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Szanowni Państwo!
Kalendarz, który oddaję w Państwa ręce, jest
siódmą edycją publikacji związaną z kulinarnymi
wydarzeniami na Dolnym Śląsku. Zawarte
w niej informacje o kiermaszach, festiwalach,
konkursach oraz warsztatach mogą być początkiem poznania bogactwa
kulinarnego naszego regionu, ogromnej ilość produktów regionalnych
i tradycyjnych.
Dolny Śląsk to miejsce z ogromną ilością przepięknych, historycznych
zabytków i miejsc. Swoim urokiem przyciąga z roku na rok coraz więcej
turystów, a jego wartości i potencjał kulinarny, można dostrzec podczas
wydarzeń zaplanowanych dla Państwa od miesiąca kwietnia do grudnia.
Scenariusz wielu imprez uległ przekształceniu, natomiast główny cel się
nie zmienił, jest to promocja i skupienie uwagi na bogactwie kulinarnym
Dolnego Śląska. Każda pora roku ma swoje uroki – barwy, zapachy i smaki,
które prezentowane są podczas opisanych wydarzeń, obejmując różnorodne
produkty związane z kulturą Dolnego Śląska, między innymi: pierogi, miody,
sery, grzyby czy owoce – zarówno te z sadów, jak i leśne. Serdecznie
je Państwu polecam, ponieważ nie brakuje również wydarzeń, które
najbardziej ucieszą najmłodszych: „Święto Truskawki”, „Święto Czekolady”,
„Festiwal Słodkości”, czy „Festyn Naleśnikowy”.
Zapraszam wszystkich smakoszy oraz ludzi ciekawych nowych smaków
do kulinarnej podróży po Dolnym Śląsku oraz zapoznania się z bogactwem
i różnorodnością dolnośląskich specjałów podczas wymienionych imprez.

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Mańkowska
Wicemamarszałek Województwa Dolnośląskiego
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kwiecień

Konkurs na Tradycyjne Potrawy
Wielkanocne „Mała Wielkanoc”
termin: 7 kwietnia (sobota)
miejsce: Dom Kultury w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej 19
„Mała Wielkanoc” jest imprezą organizowaną od 34 lat. Pierwotnie
stanowiła część Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, a po 1945 roku
została przeniesiona przez przesiedleńców na Dolny Śląsk. Tradycyjnie
w tydzień po Świętach Wielkanocnych w polskiej kulturze odbywała się tzw.
„Mała Wielkanoc”. Spożywano wtedy wspólnie pozostałe po świętach
przysmaki, jedynie nie dzielono się jajkiem. „Mała Wielkanoc” jest
konkursem kulinarnym, w którym najwyżej premiowana jest zgodność
prezentowanych potraw z tradycją, sposób przygotowywania, rodzaj
użytych naczyń, walory smakowe i estetyczne oraz przybranie całego stołu.
Konkurs oceniają etnolodzy i antropolodzy kultury. Na scenie wykonywane
są dawne pieśni wielkanocne. Celem jest utrwalenie poczucia tożsamości
kulturowej społeczności osiedlonej po 1945 r. na terenie Dolnego Śląska,
podtrzymywanie i popularyzowanie obrzędów oraz zwyczajów Świąt
Wielkanocnych oraz przegląd zachowanych form kultury wsi.

organizator: Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lubawce, kultura.lubawka.eu, lubawka.eu

kontakt: Instruktor ds. kultury MGOK w Lubawce Magdalena Klag,

tel. 75 74 11 362 wew. 20, e-mail: klag.magdalena@kultura.lubawka.eu
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Targi produktu regionalnego
i rękodzieła artystycznego
Termin: 21 kwietnia (sobota), 19 maja (sobota), 23 czerwca (sobota),
13 października (sobota)

Miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich
Odkryj smak tradycji! Targi produktu regionalnego i rękodzieła artystycznego
to niezwykła uczta dla smakoszy ciast, serów, wędlin i innych przetworów
wytwarzanych według tradycyjnych, oryginalnych receptur producentów
z powiatu ząbkowickiego. To także coś dla miłośników oryginalnych,
pięknych ozdób, biżuterii i przedmiotów użytku codziennego z ekologicznych
materiałów. Targi w swoim założeniu mają promować i wspierać rozwój
produkcji ekologicznej, regionalnej żywności oraz wyrobów rzemiosła
artystycznego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – będzie można nabyć
pamiątki, ozdoby, obrazy, kartki oraz zaopatrzyć się w jedyne w swoim rodzaju
regionalne przysmaki. Wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników zapraszamy do udziału w kiermaszu – to doskonała
okazja do zaprezentowania Państwa niepowtarzalnych wyrobów. Udział
w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

organizator: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, www.e-zok.pl
kontakt: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, tel. 74 8 152 896,
e-mail: biuro@e-zok.pl
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Majówka – Święto Warzyw,
Owoców i Ziół
*

termin: 1-6 maja (wtorek-niedziela)
miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej,
zespół pałacowo-folwarczny
Mało jest takich radosnych i kolorowych imprez jak Majówki. Ta, organizowana w Piotrowicach, będzie do tego smaczna i zdrowa – to będzie
pierwsza edycja Festiwalu Owoców, Warzyw i Ziół, która zgromadzi wielu
wystawców z Polski i zagranicy w Folwarku w Piotrowicach Świdnickich.
Goście będą mieli okazję poczuć smaki polskich jabłek, zupy z dyni, miodów,
nalewek, ale także zakupić sadzonki, dowiedzieć się o zaletach ziołolecznictwa. Organizatorzy kładą główny nacisk na wartości edukacyjne, nic więc
dziwnego, że wycieczki szkolne oraz rodzice z dziećmi, a także miłośnicy
zdrowego jedzenia będą głównymi gośćmi festiwalu. Po raz pierwszy można
będzie także zobaczyć eksponaty, które zostały zgromadzone w powstającym Muzeum Technik Rolniczych.

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
www.muzeatechniki.pl

kontakt: Katarzyna Szczerbińska-Tercjak,

e-mail: katarzyna.szczerbinska@muzeatechniki.pl
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Jarmark produktu lokalnego
w Nowym Gierałtowie
termin: 5 maja (sobota), każda sobota w miesiącach maj-październik,
godz. 12.00-14.00
miejsce: Wiejski Plac Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie,
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika
Na Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, od maja
do października, w każdą sobotę, odbywa się wiejski jarmark produktów
lokalnych. Na sobotnim bazarku można zaopatrzyć się w pyszne pieczywo
oraz owocowe i warzywne przetwory, a także drobne rękodzieło. Jarmark
jest lokalną wiejską inicjatywą i jest chętnie odwiedzany jest przez turystów
wypoczywających w Dolinie Białej Lądeckiej. Dojazd ze Stronia Śląskiego
(kierunek: Bielice).

organizator: „Galeria na szlaku” ze Starego Gierałtowa
kontakt: tel. 74 814 24 99
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Świebodzickie
„Święto Czekolady”
termin: 5 maja (sobota)
miejsce: Park Miejski w Świebodzicach
Impreza nawiązuje tematyką do kilkudziesięcioletniej tradycji świebodzickich zakładów cukierniczych „Śnieżka” i jest doskonałą okazją nie
tylko do skosztowania słodyczy, ale również do integracji mieszkańców
oraz wyśmienitej zabawy. Goście częstowani są czekoladą, która spływa
z fontann kaskadami wprost do setek kubeczków. Świebodzickie „Święto
Czekolady” trudno wyobrazić sobie bez cukierków firmy „Śnieżka”. Królują
tu legendarne „Michałki”, a na łasuchów czekają zapasy galaretek, krówek
i innych słodkości. Ale to nie wszystko, bo kto już zasmakuje czekolady
w czystej postaci, może spróbować muffinek, rurek z czekoladowym
kremem, czekoladowej waty cukrowej i popcornu – czekoladowego, rzecz
jasna. Na uczestników imprezy czekają także liczne atrakcje: animacje,
konkursy i gry sprawnościowe.

organizator: Urząd Miejski w Świebodzicach, www.swiebodzice.pl,
oraz ZPC Śnieżka S.A., www.zpc-sniezka.pl
kontakt: Ilona Szczygielska, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy

Zagranicznej, tel. 74 645 63 07, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl
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Plenerowe warsztaty
piwowarskie i serowarskie
termin: 12 maj (sobota), 6-7 października (sobota-niedziela)
miejsce: „Pod Przełęczą”, Rzeczka 35, gmina Walim
Zapraszamy wszystkich miłośników domowej kuchni i dobrego piwa
na plenerowe warsztaty piwowarskie i serowarskie, które odbędą
się w sobotę, 12 maja oraz w dniach 6-7 października 2018 r. (sobota,
niedziela). Impreza tradycyjnie rozpocznie się warzeniem domowego piwa!
W programie konkursy, animacje dla dzieci, darmowe degustacje domowych
trunków. Wstęp bezpłatny.

