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Dni Karpia 2011 w Dolinie Baryczy 
W roku 2011 świętujemy już po raz szósty. Pierwsza edycja była skromna – zorganizowa-
liśmy wówczas jedynie rajd rowerowy nad stawy, obserwacje ptaków, edukacyjne odłowy 
i imprezę plenerową z karpiem w roli głównej. Naszym celem było przybliżeniu mieszkań-
com i turystom tradycyjnej gospodarki rybackiej regionu, rozbudzenia miłości do przyrody 
i zwiększenia spożycia lokalnych ryb, co pomogłoby wspierać gospodarstwa rybackie oraz 
uatrakcyjnić ofertę miejscowej gastronomii o potrawy z lokalnej kuchni. Dni Karpia trwały 
wtedy niecały miesiąc. Sam pomysł na imprezy regionalne jednak bardzo się wszystkim 
spodobał i od tego czasu co roku świętujemy całe 2 miesiące, co weekend zapraszając do 
skorzystania z innej oferty: imprezy plenerowe nad stawami, widowiska historyczne, pikni-
ki i festyny połączone z odłowami, przegląd kulturalny, konkurs kulinarny, rajdy rowerowe 
i gonitwy konne, wycieczki z ornitologiem i imprezy edukacyjne, podczas których nigdy nie 
brakuje smacznego karpia w wielu postaciach oraz innych ryb słodkowodnych, produktów 
lokalnych wyróżnionych Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, muzyki na ludową nutę a prze-
de wszystkim miłej atmosfery i dobrej zabawy a wszystko to...blisko przyrody. 

W tym roku świętujemy od 3 września do 31 października. Serdecznie zapraszamy na 
Dni Karpia 2011 w Dolinie Baryczy! Szczegółowe informacje o programie 

i poszczególnych wydarzeniach na www.dnikarpia.barycz.pl 

Promocja wydarzeń Dni Karpia 2011 finansowana jest przez Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo dla Doliny Ba-
ryczy” w ramach środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach środka 4.1. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy ryba-
ckiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”.

Patronat honorowy Patronat medialny 

Marszałek 
Województwa 
Wielkopolskiego

www.glosmilicza.pl 

www.tygodnikmilicki.pl 

www.kurierostrowski.pl

www.tvp.pl/wroclaw

www.tvproart.pl



Miejscowy Karp 
Hodowla karpia w Dolinie Baryczy zapoczątkowana została w średniowieczu przez 
zakon cystersów. W ciągu stuleci tradycja ta była kontynuowana przez kolejnych 
władców tych ziem: Kurzbachów, Maltzanów, Hatzfeldów, Hochbergów, Reichenba-
chów i Radziwiłłów. Przed II wojną światową karp królował na stołach mieszczan we 
Wrocławiu i Berlinie. Obecnie karp milicki jest ulubioną rybą na świątecznych stołach 
Dolnoślązaków. Ryba ta zawdzięcza swą sławę tradycyjnemu, naturalnemu chowowi 
w największych w Europie stawach, wyróżniających się bardzo wysoką różnorod-
nością przyrodniczą. Przypadające na przełom września i października Dni Karpia 
związane są z okresem wytężonej pracy rybaków podczas odłowów karpia. Jest to 
niezwykła okazja dla mieszkańców i gości imprez do zapoznania się z tradycyjnymi 
metodami hodowli karpia. Zaś dla ptactwa swoista uczta, przyciągająca ściągająca nad 
stawy rzesze rzadkich ptaków i podążających ich śladem ornitologów. 

Ze względu na szeroką dostępność karpia w Dolinie Baryczy 
w sposób naturalny jest on stałym składnikiem lokalnej 
kuchni. Spożywany był i jest nie tylko w okresie Bożego 
Narodzenia, choć wówczas cieszy się największym zain-
teresowaniem. W dawnych czasach podstawową potrawą 
z tej ryby był karp pieczony w ognisku lub na kracie, z do-
datkiem dużej ilości cebuli. Znany i pożądany dawniej i dziś, 
choć niestety mało dostępny ze względu na długi i pracochłon-
ny proces wytwarzania, jest karp wędzony. W Dolinie Baryczy 
popularne są również zupa z karpia, karp smażony z cebulą lub 
podawany w warzywach i faszerowany. W wielkopolskiej części 
naszego Partnerstwa, o nieco odmiennych niż dolnośląskie tra-
dycjach kulinarnych, podaje się karpia w occie „na niebiesko” 
lub smażonego w zalewie octowej. 

