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Jubileusz XX-lecia Święta Truskawki z gwiazdami polskiej estrady
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Świetna zabawa, ciekawe konkursy a przede wszystkim mnóstwo truskawek &ndash; to musi być Święto
Truskawki w Buczku! Impreza nad którą honorowy patronat sprawować będą Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2018 r.
To już XX edycja tego smakowitego święta, w którym co roku uczestniczą tysiące mieszkańców gminy,
województwa łódzkiego oraz całego kraju. W tym roku będzie to już IV Krajowe Święto Truskawki.
Tradycją jest, że święto truskawki odbywa się zawsze w ostatni weekend czerwca. Jednakże w tym roku
wyjątkowo imprezę zaplanowano tydzień wcześniej, gdyż w ostatni weekend czerwca rozgrywany jest
mecz reprezentacji Polski Mistrzostw Świata w piłce nożnej z Kolumbią. Jednocześnie z uwagi na jubileusz
XX - lecia impreza jest w tym roku trzydniowa. Święto Truskawki to największa impreza plenerowa w
Buczku
jak i jedna z większych w województwie łódzkim. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy
przygotowali mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie. Wielbiciele muzyki, będą mieli okazję posłuchać koncertów, a także
obejrzeć występy taneczne. Organizatorzy nie zapomnieli także o &bdquo;milusińskich&rdquo; i z myślą
o nich zaplanowali prawdziwą lawinę zabaw i atrakcji. Wśród nich znajdzie się m.in. wesołe miasteczko
z karuzelami, zjeżdżalnią i dmuchańcami. Będzie malowanie twarzy, modelowanie balonów i moc
animacji. Ci, którzy lubią pyszności z truskawkami nie omieszkają odwiedzić stoiska Stowarzyszenia
Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie, które jak zawsze przygotuje mnóstwo smakowitych przekąsek i ciast
z truskawką w roli głównej. Plac wypełniony będzie stoiskami m.in. z rękodziełem artystycznym,
zabawkami, kompozycjami z kwiatów i wikliny. Będą również stoiska promocyjne gminy, powiatu, agencji
rolnych i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
W piątek wieczorem w programie artystycznym prawdziwa gratka dla miłośników muzyki tanecznej.
Gwiazdami XX edycji Święta Truskawki będzie Sławomir z przebojem &bdquo;Miłość w
Zakopanem&rdquo; oraz Zenon Martyniuk wraz z zespołem &bdquo;Akcent&rdquo;, którego hity
&bdquo;Przez Twe oczy zielone&rdquo; czy &bdquo;Przekorny los&rdquo; w ostatnim czasie podbijają
niejedną listę przebojów. W sobotę na buczkowskiej scenie wystąpią zespoły: Loverboy, Extazy i gwiazda
wieczoru Lady Pank. W niedzielę dołączą do nich: Marcin Daniec, Zespół Weekend i Sylwia Grzeszczak.
Serdecznie zapraszamy do Buczku &ndash; bawcie się razem z nami!
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