organizator: Agroturystyka i restauracja „Pod przełęczą”, Rzeczka 35,
gmina Walim

kontakt: Aleksandra Wójcik – właściciel, tel. 666 841 579,
e-mail: alexwojcik903@gmail.com
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Jarmark Produktów Lokalnych
XII Dni Obornik Śląskich
termin: 18-19 maja (sobota-niedziela)
miejsce: Targowisko „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich
Dwudniowa impreza składa się z piątkowych Dni Młodzieży – na scenie
prezentują się miejscowe zespoły młodzieżowe oraz gwiazda wieczoru
(w tym roku Sławomir). W sobotę organizowany jest festyn rodzinny
połączony z jarmarkiem produktów lokalnych. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najładniejsze stoisko lokalnych wytwórców, którzy
prezentują kulinarne atrakcje regionu: pierogi, miody, pieczywo, ciasta. Od
kilku lat Dniom Obornik towarzyszy Zjazd Pojazdów Zabytkowych. Gwiazdą
wieczoru w sobotę 19 maja 2018 roku będzie Zespół Dżem. Zapraszamy
na pyszne jedzenie i dobra zabawę do Obornik Śląskich.

organizator: Gmina Oborniki Śląskie
kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19,
www.oborniki-slaskie.pl
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Majowy ludowy zawrót głowy
w Tomaszowie Bolesławieckim
termin: 19 maja (sobota)
miejsce: Wiejski Dom Kultury Tomaszów Bolesławiecki
„Majowy ludowy zawrót głowy” to spotkanie integracyjno-kulturalne,
związane z przybyciem na ziemie Dolnego Śląska ludności z kresów
wschodnich, ziemi bukowińskiej i bośniackiej. Celem koncertu jest przypomnienie historii powrotu do Polski na ziemie zachodnie mieszkańców –
pionierów, zamieszkujących te tereny oraz przekazanie wiedzy na ten temat
osobom młodszym, niepamiętającym tych wydarzeń. Zaproszone grupy folklorystyczne zaprezentują tradycje muzyczne kresów. Zespół „Niespodzianka”
z Tomaszowa Bolesławieckiego, jako gospodarz imprezy, przedstawi recital
swoich utworów, w tym pieśni bośniackie i polskie oraz przekaże nieodpłatnie
uczestnikom imprezy specjalnie przygotowaną płytę, prezentującą 20-letni
dorobek grupy. Koncertowi będą towarzyszyły wystawy, wspomnienia oraz
degustacja potraw z terenów bukowińskich i bośniackich. Koncert ma być
ważnym elementem integracji lokalnej społeczności.

organizator: Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka 29b,
59-720 Raciborowice Górne

kontakt: www.gckwartabol.pl, e-mail: gckwartabol@op.pl,
Dyrektor Mirosław Kopczyński, tel. 75 731 01 71
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Dni Przyrodników
w Pawłowicach
termin: 26 maja (sobota)
miejsce: Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe
w Pawłowicach (Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)
Dni Przyrodników to coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu połączone z Jarmarkiem Pawłowickim, na który uczelnia zaprasza
mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W programie m.in. degustacje,
warsztaty, porady ekspertów i naukowców. Po raz drugi podczas imprezy
odbędzie się Akademia Dobrego Piwa – konkurs zrzeszający browarniczych
rzemieślników i wyłaniający najlepsze złote trunki.

organizator: Centrum Edukacyjno-Rozwojowe, Pałac Wrocław

Pawłowice (Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław), www.upwr.edu.pl

kontakt: Biuro Informacji i Promocji UPWr, tel. 71 320 54 99,
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl
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maj

