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INFORMATOR WINOBRANIOWY

W przyszłą sobotę, 6 września,
o 14.00, Bachus przejmie władzę
w Zielonej Górze. - A gdy ja rządzę,
to w mieście codziennie są jakieś
imprezy. Zapraszam wszystkich!
Przychodźcie i przyjeżdżajcie.
Będzie dobra zabawa! - mówi
Bachus.

HHeejj,,  WWiinnoobbrraanniiee!!
Będzie zabawa! Za tydzień Dni Zielonej Góry. Winobranie zawsze jest wyjątkowe. W tym roku świętujemy 
700-lecie istnienia winnic. Wzniesiemy toast lokalnym trunkiem i Bachus na tydzień przejmie rządy w mieście.

ROK 2013 Fot. Ewa DumaLATA 70. fot. Bronisław BugielROK 1901 Ze zbiorów Sławomira Ronowicza



- Za ty dzień roz po czy na się Wi no bra nie. Jest pan go -
to wy?

Pre zy dent Ja nusz Ku bic ki: - Ja? Tak! Mia sto jest przy -
go to wa ne, or ga ni za to rzy rów nież. Z peł nym spo ko jem
mo gę po wie dzieć: Dro dzy go ście, przy jeż dżaj cie!
Wszyst kich Was wi ta my chle bem i wi nem!

- Rów nież tym wi no bra nio wym, ofi cjal nym. Po raz
pierw szy bę dzie to na sze lo kal ne, zie lo no gór skie wi no.
Spod No we go Mia stecz ka.

- Bar dzo mnie to cie szy. Ma my wie lo wie ko wą tra dy cję,
wszy scy w Pol sce sły sze li o zie lo no gór skim Wi no bra niu. To
zna na, do bra mar ka. Tyl ko z win ni ca mi by ło go rzej. Po wo li
się od ra dza ją. Z ro ku na rok wi dać, że te go lo kal ne go wi na
jest wię cej. I bę dzie co raz wię cej. Wciąż przy by wa nam win -
nic, naj więk sza po wsta je pod Za bo rem, gdzie wi nia rze już
za go spo da ro wa li wie le hek ta rów. Jesz cze mu si my cier pli wie
po cze kać, ale prze sta je my już opo wia dać o set kach bu te lek
win po wsta ją cych wo kół Zie lo nej Gó ry, za czy na my mó wić o
ty sią cach. A wkrót ce o dzie siąt kach ty się cy bu te lek. My ślę,
że wiel ką atrak cją Wi no bra nia bę dą wi no bu sy, czy li au to bu -
sy, któ re co dzien nie bę dą wo zić za in te re so wa nych na win -
ni ce. Tam moż na po pa trzeć, jak wy glą da pra ca wi nia rzy i na
wła sne oczy spraw dzić, że win ni ce się od ra dza ją.

- Co, we dług pa na, bę dzie naj więk szą nie spo dzian ką
Wi no bra nia?

- Przez dzie więć dni od by wać się bę dzie mnó stwo im -
prez. Mam na dzie ję, że każ dy znaj dzie dla sie bie coś cie -
ka we go. Za cznie my nie ty po wo, pod czas pierw sze go kon -
cer tu otwie ra ją ce go Wi no bra nie, na du żej sce nie wy stą pi
or kie stra Fil har mo nii Zie lo no gór skiej. To bę dzie wy da -
rze nie, bo do tej po ry fil har mo ni cy nie wy stę po wa li w ro -
li gwiaz dy Dni Zie lo nej Gó ry. Je stem jed nak prze ko na ny,
że spodo ba ją się zie lo no gó rza nom i na szym go ściom. To
mo że być naj więk sza nie spo dzian ka Wi no bra nia. Za chę -
cam do przyj ścia na ten kon cert.

- Te go rocz ne Wi no bra nie jest bar dzo rocz ni co we…
- Bar dzo. 700 lat te mu mie li śmy pierw szą wzmian kę o

ist nie niu zie lo no gór skich win nic.

- Przed woj ną Niem cy, w 1900 r., hucz nie ob cho dzi -
li 750-le cie ist nie nia win nic, któ rych za ło że nie da to wa -
li na rok 1150.

