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Festiwal Twórczości Ludowej
i Dobrego Smaku
Festiwal Twórczości Ludowej i Dobrego Smaku to połączenie dwóch biegunów: dobrej, swojskiej kuchni z przyśpiewkami ludowymi. W programie będą
m.in. pokazy gotowania zdrowej żywności, konsultacje z dietetykami, stoiska
ze zdrową żywnością (FIT i EKO). Dodatkową atrakcją imprezy będzie pilates,
zumba, fitness, miasteczko medyczne (badanie cukru, ciśnienia itp.) a wszystko to oprawione twórczością ludową, która zawsze przyciąga szerokie grono
odbiorców.

JASZKOWA GÓRNA

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE
boisko w Jaszkowej Górnej, powiat kłodzki
ORGANIZATORZY
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich
www.kultura.gmina.klodzko.pl
Koło Gospodyń Wiejskich „Górnianki”
z Jaszkowej Górnej
KONTAKT
Ewelina Ptak
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminy Kłodzko
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich
tel. 74 86 89 242
e-mail: oksirgk@wp.pl
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Festyn Regionu
„Dolnośląska wieś zaprasza”
Jest to impreza plenerowa o charakterze festynu targowo-rekreacyjnego.
W programie przewidziano: kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych
oraz wyrobów rękodzieła artystycznego, występy ludowych zespołów artystycznych oraz atrakcje dla dzieci. Na stoiskach będzie można nabyć produkty
spożywcze, wpisane na listę produktów tradycyjnych i regionalnych oraz laureatów wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
TERMIN
28 maja (niedziela)
MIEJSCE
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu , tereny zielone przy obiekcie
hotelowym „AGRO”, ul. Zwycięska 4
ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
www.dolnyslask.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
www.dodr.pl
KONTAKT
DODR we Wrocławiu
Ryszard Targosz
tel. 71 339 80 21 w. 151
e-mail: Ryszard.targosz@dodr.pl
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WROCŁAW

maj

Gminne święto gotowania
w Platerówce
Wspólne gotowanie polskich tradycyjnych potraw to świetna okazja do integracji lokalnej społeczności oraz krzewienia tradycji wśród młodzieży. W roku
2017 po raz pierwszy zostanie zorganizowane Gminne święto gotowania
w Platerówce.

PLATERÓWKA

TERMIN
przełom maja i czerwca
MIEJSCE
świetlica wiejska w Platerówce, powiat lubański
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Życie wiejskie”
www.facebook.com/zyciewiejskiePlaterowka
KONTAKT
Stowarzyszenie „Życie wiejskie”
e-mail: sara@wlosien.com
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Grillowanie
pod Trójmorskim Wierchem
W związku z nadaniem praw miejskich dla Miasta Międzylesia w 1294 roku
organizowana jest trzydniowa impreza, podczas której odbywają się różne
wydarzenia kulturalne, kulinarne, sportowe i rekreacyjne m.in. Międzyleski
Rajd Szlakiem JP. II, biegi przełajowe, zawody rowerowe, zawody wędkarskie,
a przede wszystkim impreza kulinarna pt. „Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem”. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska.
TERMIN
przełom maja i czerwca
MIEJSCE
Międzylesie, powiat kłodzki
ORGANIZATORZY I KONTAKT
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
www.miedzylesie.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu
www.mgok.eu
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MIĘDZYLESIE