Potrawy z karpia

Zapraszamy Państwa do kosztowania potraw z karpia 
i innych ryb słodkowodnych w ramach oferty restauracji, gospodarstw  

agroturystycznych i łowisk. Informacje o ofercie na www.smacznykarp.barycz.pl 



4.09.2011 (niedziela) III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy i Piknik Rybny
  miejsce: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Przygodzicach, godz. 14.00–24.00 
  Przegląd pieśni i tańca Wielkopolski i Dolnego Śląska, pokaz tańców ludowych i obrzędu dożynkowego, 

muzyka i śpiewy ludowe, sprzedaż i degustacje produktów lokalnych z Doliny Baryczy oraz dań rybnych.
  Organizator: Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, informacja: Zenon Walczak, tel. 602 71 35 79, 

Robert Kaczmarek, tel. 509 17 82 58

10–11.09.2011 (sobota, niedziela) Święto Karpia Milickiego 
  miejsce: lotnisko przy ulicy Trzebnickiej, początek w sobotę i niedzielę o 14.00 
  Zapraszamy na dwudniową biesiadę rybną: gotowanie zupy rybnej, sprzedaż karpia przez lokalnych restau-

ratorów, przyrządzonego na różne sposoby, pokaz kulinarny przygotowany przez profesjonalnego kucharza 
– Roberta Sowę; jarmark produktów lokalnych, występy zespołów lokalnych oraz gwiazd: Happysad, Gienek 
LoskaBand, Sidney Pollack

  Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Miliczu, informacja: Aleksandra Wencek, tel. 71 383 06 45; Al.- PrEvent 
Sp. z o.o., biuro@al-catering.pl; tel. 71 341 04 34

17.09.2011 (sobota) „Do ostatniego karpia IV” – rajd rowerowy i festyn 
  miejsce: zawody wędkarskie: 10.00 – staw w parku w Cieszkowie, festyn: 16.00 – boisko sportowe w Ciesz-

kowie
  I część obchodów: od godz. 10.00 zawody wędkarskie o „Puchar Karpia Cieszkowskiego” – staw w Parku 

w Cieszkowie, od godz. 13.00 – rajd rowerowy oraz pieszy (Nordic Walking) po atrakcjach gminy Cieszków 
– początek przy GCK w Cieszkowie (zapisy w Gminnym Centrum Kultury w Cieszkowie). Na zakończenie 
rajdu ognisko z atrakcjami na terenie parku we wsi Góry. 

  II część obchodów od godz. 16.00 na stadionie sportowym w Cieszkowie: program artystyczno – rozrywkowy 
dla dzieci i młodzieży, występ zespołu muzycznego „Sul-Jazz-Band”, – zabawa taneczna przy muzyce zespo-
łu Piotra Kuśnierza z Milicza.

  Organizatorzy: Gmina Cieszków, Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Cieszkowskiej, informacja: Rafał Ozga, tel. 516 14 82 87, Tomasz Wojciech, tel. 607 61 14 64

17.09.2011 (sobota) „Taaaka Ryba” – rodzinny festyn rekreacyjny
  miejsce: kąpielisko miejskie przy ul. Długiej w Twardogórze
  Rodzinna impreza plenerowa z wieloma atrakcjami. W programie w godz. 8.00–14.00 spławikowe zawody 

wędkarskie na zbiorniku rekreacyjnym przy ul. Długiej. Zawody odbywają się w następujących kategoriach 
wiekowych: dzieci 8–12 lat, juniorzy 13–17 lat i seniorzy. O godz. 15.00 uroczyste otwarcie imprezy i wrę-
czenie nagród w konkursie wędkarskim. Koncerty zespołów muzycznych (Twardogórska Orkiestra Dęta, 
Grabowianie, Impuls, Rudera). Gwiazda wieczoru kapela country Grupa Rogala. Ponadto blok sportowo – 
rekreacyjny, atrakcje dla dzieci i jarmark ekologiczny.

  Organizator: Gmina Twardogóra, współorganizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 
informacja: Jan Świerad, tel. 71 315 99 10

18.09.2011 (niedziela) I Żmigrodzki Festiwal Karpia 
  miejsce: Ruda Żmigrodzka, staw Krzysztof przy drodze powiatowej Żmigród–Ruda Żmigrodzka, 

godz.: 13.00–18.00
  Pokazy tradycyjnego odłowu ryb ze stawów, konkurs kulinarny pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, 

widowisko teatralne nt. gospodarki rybackiej w wykonaniu Teatru Miejskiego 48, koncert szant „Szanty na 
stawach”, prezentacje i sprzedaż produktów lokalnych z Doliny Baryczy. 

  Organizatorzy: Urząd Miejski w Żmigrodzie, Zespół Placówek Kultury, Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmi-
grodzka”, informacja: Małgorzata Kosińska, Andrzej Krzywda, Jerzy Lewandowski, tel. 71 385 30 57 w. 26, 
Jan Krzysztof Raftowicz, tel. 601 73 35 59

Program imprez – wrzesień 2011
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17–18.09.2011 (sobota, niedziela) Dni Doliny Baryczy 
  miejsce: C.H „Marino”, Wrocław, sobota godz. 9.00–21.00, niedziela godz. 10.00–21.00
  Promocja producentów i usługodawców z Doliny Baryczy w C.H „Marino” we Wrocławiu, Stoiska producentów 

i usługodawców certyfikowanych w ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca”, promocja karpia z Doliny Baryczy.
  Organizatorzy: CETS Krośnice, Fundacja Doliny Baryczy, informacja: Iwona Grobelna, tel. 693 10 46 70 

25.09.2011 (niedziela) „Hubertowiny – Galopem po karpia”
  miejsce: boisko w Przygodziczkach, godz. 13.00–24.00 
  Pogoń za lisem, hipiczny wielobój sprawnościowy, wielki wyścig „Galopem po Karpia”, Występy kapeli i za-

bawa taneczna do północy. W trakcie imprezy sprzedaż produktów lokalnych, stoiska z jadłem z Doliny 
Baryczy, jazda wierzchem. 