- To tyl ko po ka zu je, że wi niar stwo by ło pra wie od za -
wsze. I je stem się go tów za ło żyć o skrzyn kę wi no bra nio -
we go wi na, że za raz bę dzie pan go tów przed sta wić kil ka
ko lej nych rocz nic, mniej lub bar dziej okrą głych.

- Oczy wi ście! Na przy kład: nie miec cy kro ni ka rze
upar cie uwa ża li, że na sze mia sto zo sta ło za ło żo ne w
1222 r. W Grünber gu hucz nie ob cho dzo no 700. rocz ni cę
po wsta nia mia sta. Cho ciaż nie ma żad nych do ku men tów
po twier dza ją cych tę da tę. Zo sta ła tyl ko tra dy cja.

- Czy li, za kil ka lat mo że my ob cho dzić 800-le cie mia -
sta…

- Za osiem lat. War to się nad tym za sta no wić.
- Na to ma my tro chę cza su, choć nie ma żad nych do -

ku men tów to po twier dza ją cych. Po dob nie jest z win ni ca -
mi za kła da ny mi w 1150 r. Zwłasz cza, że ta da ta do ty czy
win nic w re gio nie zie lo no gór skim. Na to miast rok 1314 r.
jest ści śle po wią za ny z Zie lo ną Gó rą.

- To jed nak smut na da ta.
- I tak, i nie. Wów czas za ra za zdzie siąt ko wa ła mia sto.

Tyl ko część miesz kań ców zdo ła ła się ura to wać, ukry wa jąc
się przez kil ka mie się cy na win ni cach. Oni mie li po wo dy
do ra do ści. Prze ży li i od bu do wa li mia sto. Póź niej, dzię ku jąc
Bo gu za oca le nie, po sta wi li ka plicz kę w oko li cach al. Sło -
wac kie go. Stoi do dzi siaj. Stąd wie my, że win ni ce by ły już
w 1314 r. To po ka zu je, jak bar dzo wi niar stwo i upra wa wi -
no ro śli mia ły wpływ na ży cie mia sta. Nie tyl ko go spo dar -
czy, lecz rów nież re li gij ny i kul tu ral ny. To pięk na i dłu ga
tra dy cja. Z la ta mi chu dy mi i tłu sty mi. Tak przez 700 lat. 

Je ste śmy w luk su so wej sy tu acji, bo nie mu si my wy -
my ślać tra dy cji, co nas od róż nia od in nych. Ma my swo -
je uni ka to we świę to wy ni ka ją ce z hi sto rii mia sta i
współ cze sno ści. To skarb. W do dat ku zie lo no gó rza nie
bar dzo lu bią swo je świę to. Za wsze gło su ją no ga mi i
tłum nie przy cho dzą na dep tak. Dla te go Wi no bra nie ma
sens.

- W hi sto rii mia sta rok 1314 ma du że zna cze nie. Po -
dob nie jak rok 2014…

- Tak. Czę sto spo ty kam się ze stwier dze niem, że 18
ma ja miesz kań cy po dzie lo no gór skich wsi za pi sa li w po -
wo jen nej hi sto rii Zie lo nej Gó ry naj waż niej szą da tę. Re fe -
ren dum w gmi nie. Kon sul ta cje w mie ście. Uchwa ły rad -
nych i de cy zja rzą du o po łą cze niu mia sta z gmi ną to hi -
sto rycz ne wy da rze nia. W po wo jen nej hi sto rii mia sta jest
kil ka waż nych dat. W 1950 r. po wo ła no wo je wódz two
zie lo no gór skie, co pod nio sło ran gę mia sta i da ło gi gan -
tycz ny im puls do roz wo ju. Do dzi siaj z nie go ko rzy sta -
my. Do tej sa mej ka te go rii istot nych wy da rzeń za li czam
po łą cze nie. Jest jed na pod sta wo wa róż ni ca. W 1950 r. o
wszyst kim de cy do wa ły wła dze. Dzi siaj sa mi po dej mu je -
my naj waż niej sze de cy zje. To jest wspa nia łe!

