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Święto Lnu w Łomnicy
Festyn poświęcony tradycji śląskiego lnu – len w wielu odsłonach m.in.: bogata 
oferta olejów, chałw lnianych i smacznych wypieków z dodatkiem lnu, natural-
ne kosmetyki lniane, len od polskich producentów i projektantów mody z pre-
zentacją najnowszych trendów na corocznym pokazie mody. W programie im-
prezy również warsztaty kreatywne, jazda konna i wiele atrakcji dla każdego 
przy dźwiękach muzyki elektronicznej Club Music. Wszystko w trakcie dwóch 
dni od godz. 11.00 do 18.00.

TERMIN
24-25 czerwca (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3,
Łomnica k. Jeleniej Góry, gmina Mysłakowice
ORGANIZATOR
Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu 
Kulturowego
www.facebook.com/PalacLomnica
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_dominium_
lomnica
KONTAKT
Aleksandra Marczyk 
tel. 798 427 655 
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl
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III Święto Czereśni 
i VI warsztaty sadownicze
Arboretum w Wojsławicach słynie z rzadkich drzew i bylin, z kolekcji narodo-
wych różaneczników i bukszpanów, Ogrodu Pokazowego Liliowców, ale też 
12-hektarowego sadu historycznych odmian czereśni. Atrakcją jest nie tylko 
degustacja dorodnych czereśni, dojrzewających w malowniczo położonym sa-
dzie z widokiem na Sudety i górę Ślężę, ale też wykłady na temat właściwości 
zdrowotnych tych owoców, kiermasz roślin jadalnych i przetworów owoco-
wych. Odwiedzającym proponujemy wybory Królowej i Króla Czereśni, liczne 
konkursy, m.in. kulinarny „Czereśniowe Fantazje” oraz „Ekologiczne strachy 
na wróble”. O godz. 16 imprezę umili koncert zespołu „Sprawa całkiem przy-
jemna” w ramach cyklu „Muzyka w Ogrodzie”. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na fb.
fot. HG-N

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy – �lia Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ORGANIZATORZY
Arboretum w Wojsławicach
www.arboretumwojslawice.pl
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
www.pow.dzierzoniow.pl
Niemczański Ośrodek Kultury, www.nok.niemcza.pl
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 

WOJSŁAWICE
k. NIEMCZY
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Sowiogórski Mu�on w Głuszycy
Festyn „Sowiogórski Mu�on” to okazja do spotkania z kulturą i kuchnią myśliw-
ską. Po mszy św. Hubertowskiej z udziałem przedstawicieli dolnośląskich kół 
łowieckich mieszkańcy Głuszycy oraz goście z zewnątrz mają możliwość po-
znania bogactwa smaków tradycyjnych potraw myśliwskich w czasie bezpłat-
nych degustacji. W ubiegłorocznej edycji Sowiogórskiego Mu�ona wydano 
ponad 1200 porcji, co świadczy o tym, że serwowane potrawy myśliwskie są 
naprawdę bardzo smaczne. Podczas imprezy odbędzie się prezentacja pocz-
tów sztandarowych dolnośląskich kół łowieckich, pokazy psów myśliwskich, 
a na scenie pojawiają się zespoły wykonujące m.in. muzykę myśliwską. Na naj-
młodszych czekać będą zabawy na dmuchańcach oraz liczne konkursy z na-
grodami.

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
boisko sportowe przy ul. Dolnej w Głuszycy, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Koło Łowieckie „Trop” w Głuszycy, Para�a Chrystusa 
Króla w Głuszycy, Gmina Głuszyca, Centrum Kultury 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głuszycy, Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu
KONTAKT
Sabina Jelewska
tel. 604 895 946
e-mail: s.jelewska@gluszyca.pl
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XV Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie Zdroju
Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby 
regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony przez Dolnośląską Or-
ganizację Turystyczną, która uhonorowała naszą imprezę tytułem Największe 
Turystyczne Wydarzenie Regionu. Podczas Festiwalu gościmy gastronomików 
z różnych regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze restauracje, gospo-
darstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do naszego uzdrowiska przyjeż-
dżają kucharze, dla których gotowanie jest nie tylko zawodem ale także pasją. 
U nas dzięki urokowi miasta i gościnności mieszkańców znajdują niepowtarzal-
ny klimat do realizacji swoich pomysłów.

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Park Północny – ul. Warszawska 1, 
Jedlina Zdrój, powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
www.ckjedlina.pl
KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

JEDLINA-ZDRÓJ


