25, 
KOSZT: dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł. 

 
INFORMACJE:

Spacer z ornitologiem

9
/sobota/
września

MIEJSCE: Wysocko Małe, ul. Ostrowska 3a, 
gm. Przygodzice
CZAS TRWANIA: 16:00–20:00

Zapraszamy do Wysocka Małego na regionalną pre-
zentację zespołów śpiewaczych i tanecznych, połą-
czoną z konkursem kulinarnym Kół Gospodyń Wiej-
skich! Skosztuj na świeżym powietrzu przepysznych 
regionalnych potraw i pomóż rozstrzygnąć, która 
z nich jest najlepsza! Możliwość poznania oferty lo-
kalnych usługodawców oraz posiadaczy znaku Dolina 
Baryczy POLECA. Wstęp bezpłatny. LICZBA MIEJSC: 
nieograniczona. 

 
INFORMACJE:

VIII Przegląd Kulturalny Doliny 
Baryczy

9
/sobota/
września

MIEJSCE: teren dawnego lotniska przy 
ul. Trzebnickiej, Milicz
ROZPOCZĘCIE: 14:00 – sobota; 12:00 – niedziela

Dwudniowa impreza plenerowa trwale wpisana 
w cykl Dni Karpia w Dolinie Baryczy. W programie 
m.in. pokazy kulinarne na bazie ryb słodkowodnych 
oraz koncerty gwiazd. Na biesiadzie nie zabraknie 
lokalnych restauratorów oraz producentów i usłu-
godawców ze znakiem Dolina Baryczy Poleca z pro-
duktami będącymi wizytówką regionu. Organizatorzy 
gwarantują atrakcje dla odwiedzających w każdym 
wieku. LICZBA MIEJSC: nieograniczona, KOSZT: im-
preza bezpłatna, dodatkowo płatne atrakcje wesołe-
go miasteczka oraz potrawy i produkty na stoiskach.

 
INFORMACJE:

Festiwal Karpia Milickiego 2017

9
/sobota-niedziela/
września
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MIEJSCE: Stawy Gospodarstwa Rybackiego 
Możdżanów, Możdżanów 41, gm. Sośnie
CZAS TRWANIA: 08:30–11:30

Chcesz sprawdzić swe wędkarskie umiejętności i zdo-
być puchar Wójta Gminy Sośnie? Przybądź do Moż-
dżanowa! Zbiórka zawodników o godzinie 8:30 przy 
pałacu myśliwskim. Zawody skierowane są do wędka-
rzy amatorów (dzieci, młodzieży, dorosłych – każdego, 
dla kogo łowienie ryb jest pasją) bez karty wędkarskiej, 
ale posiadających własny sprzęt. LICZBA MIEJSC: 25 
stanowisk, KOSZT: 100 zł kaucji (dla każdego uczestnika 
gwarantowane 8 kg ryby lub zwrot pieniędzy). Dzieci 
mogą startować w zawodach wyłącznie pod opieką 
dorosłych.

 
INFORMACJE:

Zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Sośnie

ORGANIZATORZY: Gmina Sośnie, Gospodarstwo Rybackie 
Możdżanów, INFORMACJA: Anna Girus, 
tel. 62 739 39 26, 605 781 770, promocja@sosnie.pl

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski, 
tel. 665 145 094, kowalski.mat@gmail.com

ORGANIZATOR: Restauracja Parkowa Dariusz Moczulski, INFORMACJA: 
Anna Chlistun, Joanna Frąckowiak, tel. 71 38 41 281, 695 148 765, 
milicz.parkowa@gmail.com 

10
/niedziela/
września

Bryczką w krainie stawów

10
/niedziela/
września

MIEJSCE: Restauracja Parkowa,  
ul. Piłsudskiego 2, Milicz
CZAS TRWANIA: 19:00–01:00

Doskonały pomysł na piątkowy wieczór w gronie 
przyjaciół przy dźwiękach muzyki granej na żywo. 
Wyśmienita kolacja rybna serwowana w formie bu-
fetu szwedzkiego zachwyci nawet najbardziej wy-
rafinowane podniebienie, a biesiadę umilą zabawa 
przy gorących rytmach muzyki tanecznej oraz liczne 
konkursy i loteria. Nie zwlekaj i przybądź z przyja-
ciółmi! Rezerwacja telefoniczna i indywidualna. 
LICZBA MIEJSC: 90, KOSZT: 99 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

15
/piątek/
września

MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy – 
Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organizato-
ra najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą 
pogodę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: 
dzieci do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, 
osoby powyżej 15 lat – 50 zł.

 
INFORMACJE:

kolacja rybna udział płatny
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ORGANIZATOR: Odolanowski Dom Kultury, INFORMACJA: Janusz 
Lizurej, tel. 62 73 31 308 w godz.: 7.00–15.00, jlizurej@wp.pl

ORGANIZATOR: Usługi turystyczno-sportowe w Dolinie Baryczy 
BG SportsRent Beata Bienias, INFORMACJA: Beata Bienias, 
tel. 603 976 169, beataglowacz@wp.pl

ORGANIZATOR: Stawy Milickie S.A., INFORMACJA: Recepcja 
Hotelu, tel. 71 75 90 888, rezerwacje@stawymilickie.pl

MIEJSCE: Park Natury – Zagroda przy ul. Bartosza 7, 
Łowisko u Dionizego, Odolanów
CZAS TRWANIA: 06:00 Zawody wędkarskie, 
15:00–18:00 Program artystyczny, 15:15 Rajd 
rowerowy

Rajd gwiaździsty dostosowany zarówno do rodzin 
z dziećmi, jak i zaawansowanych cyklistów. Na podsu-
mowaniu rajdu znakowanie rowerów dla najmłodszych, 
konkursy, występy artystyczne członków sekcji Odola-
nowskiego Domu Kultury i uczniów Szkoły Muzycznej 
I st. w Odolanowie. Możliwość zakupu rybnych dań! 
LICZBA MIEJSC: 30 – zawody wędkarskie, rajd rowero-
wy – 2 grupy 2x14 osób, KOSZT: bezpłatne (płatne tylko 
dania rybne na stoiskach). Zgłoszenia na rajd rowerowy 
do 8 września do godz. 15:00 w Odolanowskim Domu 
Kultury, a na zawody wędkarskie – tel. 507 153 413. 

INFORMACJE:

Złoty Karp

/sobota/
września
16

MIEJSCE: Sułów, ul. Kolejowa – stary młyn nad 
Młynówką Sułowsko-Radziądzką, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 09:00–12:00, 12:00–15:00, 
15:00–18:00 

Wydarzenie dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić 
czas w Dolinie Baryczy, skosztować karpia milickie-
go oraz napawać się ciszą i niezwykłością przyrody. 
Młynówką Sułowsko-Radziądzką spływamy kajakami 
ze Sułowa do Rudy Sułowskiej. W Gospodarstwie 
Agroturystycznym Głowaczówka czeka nas degusta-
cja smażonego karpia z ziemniaczkami i surówką. 
Na wodzie spędzimy ok. 2 godz. (długość trasy ok. 
7 km), a podczas przeprawy przewodnik opowie nam 
o Dolinie Baryczy. LICZBA MIEJSC: w ramach jednego 
spływu – 18 osób (łącznie 54 osoby), KOSZT: 55 zł/os. 

 
INFORMACJE:

Kajakiem na karpia!