Festiwal Twarogu
w Międzyborzu
termin: 26 maja (sobota)
miejsce: ul. Wrocławska 11 i 12, Międzybórz
Program Festiwalu Twarogu angażuje do czynnego udziału wszystkie grupy
wiekowe lokalnej społeczności i przybyłych gości. Festiwal promuje lokalne
produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu i pochodnych
oraz prod ukt y Okręgowej Spółdzielni Mlec zars kiej w Międzyb or zu.
Lokalne fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy pracy zostały
zaangażowane w realizację części zadań, związanych ze świętem naszego
miasteczka. Podczas imprezy prezentują się zespoły amatorskie, ludowi
twórcy i rękodzielnicy z terenu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
a także spoza jej obszaru. Wymogiem jest, aby każdy wystawca i zespół
odniósł się w swojej prezentacji do motywu przewodniego imprezy. Stoiska
festiwalowe zachęcają do degustacji twarogu i jego pochodnych. Występy
lokalnych i zaproszonych zespołów, wystawy artystów i rękodzielników,
warsztaty dla uczestników imprezy mają pobudzać do aktywnego uczestnictwa, wzmacniania integracji lokalnych społeczności oraz zaproszonych
do udziału w naszym święcie gości, wymiany doświadczeń i pomysłów.

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
kontakt: Katarzyna Drabczyńska, tel. 62 785 60 37, 602 526 744,
e-mail: mgok1965@o2.pl
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Dni Świętego Floriana
Święto miasta Bystrzyca Kłodzka
termin: 26-27 maja (sobota-niedziela)
miejsce: Bystrzyca Kłodzka
Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta, jego mieszkańców i turystów. Podczas dwudniowej imprezy można zobaczyć wiele
atrakcji, m.in. występy polskich i czeskich zespołów muzycznych, pokazy
taneczne, a także liczne atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci
i dorosłych. Nieodłącznym elementem Dni Miasta Bystrzyca Kłodzka
jest Jarmark Floriański, który przyciąga swoją różnorodnością – prezentacje kulinarne gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstw
agroturystycznych, prezentacje polskich i czeskich wystawców rękodzieła
artystycznego, produktu regionalnego, m.in.: przetworów pszczelich, chleba,
ciasta, wędliny, soków, dżemów, piwa, nalewek. Impreza ma charakter:
kulturalny, rekreacyjny i promocyjny.

organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,
ul. Wojska Polskiego 20

kontakt: Marcin Gomułka, Specjalista ds. promocji i organizacji imprez,
tel. 692 133 034, e-mail: gomulka.mgok@gmail.com
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Festiwal Europa
na Widelcu
*

termin:

30 maja – 3 czerwca (środa-niedziela) Jarmark produktów regionalnych
1 czerwca (piątek) Przegląd Filmów Kulinarnych
2 czerwca (sobota) Główny dzień festiwalu – Biesiada europejska
3 czerwca (niedziela) Piknik Wolności
4 czerwca (poniedziałek) Śniadanie w Dniu Wolności

miejsce: Rynek, Wrocław / Hala Stulecia, Wrocław
Od 2009 r Wrocław celebruje kulinarne święto „Europa na Widelcu”.
Wydarzeniu patronuje Robert Makłowicz. Tegoroczna edycja potrwa
6 dni: od środy jarmark produktów regionalnych, w piątek zapraszamy
miłośników filmów kulinarnych a w sobotę wrocławscy kucharze zaserwują
dania z wybranych regionów Europy. W niedzielę odbędzie się Piknik
Wolności koło Hali Stulecia a na zakończenie poniedziałkowe śniadanie
na rynku. Na festiwalowej scenie wiele atrakcji i imprez towarzyszących
m.in. Dinner in the Sky, atrakcje dla dzieci, konkursy i tort. Szczegóły
programu na www.smakiwroclawia.pl.

organizator: Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego
Wrocławia, www.bip.um.wroc.pl

kontakt: Małgorzata Wojciechowska, tel. +49 717 77 74 65,
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl
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Festyn Pierogowy
w Dąbrowie Bolesławieckiej
termin: Maj
miejsce: Boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej
Impreza o tematyce pierogowej. Konkurs własnoręcznie wykonanych
pierogów „ruskich” oraz prezentacja wyrobów, wykonanych w oparciu
o przepisy tradycyjne, a także nowe receptury. W ramach festynu przewidziano oprawę artystyczną, występy zespołów i zabawę taneczną.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec,
tel./fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawiec.org ,
e-mail: gokisbeata@wp.pl