- Naj trud niej szy etap ma my już za so bą?
- To jest tro chę jak z bu do wą fa bry ki. Jest wiel kie

świę to, gdy ją otwie ra my, a na dru gi dzień trze ba ostro
się brać do ro bo ty, że by wszyst ko funk cjo no wa ło jak na -
le ży, i roz wią zy wać wciąż no we pro ble my. Po dob nie
jest z po łą cze niem. Mie li śmy świę to, du żo emo cji a te raz
trze ba wszyst ko mo zol nie po ukła dać, że by speł nić ocze -
ki wa nia zwo len ni ków po łą cze nia i roz wiać oba wy je go
prze ciw ni ków. Jesz cze nikt w Pol sce do bro wol nie nie
po łą czył dwóch sa mo rzą dów. Nikt w Pol sce nie zor ga ni -
zo wał i nie wy grał re fe ren dum po łą cze nio we go. Je ste -
śmy pierw si! Je ste śmy pre kur so ra mi. Nie mamy wzor -
ców. Mu simy sa mi zna leźć wie le roz wią zań. Ca ły czas
nad tym pra cu ję. Sca le nie obu sa mo rzą dów to pra ca na
kil ka lat. To trze ba ro bić spo koj nie.

- Mia sto do trzy ma obiet nic?
- Tak. Ja też sły szę gło sy scep ty ków, np. w spra wie ko -

mu ni ka cji miej skiej. I tu prze cho dzi my do fak tów. Od 1
wrze śnia zrów nu je my ce ny bi le tów w mie ście i gmi nie.
Od po nie dział ku, od te go po nie dział ku, oso by ja dą ce au -
to bu sem MZK z gmi ny do mia sta lub z mia sta do gmi ny
za pła cą ty le, ile kosz tu je dziś po dróż po Zie lo nej Gó rze.
Ko rzy sta ją cy z bi le tów okre so wych za osz czę dzą mie -
sięcz nie po kil ka dzie siąt zło tych. To du ża ulga. Na to -
miast od 1 stycz nia au to bu sy MZK bę dą jeź dzić do
wszyst kich so łectw.

Rów nież od 1 wrze śnia miesz kań cy gmi ny zo sta ną ob -
ję ci pro gra ma mi ZGra na ro dzi na i ZGra ni zie lo no gó rza -
nie 50+. Za chę cam do udzia łu.

- Je ste śmy w epo ko wym mo men cie?
- W od nie sie niu do 700 lat hi sto rii wi niar stwa?

- Mo że w krót szym prze dzia le cza su.
- Zbie ga ją się dwa wy da rze nia. Po łą cze nie i idą ce za

tym więk sze moż li wo ści dzia ła nia oraz za czy na ją ca się
no wa per spek ty wa fi nan so wa Unii Eu ro pej skiej. Bę dą do
zdo by cia ol brzy mie środ ki. Ni gdy wię cej nie bę dzie my
mie li ta kiej szan sy na po zy ska nie du że go wspar cia z ze -
wnątrz. Dla te go bę dzie my re ali zo wać dzie siąt ki przed -
się wzięć. Pod ko niec te go ro ku po win no ru szyć np. pla -
ne ta rium. Dzię ki po łą cze niu ma my szan sę zbu do wać ob -
wod ni cę po łu dnio wą mia sta, któ ra omi nie rów nież Ra cu -
lę i Drzon ków. Uzgad nia my pro jekt wpro wa dze nia no -
wo cze snej ko mu ni ka cji opar tej o elek trycz ne au to bu sy.
Ak cep ta cję mi ni ster stwa zy skał pro jekt bu do wy dzie cię -
ce go szpi ta la, któ re go tak bra ku je w wo je wódz twie. W
2022 r., kie dy przy pad nie 800. rocz ni ca za ło że nia Zie lo -
nej Gó ry, bę dzie my zu peł nie in nym mia stem.

- Dzię ku ję. To masz Czyż niew ski

2 łącznik zielonogórski  |  29 sierpnia 2014 www.Lzg24.pl

770000  llaatt  ppiięękk  nneejj  ttrraa  ddyy  ccjjii
- Wi no bra nie za cznie my nie ty po wo, pod czas pierw sze go so bot nie go kon cer tu, na du żej sce nie, za gra or kie stra 
Fil har mo nii Zie lo no gór skiej. To bę dzie wy da rze nie, bo do tej po ry fil har mo ni cy nie wy stę po wa li w ro li gwiaz dy 
Wi no bra nia. Za chę cam do przyj ścia na ten kon cert - mó wi pre zy dent Ja nusz Ku bic ki.