16
/sobota/
września

MIEJSCE: Gospoda 8 Ryb, Ruda Sułowska 20,  
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 18:00–22:00

Gratka dla smakoszy ryb słodkowodnych! Na kolacji 
w Gospodzie serwowane będą dania z 8 gatunków 
ryb słodkowodnych ze Stawów Milickich. Menu de-
gustacyjne zostanie skomponowane w taki sposób, 
by pokazać, jak różnie i zaskakująco mogą smakować 
milickie ryby. W roli głównej wystąpi oczywiście karp, 
ale nie zabraknie innych ciekawych gatunków i jeszcze 
ciekawszych technik kulinarnych. Kolacja zorganizowa-
na w formie bufetu szwedzkiego. Rezerwacja mailowa 
i telefoniczna w recepcji hotelu, LICZBA MIEJSC: 80, 
KOSZT: 99 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

16
/sobota/
września
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SZUKAJ nas na:         www.facebook.pl/DNIkarpia18

Rajd rowerowy 
Szlakiem Karpia Cieszkowskiego

16
/sobota/
września

MIEJSCE: Łowisko wędkarskie Drogoszowice,  
gm. Twardogóra
CZAS TRWANIA: 11:00–17:00

Posiadasz własny sprzęt wędkarski? Masz ochotę 
aktywnie spędzić czas nad wodą? Maraton Karpiowy 
o Puchar Karpiarza 2017 w Gospodarstwie Rybac-
kim Drogoszowice daje Ci taką możliwość! Zabierz 
ze sobą rodzinę i znajomych, bo na terenie łowiska 
przewidziany jest piknik z lokalną gastronomią i moż-
liwość skorzystania z rowerów wodnych. Z nami nie 
będziesz się nudzić! Zgłoszenia telefonicznie lub ma-
ilowo. LICZBA MIEJSC: 100, KOSZT: udział bezpłatny, 
dodatkowo płatna gastronomia i przejazd rowerem 
wodnym (20 zł za 30 min dla 4 osób).

 
INFORMACJE:

Maraton Karpiowy o Puchar 
Karpiarza 2017

16
/sobota/
września

MIEJSCE: Cieszków, ul. Grunwaldzka 41 – 
start rajdu; Trzebicko, plac wiejski – ognisko, 
poczęstunek, zakończenie rajdu
CZAS TRWANIA: 12:00–15:00

Czy znasz dobrze całą Dolinę Baryczy? Zapraszamy 
na rajd rowerowy po atrakcyjnych turystycznie miej-
scach gminy Cieszków. Trasa wiedzie głównie lasami, 
a jej punkty to: Cieszków – Zwierzyniec – Wężowi-
ce – Trzebicko. Świeże powietrze, zapierająca dech 
w piersiach przyroda i piękne widoki na całą Dolinę 
Baryczy. Rajd zakończy wspólne ognisko i poczęstu-
nek. Zapraszamy pasjonatów rowerów i miłośników 
przyrody! Zgłoszenia telefoniczne do 12.09.2017 pod 
nr. tel. 663 727 735. LICZBA MIEJSC: 50, KOSZT: udział 
bezpłatny.

 
INFORMACJE:

konieczność 
zgłoszeń

MIEJSCE: Gospodarstwo Rybackie Kaszowo, 
Kaszowo 47, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 08:00–13:00

Spędź niedzielne przedpołudnie z rodziną, łowiąc 
wieeelką rybę! Nasze łowisko oferuje duże okazy karpia 
i amura o wadze od 10 do 20 kg. Od godz. 07:30 re-
jestracja zawodników, a o 08:00 początek wędkarskich 
zmagań, które trwać będą do południa. Między 12:00 
a 13:00 zakończenie zawodów, rozdanie nagród i dy-
plomów, biesiada przy ognisku i możliwość dalszego in-
dywidualnego wędkowania. W zawodach mogą wziąć 
udział dzieci pod opieką dorosłych. LICZBA MIEJSC: 
20–60, KOSZT: 30 zł/os. Zgłoszenie telefoniczne oraz 
wpłata przelewem do 12.09.2017.

INFORMACJE:

Zawody wędkarskie

/niedziela/
września
17

ORGANIZATOR: Gmina Cieszków, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Cieszkowskiej, sołectwo Trzebicko, INFORMACJA: Dominika 
Szczepanik, Tomasz Wojciech, tel. 663 727 735,  71 38 48 102, 
tomasz.wojciech@ug.cieszkow.pl

ORGANIZATOR: Gospodarstwo Rolne, Jerzy Kabaciński, 
Drogoszowice, INFORMACJA: Jerzy Kabaciński, tel. 511 823 261, 
kabat.jerzy@interia.pl

ORGANIZATOR: Gospodarstwo Rybackie Kaszowo, INFORMACJA: 
Sławomir Wójcik, tel.  601 727 892, stawy-kaszowo@wp.pl
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MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody 
Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują 
się do wędrówki? Jak rozróżnić w locie czaplę siwą 
od żurawia? Dlaczego remiz nazywany jest ptasim 
architektem? Nawołujące się czajki, bekasy kszyki 
i majestatyczne bieliki – wszystko na ,,wyciągnięcie” 
lornetki. Wydarzenie edukacyjne dla rodzin z dziećmi 
od 6. roku życia oraz dorosłych. W programie spacer 
ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłosze-
nie u Organizatora mailowo lub telefonicznie najpóź-
niej 2 dni przed wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 25, 
KOSZT: dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł. 

 
INFORMACJE:

Spacer z ornitologiem

17
/niedziela/
września

MIEJSCE: Ruda Żmigrodzka, teren obok świetlicy 
wiejskiej, gm. Żmigród
CZAS TRWANIA: 12:00–19:00

Impreza plenerowa odbywająca się w otoczeniu ma-
lowniczych stawów. Towarzyszy jej wiele atrakcji, m.in. 
występy lokalnych zespołów, animacje dla dzieci, stoiska 
edukacyjne Nadleśnictwa Żmigród oraz Jarmark Lokal-
nych Producentów i Usługodawców z Doliny Baryczy. 
Podczas imprezy można odwiedzić stoiska gastrono-
miczne i skosztować m.in. karpia pod wieloma postacia-
mi. W programie konkurs kulinarny „Carpie Diem”, ma-
jący na celu promocję potraw z karpia. LICZBA MIEJSC: 
nieograniczona, KOSZT: wstęp wolny, brak konieczności 
uprzedniego zgłaszania uczestnictwa.

 
INFORMACJE:

Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu 
Karp w Lesie

17
/niedziela/
września

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra Wasińska, 
tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl

ORGANIZATOR: Gmina Żmigród, Nadleśnictwo Żmigród, 
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, INFORMACJA: Marta 
Lewandowska, tel. 71 385 27 58, gci-zmigrod@o2.pl
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MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy 
– Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organiza-
tora najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą po-
godę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: dzieci 
do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, osoby po-
wyżej 15 lat – 50 zł.

 
INFORMACJE:

Bryczką w krainie stawów

23
/sobota/
września

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski, 
tel. 665 145 094, kowalski.mat@gmail.com
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SZUKAJ nas na:         www.facebook.pl/DNIkarpia20

Zawody wędkarskie o puchar 
Złotego Karpia

23
/sobota/

września
Ryba do syta! – kolacja rybna

23
/sobota/
września

MIEJSCE: Akwen wodny Glinianka, ul. Ceglana, 
Przygodzice
CZAS TRWANIA: 09:00–13:00

Sprawdź swe wędkarskie umiejętności w pięknym 
otoczeniu i w atmosferze pełnej wielkopolskiej 
gościnności. Spławikowe zawody wędkarskie dla 
wszystkich miłośników wędkarstwa – dzieci, mło-
dzieży i dorosłych (nie jest wymagane pozwolenie 
PZW, dzieci tylko pod opieką dorosłych). Zgłoszenie 
tel. 62 59 27 011. LICZBA MIEJSC: 20, KOSZT: wstęp 
wolny. 

 
INFORMACJE:

MIEJSCE: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dom 
Drzewa, Wałkowa 5, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–17:00

Wystawa fotograficzna ukazująca zawód leśnika jako 
dobrego gospodarza lasu. Zdjęcia dokumentują blaski 
i cienie tego trudnego, ale jakże pięknego zawodu, któ-
rego nie może dobrze wykonywać ten, kto nie kocha 
lasu i nie rozumie praw przyrody. Autorzy zdjęć dyskret-
nie towarzyszą pracy leśników, rejestrując cztery pory 
roku w lasach milickich. Brak konieczności wcześniej-
szych zgłoszeń. LICZBA MIEJSC: nieograniczona, KOSZT: 
wstęp bezpłatny.

INFORMACJE:

Wystawa Leśnik w obiektywie

/sobota-niedziela/
września

23 24

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przygodzic, Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Przygodzicach, INFORMACJA: Zenon Walczak, 
tel. 602 713 579, gokp@osw.pl.