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

z/s w Kruszynie, tel./fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawie.org,
e-mail: gokisbeata@wp.pl
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Święto Truskawki
w Pęgowie
czerwiec

termin: 2 czerwca (sobota)
miejsce: Boisko sportowe 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 tematyczne z truskawkami. Jedną
z nich jest konkurs na najlepsze ciasto i deser z truskawek oraz najsłodszą
i największą truskawkę. Zapraszamy do Pęgowa – warto!

organizator: Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa”, Gmina Oborniki
Śląskie Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie

kontakt: Maciej Borowski, tel. 604 383 421, e-mail: borowik182@wp.pl,
www.pegow.net, www.pegow.com.pl
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Festiwal Słodkości
w Wambierzycach
czerwiec

termin: 2 czerwca (sobota)
miejsce: Wambierzyce, Plac rekreacyjny przy ul. Ks. Michalika
Festiwal Słodkości to impreza dla miłośników słodyczy, zwłaszcza w postaci
domowych wypieków, w które angażują się panie z kół gospodyń wiejskich,
rad sołeckich i innych lokalnych organizacji. Jest w czym wybierać! Festiwal
Słodkości w Wambierzycach to także konkurs słodkości, ocenianych przez
profesjonalne jury. W tym roku odbędzie się konkurs dla nieprofesjona
listów oraz – po raz pierwszy – dla profesjonalistów z Polski i Czech. Czeskie
wypieki czy inne konkursowe słodkości powstawać będą na miejscu, można
będzie podpatrzeć proces przygotowywania! Na koniec zapowiedziana
jest degustacja. Tegoroczna edycja Festiwalu Słodkości odbywa się w roku
obchodów 800-lecia Wambierzyc, nie zabraknie ciekawych i słodkich
odniesień do tego wielkiego jubileuszu. Odbędą się występy artystyczne,
konkursy dla publiczności i inne atrakcje.

organizator: Gmina Radków
kontakt: Aleksandra Kowalczyk – Urząd Miasta i Gminy Radków,
tel. 74 873 50 28, e-mail: a.kowalczyk@radkowklodzki.pl
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XVIII Kwisonalia
w Gryfowie Śląskim
czerwiec

termin: 2-3 czerwca (sobota-niedziela)
miejsce: Gryfów Śląski, Bulwar nad Kwisą
Kwisonalia, to Święto Miasta Gryfowa Śląskiego, którego nazwa nawiązuje
do przepływającej przez miasto rzeki. Święto promuje walory Kwisy a szczególnie jej florę i faunę. Bardzo duży nacisk organizatorzy kładą na promocję
wszelkiego rodzaju potraw z ryb. Corocznie organizowany jest konkurs
kulinarny „Smaki Kwisy”, także dla amatorów niezwiązanych profesjonalnie
z gastronomią. W ubiegłych latach gościły u nas znane osobistości: Grzegorz
Russak – kucharz, gawędziarz, znawca kuchni myśliwskiej, Karol Okrasa –
kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów kulinarnych oraz Jakub
Kuroń – kucharz. Widownia miała możliwość uczestniczyć w pokazach
oraz kosztować potraw. Poza tym odbywają się konkursy związane z wodą,
m.in.: Turniej Miast „O Galon Wody Święconej Przemienionej w Wino” oraz
zawody wędkarskie na Jeziorze Złotnickim. Dużym zainteresowaniem cieszy
się Bieg Gryfitów oraz Rowerowy Cross Gryfitów. Na scenie przewidziano
bogaty program artystyczny.

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim,
Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, mgok.gryfow.pl

kontakt: Anna Michalkiewicz, tel. 757 812 900,
e-mail: mgokgryfow@wp.pl
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„Biskupicki Złoty Kłos”
VIII Targi Produktu Lokalnego
i VI Przegląd Zespołów Ludowych
czerwiec

termin: 10 czerwca (niedziela)
miejsce: Biskupice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice
Targi Produktu Lokalnego wpisały się w kalendarz imprez organizowanych
w gminie Jelcz-Laskowice. W letniej, czerwcowej atmosferze, Biskupice
Oławskie stają się miejscem spotkań ludzi, których połączyło przywiązanie
do tradycji. Produkty lokalne wytwarzane tradycyjnymi metodam są ściśle
związane z miejscem powstania, stanowią wizytówkę regionu i świadczą
o jego bogatej przeszłości. To okazja, by posmakować kulinarnych specjałów,
których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a także przyjrzeć
się dorobkowi rękodzieła i rzemiosła artystycznego. W tym roku ponownie
zaprezentują się wytwórcy tradycyjnych serów, wędlin, cydrów, piwa, miodów
itp. Podczas imprezy zespoły prezentują muzykę i instrumenty często dziś
zapomniane oraz taniec i śpiew ludowy. W 2017 roku honorowy patronat
nad przeglądem objęli Ewa Mańkowska – wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego oraz Bogdan Szczęśniak – Burmistrz Jelcza-Laskowic.