  Organizator/informacja: Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle”, 
Jerzy Kątny, tel. 600 89 70 36

25.09.2011 (niedziela) Zawody wędkarskie o puchar „Złotego Karpia” 
  miejsce: staw „Glinianka” w Przygodzicach, godziny rozgrywania zawodów od 9.00 do 12.00. Całość 

imprezy od godz. 8.30 do 13.30.
  Otwarta impreza wędkarska o puchar „Złotego Karpia” w Przygodzicach na zakończenie sezonu wędkarskie-

go w gminie Przygodzice. Zawody dla wszystkich chętnych, są jednak ograniczenia w ilości miejscówek na 
łowisku. Zapisy: Chata Regionalna w Przygodzicach, tel. 625 927 722, wew. 141

  Organizatorzy: Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach i Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Przygodzic, informacja: Edmund Radziszewski, Robert Kaczmarek, Czesław Grzeszczyk, 
tel. 62 592 77 22, w. 141

25.09.2011 (niedziela) Obserwacje ptaków – ptasi raj w Rudzie Milickiej 
  miejsce: Ruda Milicka, chata edukacyjna k. Gajówki, godz.: 16.00–19.00 
  Obserwacje ptaków połączone z rajdem rowerowym po stawach milickich - dla mieszkańców regionu i tu-

rystów (rowery we własnym zakresie) – w ramach projektu „Ruda Milicka Ptasi Raj” ze środków 
Fundacji Wspomagania Wsi. Dzieci i młodzież wyłącznie pod opieką dorosłych. Ilość miejsc ogra-
niczona, chętnych prosimy o zgłaszanie udziału w terminie do 20 września w Centrum Informacji 
Turystycznej, tel./fax 71 383 00 35, e-mail: it@milicz.pl 

  Organizator: Fundacja Doliny Baryczy, informacja: Zofia Pietryka, tel. 606 31 61 28 lub 698 46 95 74

28.09.2011 (środa) „Spotkania z przyrodą”  
– rajd rowerowy połączony z obserwacją ptaków 

  miejsce: Ruda Milicka, chata edukacyjna k. Gajówki, godz.: 10.00–13.00 
  Warsztaty przyrodnicze połączone z rajdem rowerowym dla młodzieży ze szkół regionu Doliny Baryczy; 

w programie prelekcje specjalistów na temat sztuki obserwacji ptaków, zajęcia terenowe z praktycznym roz-
poznawaniem ptaków i innych zwierząt oraz roślin. Organizatorzy będą wysyłać do szkół zaproszenia z for-
mularzem zgłoszeniowym.

  Organizator: Fundacja Doliny Baryczy, informacja: Zofia Pietryka, tel. 606 31 61 28 lub 698 46 95 74

www.dnikarpia.barycz.pl 
www.smacznykarp.barycz.pl 



4.09 (nd) III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy 
i Piknik Rybny, Przygodzice
10–11.09 (sob, nd) Święto Karpia Milickiego, Milicz 
17.09 (sob) „Do ostatniego karpia IV” 
– rajd rowerowy i festyn, Cieszków 
17.09 (sob) „Taaka Ryba” – rodzinny festyn 
rekreacyjny, Twardogóra 
18.09 (nd) I Żmigrodzki Festiwal Karpia, 
Ruda Żmigrodzka 

17–18.09 (sob, nd) Dni Doliny Baryczy, Wrocław
25.09 (nd) „Hubertowiny – Galopem po karpia”, 
Przygodziczki 
25.09 (nd) Zawody wędkarskie o puchar 
„Złotego Karpia", Przygodzice 
25.09 (nd) Obserwacje ptaków – ptasi raj 
w Rudzie Milickiej, Ruda Milicka 
28.09 (śr) Spotkania z przyrodą – rajd rowerowy 
połączony z obserwacją ptaków, Ruda Milicka 
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1.10 (sob)                      i Piknik Ptasi, Ostoja k. Milicza
05.10 (czw) Dzień karpia na targach Gastro Hotel, 
Wrocław 
07.10 (pt) „Ryba do Syta”, „Głowaczówka”, 
Ruda Sułowska 
08.10 (sob) STAWY MILICKIE SA 
„Baw się i wypoczywaj”, Ruda Sułowska 
15.10 (sob) Obserwacje ptaków, Ruda Milicka 
17–21 .10.2011 (data zależna od terminu odłowów) 
Dzień Otwarty Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
w Krośnicach oraz Stawów Milickich S.A, Krośnice