ORGANIZATOR: Restauracja Grabownica, 
INFORMACJA: Małgorzata Gil, tel. 694 778 627, 
restauracjagrabownica@gmail.com

ORGANIZATOR: Nadleśnictwo Milicz, INFORMACJA: Maciej Batora, 
tel. 609 557 756, maciej.batora@wroclaw.lasy.gov.pl

Gmina zaprasza 
na wydarzenie

dzieje się 
w gminie

konieczność 
zgłoszeń

zawody wędkarskie udział bezpłatny
wydarzenie 
edukacyjne

udział bezpłatny

MIEJSCE: Restauracja Grabownica, Grabownica 
Milicka 4b, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 18:00–22:00

Zapraszamy do malowniczo położonej Restauracji 
Grabownica na kolację wyróżniającą się bogactwem 
menu. Miłośnicy dań z ryb słodkowodnych w menu 
znajdą duży wachlarz ryb dostępnych w stawach 
na terenie całej Doliny Baryczy. Wszystkie potrawy 
są wyszukane, pełne niezwykłych przypraw i zaska-
kujących smaków. Podczas kolacji: muzyka na żywo, 
spotkanie z Panią ornitolog, pokaz multimedialny, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Rezerwacja i za-
kup biletu telefonicznie lub mailowo, dzieci tylko od 
12. lat LICZBA MIEJSC: 120, KOSZT: 90 zł/os.

 
INFORMACJE:

konieczność 
zgłoszeń

Dolina 
Baryczy
POLECA

dzieje się 
w gminie

udział płatnykolacja rybna

muzyka
na żywo

                           KUP 
      bilet 

 i odbierz nagrodę!
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MIEJSCE: Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu, 
Twardogóra
CZAS TRWANIA: 08:00–19:00

Miłośników wędkowania zapraszamy na poranne za-
wody wędkarskie. Dla pozostałych gości przewidzia-
no moc atrakcji, m.in. blok sportowo-rekreacyjny dla 
dzieci, pokazy taneczne, koncerty gwiazd disco-polo: 
JAGODY i KORDIANA. Dla chętnych możliwość zwie-
dzania wyremontowanego fragmentu pałacu i przyle-
głych ruin. Dodatkowo Jarmark Produktów Lokalnych 
oraz rajd nordic walking szlakiem karpia, zakończony 
degustacją zupy rybnej. Start w zawodach wędkarskich 
należy zgłosić do 21.09.2017 – tel. 697 849 803. LICZBA 
MIEJSC: 50 (zawody wędkarskie), KOSZT: wstęp wolny.

 
INFORMACJE:

Rodzinny festyn rekreacyjny 
Taaaka Ryba

24
/niedziela/
września

MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody 
Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują 
się do wędrówki? Jak rozróżnić w locie czaplę siwą 
od żurawia? Dlaczego remiz nazywany jest ptasim 
architektem? Nawołujące się czajki, bekasy kszyki 
i majestatyczne bieliki – wszystko na ,,wyciągnięcie” 
lornetki. Wydarzenie edukacyjne dla rodzin z dziećmi 
od 6. roku życia oraz dorosłych. W programie spacer 
ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłoszenie 
u Organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej 
2 dni przed wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 25, KOSZT: 
dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł. 

 
INFORMACJE:

Spacer z ornitologiem

24
/niedziela/
września

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Twardogórze, Gmina Twardogóra, INFORMACJA: Robert 
Orlikowski, tel. 692 642 450, ro.orlikowski@interia.pl

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra Wasińska, 
tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl

konieczność 
zgłoszeń

Dolina 
Baryczy
POLECA

atrakcje
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możliwość 
spożycia 
ryby

udział 
bezpłatny

nordic
walking
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wydarzenie 
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Baryczy
POLECA

udział płatny

dzieje się 
w gminie

MIEJSCE: Restauracja Moya Ameryka, ul. Parkowa 18, 
Wierzchowice, gm. Krośnice
CZAS TRWANIA: 18:00–24:00

Zapraszamy na wytworny bankiet z muzyką, połączony 
z degustacją potraw rybnych i białych win. Będą mieli 
Państwo okazję skosztować dań z ryb słodkowodnych 
ze stawów Doliny Baryczy. Podczas bankietu odbędzie 
się losowanie bonów upominkowych oraz konkurs 
na najbardziej roztańczoną parę. Zgłoszenia bezpo-
średnio w Restauracji bądź pod tel. 723 223 119 do 
15.09.2017. LICZBA MIEJSC: 80, KOSZT: 70 zł/os.

 
INFORMACJE:

Roztańczony Karp – bankiet 
połączony z kolacją rybną

29
/piątek/
września

ORGANIZATORZY: Restauracja Moya Ameryka, INFORMACJA: 
Agnieszka Tatarek, tel. 723 223 119, moyaameryka@gmail.com

kolacja rybna udział płatny

konieczność 
zgłoszeń

dzieje się 
w gminie

muzyka
na żywo
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Ryba do syta! – kolacja rybna 

29
/piątek/
września

MIEJSCE: Kompleks Stawno, Staw Grabownica, 
rezerwat Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 16:30–19:00

Zlatujące się na noclegowisko żurawie i gęsi skąpa-
ne w zachodzącym słońcu. Klangor przeplatający się 
z rykiem byków jeleni, czuwających nad swoją chma-
rą. Jesień to pora roku obfitująca w wielotysięczne 
stada ptaków. W programie wycieczka rowerowa 
wzdłuż stawu Grabownica, zakończona obserwa-
cjami przyrodniczymi na Wieży Ptaków Niebieskich. 
O świecie ptasiej jesieni opowie ornitolog. LICZBA 
MIEJSC: 15, KOSZT: dorośli – 20 zł/os., dzieci w wieku 
12–16 lat – 10 zł/os. 

 
INFORMACJE:

Rowerem na Ryko(Ptako)wisko

30
/sobota/
września

MIEJSCE: Smażalnia ryb U Bartka, Trzebicko Dolne 5, 
gm. Cieszków 
CZAS TRWANIA: 18:00–02:00

Kolacja rybna w tak klimatycznym miejscu będzie 
smakować, jak nigdzie indziej! W wieczornym menu 
serwowane będą rybne smakołyki na ciepło i na zim-
no, które są specjalnością i pasją właścicieli Smażalni. 
W trakcie wieczoru przy muzyce na żywo odbędzie 
się losowanie atrakcyjnych nagród. Zgłoszenia u Orga-
nizatora najpóźniej na tydzień przed zaplanowanym 
wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 55, KOSZT: 95 zł/os.

 
INFORMACJE:

ORGANIZATOR: Smażalnia ryb i łowisko U Bartka, INFORMACJA: 
Bratłomiej Siewiera, tel. 504 192 870, barteksiew@o2.pl

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra Wasińska, 
tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl
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Baryczy
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udział płatny

kolacja rybna udział płatny
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POLECA

dzieje się 
w gminie

muzyka
na żywo

wydarzenie 
edukacyjne

wycieczka 
rowerowa

MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy – 
Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organizato-
ra najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą 
pogodę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: 
dzieci do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, 
osoby powyżej 15 lat – 50 zł.

INFORMACJE:

Bryczką w krainie stawów

/sobota/
września
30

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski, 
tel. 665 145 094, kowalski.mat@gmail.com
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MIEJSCE: Galeria Młyńska 5, ul. Młyńska 5, 
Wierzchowice, gm. Krośnice

Wystawa ilustrująca odłowy ryb, głównie karpia, 
w spółce Stawy Milickie. Ciężka praca rybaków, której 
etapy pozostają niezmienne od 800 lat, uchwycona 
w kadrze fotografów – pasjonatów Doliny Baryczy – 
Idalii i Kazimierza Laskowiczów (członków Związku 

Wystawa fotograficzna Odłowy 
na Stawach Milickich

MIEJSCE: plac przy OSP, ul. Sadownicza, 
Wierzchowice, gm. Krośnice

Święto Sadów jest kontynuacją obchodów Święta 
Jabłoni. Inicjatorem obchodów święta jest grupa 
sadowników z Wierzchowic i okolicznych wsi. To dla 
nich czas podsumowania plonów. Wydarzenie ma 
charakter regionalny i co roku ściąga coraz więcej 
uczestników. Część artystyczna jest bogata w występy 
lokalnych zespołów oraz tych znanych w całym kraju. 
Na licznych stoiskach okoliczni sadownicy, wikliniarze 
i pszczelarze prezentują owoce swoje pracy. LICZBA 
MIEJSC: nieograniczona, KOSZT: wstęp wolny (płatne 
tylko produkty na stoiskach). TERMIN: 24 września, 
godz. 08:00–19:00.

