
 

 

Minikowo, 11.03.2023 r. 

 

 

 

Mamy przyjemność zaprosić Koła Gospodyń Wiejskich do udziału  

w XXII edycji Targów „LATO na WSI - Święto Smaku i Tradycji” 

które odbędą się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

13-14 maja 2023 r., w godz. 10.00 - 17.00 

 

Głównym celem „Lata na Wsi” jest prezentacja i promocja szeroko pojętych tradycji 

kulinarnych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to niewątpliwie 

największa plenerowa impreza wystawienniczo-targowa w naszym województwie. 

Uczestniczy w niej z roku na rok coraz więcej wystawców i odwiedzających.  

Udział w niej to dla kół gospodyń wiejskich dobry czas - stwarzający możliwość 

przedstawienia w atrakcyjny sposób swojego asortymentu szerokiej publiczności.  

Koła Gospodyń Wiejskich to ponad 150 letni dorobek i działalność na rzecz rozwoju 

małych ojczyzn, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie aktywności 

mieszkańców, integracja środowiska wiejskiego. Obecność kół gospodyń wiejskich na targach 

na pewno je uatrakcyjni i to zarówno pod kątem prezentowanej oferty jak i lokalnej  

i regionalnej kultury ludowej.  

Koszt udziału dla KGW to 250 zł brutto (dokumentacja w załączeniu). 

Mając na uwadze doświadczenie z poprzednich edycji oraz dzięki podjętym działaniom 

promocyjnym (TVP, radio, prasa itp.) spodziewamy się podobnie jak w latach ubiegłych 

odwiedzin około 30 tysięcy potencjalnych klientów - mieszkańców naszego województwa, co na 

pewno spowoduje duże zainteresowanie prezentowaną przez Państwa ofertą. 

Warunkiem uczestnictwa w targach jest przesłanie do Organizatora w ostatecznym 

terminie do 28 kwietnia br. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz 

dokonania opłaty za udział. W załączeniu dokumenty zgłoszeniowe.  

Faktury za udział w targach będą wysyłane do Państwa z konta firmowego Ośrodka e-mail: 

faktury@kpodr.pl drogą elektroniczną na podany w dokumentach zgłoszeniowych e-mail. 

Dodatkowych informacji w sprawie stoiska udziela: Sylwia Żakowska-Stasiszyn, główny 

specjalista ds. organizacji imprez wystawienniczo-targowych tel. 52 386 72 23.  

W programie imprezy 14 maja (niedziela) swoje stałe miejsce znalazł konkurs 

kulinarny pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 

 



Konkurs kulinarny pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”- etap regionalny 

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów 

regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi 

metodami, według tych samych receptur. Celem nadrzędnym jest jednak zachowanie 

narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” 

przemysłową żywność.  

Do konkursu w czterech kategoriach można zgłaszać: produkty pochodzenia roślinnego, 

zwierzęcego, napoje i produkty mieszane oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i 

tradycyjne, które w kolejnym, krajowym etapie mogą być nominowane do prestiżowej 

nagrody „PERŁA”.  

Konkurs ma charakter zamknięty dla publiczności. W celu ich prezentacji szerszemu 

gronu odbiorców, opisane i zgłoszone potrawy oraz produkty będzie można sprzedawać 

na stoisku podczas targów.  

Koordynatorem konkursu ze strony KPODR jest Pani Beata Chełminiak, specjalista  

ds. dziedzictwa kulinarnego i przedsiębiorczości tel. 52 386 72 13, 723 692 545. 

Warto wziąć udział w konkursie ponieważ na zwycięzców czekają cenne nagrody. 

 

Mając nadzieję na spotkanie z Państwem w Minikowie zapraszamy do wzięcia udziału  

w tegorocznej edycji Targów „Lato na Wsi-Święto Smaku i Tradycji”. 
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