
Kalendarz
imprez

| 23

kulinarnych
Dolnego Śląska

m
aj

Festiwal Pierogowy 
w Dąbrowie Bolesławieckiej
Prezentacja własnoręcznie wykonanych pierogów z tradycyjnych przepisów 
oraz nowych, nigdzie nie publikowanych. Festyn posiada także formułę kon-
kursu, w którym biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich.

TERMIN
maj
MIEJSCE 
boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej, powiat 
bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi 
Dąbrowa Bolesławiecka
www.gokis.boleslawie.org 
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie
tel/fax. 75 732 14 77 
e-mail: gokisbeata@wp.pl
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VI Majówka w ogrodach klasztornych 
w Trzebnicy
Gmina Trzebnica  wraz z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Borome-
usza w Trzebnicy  i Fundacją dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śl. „By służyć” 
zaprasza na Majówkę w Ogrodach Klasztornych. Warto dodać, że będzie to już 
VI edycja rodzinnego pikniku w tak niezwykłym miejscu. W ramach Majówki 
w Ogrodach Klasztornych przewidziano szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie mu-
zeum oraz  dawnego cellarium klasztornego z początku XIII w. Do tego mu-
zyczne występy  zespołów ludowych, zespołu „Maciejki” i gwiazdy wieczoru. 
Dla dzieci liczne atrakcje. Stoiska z wyrobami klasztornymi, wystawy, seminaria 
i konkursy  zapewne sprawią, że po raz kolejny ogrody klauzulowe będą tętniły 
życiem. Zapewniamy, że wspólne biesiadowanie w dużych ogrodach klasztor-
nych z widokiem na pocysterskie opactwo, to przeżycie bezcenne. Nie może 
Was zabraknąć.

TERMIN
maj
MIEJSCE 
Pocysterski Klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica, Fundacja dla Ratowania Klasztoru 
św. Jadwigi Śląskiej „ By służyć”
www.trzebnica.pl
KONTAKT
Jakub Szurkawski
tel. 71 388 81 13
e-mail: szurkawski_j@um.trzebnica.pl

TRZEBNICA
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Święto Czekolady w Świebodzicach
Impreza nawiązuje tematyką do kilkudziesięcioletniej tradycji świebodzickich 
zakładów cukierniczych Śnieżka, jest doskonałą okazją nie tylko do skosztowa-
nia słodyczy, ale również do spotkania mieszkańców i wyśmienitej zabawy. Go-
ście częstowani są płynną czekoladą, która spływa z fontann kaskadami wprost 
do setek kubeczków. Świebodzickie „Święto Czekolady” trudno wyobrazić so-
bie również bez cukierków z �rmy „Śnieżka” – królują legendarne „Michałki”, 
zapasy galaretek, krówek i innych różnorakich słodkości. Kto już zasmakuje 
czekolady w czystej postaci, może spróbować mu�nek, rurek z czekoladowym 
kremem, czekoladowej waty cukrowej i czekoladowego popcornu. Na uczest-
ników imprezy czekają także liczne animacje, konkursy i gry sprawnościowe.

TERMIN
1 maja (poniedziałek)
MIEJSCE 
park miejski w Świebodzicach; powiat świdnicki
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Świebodzicach oraz fabryka 
wyrobów cukierniczych Śnieżka-Invest
www.swiebodzice.pl
www.sniezka-invest.pl 
KONTAKT
Ilona Szczygielska – Urząd Miejski w Świebodzicach
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy 
Zagranicznej 
tel. 74 666 95 71
e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl
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Majówka Rycerska na Zamku Kliczków
Majówka Rycerska, corocznie odbywająca się 1 maja w Zamku Kliczków to naj-
większa tego typu impreza plenerowa na Dolnym Śląsku. Imprezę rozpoczyna 
uroczysty przemarsz bractw rycerskich, które zjechały do Kliczkowa nie tylko 
z Polski, ale z całej Europy. Punktem kulminacyjnym, wyczekiwanym i niezwy-
kle widowiskowym jest bitwa o Zamek. Oprócz wrażeń i emocji związanych 
z atrakcjami rycerskimi na gości czekają również atrakcje kulinarne, przygoto-
wane przez szefów kuchni Zamku Kliczków.  Grillowane mięsa, wędliny, wy-
śmienity bigos czy żurek królewski – tego nie można nie spróbować! Zapra-
szamy na Majówkę Rycerską do Kliczkowa, bo tylko tutaj jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki przeniesiecie się i zasmakujecie w świecie rycerzy!

TERMIN
1 maja (poniedziałek)
MIEJSCE 
Zamek Kliczków; Kliczków, 59-724 Osiecznica; 
powiat bolesławiecki
ORGANIZATOR
Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl
KONTAKT
Barbara Rutkowska
Zamek Kliczków Sp. z o.o.
Product Manager
tel. 75 734 07 00 wew. 414
kom. 694 42 00 24
e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

KLICZKÓW
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Jarmark Świętego Floriana 
w Bystrzycy Kłodzkiej
Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta i jego mieszkań-
ców. Podczas dwudniowej imprezy będzie można zobaczyć: występy polskich 
i czeskich zespołów muzycznych, występy taneczne, prezentacje kulinarne 
gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacje polskich i czeskich wystawców 
rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego, a także liczne atrakcje przy-
gotowane specjalnie dla dzieci i dorosłych. Impreza ma charakter: kulturalny, 
rekreacyjny i promocyjny.
(fot. Marcin Gomułka)

TERMIN
6-7 maja (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Bystrzyca Kłodzka
ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka
www.bystrzycaklodzka.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
w Bystrzycy Kłodzkiej
www.mgok.pknet.pl
KONTAKT
Marcin Gomułka Spec. Ds. promocji i organizacji 
imprez
tel. 692 133 034 
e-mail: gomulka.mgok@gmail.com

BYSTRZYCA KŁODZKA