ORGANIZATOR: Związek Sadowników, Centrum Edukacyjno-
-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach, Gmina Krośnice, 
INFORMACJA: Ewa Kałka, tel. 71 38 46 045, bpkrosnice3@wp.pl

Święto Sadów
Gmina zaprasza 
na wydarzenie

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowa-
nych edukatorów, specjalistów fauny i flory Doliny Bary-
czy, na ścieżce przyrodniczej wokół stawów krośnickich. 
Doskonała propozycja dla szkół i przedszkoli, zajęcia 
urozmaicają profesjonalne pomoce dydaktyczne, któ-
re powstały dzięki programowi EDUKACJA dla Doliny 
Baryczy. LICZBA MIEJSC: nieograniczona, konieczność 
zgłoszeń, udział bezpłatny. TERMIN: październik.

Edukacja nad Stawami

ORGANIZATOR: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 
w Krośnicach, INFORMACJA: Milena Imiłowska, 
tel. 71 38 46 040, mimilowska@cets.krosnice.pl

MIEJSCE: Przystań Kajkowa Milicz przy moście na 
ul. Krotoszyńskiej, gm. Milicz

Spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem rzeki 
Barycz dla grup szkolnych z regionu Dolina Baryczy 
–  gminazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz klas 
7. szkół podstawowych. Trasa spływu wiedzie jed-
nym z najpiękniejszych odcinków Baryczy – z Milicza 
do Sułowa. Uczestników czekają zapierające dech 
w piersiach widoki i możliwość czynnego wspar-
cia działań ekologicznych dla dobra regionu. Spływ 
kończy wspólny piknik i wręczenie dyplomów. Chęć 
uczestnictwa należy zgłaszać u Organizatora do 
15.09.2017 r. LICZBA MIEJSC: 80, KOSZT: udział bez-
płatny. TERMIN: 21 września, godz. 08:15–14:00.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej 
Dolina Baryczy, INFORMACJA: Hanna Jankowska, Zofia Pietryka, 
tel. 697 437 397, 606 316 128, zofiapietryka@op.pl

Czysta Barycz – spływ kajakowy połączony 
ze sprzątaniem Baryczy, edycja XI

MIEJSCE: Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Milicz

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego regio-
nu Doliny Baryczy. W tym roku odbędzie się jego jubi-
leuszowa XX edycja. Możliwość sprawdzenia wiedzy na 
temat historii i przyrodniczych walorów regionu oraz 
zdrowej międzyszkolnej rywalizacji. Pytania przygoto-
wują nauczyciele zaangażowani w program EDUKACJA 
dla Doliny Baryczy. Atrakcyjne nagrody i wspaniała at-
mosfera gwarantowane! Zgłoszenia u Organizatorów. 
LICZBA MIEJSC: nieograniczona, KOSZT: udział bezpłat-
ny, TERMIN: 11 października, godz. 10:00–14:00.

 

Regionalny Konkurs Wiedzy  
o Dolinie Baryczy, edycja XX

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej 
Dolina Baryczy, INFORMACJA: Zofia Pietryka, tel. 606 316 128, 
zofiapietryka@op.pl

fo
to

 K
. L
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ko

w
icz

ORGANIZATOR: Fundacja Pro Eko Foto, INFORMACJA: Kazimierz 
Laskowicz, tel. 602 237 612, kazik.laskowicz@gmail.com

Polskich Fotografów Przyrody). Prace prezentowane 
w niezwykłym miejscu – dawnym młynie w Wierzcho-
wicach, zaadaptowanym na potrzeby Fundacji Pro Eko 
Foto. Wydarzenie ogólnodostępne – klucz do odebra-
nia w CETS w Krośnicach oraz u pana Janka Jarosiewi-
cza, vis à vis Galerii Młyńskiej, konieczność zgłoszeń, 
LICZBA MIEJSC: 50, KOSZT: udział bezpłatny. TERMIN: 
wrzesień–październik, godz. 10:00–18:00.

Gmina zaprasza 
na wydarzenie



24 SZUKAJ nas na:         www.facebook.pl/DNIkarpia2424



25DNI Karpia 2017

KOLACJE RYBNE
6 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miej-
sce: Restauracja Lido, Antonin, czas trwania: 19:00–24:00
7 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Made in Napoli, Campus Domasławice, czas 
trwania: 17:00–22:00
8 października /niedziela/ Kolacja – Tęczowa Rybka, 
miejsce: Dom Gościnny Tęcza, Cieszków, czas trwania: 
16:00–19:00
13 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Restauracja Trzcieliny, Przygodzice, czas trwania: 
18:00–03:00
14 października /sobota/ Oscarowa Gala Karpia, edy-
cja III, miejsce: Hotel & Restauracja LIBERO, Milicz, czas 
trwania: 19:00–01:00
21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Restauracja Grabownica, Grabownica Milicka, 
czas trwania: 18:00–22:00
21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Restauracja W Starym Młynie, Niesułowice, czas 
trwania: 19:00–01:00
21 października /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miej-
sce: Restauracja Parkowa, Milicz, czas trwania: 19:00–01:00
27 października /piątek/ Ryba do syta! – kolacja ryb-
na, miejsce: Górecznik Karczma, Antonin, czas trwania: 
19:00–23:00
28 października /sobota/ Astronomiczna kolacja w sercu 
Doliny Baryczy – Karp pod Gwiazdami, miejsce: Zagro-
da Grabownica, Grabownica Krośnicka, czas trwania: 
18:00–24:00
3 listopada /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miej-
sce: Restauracja Kardamon, Odolanów, czas trwania: 
19:00–02:00
4 listopada /sobota/ Ryba do syta! – kolacja rybna, miejsce: 
Gospoda 8 Ryb, Ruda Sułowska, czas trwania: 18:00–22:00
5 listopada /niedziela/ Biesiada myśliwska z karpiem – 
kolacja rybna, miejsce: Restauracja Hubertówka, Milicz, 
czas trwania: 14:00–21:00
10 listopada /piątek/ Ryba do syta! – kolacja rybna, 
miejsce: Karczma Rybna Ruda Żmigrodzka, czas trwania: 
19:00–02:00

WYDARZENIE PLENEROWE
1 października /niedziela/ Kolejką wokół Stawów, miej-
sce: teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, czas trwania: 
11:00–18:00
7–8 października /sobota–niedziela/ Odłowy na Ostoi, 
miejsce: Gospodarstwo Rybackie Milicz – Ostoja, czas 
trwania: 12:00–18:00

WYDARZENIA AKTYWNE
7, 14, 21 października /sobota/ Bryczką w krainie sta-
wów, miejsce: parking, Ruda Milicka, czas trwania: 
11:00–14:30

ZAWODY WĘDKARSKIE
1 października /niedziela/ Zawody wędkarskie Rybo-
wisko, miejsce: Łowisko wędkarskie w Gospodarstwie 
Rybackim Ruda Żmigrodzka, czas trwania: 08:00–13:30

WYDARZENIA EDUKACYJNE
1, 15 października /niedziela/ Spacer z ornitologiem, 
miejsce: Stawno, czas trwania: 10:00–14:00
4 października /środa/ Drzewa z Doliny Baryczy w bar-
wach czterech pór roku – konkurs fotograficzny, miejsce: 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Twardogórze, czas trwania: 
16:00–17:30
14, 22 października /sobota–niedziela/ Rowerem na 
Ryko(Ptako)wisko, miejsce: Kompleks Stawno, Staw Gra-
bownica, czas trwania: 16:30–19:00
22 października /niedziela/ Noc w Pałacu Maltzanów, 
miejsce: Technikum Leśne w Miliczu, czas trwania: 
18.00–19.00 – I grupa,  19.30–20.30 – II grupa

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wrzesień–październik, Wystawa fotograficzna Odłowy 
na Stawach Milickich, miejsce: Galeria Młyńska, Wierz-
chowice, czas trwania: 10:00–18:00
3  października, Edukacja nad Stawami, miejsce: Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej przy Centrum Edukacyjno-Tury-
styczno-Sportowym, Krośnice
11 października /środa/ Regionalny Konkurs Wiedzy 
o Dolinie Baryczy, miejsce: Kreatywny Obiekt Multifunk-
cyjny, Milicz, czas trwania: 10:00–14:00
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MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody 
Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują 
się do wędrówki? Jak rozróżnić w locie czaplę siwą 
od żurawia? Dlaczego remiz nazywany jest ptasim 
architektem? Nawołujące się czajki, bekasy kszyki 
i majestatyczne bieliki – wszystko na ,,wyciągnięcie” 
lornetki. Wydarzenie edukacyjne dla rodzin z dziećmi 
od 6. roku życia oraz dorosłych. W programie spacer 
ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłoszenie 
u Organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej 
2 dni przed wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 25, KOSZT: 
dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł. 