Fot. Krzysztof Grabowski
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 20.30 kon cert wi no bra nio wy „Cza ro dziej ska mi łość” w
wy ko na niu Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Zie lo -
no gór skiej, dy ry gent Cze sław Gra bow ski

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le (Za -
bór), Can ti na (Mo zów k. Su le cho wa), In grid (Łaz), Ja -
ku bów (Ja ku bów), Ju lia (Sta ry Ki sie lin), Ka ta rzy na
(Gro dzisk Wlkp.), Kin ga (Sta ra Wieś k. No wej So li),
Kru cza (Bu cha łów), Le śny Za ką tek (Pło ty), Mi łosz
(Łaz), Na Le śnej Po la nie (Procz ki k. Za bo ru), Pa łac
Wie chli ce (Wie chli ce k. Szpro ta wy), Ro man (Łę ży ca),
Sa int Vin cent (Bo rów Wiel ki), Sta ra Win na Gó ra (Gó -
rzy ko wo), Wi niar ka.pl (Kieł pin), Św. Ja dwi ga (Świd ni -
ca), U Mi cha ła (Zie lo na Gó ra), Ta la ry (Ko ścian)

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a 
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

rr win ni ca U Mi cha ła w Zie lo nej Gó rze - wi no bus nr 1:
od jazd 11.00, po wrót ok. 13.30

rr win ni ca Can ti na w Mo zo wie k. Su le cho wa 
- wi no bus nr 2: od jazd 11.00, po wrót ok. 13.50

rr win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach k. Za bo ru 
- wi no bus nr 1: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

rr win ni ca Mi łosz w Ła zie - wi no bus nr 2: 
od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

rr win ni ca Kru cza w Bu cha ło wie - wi no bus nr 1: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

rr win ni ca Equ us w Za bo rze - wi no bus nr 2: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze
i Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz  -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

rr „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port No -
wa Sól, ul. Ko rze niow skie go 1, rej sy: 10.00-11.00, 14.00-
15.00, 16.00-17.00, 18.00-19.00 - im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... 
„Mi łość jak wi no”

rr 14.00-14.25 uro czy ste otwar cie Dni Zie lo nej Gó ry 
„Wi no bra nie 2014”

rr 14.30-15.00 „Hej, Wi no bra nie”, kon cert ze spo łu 
Win ne Gro na

rr 15.05-15.15 po kaz mo dy
rr 15.30-16.00 kon cert Ka pe li Zie lo no gór skiej
rr 16.10-17.00 „Dla Cie bie śpie wam”, kon cert 

An drze ja Ba to ra
rr 17.15-18.00 kon cert ze spo łu Ca me ra ta Trio
rr 18.30-19.50 kon cert Ele ni
rr 20.30-22.00 kon cert ze spo łu Hoo Doo Band
rr 22.00-24.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” - To -

masz Oszmiań ski & DJ Bam se

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi 
po da wa nych. Pro jekt trwa od 1 do 14 wrze śnia 2014.

rr re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga 
rr re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
rr Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent 
rr re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra 
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów 

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje ar ty stycz ne po wia tu wschow skie go

rr 12.00-12.20 ze spół ma żo re tek Fi ne zja ze Wscho wy
rr 12.30-12.50 „Za ślu bi ny Ka zi mie rza Wiel kie go z Ja dwi -

gą Ża gań ską”, pre zen ta cje Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Gim na zjum nr 1 we Wscho wie

rr 13.00-13.30 pre zen ta cje Mu zeum Zie mi Wschow skiej
rr 13.30-14.00 „Aka de mia Do ro słe go Czło wie ka”, Klub