19.10 (śr) Seminarium i warsztaty 
„NATURA się opłaca”, Ruda Żmigrodzka
21.10 (pt) „Ryba do Syta”, 
Zajazd „Górecznik Wigwam”, Przygodzice 
26.10 (śr) Regionalny Konkurs Wiedzy 
o Dolinie Baryczy – edycja XV, Milicz 
26.10 (śr) Konkurs Kulinarny dla restauracji 
Mistrz Karpia 2011, Przygodzice, Zajazd 
„Górecznik Wigwam”
28.10 (pt) Konferencja podsumowująca Dni Karpia 
2011, Antonin
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1.10.2011 (sobota)                 i Piknik Ptasi 
  miejsce: Ostoja pod Miliczem, godz. 13.00, piknik ptasi od godz. 15.00
  Festyn dla rodzin z małymi dziećmi, młodzieży, osób starszych, rowerzystów, koniarzy, turystów pieszych. Pod-

czas „Odłowów” tradycyjnie już pokazy odławiania ryb ze stawów, sortowania, sprzedaż żywej ryby i potraw 
z karpia, jarmark produktów lokalnych spod Znaku „Dolina Baryczy Poleca”. Ponadto gry, zabawy i konkursy. 
W godz. 15.00 – 19.00 – „Piknik ptasi”– gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych dotyczące ptaków oraz przy-
rody Doliny Baryczy, przygotowane przez młodzieżowych wolontariuszy oraz animatorów przyrodniczych 
w ramach projektu „Bliżej natury” i „Rozwiń skrzydła – Bird Watching w Dolinie Baryczy”. Dobra zabawa 
w miłej atmosferze w otoczeniu stawów, lasów i stada półdziko żyjących koników polskich. 

  Organizatorzy: Gospodarstwo Rybackie „Milicz”, „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Fundacja Doliny Bary-
czy, informacja: Aleksander Kowalski, tel. 603 38 89 29, Inga Demianiuk-Ozga, tel. 509 20 33 85, Zofia Pietryka, 
tel. 606 31 61 28 lub 698 46 95 74 (Piknik Ptasi)

05.10.2011 (czwartek) Dzień karpia na targach Gastro Hotel we Wrocławiu 
  miejsce: Wrocław, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Mickiewicza
  Karp milicki bohaterem targów Gastro Hotel: konkurs kulinarny z karpiem w roli głównej, stoisko z potrawami 

z produktów objętych znakiem „Dolina Baryczy Poleca”. Partnerem pokazu jest Dolnośląski Oddział Agencji 
Rynku Rolnego w ramach programu promocji produktów tradycyjnych oraz Dolnośląska Loża Kulinarna. 

  Organizatorzy: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Dolnośląska Loża Kulinarna, informacja: Inga Ozga, 
tel. 509 20 33 85, Marta Kamińska, tel. 503 74 03 44

07.10.2011 (piątek) „Ryba do Syta” 
  miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „Głowaczówka”, Ruda Sułowska 11A, godz.: 18.00 – 20.00
  Obiadokolacja z rybą w jadłospisie. Gospodarstwo oferuje potrawy przyrządzone z miejscowych ryb słodko-

wodnych wyhodowanych przez gospodarstwo rybackie Stawy Milickie S.A., z dodatkami i sałatkami. Specjal-
nością gospodarstwa są następujące potrawy: karp smażony z cebulą, karp z grilla, sum smażony w panierce, 
zupa rybna. Zapraszamy gości na smaczne i zdrowe dania rybne w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy oraz 
przez cały rok. 

  Kolacja poprzedza imprezę w dniu 8 października 2011, organizowaną przez Stawy Milickie S.A. – „Baw się 
i wypoczywaj”; ilość miejsc na kolację ograniczona. Możliwość skorzystania z noclegów (18 miejsc). Informacje, 
rezerwacja, sprzedaż biletów: tel. 693 90 56 67, 71 383 41 36. 

  Organizator: Gospodarstwo Agroturystyczne „Głowaczówka”, informacja: Janina Głowacz, tel. 693 90 56 67, 
71 383 41 36

08.10.2011 (sobota) STAWY MILICKIE S.A. – „Baw się i wypoczywaj” 
  miejsce: Ruda Sułowska, łowisko wędkarskie i boisko sportowe, godz.: 14.00 – 20.00
  Karp milicki – naturalnie dobra ryba. Zapraszamy na przygodę rybacką, wędkarską oraz kulinarną z karpiem 

milickim oraz cudem natury „Stawy Milickie”. Imprezą towarzyszącą w ramach Mistrza Karpia 2011 będą 
warsztaty kulinarne dla restauratorów z Doliny Baryczy z przyrządzania potraw z karpia. Zajęcia prowadzi 
doświadczony Mistrz Kuchni jednej z wrocławskich restauracji ze stowarzyszenia Dolnośląska Loża Kulinarna. 
Partnerem pokazu jest Dolnośląski Oddział Agencji Rynku Rolnego w ramach programu promocji produktów 
tradycyjnych.