 
INFORMACJE:

Spacer z ornitologiem

1
/niedziela/
października

Kolejką wokół stawów

1
/niedziela/

października

MIEJSCE: Łowisko wędkarskie w Gospodarstwie 
Rybackim Ruda Żmigrodzka (staw przy Karczmie 
Rybnej), Ruda Żmigrodzka 101, gm. Żmigród
CZAS TRWANIA: 08:00–13:30

Pełnoletnich miłośników wędkowania zapraszamy 
na kolejne już zawody wędkarskie Rybowisko. Im-
preza skierowana jest do osób powyżej 18. roku 
życia, z własnym sprzętem wędkarskim i przynętą. 
Nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej. 
Szczegółowy regulamin zawodów dostępny na stro-
nie www.ryby.raftowicz.pl od 15 września. Dla zwy-
cięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a pozostali 
zawodnicy otrzymają nagrody pocieszania. Rezerwa-
cja poprzez e-mail na adres: lowisko@raftowicz.pl 
lub bezpośrednio na łowisku (w weekendy). LICZBA 
MIEJSC: 30, KOSZT: 40 zł/os.

 
INFORMACJE:

Zawody wędkarskie Rybowisko
MIEJSCE: teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, 
gm. Krośnice
CZAS TRWANIA: 11:00–18:00

Zapraszamy na imprezę plenerową Kolejką wokół 
Stawów. W tym dniu obędzie się zakończenie sezonu 
Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. To wspaniała okazja, 
aby zjeść smaczną rybę, kupić pyszne owoce i pro-
dukty regionalnych wystawców oraz przejechać się 
naszą kolejką. Dla dzieci będzie przygotowana spe-
cjalna strefa zabaw. Ostatni kurs parowozu o godz. 
18:00. LICZBA MIEJSC: nieograniczona, KOSZT: wstęp 
wolny (płatne kursy kolejką, atrakcje dla dzieci w stre-
fie zabaw oraz produkty na stoiskach wystawców).

 
INFORMACJE:

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne 
w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra 
Wasińska, tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl

ORGANIZATOR: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe 
w Krośnicach, Gmina Krośnice INFORMACJA: Milena Imiłowska, 
tel. 71 38 46 040, mimilowska@cets.krosnice.pl

ORGANIZATOR: Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka  
J.K. Raftowicz, INFORMACJA: Lidia Jażdżewska, tel. 609 856 026, 
lidia@raftowicz.pl
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MIEJSCE: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, 
ul. Wielkopolska 11, Twardogóra
CZAS TRWANIA: 16:00–17:30

Ogłoszony jesienią 2016 roku konkurs fotograficzny 
adresowany jest do fotoamatorów z terenu gminy 
Twardogóra. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji 
jest wykonanie, w ciągu roku kalendarzowego, 4 foto-
grafii przedstawiających drzewa z Doliny Baryczy i do-
starczenie do 16.09.2017 prac w formacie 13x18 cm do 
Biblioteki Publicznej w Twardogórze. W konkursie mogą 
wziąć udział dzieci od 4 r. ż. LICZBA MIEJSC: nieograni-
czona, KOSZT: udział bezpłatny.

INFORMACJE:

Drzewa z Doliny Baryczy 
w barwach czterech pór roku 

– konkurs fotograficzny

/środa/

4
MIEJSCE: Restauracja Lido, ul. Wrocławska 6, 
Antonin, gm. Przygodzice
CZAS TRWANIA: 19:00–24:00

Goście kolacji w Antoninie będą mogli skosztować 
rybnych potraw rodem z kuchni wielkopolskiej. Już 
po raz piąty kucharze zaserwują pełen wachlarz ryb-
nych pyszności w najrozmaitszych postaciach (gorące 
dania i przystawki na zimno). W programie losowa-
nie nagród, m.in. weekendu w świeżo wyremonto-
wanym domku letniskowym o wysokim standardzie. 
Zakup biletów do końca sierpnia br., płatność prze-
lewem bądź osobiście w restauracji. LICZBA MIEJSC: 
60, KOSZT: 90 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

6
/piątek/

MIEJSCE: Made in Napoli, Campus Domasławice, 
Domasławice 30, gm. Twardogóra
CZAS TRWANIA: 17:00–22:00

Spróbuj potraw z ryb słodkowodnych w niezwykłym 
miejscu na terenie gminy Twardogóra. Tu możesz 
poczuć się jak w uroczej knajpce w Neapolu, a jedno-
cześnie podziwiać piękno dolnośląskiej części Doliny 
Baryczy! Kolacja serwowana indywidualnie: cztery da-
nia (menu degustacyjne). Rezerwacja tel. 730 057 072 
lub osobiście w siedzibie Organizatora. LICZBA MIEJSC: 
130, KOSZT: 110 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

7
/sobota/

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra, 
INFORMACJA: Anna Rydzyk, tel. 71 315 80 17, bibdzieci@go2.pl

ORGANIZATOR: Pensjonat i Restauracja Lido, INFORMACJA: 
Danuta Kowalska, tel. 600 211 163, lido-antonin@o2.pl

ORGANIZATOR: Made in Napoli, Campus Domasławice, 
INFORMACJA: Francesco Siervo – właściciel lub Iwona Jermon-
-Kokot – manager obiektu, tel. 533 512 550, 730 057 072, 
restauracja@domaslawice.pl
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MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy 
– Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organiza-
tora najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą po-
godę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: dzieci 
do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, osoby po-
wyżej 15 lat – 50 zł.

 
INFORMACJE:

Bryczką w krainie stawów Odłowy na Ostoi

7  8
/sobota-niedziela/

października

MIEJSCE: Dom Gościnny Tęcza, Jawor 12a, 
gm. Cieszków
CZAS TRWANIA: 16:00–19:00

Zapraszamy na Tęczową Rybkę! U nas blisko natury 
zjesz przepyszne zdrowe dania z ryb słodkowodnych. 
Specjalnie na tę okazję przygotujemy smakołyki ryb-
ne na zimno i na ciepło  według domowej receptury. 
Chętni będą mogli spędzić aktywnie czas na naszej 
ścieżce przyrodniczej położonej na 5-hektarowej za-
lesionej działce. Po kolacji dalsza biesiada przy ogni-
sku, muzyka i konkurs z atrakcyjną nagrodą. Tylko 
u nas domowe smaki i domowa atmosfera! Rezerwa-
cja telefonicznie lub mailowo najpóźniej 5 dni przed 
wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 60, KOSZT: 85 zł/os. 

 
INFORMACJE:

Kolacja – Tęczowa Rybka
MIEJSCE: Gospodarstwo Rybackie Milicz – Ostoja, 
ul. Grzybowa, dukt leśny nr 19, Milicz 
CZAS TRWANIA: 12:00–18:00

Jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń ple-
nerowych w ramach Dni Karpia. Odłowy ryb na 
oczach turystów, przy akompaniamencie zespołów 
ludowych i w przepięknej scenerii malowniczo po-
łożonej Ostoi. Dodatkowo stoiska wystawców spod 
znaku Dolina Baryczy POLECA, atrakcje dla dzieci 
i możliwość kupna świeżej ryby oraz rozmaitych dań 
z ryb słodkowodnych. LICZBA MIEJSC: nieograniczo-
na, KOSZT: wstęp wolny (płatne ryby i produkty na 
stoiskach).