Pio sen ki Bie siad nej Sła wia nie ze Wscho wy
rr 14.00-14.30 pre zen ta cje ko ła te atral ne go W ZA Na drzu,

dzia ła ją ce go przy I Li ceum Ogól no kształ cą cym im. To -
ma sza Za na we Wscho wie

rr 14.40-15.00 pre zen ta cje urzę du mia sta i gmi ny Sła wa
rr 15.00-15.20 „Co un try Szlich tyn go wa”, po kaz tań ca
rr 15.30-15.50 kon cert Klu bu Pio sen ki So lo ze Wscho wy
rr 16.00-16.20 ze spół ma żo re tek Fi ne zja ze Wscho wy
rr 16.30-17.00 kon cert Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej 

I stop nia ze Wscho wy
rr 17.00-17.30 pre zen ta cje Mu zeum Zie mi Wschow skiej
rr 17.30-18.00 za koń cze nie pre zen ta cji pow. wschow -

skie go, roz wią za nie kon kur sów, lo so wa nie na gród

LU NA PARK 
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5, www.te atr.zgo ra.pl

rr 19.00 Ja kub Rosz kow ski „Lep szy świat”, reż. Ja kub
Rosz kow ski, Lu bu ski Te atr

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1, 
www.hot shots.pl

rr 21.00 „Back to the Le mo nia da”, im pre za ta necz na

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr „Pocz ta Ko le jo wa z oka zji 700 lat udo ku men to wa ne go
wi niar stwa oraz co rocz ne go świę ta Wi no bra nia w Zie -
lo nej Gó rze” (Urząd Pocz to wy Zie lo na Gó ra 1, ul. Boh.
We ster plat te 21, or ga ni za tor: Fun da cja na Rzecz Lu bu -
skie go Dzie dzic twa Glo ria Mon te Ver de)

rr 9.00-15.00 „Mo ja po dróż do Pe ters bur ga”, wy sta wa fo -
to gra fii Ewy Kwa śnie wicz (fi lia bi blio te ki nr 4, ul. Pod -
gór na 45, www.wimbp.zgo ra.pl)

rr 9.00-16.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne go
wi niar stwa”, ze zbio rów pi sma „Wi niarz Zie lo no gór ski
oraz WiMBP im. C. Nor wi da, (al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 10.00-16.00 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, lu bu skie tra -
dy cje wi niar skie w wi tra żach; eks po zy cja z XVIII -wiecz -
ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa (Mu zeum Et no gra ficz -
ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla, www.mu zeu mo chla.pl)

rr 10.00-15.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”,
„Mu zeum Wi na”, „Mu zeum Tor tur” (Mu zeum Zie mi
Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15, www.mzl.zgo ra.pl)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a, www.pal miar -
nia.zgo ra.pl)

rr 10.00 Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Psów Ra so wych CA -
CIB (te re ny przy am fi te atrze, or ga ni za tor: Pol ski Zwią -
zek Ky no lo gicz ny, od dział 2, www.pkprza chod ni.pl)

rr 10.00-13.00 „Wi no bra nie ry so wa ne ołów kiem”, bez -
płat na lek cja ry sun ku (za pi sy i in for ma cje na
www.stre fa ry sun ku.pl - licz ba miejsc ogra ni czo na)

rr 11.00-14.00 wy sta wa ma lar stwa fran cu skie go „Ta cy
Je ste śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta ry Ry nek 2-3,
www.zpap.zgo ra.pl)

rr 12.00-18.00 wy sta wy: fo to gra fii Mi cha ła Ota che la, Ja -
ro sła wa Mi ko sa i Da nie la Stań cza ka „Toż Sa mo Ja.
Pod sta wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va -
le riu Kur tu (Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych, al. Nie pod -
le gło ści 19, www.bwazg.pl)

rr 14.00-22.00 „Wi no bra nio wa Stre fa Kul tu ry”, w pro gra -
mie: mi strzo stwa w scrab ble, We ge Par ty, two rze nie
zwie rzą tek z ba lo nów i ol brzy mich ba niek my dla nych
oraz na uka gry na bęb nach afry kań skich (dzie dzi niec
Cen trum Biz ne su, ul. Boh. We ster plat te 23)

rr 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa Szko ła Ta ba sco Bre ak Re -
bels”, lek cje tań ca bre ak dan ce dla dzie ci i do ro słych
(dep tak, www.fa ce bo ok.com/ta ba sco bre akre bels)