  Organizatorzy: Stawy Milickie S.A., „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Dolnośląska Loża Kulinarna, in-
formacja: Emilia Szczęsna, tel. 728 418 801, www.stawymilickie.pl , Inga Ozga, tel. 509 20 33 85, Marta 
Kamińska, tel. 503 74 03 44

15.10.2011 (sobota) Obserwacje ptaków 
  miejsce: Ruda Milicka, chata edukacyjna przy Gajówce, godz.: 10.00 – 13.00. 
  Prelekcja ornitologa i spacer z praktyczną nauką rozpoznawania ptaków oraz gry i zabawy edukacyjne dla 

najmłodszych. Koszt uczestnictwa 10 zł od osoby dorosłej, 2 zł dzieci i młodzież ucząca się. Ilość miejsc ograni-
czona. Chętnych prosimy o zgłaszanie udziału w terminie najpóźniej do 10 października w Centrum Informacji 
Turystycznej w Miliczu, tel./fax 71 38 30 035, e-mail: it@milicz.pl. 

  Organizator: Fundacja Doliny Baryczy, informacja: Zofia Pietryka, tel. 606 31 61 28 lub 698 46 95 74

Program imprez – październik 2011
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17–21.10.2011 (data zależna od terminu odłowów) Dzień Otwarty Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej w Krośnicach oraz „Stawów Milickich” S.A 

  miejsce: CETS Krośnice, ul Sanatoryjna 19 Krośnice od godz. 9.00
  Dzień otwarty oraz promocja oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, zajęcia i warsztaty, obserwa-

cje ptaków. Dzięki gościnności „Stawy Milickie” S.A możliwość odkrycia tajemnic hodowli karpia oraz podej-
rzenia odłowów. Do udziału zapraszamy grupy zorganizowane uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Doliny Baryczy. Ilość grup ograniczona. Chętnych prosimy o zgłaszanie udziału w terminie najpóźniej do 10 
października w CETS Krośnice tel. 48 71 384 60 40, fax: 71 384 60 44, e-mail: info@cets.com.pl

  Organizator: CETS Krośnice, „Stawy Milickie” S.A, informacja: Joanna Monastyrska, tel. 71 384 60 46, 
Ewelina Paździor, tel. 71 386 60 47, info@cets.com.pl

19.10.2011 (środa) Seminarium i warsztaty „NATURA się opłaca” 
  miejsce: Ruda Żmigrodzka 
  Seminarium ma na celu przybliżenie dobrych przykładów pogodzenia wymogów ochrony przyrody (też na 

obszarach Natura 2000) z gospodarką stawową oraz rozwojem turystyki. Wydarzenie skierowane jest do przed-
stawicieli administracji samorządowej, rybaków, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, lokalnych liderów etc. 
Wnioski z seminarium mają stanowić inspirację do realizowania podobnych działań w ramach wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Doliny Baryczy. Partnerem w organizacji seminarium jest Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

  Organizator: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, informacja: Inga Ozga, tel. 509 20 33 85

21.10.2011 (piątek) „Ryba do Syta” 
  miejsce: Przygodzice, Zajazd „Górecznik – Wigwam”, godz. 18.00
  Restauracja „Górecznik Wigwam” zaprasza na kolację „Ryba do syta”. Oferujemy szeroką gamę potraw przy-

rządzonych z miejscowych ryb słodkowodnych z dodatkami i sałatkami oraz degustację win. Cena wejściówki 
dla 2 osób wynosi 60 zł. Wejściówki można rezerwować pod numerem telefonu 602 266 093. Więcej informacji 
na www.gorecznik.pl

  Specjalnością lokalu są następujące potrawy z miejscowych ryb: karp soute, karp w sosie śmietanowym z kur-
kami (potrawa zdobyła I miejsce w konkursie kulinarnym „Mistrz Karpia 2009” w kategorii „potrawa z karpia 
na ciepło), oraz szeroki wybór dań z innych ryb słodkowodnych, tj. sum, szczupak i sandacz. Zapraszamy na 
smaczne i zdrowe dania rybne w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy oraz przez cały rok. 

  Organizator: Zajazd „Górecznik”, informacja/rezerwacja/sprzedaż biletów: Łukasz Kierzek, tel. 602 26 60 93

26.10.2011 (środa) Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – edycja XV 
  miejsce: Milicz, Milicki Ośrodek Kultury, godz. 10.00- 13.30
  Regionalny Konkurs wiedzy o Dolinie Baryczy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-

nazjalnych z regionu Doliny Baryczy. Konkurs dotyczy wiedzy o przyrodzie i historii regionu oraz umiejętności 
zaplanowania wycieczek po Dolinie Baryczy. Organizator we wrześniu wyśle do szkół zaproszenia do wzięcia 
udziału i regulamin konkursu.

  Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, informacja: Zofia Pietryka, 
tel. 606 31 61 28 lub 698 46 95 74

26.10.2011 (środa) Mistrz Karpia 2011
  miejsce: Przygodzice, Zajazd „Górecznik Wigwam”, godz. 14.00
  Piąta edycja zmagań kulinarnych restauratorów z Doliny Baryczy o miano Mistrza Karpia 2011, ocenianych 

m.in. przez mistrzów i znawców kuchni rybnej.
  Partnerem pokazu jest Dolnośląski Oddział Agencji Rynku Rolnego w ramach programu promocji produktów 

tradycyjnych oraz Dolnośląska Loża Kulinarna. 
  Organizator: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, informacja: Inga Ozga, tel. 509 20 33 85, Marta Kamińska, 

tel. 503 74 03 44

28.10.2011 (piątek) Konferencja podsumowująca Dni Karpia 2011
  miejsce: Antonin, Pałac Książąt Radziwiłłów , godz. 11.00–14.00
  Podsumowanie Dni Karpia 2011 z udziałem Patronów, Organizatorów i Sponsorów imprez, przedstawicieli 

samorządów, prezentacje, pokazy filmów i fotografii, wręczenie nagród i dyplomów w ramach konkursu Mistrz 
Karpia 2011, certyfikatów edycja 2011/2012 w ramach systemu „Dolina Baryczy Poleca” oraz okolicznościowych 
podziękowań. 

  Organizator: „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, informacja: Inga Ozga, tel. 509 20 33 85, Marta Kamińska, 
tel. 503 74 03 44
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Przez cały okres trwania Dni Karpia szczególnie zapraszamy do restauracji, które w swojej 
ofercie gastronomicznej mają pysznego karpia podawanego na wiele sposobów oraz potra-
wy z innych ryb słodkowodnych, wyhodowanych przez miejscowe gospodarstwa rybackie 
na stawach Doliny Baryczy, szczegółowe informacje na temat gospodarstw rybackich, ło-
wisk i restauracji na www.smacznykarp.barycz.pl

Zajazd „Górecznik”, Przygodzice, ul. Wrocławska 7, tel. 62 724 35 62, 602 26 60 93
biuro@gorecznik.pl www.gorecznik.pl 
Szczególnie polecamy: karp soute, karp w sosie śmietanowym z kurkami (potrawa 
zdobyła I miejsce w konkursie kulinarnym „Mistrz Karpia 2009” w kategorii „po-
trawa z karpia na ciepło), oraz szeroki wybór dań z innych ryb słodkowodnych, tj. 
sum, szczupak i sandacz. Restauracja jest zwycięzcą konkursu kulinarnego „Mistrza 
Karpia 2009” oraz gospodarzem „Mistrza Karpia 2011” (pkt. 18). Restauracja zaprasza 
również w dn. 21 października br. na godz. 18.00 na kolację „ryba do syta”. Szczegóły 
w programie wydarzeń (pkt. 16). 

Restauracja „W Starym Młynie”, Niesułowice 25 k. Milicza, 
tel.: 71 383 32 31, 503 141 457 restauracja@starymlyn.com.pl www.stary-mlyn.com.pl 
Szczególnie polecamy: karp smażony, karp duszony w grzybach, zupa krem z karpia. 
Restauracja nagrodzona w konkursie kulinarnym „Mistrz Karpia” 2007, 2008, 2010 
oraz wyróżniona Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”. Noclegi.

Restauracja Relax, Milicz, Ośrodek Karłów, ul. Poprzeczna 13, tel. 71 384 23 92, 
relaxmilicz@interia.pl 
Szczególnie polecamy: karp smażony soute, karp w galarecie, karp faszerowany, 
zupa z karpia. Restauracja nagrodzona w konkursie kulinarnym „Mistrz Karpia” 
2007, 2008 i 2009.

Restauracja „Nasza Karczma”, Milicz, ul. Mickiewicza 16, tel. 509 840 193 
Szczególnie polecamy: karp smażony, karp wędzony. 

Restauracja „Pałacowa”, Milicz ul. Piłsudskiego 5, tel. 71 383 02 03, 509 29 24 14
palacowa@reges.pl 
Szczególnie polecamy: karp smażony z cebulą, karp z warzywami, karp faszerowany 
na zamówienie (danie nagrodzone w konkursie „Mistrz Karpia 2010”), sum w sosie 
holenderskim oraz pstrąg z masłem czosnkowym. Restauracja wyróżniona znakiem 
„Dolina Baryczy Poleca”. Noclegi. 

Kawiarnia Parkowa, Milicz, ul. Piłsudskiego 2, tel. 71 384 12 81, 691 828 222, 
admoczulska@wp.pl 
Szczególnie polecamy: karp milicki smażony z warzywami; karp milicki smażony; 
karp wędzony; na indywidualne zamówienie – karp faszerowany i zapiekanka rybna 
z warzywami, pstrąg smażony. Lokal nagrodzony w konkursie „Mistrz Karpia 2008”, 
„Mistrz Karpia 2009”, „Mistrz Karpia 2010”. Lokal wyróżniony znakiem „Dolina 
Baryczy Poleca”.

Smaczny karp – oferta restauratorów 
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Restauracja „Nasza Karczma”, Miłochowice 28a k. Milicza, tel. 519 59 62 56
Szczególnie polecamy: karp smażony, karp wędzony, szczupak, lin w kapuście  
(danie nagrodzone w konkursie „Mistrz Karpia w 2010”). 

Restauracja „Zagroda Grabownica”, Grabownica 42a k. Krośnic, tel. 71 384 55 02, 
508 134 010, zagrodagrabownica@gmail.com, www.zagrodagrabownica.pl 
Szczególnie polecamy: karp smażony z warzywami (po milicku), zupa z karpia z chil-
li, amur smażony lub tołpyga smażona soute. Noclegi. 

