
DATA WYDARZENIE GMINA ORGANIZATOR Dodatkowe ATRAKCJE

Od lipca do września Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w cyklu imprez organizowanych przez 
restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz samorządy z terenu siedmiu gmin należących do Stowarzysze-
nia.  Każda z proponowanych imprez ma swoją indywidualną formułę i oprawę, a elementem łączącym są smakowite dania 
ze śliwkami serwowane przez organizatorów na setki sposobów. Każdy, kto w okresie lipiec-wrzesień 2010 zechce odwie-
dzić nasz obszar, może nie tylko wziąć udział w „śliwkowych wydarzeniach” i smakować śliwek do woli, ale również otrzy-
mać  wiele upominków do zamówionych śliwkowych dań.  
Gminy znajdujące się na Śliwkowym Szlaku mają do zaoferowania liczne atrakcje, które, oprócz wspomnianych potraw 
śliwkowych, urozmaicą każdy wakacyjny pobyt. Prezentowany kalendarz z pewnością pozwoli tak zaplanować letni czas, 
by choć na dzień, dwa, a może i dłużej udać się na Śliwkowy Szlak. Zapewniamy, że warto!

Gmina Łososina Dolna
www.lososina.pl

Gmina Czchów
www.czchow.pl

Gmina Gnojnik
www.gnojnik.pl

Gmina Gródek nad Dunajcem
www.grodek.sacz.pl

Gmina Iwkowa
www.iwkowa.pl

Gmina Laskowa
www.laskowa.pl

Gmina Lipnica Murowana
www.lipnicamurowana.pl

Prawdziwej śliwki kulinarne doznania w „Ułanie” 
do spróbowania: w stałym menu bogaty wybór dań 
ze śliwkami, m.in. kluski z węgierką w polewie maślanej

ŚLIWKOWE INSPIRACJE – na pyszne dania ze śliwkami 
zaprasza Zajazd „Laskowianka”

„Pstrągi przy Młynie” serdecznie zapraszają na placek 
ze śliwką oraz „polewkę” (kompot z suszu) 

Rodzinna Śliwka – piknik: konkursy i zabawy związane 
ze śliwką

Kulinarnie i zdrowotnie - „Znakomita śliwka” – konkursy 
wiedzy i kulinarny podczas Święta Kultury „Z Tradycją 
w nowoczesność”

Restauracja „UŁAN”
Lipnica Murowana 41, tel. 14 685 22 49 

www.restauracja-ulan.pl

Zajazd „Laskowianka”
Laskowa 717, tel. 18 333 30 63

www.laskowianka.pl

„Pstrągi przy Młynie”
Żmiąca 41, tel. 18 333 40 74

www.stawy-zmiaca.pl
 

Koło Gospodyń Wiejskich 
Dom Strażaka w Tęgoborzu

tel. 18 444 90 09

MOKSiR w Czchowie 
Czchów Rynek 12, tel. 14 684 31 88

e-mail: moksir@czchow.pl

 

sierpień-wrzesień LIPNICA
MUROWANA Upominki śliwkowe

Upominki śliwkowe

Upominki śliwkowe +
przy zakupie pstrąga smażonego

„polewka” gratis

Upominki śliwkowe +
degustacja potraw ze śliwką

Upominki śliwkowe +
degustacje potraw i wypieków

regionalnych gratis

LASKOWA

LASKOWA

ŁOSOSINA
DOLNA

CZCHÓW

18 lipca

24-25 lipca 

każdy czwartek
sierpnia i września

każdy wtorek,
środa i czwartek

sierpnia i września

www.nasliwkowymszlaku.pl



DATA WYDARZENIE GMINA ORGANIZATOR Dodatkowe ATRAKCJE

„Na śliwkowym szlaku-przystanek Rożnów” - festyn 
z konkursami tematycznymi 

Dni Ziemi Lipnickiej: smak śliwek w Lipnicy – święto 
gminy połączone z prezentacją kuchni tradycyjnej w wy- 
konaniu kół gospodyń wiejskich. 

Festiwal Śliwki, Miodu i Sera: teatr, kabaret, muzyka 
i dobre jedzenie

Dożynki Gminne w Biesiadkach, w programie m.in. 
konkurs na najlepszą potrawę ze śliwek oraz konkurs 
„Zgadnij jaka to potrawa ?”