rr 18.00 Wi no gra nie 2014: „Club bing Ni ght”, otwar cie
klu bu Flash (Flash Club, ul. Chro bre go 67)

rr 18.00 „Fa do pod szy te nu tą bos sa no vy”, kon cert Jo ao de
So usa, część I (re stau ra cja Tu li pe No ire, ul. Boh. We -
ster plat te 32, www.pl -pl.fa ce bo ok.com/Re stau ra cja.La -
Tu li pe No ire; www.ibe ria re cords.com)

rr 20.00 msza świę ta oraz prze marsz or sza ku ku czci św.
Urba na I, pa tro na Zie lo nej Gó ry, do kon ka te dry pw.
św. Ja dwi gi przy ul. Mic kie wi cza 14 (ko ściół pw. św.
Urba na I, ul. Lu bu ska)

rr 20.00 Ju bi le uszo wy Kon cert Wi no bra nio wy, wy ko na nie:
Cap pel la Vi ri di mon ta na, dy ry gent Je rzy Mar kie wicz (kon  -
ka te dra pw. św. Ja dwi gi, or ga ni za tor: Zie lo no gór skie To -
wa rzy stwo Śpie wa cze Can to res, www.ztscan to res.pl)

rr 20.00 Wi no bra nio wy Wie czo rek Ta necz ny z DJ Ka wą
(Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a) 

rr 20.00 „Fado podszyte nutą bossanovy”, koncert Joao de
Sousa, część II (restauracja Winnica, pl. Pocztowy 17,
www.restauracja-winnica.pl; www.iberiarecords.com)

rr 21.00 wi no bra nio wa im pre za ta necz na „Uro dzi no wo -
-imie ni no wa 30-tka z DJ Ża bą” (Piw ni ca Ar ty stycz na
Ka won, ul. Zam ko wa 5, www.ka won.zgo ra.pl)

rr 21.00 „Exc lu si ve Ni ght with Bal lan ti nes” (X -De mon,
ul. Ku piec ka 63, www.xde mon.pl)

rr 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14, www.fa -
ce bo ok.com/jaz z ki no)

IM PRE ZY SPOR TO WE

rr 9.00-19.00 IV Ogól no pol ski Tur niej Te ni so wy Le ka rzy
(kor ty MO SiR, ul. Su le chow ska 41, or ga ni za tor: Okrę -
go wa Izba Le kar ska w Zie lo nej Gó rze, www.oil.zgo -
ra.pl)

rr 9.00 Po wszech ny Wi no bra nio wy Tur niej Strze lec ki
(strzel ni ca klu bu Gwar dia, ul. Strze lec ka 24, or ga ni za tor:
Zie lo no gór ski Klub Spor to wy Gwar dia, www.gwar -
dia.zgo ra.com.pl)

rr 9.30 60 lat akro ba ty ki spor to wej w Zie lo nej Gó rze - X
Mię dzy na ro do wy Tur niej w Akro ba ty ce Spor to wej Wi -
no bra nie 2014 (ha la akro ba tycz na, ul. Ur szu li, or ga ni -
za tor: Sto wa rzy sze nie Akro ba ty ki Spor to wej)

rr 10.00 mecz te ni so wy mia sto Zie lo na Gó ra v. mia sto
Ko ło brzeg (kor ty MO SiR, ul. Su le chow ska 41, or ga ni -
za tor: MOSiR, www.mo sir.zgo ra.pl)

rr 15.30 Chó ra gan Spe edway CUP II o Pu char Pre zy den -
ta Zie lo nej Gó ry (sta dion żuż lo wy, ul. Wro cław ska 69,
or ga ni za tor: Ama tor ski Klub Żuż lo wy Chó ra gan,
www.cho ra gan.pl)

rr 17.00 V Dru ży no wy Bieg Wi no bra nio wy o Pu char
LOT TO (ul. Boh. We ster plat te, w po bli żu biu row ca
PGNiG, or ga ni za tor: To ta li za tor Spor to wy Sp. z o.o.
od dział w Zie lo nej Gó rze, www.zie lo na go ra.lot to.pl)

