XIV Dolnośląski Festiwal Dyni
Wrocławianie nie wyobrażają już sobie października bez Festiwalu Dyni, który
niemal za każdym razem przyciąga ok. 10 tys. gości. Główna idea imprezy to
popularyzacja warzyw dyniowatych oraz ich walorów kulinarnych, zdrowotnych i estetycznych. Już parę dni wcześniej na terenie Ogrodu Botanicznego
można będzie podziwiać wykonane przez pracowników i młodzież dekoracje
z dyń. Spośród wielu punktów programu najważniejsze są trzy konkursy z nagrodami: na największą dynię (aktualny rekord to prawie 650 kg!), najbardziej
osobliwe owoce roślin dyniowatych oraz najsmaczniejszą potrawę z dyni. Na
kiermaszu można będzie kupić świeże dynie, przetwory z dyni i innych warzyw
oraz owoców, miody, oleje roślinne, przyprawy, nasiona, wyroby rękodzielnicze. Odbędzie się także m.in. botaniczna zgaduj-zgadula, występy artystyczne.
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październik

TERMIN
8 października (niedziela)
MIEJSCE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
KONTAKT
Paweł Fedorów
tel. 71 322 59 57 w. 15, tel. kom. 668 008 271
e-mail: pawel.fedorow@uwr.edu.pl

Aby smacznie, aby zdrowo, aby pięknie
kolorowo w Wawrzeńczycach
Impreza integracyjna, międzypokoleniowa jest poświęcona warsztatom kulinarnym, które mają za zadanie przekazać uczestnikom tajniki tradycyjnych
potraw, przygotowywanych przez najstarszych mieszkańców. Adresatami
warsztatów są zarówno dzieci, jaki i dorośli. Oczywiście wydarzeniu towarzyszy wspólna degustacja przysmaków oraz tańce.
TERMIN
14 października (sobota)
MIEJSCE
Świetlica wiejska w Wawrzeńczycach,
ul. Kątecka 32, gmina Mietków,
powiat wrocławski
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie –
główny organizator www.gokmietkow.pl,
sołtys, radny, rada sołecka,
KGW wsi Wawrzeńczyce
KONTAKT
Mirosław Stawski Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury
w Mietkowie
tel. 71 316 82 54
e-mail: dyrektor@gokmietkow.pl
biuro@gokmietkow.pl
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Dzień Suszu w Suszynie
W tej niewielkiej miejscowości w gminie Radków od kilku lat organizowany jest
Dzień Suszu, będący pokłosiem zainteresowań grupy mieszkańców roślinami,
z których można zrobić susz. Począwszy od maja sadzą i sieją, robią wiejskie
zielniki, potem zbierają i suszą, a jesienią prezentują swoje zbiory. Cały proces
jest naturalny, bez ingerencji środków chemicznych. Podczas imprezy można
więc zobaczyć z jakich ziół, owoców czy kwiatów zrobić susz, prezentowane
są sposoby suszenia oraz zastosowanie gotowych już produktów: w kuchni, łazience, do dekoracji. Asortyment jest bardzo szeroki – począwszy od prostych
przypraw po wieloskładnikowe mieszanki! W programie Dnia Suszu w Suszynie są też porady zdrowotne i prezentacje innych domorosłych produktów, stosowanych w naturalnej kuchni czy medycynie niekonwencjonalnej.
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październik

TERMIN
21 października (sobota)
MIEJSCE
świetlica wiejska, Suszyna, gmina Radków,
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Suszyny przy współpracy
z Gminą Radków
KONTAKT
Sołtys Cecylia Skwarło
tel. 74 873 33 96
e-mail: cecylia.skwarlo@wp.pl

Hubertus na Zamku Kliczków
Konie, jeździectwo i myślistwo od zawsze było kochane przez wszystkich
właścicieli Zamku Kliczków. A miłość zobowiązuje... Dlatego też współcześni
właściciele, hołdując wiekowej tradycji, organizują Dzień Św. Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców. 22.10.2017 w Kliczkowie to dzień, w którym rozbrzmiewa tętent koni, dzień bezkrwawego polowania na lisią kitę, dzień zawodów jeździeckich i widowiskowych pokazów jazdy konnej. W zamkowym
parku nie zabraknie obozowiska rycerskiego i atrakcji nie tylko dla najmłodszych. Nie zabraknie atrakcji kulinarnych z popisowym myśliwskim bigosem
i daniami z dziczyzny.
TERMIN
22 października (niedziela)
MIEJSCE
Zamek Kliczków; Kliczków, Osiecznica;
powiat bolesławiecki
ORGANIZATOR
Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl
KONTAKT
Pani 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
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