 
INFORMACJE:

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski, tel. 
665 145 094, kowalski.mat@gmail.com

ORGANIZATOR: Gospodarstwo Rybackie Milicz, INFORMACJA: 
Aleksander Kowalski, Renata Latos, tel. 603 388 926, 
501 346 043, renata.latos@interia.pl

ORGANIZATOR: Dom Gościnny Tęcza, INFORMACJA: Romana 
Sitarz, tel. 793 422 999, info@domteczy.pl
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MIEJSCE: Restauracja  Trzcieliny, ul. Wrocławska 2, 
gm. Przygodzice
CZAS TRWANIA: 18:00–03:00

Zaproś rodzinę i przyjaciół na kulinarne spotkanie  
przy  smacznym  karpiu i innych rybach słodkowod-
nych w  trzech  odsłonach. Zimne bufety  i  przekąski  
ze  słodkowodnych ryb w formie bufetu szwedzkiego. 
Wspólną degustację umilą: muzyka, śpiewy i tańce na 
żywo. Gwarantujemy zabawę do późnej nocy! Zgłosze-
nia u Organizatora telefonicznie lub mailowo. LICZBA 
MIEJSC: 50, KOSZT: 90 zł/os.

INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

/piątek/

13
MIEJSCE: Hotel & Restauracja LIBERO,  
ul. Kościuszki 2, Milicz 
CZAS TRWANIA: 19:00–01:00

Poczuj się jak prawdziwa gwiazda na czerwonym dy-
wanie i przybądź na Oscarową Galę Karpia! W trakcie 
wieczoru serwowane będzie bogate menu na bazie 
ryb słodkowodnych i produktów z naszego regionu. 
Dopełnieniem degustacji będzie zabawa taneczna 
przy muzyce na żywo i konkursy z nagrodami. Zostań 
laureatem Oscarowego Karpia! Rezerwacja i zakup 
biletów u Organizatora. LICZBA MIEJSC: 85, KOSZT: 
115 zł/os.

 
INFORMACJE:

Oscarowa Gala Karpia, edycja III

14
/sobota/

MIEJSCE: Kompleks Stawno, Staw Grabownica, 
rezerwat Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 16:30–19:00

Zlatujące się na noclegowisko żurawie i gęsi skąpane 
w zachodzącym słońcu. Klangor przeplatający się z ry-
kiem byków jeleni, czuwających nad swoją chmarą. 
Jesień to pora roku obfitująca w wielotysięczne stada 
ptaków. W programie wycieczka rowerowa wzdłuż sta-
wu Grabownica, zakończona obserwacjami przyrodni-
czymi na Wieży Ptaków Niebieskich. O świecie ptasiej 
jesieni opowie ornitolog. LICZBA MIEJSC: 15, KOSZT: 
dorośli – 20 zł/os., dzieci w wieku 12–16 lat – 10 zł/os. 

 
INFORMACJE:

Rowerem na Ryko(Ptako)wisko

ORGANIZATOR: Witoń Leszek, Witoń Urszula, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe, Restauracja Trzcielny s.c., INFORMACJA: Leszek 
Witoń, tel.  509 640 634, restauracja.trzcieliny@gmail.com

ORGANIZATOR: Hotel & Restauracja LIBERO, INFORMACJA: 
Recepcja hotelu, tel. 71 38 31 390, hotel@hotel-libero.pl

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra Wasińska, 
tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl
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MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy 
– Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organiza-
tora najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą po-
godę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: dzieci 
do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, osoby po-
wyżej 15 lat – 50 zł.

 
INFORMACJE:

Bryczką w krainie stawów

14
/sobota/
października

15
/niedziela/

października

MIEJSCE: Restauracja Grabownica, Grabownica 
Milicka 4b, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 18:00–22:00

Zapraszamy do malowniczo położonej Restauracji 
Grabownica na kolację wyróżniającą się bogactwem 
menu. Miłośnicy dań z ryb słodkowodnych w menu 
znajdą duży wachlarz ryb dostępnych w stawach na 
terenie całej Doliny Baryczy. Wszystkie potrawy są 
wyszukane, pełne niezwykłych przypraw i zaskakują-
cych smaków. Podczas kolacji: muzyka na żywo, spo-
tkanie z Panią ornitolog, pokaz multimedialny, kon-
kursy z atrakcyjnymi nagrodami. Rezerwacja poprzez 
zakup biletu telefoniczna lub mailowa, dzieci tylko od 
12. lat. LICZBA MIEJSC: 120, KOSZT: 90 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski, tel. 
665 145 094, kowalski.mat@gmail.com

ORGANIZATOR: Restauracja Grabownica, 
INFORMACJA: Małgorzata Gil, tel. 694 778 627, 
restauracjagrabownica@gmail.com

konieczność 
zgłoszeń

Dolina 
Baryczy
POLECA

dzieje się 
w gminie

udział płatny

21
/sobota/

października

wycieczka
bryczką

kolacja rybna udział płatny

konieczność 
zgłoszeń

muzyka
na żywo

dzieje się 
w gminie

Dolina 
Baryczy
POLECA

                           KUP 
      bilet 

 i odbierz nagrodę!

                           KUP 
      bilet 

 i odbierz nagrodę!

                           KUP 
      bilet 

 i odbierz nagrodę!

MIEJSCE: Kompleks Stawno, rezerwat przyrody 
Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 10:00–14:00

Czym jest zjawisko migracji i jak ptaki przygotowują 
się do wędrówki? Jak rozróżnić w locie czaplę siwą 
od żurawia? Dlaczego remiz nazywany jest ptasim 
architektem? Nawołujące się czajki, bekasy kszyki 
i majestatyczne bieliki – wszystko na ,,wyciągnięcie” 
lornetki. Wydarzenie edukacyjne dla rodzin z dziećmi 
od 6. roku życia oraz dorosłych. W programie spacer 
ścieżką przyrodniczą w kompleksie Stawno. Zgłoszenie 
u Organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej 
2 dni przed wydarzeniem. LICZBA MIEJSC: 25, KOSZT: 
dorośli – 35 zł, dzieci od 6 do 16 lat  – 15 zł. 

 
INFORMACJE:

Spacer z ornitologiem

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne 
w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra 
Wasińska, tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl
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MIEJSCE: Restauracja W Starym Młynie, 
Niesułowice 25, gm. Milicz 
CZAS TRWANIA: 19:00–01:00

Październikowy wieczór możesz spędzić wyjątkowo, 
w gronie znajomych, wirując na parkiecie i kosztując 
przepysznych potraw! W programie uczta z ryb słod-
kowodnych w wielu postaciach, wśród których prym 
wiedzie milicki karp! Degustację umili zabawa taneczna 
przy muzyce mechanicznej DJ. Przetańcz tę noc w Sta-
rym Młynie! Bilety do nabycia u Organizatora. LICZBA 
MIEJSC: 150, KOSZT: 90 zł/os.

INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna

/sobota/

21
MIEJSCE: Restauracja Parkowa, 
ul. Piłsudskiego 2, Milicz
CZAS TRWANIA: 19:00–01:00

Doskonały pomysł na sobotni wieczór w gronie 
przyjaciół przy dźwiękach muzyki granej na żywo. 
Wyśmienita kolacja rybna serwowana w formie bu-
fetu szwedzkiego zachwyci nawet najbardziej wy-
rafinowane podniebienie, a biesiadę umilą zabawa 
przy gorących rytmach muzyki tanecznej oraz liczne 
konkursy i loteria. Nie zwlekaj i przybądź z przyjaciół-
mi! Rezerwacja telefoniczna i indywidualna. LICZBA 
MIEJSC: 90, KOSZT: 99 zł/os.

