Kalendarz imprez we Wrzosowej Krainie
na rok 2011
Gmina Bolesławiec

Co roku w lipcu w Bolesławicach w gminie Bolesławiec odbywa się Bałkańska Festa. Impreza folklorystyczna dla miłośników folkloru krajów byłej Jugosławii.
Podczas tego święta odbywa się przegląd zespołów i kapel kultywujących muzykę przywiezioną przez reemigrantów z byłej Jugosławii.

Gmina Chocianów
„Dzień Jagody” to impreza cykliczna, odbywająca się co roku w miesiącu lipcu, w Chocianowie. Tradycją tego święta stało się organizowanie konkursu
zbierania jagód na czas oraz wystawiania stoisk z potrawami jagodowymi, nie brakuje również atrakcji sportowych dla małych i dużych mieszkańców
oraz występy zespołów ludowych jak i rokowych.

Gmina Chojnów
W ostatni weekend czerwca tradycyjnie odbywają się Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w Piotrowicach w Gminie Chojnów Zwiedzający poza zwierzętami obejrzeć mogą wystawy sprzętu rolniczego oraz środków ochrony roślin, pasz i artykułów
do produkcji rolnej, stoiska promocyjno - handlowych rękodzieła, sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, wyrobów i przetworów z gospodarstw
agroturystycznych. Odwiedzić można także stoiska firm doradczych.

Gmina Gromadka
„Święto Wrzosu" to impreza cykliczna odbywająca się, co roku w miesiącu sierpniu, we wsi Borówki, w gminie Gromadka. Celem imprezy jest
wyeksponowanie najcenniejszych walorów przyrodniczych tj. rezerwatów przyrody, wrzosowisk i pomników przyrody. „Święto Wrzosu” to uroczystość, na której
w otoczeniu natury i bogatych stoisk z produktami lokalnymi, przysłuchując się muzyce można miło i ciekawie spędzić czas.

Gmina Lubin
1. Gminny Ośrodek Kultury w Księginicach
W Księginicach w Gminie Lubin co roku w drugi weekend września odbywa się Festiwal Kapusty i Pieroga, który jest wspaniałą okazją do spotkań
miłośników kultury, folkloru, muzyki, zabawy i kulinariów. Podczas tej imprezy organizowane są występy zespołów, konkursy tradycyjnych wyrobów
kulinarnych, wystawy prac lokalnych artystów oraz pokazy rękodzieła i osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce
Co roku w czerwcu zaprasza na NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ - polskie święto zakochanych w miejscowości Bukowna nad rzeką Czarna Woda. Tej NOCY przedstawiane
jest: widowisko teatralno-muzyczne ukazujące obrzędowość nocy świętojańskiej, wspólne poszukiwanie kwiatu paproci z pochodniami, puszczanie wianków
na wodzie, kramiki z czarcimi bajerami, konkurs na najciekawszy strój diabła, czarownicy czy innej potwory, kramy, stragany.

Gmina Przemków
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, odbywa się co roku w ostatni weekend września w Przemkowie. Ogólnopolska impreza obfitująca w wiele atrakcji.
Na licznych stoiskach i straganach rozstawionych w zabytkowym parku miejskim królują różnogatunkowe miody, miody pitne, wina i produkty pszczele,
dostępne są również znakomite produkty lokalne Wrzosowej Krainy.