Bar „Kacper” Ryszard Auguścik, Sułów, ul. Leśna, (teren campingu), tel. 606 856 388, 
604 123 602; czynne do końca września. 
Szczególnie polecamy: karp smażony z cebulą, karp nadziewany z pieczarkami, karp 
w sosie kurkowym, sandacz w cieście, pstrąg z masłem ziołowym.

Smażalnia Ryb „U Bartka”, Średzina, tel. 504 192 870, 694 817 705 czynne codziennie 
od 13.00 do 21.00. 
Szczególnie polecamy: karp smażony z cebulą, karp wędzony, amur cebulką, ponadto 
w ofercie sandacz, pstrąg i inne ryby. 

Oferujemy również możliwość zakupu gotowych potraw: 
„Smakowita Wieś” Catering – Renata Jaworska, Sławoszowice, Szosowa 2, 
tel. 662 018 620, smakowita-wies@wp.pl 
Szczególnie polecamy: karp wędzony, karp faszerowany, rolada z suma warzywami 
nadziewana (laureat Perły 2010, najlepsza potrawa regionalna w konkursie „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz „Mistrz Karpia 2010” w kategorii 
potrawa niespodzianka z ryb słodkowodnych). Usługodawca wyróżniony Znakiem 
„Dolina Baryczy Poleca”. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Głowaczówka”, Ruda Sułowska 11A, tel. 71 384 41 36, 
Szczególnie polecamy: karp smażony z cebulą, karp z grilla, sum smażony w panierce. 
Gospodarstwo agroturystyczne jest organizatorem wydarzenia „Ryba do syta” (kolacja 
z rybą w jadłospisie) w dn. 7 października. Szczegóły w programie wydarzeń (pkt. 12). 
Polecamy: karp i sum wędzony, rolada z suma (zakup możliwy po uprzednim
zamówieniu). Usługodawca wyróżniony Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”. 
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Ruda Sułowska – łowisko wędkarskie 
Adres: Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, tel: 71 384 73 53
Czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00–18.00. 
Punkt gastronomiczny czynny od wtorku do czwartku w godzinach 13.00–18.00 a od 
piątku do niedzieli w godzinach 10.00–18.00. Opłaty za wędkowanie: od poniedział-
ku do czwartku 5 zł, po godzinie 16.30 – 2,5 zł. Od piątku do niedzieli – 10 zł, po 
godzinie 16.30 – 5 zł. Opłata za osobę towarzyszącą na cały dzień wynosi 2 zł. Dodat-
kowe atrakcje: rowery (1 godzina – 4 zł, cały dzień – 20 zł, cały dzień w weekend – 26 
zł, na dobę – 35 zł), leżaki (pierwsze 4 godziny – 4 zł, cały dzień – 6 zł), dmuchany 
zamek (1 godzina – 1 zł). 
Cennik ryb (zł/kg): karp – 12 zł, amur – 8,40 zł, sum, szczupak, sandacz – 15,75 zł, okoń – 
12,60 zł, drobnica – 3,15 zł, karaś – 4,20 zł, jesiotr – 26,25 zł, lin - 10,50 zł. 

Krośnice – łowisko wędkarskie „Karpik” 
Adres: ul.Stawowa 1, 56-320 Krośnice, tel. 728 41 87 61
Czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00–15.00, od piątku do niedzieli 7.00 
– 18.00. Opłaty za wędkowanie: od poniedziałku do czwartku 5 zł, po godzinie 16.30 
– 2,5 zł, od piątku do niedzieli 10 zł, po godzinie 16.30 – 5 zł, opłata za osobę towarzy-
szącą na cały dzień 2 zł. 
Cennik ryb (zł/kg): karp – 12 zł, amur – 8,40 zł, sum, szczupak, sandacz – 15,75 zł, okoń – 
12,60 zł, drobnica – 3,15 zł, karaś – 4,20 zł, jesiotr – 26,25 zł, lin – 10,50 zł. 

Łowisko wędkarskie w Cieszkowie.
Adres: ul Krotoszyńska (zjazd z drogi 15), 56-330 Cieszków, tel: 71 384 82 21
Czynne w soboty i niedziele oraz święta w godz. 6.00–20.00. 
Opłaty za wędkowanie: 1 zł os./godz. Opłata za osobę towarzyszącą na cały dzień 
wynosi 2 zł. Dodatkowe atrakcje: wigwam do 50 os. – 10 zł/os. w cenie ognisko, wy-
najem taras wypoczynkowy na wodzie, rodzinny domek wędkarza od 30 zł/os. 
Cennik ryb (zł/kg): karp, amur, tołpyga – 10 zł, szczupak, lin– 14,00 zł, okoń – 12,00 zł, karaś 
– 6.00 zł. 