Marzenia Podniebienia - tygodniowe serwowanie
pierogów ze śliwkami i innych śliwkowych specjałów

„Śliwkowy tydzień nad Jeziorem Rożnowskim”:  
śliwkowe menu baru, konkursy i zabawy związane ze 
śliwką oraz wykład: „Walory zdrowotne i odżywcze śliw”

Dni z Dziczyzną i Śliwkami zakończone I Festiwalem 
Kulinarnym Potraw z Dziczyzny (5 września) w menu 
m.in. dziczyzna ze śliwkami. 

Weekendowe Frykasy Śliwkowe: serwujemy potrawy 
ze śliwkami na różne sposoby

Od ziarenka do wiejskiego rarytasu – tygodniowe 
menu śliwkowe zakończone plenerowym smażeniem 
powideł oraz pokazem wypieku chleba (11 września)

XI Święto Suszonej Śliwki zapraszamy na konkursy 
sportowe ze śliwką w tle oraz konkurs kulinarny 
„Na najlepszą potrawę ze śliwką”

„Śliwkowy przysmak w Gospodzie Pod Kamieniem” 
tygodniowe serwowanie knedli ze śliwkami

W Tęgoborzu kuchnia zdrowa, a szczególnie ta „śliwko-
wa”, naleśniki, knedle oraz schab - spróbuj a na pewno 
będziesz rad!

Gminny Ośrodek Kultury 
w Gródku nad Dunajcem

tel. 18 440 15 27, gok-grodek@wp.pl

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 
Rynek 74, tel. 14 68 52 108

kulturalipnica@wp.pl

GOKSiT w Laskowej 
wraz z Urzędem Gminy w Laskowej 

tel. 18 330 02 10

Centrum Kultury w Gnojniku 
Gnojnik 401

tel./fax 14 686 96 90

Restauracja „BEN-ZIN”
Łososina Dolna 250, tel. 18 444 02 11

Bar Zorba 
Gródek nad Dunajcem Centrum

tel. 889 158 367

Zajazd Zagłoba
Jurków 281

tel. 14 684 21 10

Zajazd Restauracja „ZYGA” 
Iwkowa 575, tel. 14 684 44 72

www.zajazdzyga.rix.pl

Bacówka „Biały Jeleń”
Iwkowa 586, tel. 14 684 44 40

www.bacowka.com.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej
Iwkowa 468

tel. 14 6844307, gokiwkowa@op.pl

Gospoda „Pod Kamieniem”
Lipnica Górna 304

tel. 14 685 24 80, www.hotel-lipnica.pl

Hotel ** Litwiński
Tęgoborze 336, tel. 18 444 90 25                     

www.hotel-litwinski.pl

25 lipca GRÓDEK
NAD DUNAJCEM

GRÓDEK
NAD DUNAJCEM

Upominki śliwkowe

31 lipca - 1 sierpnia LIPNICA
MUROWANA

Upominki śliwkowe +
degustacje potraw

i wypieków regionalnych gratis

Upominki śliwkowe +
degustacja potraw

ze śliwką gratis

7-8 sierpnia LASKOWA
Upominki śliwkowe +

degustacja potraw
regionalnych gratis

16-22 sierpnia

21-29 sierpnia

IWKOWA
Upominki śliwkowe +

degustacja wiejskiego chleba,
masła i powidła gratis

4-11 września

IWKOWA
Upominki śliwkowe +

degustacja potraw i produktów
regionalnych gratis

12 września

LIPNICA
MUROWANA 

Upominki śliwkowe +
przy zakupie knedli

kompot gratis
13-19 września

ŁOSOSINA
DOLNA

Upominki śliwkowe +
kompot gratis

18-25 września

IWKOWA
Upominki śliwkowe +
do wybranego menu

nalewka śliwkowa gratis

3-5 września
9-12 września

CZCHÓW30 sierpnia - 5 września

ŁOSOSINA
DOLNA

Upominki śliwkowe +
przy zakupie śliwkowych dań

niespodzianka gratis

15 sierpnia GNOJNIK
Upominki śliwkowe +

degustacja potraw
regionalnych gratis

Upominki śliwkowe +
5 września darmowa

degustacja bigosu z dziczyzny
z dodatkiem suszonych śliwek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja 
opracowana przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” i współ�nansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 
na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