organizator: Miejsko Gminne Centrum Kultury w Jelczu Laskowicach,
e-mail: um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

kontakt: e-mail: um.oswiata@jelcz-laskowice.pl
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Święto Miodu
i Produktu Regionalnego
czerwiec

termin: 10 czerwca (niedziela), godz. 14.00
miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen), ul. Polna 19, Bolków
Święto Miodu i Produktu Regionalnego to impreza organizowana cyklicznie
w ramach Dni Bolkowa. Uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem
i renomą. Uczestnicy imprezy moga tu nie tylko posmakować pysznego
miodu i wszelkich wyrobów z nim związanych, ale także zakupić profesjonalny sprzęt pasieczny. Wśród odwiedzających największą popularnościa
cieszą się różnego rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek
oraz oferta kosmetyków zrobionych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza
jest doskonałą okazją do promocji produktu regionalnego jakim jest miód
oraz wyrobów od niego pochodzących.

organizator: Gminno Miejski ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, Miejsko-Gminne
Koło Pszczelarzy

kontakt: Gminno Miejski ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, tel. 75 741 34 31,
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy, tel. 75 741 35 33
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Bałkańska Festa
w Bolesławicach
czerwiec

termin: 10 czerwca (niedziela), godz. 14.00
miejsce: Boisko sportowe w Bolesławicach
Bałkańska Festa kultywuje zwyczaje muzyczne i kulinarne reemigrantów
z terenów byłej Jugosławii. Dużym zainteresowaniem cieszy się zupa
paprykowa (gotowana w wielkim kotle), z przepisu bośniackiego oraz
peczenica i pita bałkańska.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu
z/s w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

z/s w Kruszynie, tel/fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawie.org,
e-mail: gokisbeata@wp.pl

24 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Funny Food
w Legnicy
czerwiec

termin: 15-17 czerwca (piątek-niedziela)
miejsce: Legnica, Rynek
Niezwykłe wydarzenie w ramach Międzynarodowej Wystawy Satyrykon,
czyli wielkie żarcie w wielkim żarcie. Satyrykon podany na talerzu. Wszyscy
odwiedzający rynek w tym czasie będą mogli spróbować potraw z całego
świata podawanych z Food Trucków. Nie zabraknie też innych atrakcji
takich jak warsztaty, koncerty czy wystawy.

organizator: Legnickie Centrum Kultury, www.lck.art.pl
kontakt: Paulina Wrzeszcz – Kierownik Działu Organizacji Imprez,
tel. 76 723 37 23, e-mail: paulina.wrzeszcz@lck.art.pl
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Jarmark Produktu Lokalnego
w Strzelinie
czerwiec

termin: 16 czerwca (sobota)
miejsce: Rynek w Strzelinie
Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie na stałe zagościł w kalendarzu
imprez, odbywających się na Dolnym Śląsku, a w tym roku odbędzie się
już IX jego edycja. Jarmark ma charakter ulicznego targu, połączonego
z pokazami i występami na scenie. Impreza stwarza lokalnym wytwórcom,
artystom, usługodawcom oraz działaczom okazję do zaprezentowania
swoich produktów, usług, talentów i umiejętności. Podczas jarmarku
cyklicznie organizowany jest konkurs o tytuł najlepszego produktu.
W kategorii „Gastronomia i produkt spożywczy”, prezentowane są potrawy
regionalne. Wielokulturowość mieszkańców Ziemi Strzelińskiej wpływa
na różnorodność konkursowych potraw i produktów. Smak, wygląd oraz
pracochłonność dań ocenia kapituła konkursowa. W imprezie licznie uczestniczą mieszkańcy powiatu i goście spoza jego granic. Serdecznie zapraszamy!

organizator: Starostwo Powiatowe w Strzelinie w partnerstwie
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami

kontakt: Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu,

Starostwo Powiatowe w Strzelinie, tel. 71 392 30 16 wew. 44,
e-mail: promocja@powiatstrzelinski.pl
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