 
INFORMACJE:

MIEJSCE: Ruda Milicka – parking (miejsce zbiórki), 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 11:00–14:30

Przejazd bryczką w malownicze miejsca Doliny Bary-
czy, połączony z obserwacją przyrody i poznawaniem 
historii regionu. Trasa pełna atrakcji, uczestnicy wy-
posażeni w lornetki i pod nadzorem ornitologa. Trasa: 
Ruda Milicka – Stawno – Nowe Grodzisko – Dyminy 
– Grabownica – Ruda Milicka. Zgłoszenia u Organiza-
tora najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia przy 
zbyt małej liczbie osób (min. 8) i ze względu na złą po-
godę. LICZBA MIEJSC: min. 8 – maks. 32, KOSZT: dzieci 
do lat 4 – bezpłatnie, dzieci 5–15 lat – 30 zł, osoby po-
wyżej 15 lat – 50 zł.

 
INFORMACJE:

Bryczką w krainie stawów

ORGANIZATOR: Restauracja i Pensjonat W Starym Młynie, 
INFORMACJA: Piotr Niewiadomski, tel. 503 141 457,
71 38 332 31, p.niewiadomski@stary-mlyn.com.pl

ORGANIZATOR: Restauracja Parkowa Dariusz Moczulski, 
INFORMACJA: Anna Chlistun, Joanna Frąckowiak, 
tel. 71 38 41 281, 695 148 765, milicz.parkowa@gmail.com

ORGANIZATOR: Kompleksowe Usługi Turystyczne w Dolinie 
Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Maciej Kowalski,  
tel. 665 145 094, kowalski.mat@gmail.com
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MIEJSCE: Kompleks Stawno, Staw Grabownica, 
rezerwat Stawy Milickie, gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 16:30–19:00

Zlatujące się na noclegowisko żurawie i gęsi skąpane 
w zachodzącym słońcu. Klangor przeplatający się z ry-
kiem byków jeleni, czuwających nad swoją chmarą. 
Jesień to pora roku obfitująca w wielotysięczne stada 
ptaków. W programie wycieczka rowerowa wzdłuż sta-
wu Grabownica, zakończona obserwacjami przyrodni-
czymi na Wieży Ptaków Niebieskich. O świecie ptasiej 
jesieni opowie ornitolog. LICZBA MIEJSC: 15, KOSZT: 
dorośli – 20 zł/os., dzieci w wieku 12–16 lat – 10 zł/os. 

 
INFORMACJE:

Rowerem na Ryko(Ptako)wisko

22
/niedziela/
października

Noc w Pałacu Maltzanów

22
/niedziela/

października

MIEJSCE: Górecznik Karczma, Antonin,  
ul. Wrocławska 7, gm. Przygodzice
CZAS TRWANIA: 19:00–23:00

Poznaj klasyczne i zupełnie nowe smaki potraw z ryb 
słodkowodnych i sprawdź, jak wyśmienicie można się 
bawić w Wielkopolsce! Restauracja Górecznik słynie 
z doskonałej atmosfery i gościnności. Degustacja dań 
rybnych przy muzyce na żywo urozmaici nawet naj-
bardziej ponury wieczór! Zgłoszenia u Organizatora. 
LICZBA MIEJSC: 150, KOSZT: 100 zł/os.

 
INFORMACJE:

Ryba do syta! – kolacja rybna
MIEJSCE: Technikum Leśne w Miliczu,  
ul. Kasztelańska 1, Milicz 
CZAS TRWANIA: 18:00–19:00 – I grupa; 19:30–
20:30 – II grupa

Niepowtarzalna okazja do zwiedzenia pałacu będą-
cego niegdyś siedzibą rodu Maltzanów.  Sala balowa, 
gabinet owalny, amfilada komnat i pokoi oraz dziedzi-
niec wewnętrzny będą tłem dla opowieści o dziejach 
rodu związanego z Doliną Baryczy przez kilka stuleci.  
Niedostępne na co dzień  drzwi poprowadzą cię do 
niezwykłego miejsca, w którym usłyszysz legendę 
o zaginionym sznurze pereł...  Zgłoszenia u Organiza-
tora do 20.10.2017 r. LICZBA MIEJSC: 2 grupy po 30 
osób, KOSZT: wstęp bezpłatny (dzieci tylko od 13. r. ż.).

 
INFORMACJE:

ORGANIZATORZY: Kompleksowe Usługi Turystyczne 
w Dolinie Baryczy Maciej Kowalski, INFORMACJA: Aleksandra 
Wasińska, tel. 691 917 887, olawasinska@biol.uni.wroc.pl

ORGANIZATOR: Technikum Leśne w Miliczu, INFORMACJA: 
Maria Dziedzic, tel. 509 696 034, maryla.dziedzic@interia.pl; 
Jolanta Cwenar, tel. 662 299 178, jotcwenar@o2.pl

ORGANIZATOR: Górecznik Taurus Sp. z o.o., Sp. K., 
INFORMACJA: Grażyna Leszczyńska, tel. 604 935 605, 
g.leszczynska@gorecznik.pl
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MIEJSCE: Zagroda Grabownica, Ośrodek 
Edukacyjno-Wypoczynkowy, Grabownica Krośnicka 
42a, gm. Krośnice
CZAS TRWANIA: 18:00–24:00

Niezwykłe wydarzenie kulinarno-edukacyjne. W pro-
gramie: 18:00–21:00 – kolacja, a po niej wybór naj-
lepszej potrawy kolacji, 21:00–22:00 – wykład (przy 
współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział 
Fizyki i Astronomii), 22:00 – ogłoszenie wyników kon-
kursu, wręczenie nagród, 22:00–24:00 Obserwacje 
jesiennego nieba nad Doliną Baryczy przez teleskopy/
lornetki. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa, zakup 
biletu – przedpłata do 16.08.2017. LICZBA MIEJSC: 60, 
KOSZT: 100 zł/os.

INFORMACJE:

Astronomiczna kolacja w sercu Doliny 
Baryczy – Karp pod Gwiazdami

/sobota/

28
MIEJSCE: Restauracja Kardamon, Huta 111e, 
gm. Odolanów
CZAS TRWANIA: 19:00–02:00

Zapraszamy na wieczorek taneczny połączony z kola-
cją rybną. Będą mieli Państwo okazję skosztować dań 
z  ryb słodkowodnych Doliny Baryczy, przygotowa-
nych przez kucharzy naszej restauracji. Dania rybne 
dopełnią dodatki, surówki i sałatki, a także potrawy 
mięsne obecne w naszym stałym menu. Na deser 
serwujemy słodki bufet, kawę, herbatę oraz wodę 
z cytryną (napoje bez ograniczeń). Wszystkie dania 
zostaną opisane, co ułatwi świadomą konsumpcję. 
Wieczór umili Państwu losowanie nagród, a wśród 
nich – jak co roku – darmowe wejście na Bal Sylwe-
strowy 2017 w naszej restauracji. Zgłoszenia u Orga-
nizatora od połowy sierpnia br. LICZBA MIEJSC: 100, 
KOSZT: 90 zł/os.

 
INFORMACJE:

MIEJSCE: Gospoda 8 Ryb, Ruda Sułowska 20, 
gm. Milicz
CZAS TRWANIA: 18:00–22:00

Gratka dla smakoszy ryb słodkowodnych! Na kolacji 
w Gospodzie serwowane będą dania z 8 gatunków 
ryb słodkowodnych ze Stawów Milickich. Menu de-
gustacyjne zostanie skomponowane w taki sposób, 
by pokazać, jak różnie i zaskakująco mogą smakować 
milickie ryby. W roli głównej wystąpi oczywiście karp, 
ale nie zabraknie innych ciekawych gatunków i jeszcze 
ciekawszych technik kulinarnych. Kolacja zorganizowa-
na w formie bufetu szwedzkiego. Rezerwacja mailowa 
i telefoniczna w recepcji hotelu, LICZBA MIEJSC: 80, 
KOSZT: 99 zł/os.

