W czerwcu 2017 r. w Oławie odbędzie się Piana Bosmana. Podobnie jak w ubiegłym roku planuje się m. in. : Wyścigi na Łodziach Smoczych oraz Kolejną
edycję konkursu PIRACKI KOCIOŁ 2017. Tematem konkursu jest danie jednogarnkowe. Celem imprezy jest promocja Oławy poprzez ukazanie walorów
sportowo-rekreacyjnych Odry oraz popularyzacja rzeki jako miejsca rekreacji
i aktywnego spędzania czasu. Impreza dedykowana jest mieszkańcom Oławy
i Dolnego Śląska.

OŁAWA

TERMIN
3-4 czerwca (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Cypel na Odrze, Oława/ Ścinawa Polska
ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Oławie
www.um.olawa.pl
Centrum Sztuki w Oławie
www.kultura.olawa.pl
KONTAKT
Centrum Sztuki w Oławie
e-mail: imprezy@kultura.olawa.pl
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czerwiec

Piracki Kocioł podczas Piany Bosmana –
VII Festiwal Na Odrze

Otwarte Mistrzostwa Legnicy
w grillowaniu
Zawody rozegrane zostaną na głównym deptaku w centrum miasta Legnicy.
Wystartować w nich mogą kucharze amatorzy w 2-osobowych zespołach. Grillowanie odbywać się będzie na 20 stanowiskach wyposażonych w stosowny
sprzęt: grille, węgiel drzewny i podpałkę, naczynia jednorazowe, noże i deski
do krojenia. Organizator zabezpieczy produkty do grillowania (mięsa, warzywa, przyprawy). Uczestnicy muszą mieć jedynie dobry pomysł na smakowitą
potrawę. Przygotowywane potrawy degustować będzie jury, powołane przez
Organizatora. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
TERMIN
4 czerwca (niedziela)
MIEJSCE
Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny, Legnica godz.
16.00
ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
www.osir.legnica.pl
KONTAKT
Andrzej Gąska
tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl
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LEGNICA

czerwiec

Święto Truskawki w Pęgowie
Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezdnych
osób, głównie z Wrocławia i okolic. Podczas imprezy można skosztować domowych wypieków z truskawkami, koktajli oraz deserów. Święto Truskawki jest
doskonałą okazją, aby zakupić kosz świeżych owoców, domowe chleby oraz
inne pyszności wykonywane przez lokalnych producentów. Podczas imprezy
odbywa się wiele konkursów oraz występów artystycznych, przygotowanych
przez uczniów okolicznych szkół i mieszkańców. Wszystkie atrakcje powiązane
są tematycznie z truskawkami. Jedną z atrakcji festynu jest konkurs na najlepsze ciasto i deser z truskawek oraz najsłodszą i największą truskawkę. Zapraszamy do Pęgowa!

PĘGÓW

TERMIN
10 czerwca (sobota)
MIEJSCE
boisko sportowe w Pęgowie, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa”
Gmina Oborniki Śląskie
www.pegow.net
www.pegow.com.pl
KONTAKT
Maciej Borowski
tel. 604 383 421
mail: borowik182@wp.pl
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VI Festiwal Pieśni Dziadowskiej i Kultury
Pogranicza w Świerzawie
Na festiwal przybywają zespoły ludowe, folklorystyczne z całego Dolnego Śląska (ponad 20 zespołów konkursowych). W czasie konkursu zespoły prezentują po jednej pieśni dziadowskiej i ludowej. Są również pokazy rękodzieła oraz
kuchni regionalnej poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Na scenie występuje ponad 250 osób.
TERMIN
11 czerwca (niedziela)
MIEJSCE
plac estradowy, ul. Jeleniogórska 58, Świerzawa,
powiat złotoryjski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
z lokalnymi organizacjami i Kołami Gospodyń Wiejskich
www.centrumswierzawa.pl
www.swierzawa.pl
KONTAKT
Halina Zychowicz-Michoń - Dyrektor Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Świerzawie
tel. 75 7135 273, 727 064 160
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl
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ŚWIERZAWA

Uroczystość jest organizowana cyklicznie w ramach obchodów Dni Bolkowa,
zawsze w połowie czerwca. Uroczystości cieszą się dużym zainteresowaniem
i renomą. Uczestnicy imprezy mogą nie tylko posmakować pysznego miodu i
wszelkich wyrobów z nim związanych, ale także zakupić profesjonalny sprzęt
pasieczny. Wśród odwiedzających największą popularnością cieszą się różnego rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek oraz kosmetyków,
zrobionych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza jest doskonałą okazją do
promocji naszego produktu regionalnego jakim jest MIÓD oraz wyrobów od
niego pochodzących.

BOLKÓW

TERMIN
11 czerwca (niedziela)
MIEJSCE
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen),
ul. Polna 19, Bolków, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy
Współorganizator:
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie
www.domkultury-bolkow.pl
KONTAKT
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Bolkowie
tel. 75 74 13 431
e-mail: poczta@domkultury-bolkow.pl
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Święto miodu i produktu regionalnego
w Bolkowie

Biesiada Truskawkowa w Wszemirowie
Impreza ma formę festynu wiejskiego, pikniku rodzinnego. Towarzyszy jej prezentacja dań, przetworów i innych wyrobów z wykorzystaniem truskawki. Na
wszystkich przybyłych gości czeka degustacja przygotowanych soków, koktajli
i innych smakołyków. Uprawa truskawek w miejscowości Wszemirów wiąże się
z długoletnią, wielopokoleniową tradycją, podtrzymywaną do dziś. Dla większości rolników uprawa tych owoców była głównym źródłem utrzymania, dlatego tak mocno wpisała się w zwyczaje i kulturę wsi. Podczas biesiady odbywa
się konkurs na najlepsze ciasto truskawkowe oraz wystawa prac plastycznych,
wykonanych przez dzieci. Festynowi towarzyszy wielkie grillowanie.
TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE
świetlica wiejska i plac przy świetlicy
w Wszemirowie, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni
z Wszemirowa”
KONTAKT
Dorota Olszańska - sołtys wsi i prezes Stowarzyszenia
„Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa”
tel. 782 643 705
e-mail: dorcia221285@o2.pl
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WSZEMIRÓW

