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Europa na Widelcu – biesiada i jarmark 
na wrocławskim rynku
Co roku na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto – festiwal 
„Europa na Widelcu”. Po raz pierwszy europejska biesiada odbyła się 4 czerw-
ca 2009 roku – Wrocław świętował w ten sposób rocznicę pierwszych wolnych 
wyborów. Wrocławianom tak zasmakował ten sposób obchodów, że impreza 
na stałe zagościła w miejskim kalendarzu. Wydarzeniu patronują Piotr Bikont 
i Robert Makłowicz. Tegoroczna edycja rozpocznie się w środę jarmarkiem 
produktów regionalnych, podczas którego będzie można skosztować i kupić 
smakołyki z różnych zakątków Dolnego Śląska. W piątek promować będziemy 
produkty dolnośląskie, a w sobotę wrocławscy kucharze zaserwują dania tra-
dycyjnie kojarzone z wybranymi regionami europejskimi. Szczegóły programu 
na www.smakiwroclawia.pl

TERMIN
31 maja – 4 czerwca (środa-niedziela) 
Jarmark produktów regionalnych
2 czerwca (piątek) Dzień dolnośląski
3 czerwca (sobota) Biesiada europejska
4 czerwca (niedziela) Festiwal Food Trucków 
i Zacnego Piwa
MIEJSCE 
Rynek, Wrocław; Browar Mieszczański, Wrocław
ORGANIZATOR
Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, www.bip.um.wroc.pl
KONTAKT
Małgorzata Wojciechowska, tel. 717 77 74 65
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl
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Bałkańska Festa w Bolesławicach
Impreza kultywująca zwyczaje muzyczne i kulinarne reemigrantów z terenów 
byłej Jugosławii. Degustacja zupy paprykowej gotowanej w wielkim kotle, 
z przepisu bośniackiego oraz peczenicy, a także pity bałkańskiej.

TERMIN
czerwiec
MIEJSCE 
boisko sportowe w Bolesławicach, 
gmina Bolesławiec
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny 
wsi Bolesławice
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

BOLESŁAWIEC
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Jarmark Produktu Lokalnego 
w Strzelinie
Jarmark ma charakter ulicznych targów, połączonych z pokazami  i występami 
scenicznymi. Pozwala zaprezentować produkty lokalnych wytwórców, arty-
stów, usługodawców oraz działaczy. Impreza wyróżnia się cyklicznie organi-
zowanymi konkursami o tytuł najlepszego produktu w danym roku. Konkurs 
obejmuje różne kategorie. W kategorii „Gastronomia oraz produkt spożywczy”, 
prezentowane są smakowite potrawy regionalne, wytwarzane z lokalnych pro-
duktów. Wielokulturowość mieszkańców Ziemi Strzelińskiej wpływa na różno-
rodność wystawianych w konkursie potraw i produktów. Smak, wygląd oraz 
pracochłonność przygotowanych dań lub napojów ocenia nie tylko kapituła 
konkursowa, ale również uczestnicy Jarmarku. W tym roku odbędzie się już VIII 
edycja tej lubianej imprezy. Serdecznie zapraszamy!

TERMIN
czerwiec
MIEJSCE 
rynek w Strzelinie
ORGANIZATORZY
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

STRZELIN
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Pyszna Polska 2017 Targi gastronomiczno – 
hotelarskie Magdy Gessler
Nawigacja po gastronomicznej i hotelarskiej 
mapie Polski
Magda Gessler – kreatorka smaku i stylu, właścicielka popularnych restauracji, 
gwiazda stacji TVN - zaprasza na niezwykłe wydarzenie, które zmieni gastro-
nomiczny i hotelarski obraz Polski! Pierwszy raz, w jednym miejscu zgromadzą 
się zarówno przedstawiciele wiodących �rm z kraju i z zagranicy, znakomici 
fachowcy, branżowe autorytety oraz gwiazdy i prominenci. Wydarzenie dedy-
kowane jest całej branży gastronomicznej, hotelarskiej i branż pokrewnych. 
To niepowtarzalna okazja dla tych, którzy pragną poszukać nowych dróg dys-
trybucji, dotrzeć do licznego grona klientów oraz kontrahentów, a przy tym 
wspomóc budowanie swojej marki na rynku oraz wzmocnić jej pozycję wśród 
konkurencji. Pyszna Polska to niezawodna nawigacja po gastronomicznej i ho-
telarskiej mapie Polski oraz gwarancja tra�onego wyboru. Zgłoszenie na targi 
na stronie: www.pysznapolska.pl

TERMIN
2-4 czerwca (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław
ORGANIZATORZY
Międzynarodowe Targi Wrocławskie MB
www.pysznapolska.pl
KONTAKT
Jolanta Leszkiewicz
tel. 515 515 010
e-mail: targi@mbbs.eu

WROCŁAW
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Festiwal twórczości ludowej 
pn. Region w Kulturę ubrany
Festiwal jest imprezą plenerową, cykliczną (VI edycja) o charakterze prezen-
tacji dokonań twórców ludowych, rękodzielników, zespołów pieśni i tańca, 
solistów śpiewaków, prezentacji obyczajów i kuchni regionalnej – Jarmark Do-
brego Smaku – pierogi, ciasta, grochówka. Festiwal zajął I miejsce w konkursie 
„Piękna Wieś Dolnośląska 2015” w kategorii Najlepszy Start w Odnowie Wsi.

TERMIN
3 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
boisko w Budziszowie Małym, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wspólna Inicjatywa” 
z Budziszowa Małego
KONTAKT
Mariusz Kaczyński
tel. 604 975 393

BUDZISZÓW MAŁY
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Międzygminny Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Strzelińskiego 
W rywalizacji biorą udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
strzelińskiego. W turnieju uczestnicy prezentują swoje talenty kulinarne, arty-
styczno-wokalne, rękodzieło, a także kondycję sportową. Istnieje możliwość 
spróbowania, przygotowanych przez Panie potraw. Turniej składa się z różnych 
konkurencji, między innymi: prezentacja miejscowości Koła, dekoracja stoiska, 
zdolności kulinarne – prezentacja wyrobów, wypieków i pysznych potraw. Im-
prezę dodatkowo uświetniają występy uczniów z lokalnych szkół oraz zespoły 
ludowe.

TERMIN
3 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
boisko sportowe w Borowie, 
powiat strzeliński
ORGANIZATORZY
Gmina Borów, KGW Borów
www.borow.pl
KONTAKT
Jerzy Nowicki
j.nowicki@borow.ug.gov.pl
tel. 71 392 76 34

BORÓW