 
INFORMACJE:

ORGANIZATOR: Zagroda Grabownica, Jolanta Bogatsu, Ośrodek 
Edukacyjno-Wypoczynkowy, INFORMACJA: Jolanta Bogatsu, 
tel. 508 13 40 10, zagrodagrabownica@gmail.com

ORGANIZATOR: DOZAGRO Radosław Rybacki, INFORMACJA: 
Magdalena Hałdaś, tel. 601 375 590, info@salakardamon.pl

ORGANIZATOR: Stawy Milickie S.A., INFORMACJA: Recepcja 
Hotelu, tel. 71 75 90 888, rezerwacje@stawymilickie.pl
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MIEJSCE: Restauracja Hubertówka, Zamek 
Myśliwski 1, gm. Milicz 
CZAS TRWANIA: 14:00–21:00

Możliwość skosztowania szerokiej gamy wyrobów my-
śliwskich w czasie świętowania imienin patrona myśli-
wych – św. Huberta. Na biesiadnych stołach pojawią 
się przystawki, zupy, dania główne z mięsa zwierzyny 
łownej Doliny Baryczy. Szczególne miejsce na stole 
zajmie król stawów milickich – karp. Nie zabraknie też 
innych królewskich ryb – suma czy jesiotra. Możecie 
Państwo spędzić czas w unikatowym miejscu – byłej 
powozowni hrabiego Andreasa Maltzana, gdzie nie 
tylko od święta króluje świeża i zdrowa kuchnia my-
śliwska. Zgłoszenia u Organizatora. LICZBA MIEJSC: 50, 
KOSZT: 110 zł/os.

 
INFORMACJE:

Biesiada myśliwska z karpiem  
– kolacja rybna

Ryba do syta! – kolacja rybna

10
/piątek/

MIEJSCE: Karczma Rybna Ruda Żmigrodzka, Ruda 
Żmigrodzka 101, gm. Żmigród
CZAS TRWANIA: 19:00–02:00

Zapraszamy do naszej karczmy na kolację rybną o cha-
rakterze kulinarno-tanecznym. Na Państwa stołach po-
jawią się specjały rybne pod różnymi postaciami. Po-
szczególne dania będą bazowały na wielu gatunkach 
ryb słodkowodnych, pochodzących z naszych stawów 
(Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka). O oprawę 
muzyczną do 02:00 nad ranem zadba zaprzyjaźniony 
z nami DJ, a my gwarantujemy kameralny klimat impre-
zy i niezapomniane wrażenia kulinarne! Przewidziane są 
również nagrody dla gości biorących udział w głosowa-
niu na najsmaczniejszą potrawę konkursową. Zgłosze-
nia u Organizatora. LICZBA MIEJSC: 50, KOSZT: 120 zł/os.

 
INFORMACJE:

ORGANIZATORZY: Restauracja i Pensjonat Hubertówka, NFORMACJA: 
Agnieszka Matkowska, tel. 501 707 354, hubertowka@onet.pl

ORGANIZATOR: Karczma Rybna Ruda Żmigrodzka,  
J.K. Raftowicz, INFORMACJA: Lidia Jażdżewska,  
tel. 609 856 026, lidia@raftowicz.pl
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Zapraszamy media oraz blogerów kulinarnych i tu-
rystycznych do zapoznania się z ideą Dni Karpia oraz 
atrakcjami zaplanowanymi na jesień 2017 r. Zasmakuj 
w karpiu, daj się zaprosić i zapraszaj na Dni Karpia w 
Dolinie Baryczy! Dni Karpia to największy i unikatowy 
w skali nie tylko województwa, ale i Europy cykl wy-
darzeń promujących produkt lokalny oraz wyjątkowe 
walory turystyczne i przyrodnicze miejsca, w którym 
ten produkt powstaje.  

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny 
Baryczy” PARTNERZY WYDARZENIA: 

Konferencja prasowa – Dni Karpia 
w Dolinie Baryczy

SZUKAJ nas na:         www.facebook.pl/DNIkarpia
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Konferencja podsumowująca Dni Karpia 2017 

Kiedy mija jesień i kończą się odłowy, nadchodzi czas na podsumowanie i podzięko-
wanie za współpracę w promocji Doliny Baryczy i jej największego skarbu – karpia. 

Co roku koordynator wydarzeń – Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Bary-
czy” zaprasza na Konferencję podsumowującą Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Biorą w 
niej udział zaproszeni patroni, partnerzy i organizatorzy wydarzeń, które odbyły 
się w ramach Dni Karpia. Za swój trzymiesięczny trud i zaangażowanie otrzymują 
podziękowania i gratulacje. W tym roku po raz pierwszy na konferencję zapraszamy 
również publiczność wydarzeń biletowanych. Losowanie 2-osobowych zaproszeń 
odbędzie się w trakcie wydarzeń.

Uczestnicy będą mieli możliwość degustacji najlepszych potraw rybnych, przygo-
towanych m.in. przez lokalnych restauratorów, które zostały wybrane w trakcie 
kolacji Ryba do syta!, oraz wyboru najsmaczniejszej potrawy. Danie, które uzyska 
największe uznanie gości, zostanie laureatem konkursu kulinarnego Mistrz Karpia 
2017 – Nagroda publiczności.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Mistrz Karpia 2017 – Nagroda publiczności, czyli konkurs smaków dla restaura-
torów korzystających z bogactwa ryb z Doliny Baryczy

Konkurs jest organizowany od 2016 roku, jednak po raz pierwszy do udziału w ry-
walizacji zapraszamy nie tylko restauracje z Doliny Baryczy, ale również podmioty 
gastronomiczne spoza obszaru, dla których nasze wyjątkowe ryby stały się inspiracją 
do tworzenia potraw i promocji, we współpracy z lokalnymi gospodarstwami, bo-
gactwa naszych stawów. 

Potrawy wybierać będą uczestnicy Konferencji Podsumowującej Dni Karpia 2017 r. 
w Dolinie Baryczy. Mistrz Karpia 2017 (nagroda publiczności) odbędzie się 30 listo-
pada 2017 r. 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” PARTNERZY WYDARZENIA: 

Mistrz Karpia 2017

Profesjonalne jury, pięknie podane i wyszukane dania z ryb, powstałe na bazie pro-
duktów regionalnych z Doliny Baryczy, w którym głównym bohaterem niezmiennie 
jest karp –  to ukłon wobec tradycji i zaproszenie restauracji do kultywowania jej 
i kreowania nowości w swoim menu. Mistrz Karpia 2017 odbędzie się w dwóch od-
słonach: 

Mistrz Karpia 2017 – Nagroda jury, czyli profesjonalny konkurs dla restauratorów 
z Doliny Baryczy 

Ten organizowany od 2007 roku konkurs jest dorocznym świętem, a jednocześnie 
uhonorowaniem ciężkiej pracy szefów kuchni lokalnych restauracji. Ocenie profesjo-
nalnego jury poddawane są potrawy wybrane jako najsmaczniejsze przez uczestni-
ków kolacji Ryba do syta! Szefowie kuchni mogą też zgłosić inne potrawy – w kate-
gorii Nowość w menu. 

Spotkanie z komisją jest nie lada wyzwaniem, bo ocenie poddawany jest nie tylko 
smak czy użyte składniki, ale również umiejętność opowiedzenia o potrawie i jej wy-
szukane podanie. Dla restauratorów to wyjątkowa okazja do wysłuchania zarówno 
pochwał, jak i uwag, pomocnych w tym, by doskonalić warsztat kulinarny i wpro-
wadzać nowości w menu lokalnych restauracji. Mistrz Karpia 2017 (professjonal) 
odbędzie się 20 listopada 2017 r. 

35
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W MILICZU

70 lat 
Banku Spółdzielczego w Miliczu
1947–2017

Silni tradycją – otwarci na nowoczesność 

www.bsmilicz.com.pl
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Nadleśnictwo Milicz

ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz
tel. +48 71 380 93 01

www.milicz.wroclaw.lasy.gov.pl
e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Dom Drzewa

 Wałkowa 5, 56-300 Milicz
tel. + 48 515 186 324 



Dla mieszkańca

Dla turysty

Dla instytucji

Kupując produkty ze Sklepu, wspierasz systemowe rozwiązania dla obszaru: 
Program „Edukacja dla Doliny Baryczy”, Dolina Baryczy POLECA, DNI Karpia.

Sklep prowadzi: Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”
Możliwość odbioru produktów w siedzibie Stowarzyszenia, pl. ks. E. Waresiaka 7, Milicz.

Ponad 100

produktów!

Teraz również możliwość 
ODEBRANIA nagrody Dni Karpia 2017 

w sklep.barycz.pl

BOGATA OFERTA

gier edykacyjnych, publikacji, map i pamiątek
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