Oferta łowisk wędkarskich
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Łowisko wędkarskie „U Bartka”.
Adres: Średzina, 56-330 Cieszków, tel: 504 192 870, 694 817 705

Czynne w dni powszednie od 13.00 – do zmroku, w soboty i niedziele oraz święta od 
6.00 – do zmroku. 
Bez opłat za wędkowanie. Dodatkowe atrakcje: smażalnia ryb, 12 miejsc noclegowych 
30–35 zł/os., plac zabawa, boisko, ognisko, możliwość wypożyczenia rowerów 5 zł/h, 
cały dzień 20 zł. 
Cennik ryb (zł/kg): karp, lin, leszcz – 15 zł, amur – 18 zł, szczupak – 25 zł, drobnica – 10 zł. 

Łowisko Wędkarskie w Miłosławicach 
Adres: Miłosławice 11b, 56-300 Milicz, tel: 606 205 256
Czynne piątki, soboty, niedziele oraz święta od 6.00 do zmroku. 
Opłaty za wędkowanie 10 zł/os. za dzień, osoba towarzysząca 3 zł/dzień,. Dodatkowe 
atrakcje wigwam na 60 os., z grillem, ognisko, wynajem 150 zł/dzień. 
Cennik ryb (zł/kg): karp, lin, szczupak, sum, sandacz – 13 zł, karaś – 8 zł, pstrągi – 18 zł, 
jesiotr – 25 zł. 
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Zajazd „Górecznik”, Przygodzice

Restauracja „W Starym Młynie”, 
Niesułowice 

Restauracja Relax, Milicz

Restauracja „Nasza Karczma” Milicz

Restauracja „Pałacowa”, Milicz 

Kawiarnia Parkowa, Milicz

Restauracja „Nasza Karczma”, Miłochowice

Restauracja „Zagroda Grabownica”, 
Grabownica k/Krośnic
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Bar „Kacper” Ryszard Auguścik, Sułów

Smażalnia Ryb „u Bartka”, Średzina 

„Smakowita Wieś” Catering – Renata 
Jaworska, Sławoszowice 

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Głowaczówka”, Ruda Sułowska 

9

10

11

12

Ruda Sułowska – łowisko wędkarskie 

Krośnice – łowisko wędkarskie „Karpik”

Łowisko wędkarskie w Cieszkowie

Łowisko „u Bartka” Średzina 

Łowisko w Miłosławicach
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Program Dni Karpia 2011

www.nasza.barycz.pl
www.dnikarpia.barycz.pl 

www.smacznykarp.barycz.pl 
koordynator Dni Karpia 2011:
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel./faks 71 383 04 32, partnerstwo@nasza.barycz.pl

Wrzesień 2011
4.09 (nd)  III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy i Piknik Rybny, Przygodzice
10–11.09 (sob, nd)  Święto Karpia Milickiego, Milicz 
17.09 (sob)  „Do ostatniego karpia IV” - rajd rowerowy i festyn, Cieszków 
17.09 (sob) „Taaka Ryba” – rodzinny festyn rekreacyjny, Twardogóra 
18.09 (nd)  I Żmigrodzki Festiwal Karpia, Ruda Żmigrodzka 
17–18.09 (sob, nd)  Dni Doliny Baryczy, Wrocław
25.09 (nd)  „Hubertowiny – Galopem po karpia”, Przygodziczki 
25.09 (nd) Zawody wędkarskie o puchar „Złotego Karpia”, Przygodzice 
25.09 (nd)  Obserwacje ptaków – ptasi raj w Rudzie Milickiej, Ruda Milicka 
28.09 (śr)  Spotkania z przyrodą – rajd rowerowy połączony 
 z obserwacją ptaków, Ruda Milicka
Październik 2011 
1.10 (sob)                  i Piknik Ptasi, Ostoja k. Milicza
05.10 (czw)  „Dzień karpia” na targach Gastro Hotel, Wrocław 
07.10 (pt)  „Ryba do Syta”, „Głowaczówka”, Ruda Sułowska 
08.10 (sob)  STAWY MILICKIE S.A. – „Baw się i wypoczywaj”, Ruda Sułowska 
15.10 (sob)  Obserwacje ptaków, Ruda Milicka 
17–21.10  Dzień Otwarty Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach 
(dokładna data po oraz Stawów Milickich S.A, Krośnice
uzgodnieniu terminu odłowów)
19.10 (śr)  Seminarium i warsztaty „Natura się opłaca”, Ruda Żmigrodzka
21.10 (pt)  „Ryba do Syta”, Zajazd „Górecznik Wigwam”, Przygodzice 
26.10 (śr)  Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy – edycja XV, Milicz 
26.10 (śr)  Mistrz Karpia 2011, Zajazd „Górecznik”, Przygodzice
28.10 (pt)  Konferencja podsumowująca Dni Karpia 2011, Antonin

Stała oferta 
Łowiska wędkarskie
Łowisko w Rudzie Sułowskiej
Łowisko „Karpik” w Krośnicach
Łowisko wędkarskie w Cieszkowie
Łowisko „U Bartka” Średzina
Łowisko w Miłosławicach

opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Marta Kamińska, marta.kaminska@nasza.barycz.pl • druk: Kozak Druk S.C. Siedlce, www.kozakdruk.pl
opracowanie graficzne: Bart-Studio, kontakt@bart-studio.com.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje 

w zrównoważone rybołówstwo. 


