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Lublin
Festiwal Smaków
Jak co miesiąc Galeria GALA
zaprasza na kolejną odsłonę
„Festiwalu Smaków”. W naj-
bliższą sobotę i niedzielę
można będzie uzupełnić za-
pasy smacznej, zdrowej i na-
turalnie wytworzonej żyw-
ności. Do Lublina przyjadą
najlepsi producenci z róż-
nych regionów Polski, m.in.
z następujących miejscowo-
ści: Markowa, Kościelisko,
Brochów, Korycin, Mszana,
Łomża, Żywiec, Lublin, Bia-
łystok, Obsza, Łask, Handz-
lówka, Ejszeryszki oraz z za-
granicy. Wśród wystawia-
nych wyrobów znajdą się:
wędliny, kiełbasy, szynki, po-
lędwice, pieczenie, pasztety,
przetwory mięsne, smalec
wiejski, pieczywo, chleby
pełnoziarniste, chleb na za-
kwasie, pierogi, krokiety, ku-
lebiaki, oscypki, sery kory-
cińskie, „swojskie”, zioła,
ekologiczne warzywa i owo-
ce, miody, konfitury, ciasta
tradycyjne, sękacze, herbaty
owocowe, soki naturalne, pi-
wa tradycyjne. Większości
z prezentowanych produk-
tów na co dzień nie można
dostać w żadnym sklepie
w Lublinie i okolicach. Uzu-
pełnieniem sprawdzonej
oferty produktów spożyw-
czych będą przedmioty rę-
kodzieła, przydatne w każ-
dej kuchni.
23 – 24 stycznia,

godz. 10.00 – 17.00

Galeria GALA, ul. Fabryczna 2

Toruń
Sobota w Rozgartach
Oddział Miejski PTTK w
Toruniu zaprasza na kolejną
wycieczkę rodzinną,  tym
razem do historycznej wsi
Rozgarty. Zbiórka godz. 7.45
przy dworcu PKS. 
23 stycznia

om.pttk@gmail.com

056 622 29 21

Z obu stron Cisy

Sołotwino i Sygiet Marmaroski
Kiedyś była to odległa prowincja Węgier.
Dziś oba miasta oddziela granica 
ukraińsko-rumuńska
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P O L S K A ,  E U R O P A ,  Ś W I A T

Dolinę rzeki Glemm okalają panoramicznie góry, wznoszące się coraz wyżej ku południowi

Podróże
Zimowy sezon występów
Narciarskiego Cyrku 
Saalbach-Hinterglemm to miejsce szybkich zjazdów... i dobrej zabawy
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Ten młynek
do kawy
wciąż działa

W klimacie ”Ziemi Obiecanej”

Kruszówka w Zgierzu:
odeszli ludzie,
pozostały meble

>E2

Partner kompendium 
Ubezpieczenia w Turystyce

O ubezpieczeniach 
w turystce czytaj
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