rr 17.00 Ulicz ny Wi no bra nio wy Tur niej Sko ku o Tycz ce
(ul. dr. Pie nięż ne go w po bli żu Ga le rii Gra fit, or ga ni za -
tor: Zie lo no gór ski Lu do wy Klub Lek ko atle tycz ny,
www.zlkl.zgo ra.pl)

rr 19.00 XXIX Ogól no pol ski Noc ny Bieg Ba chu sa (ul.
Boh. We ster plat te, w po bli żu sa lo nu em pik, or ga ni za -
tor: Lu bu skie To wa rzy stwo Krze wie nia Kul tu ry Fi -
zycz nej, www.tkkf.zgo ra.pl)
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 20.30 kon cert ze spo łu Per fect

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a 
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

rr win ni ca Ju lia w Sta rym Ki sie li nie - wi no bus nr 1: 
od jazd 11.00, po wrót ok. 13.30

rr win ni ca In grid w Ła zie - wi no bus nr 2: od jazd 11.00,
po wrót ok. 13.30

rr win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach k. Za bo ru 
- wi no bus nr 1: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.50

rr win ni ca Mi łosz w Ła zie - wi no bus nr 2: od jazd 14.00,
po wrót ok. 16.30

rr win ni ca Kru cza w Bu cha ło wie - wi no bus nr 1: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

rr win ni ca Equ us w Za bo rze - wi no bus nr 2: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

rr „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port No wa
Sól, ul. Ko rze niow skie go 1, rej sy: 10.00-13.00, 14.00-15.00,
16.00-17.00, 18.00-19.00 - im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu sz)

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... „Wi no bra -
nia czas”

rr 13.30 eks po zy cja fi gu ry św. Urba na I obok sce ny przy
ra tu szu

rr 13.40 zło że nie ży czeń przez ks. bi sku pa Ste fa na Reg -
mun ta i pre zy den ta Ja nu sza Ku bic kie go miesz kań com
i go ściom Zie lo nej Gó ry

rr 14.00-14.30 blok ar ty stycz ny ku czci św. Urba na I, pa -
tro na mia sta, w wy ko na niu Lu bu skie go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca oraz Ze spo łu Pie śni i Tań ca Ma ki

rr 14.30-14.50 „Dzie ci Ma ryi”, kon cert scho li ze Słu bic,
lau re ata II Fe sti wa lu De ka nal ne go „Scho la -2014”

rr 15.15-16.00 kon cert Mag da le ny Ła zar -Mas sier, lau -
re at ki ple bi scy tu Ra dia Za chód „Prze bo jem na an -
te nę”

rr 16.30-17.15 kon cert ze spo łu For mat C
rr 17.45-18.30 kon cert ze spo łu The Best 4 Qu een
rr 19.00-20.15 „Bał kań sko -ukra iń sko -wę gier sko -

-ru muń sko -pol skie gra nie”, kon cert ze spo łu Lu -
iku z Ki jo wa

rr 20.45-22.00 kon cert ze spo łu Mosz czyń ski
Pietsch & BI BO BIT

rr 22.00-24.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka”
To masz Oszmiań ski & DJ Bam se

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi
po da wa nych. 
Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

rr re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
rr re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
rr Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
rr re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
rr re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje ar ty stycz ne gmi ny Zie lo na Gó ra
rr 14.00-14.30 kon cert ze spo łu Oso ria ze Szczań ca
rr 14.30-15.00 kon kur sy z Nor di sem i Hor tu sem
rr 15.00-16.00 kon cert Or kie stry Dę tej Ze spo łu Szkół Bu -

dow la nych w Zie lo nej Gó rze
rr 16.00-16.30 wy stęp ze spo łu śpie wa cze go Bo le ro
rr 16.30-17.00 wy stęp ze spo łu Na sza Łę ży ca
rr 17.00-17.45 „Śpiew nik Uni wer sy tec ki” UTW
rr 17.45-19.00 kon kur sy z Nor di sem

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5

rr 12.00 „Kró lo wa Śnie gu”, reż. Ma rek Si tar ski, Lu bu ski
Te atr

rr 19.00 „He mar w chmu rach. Ka ba ret”, reż. Piotr Ma cha -
li ca, Te atr im. A. Mic kie wi cza w Czę sto cho wie

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1

rr 9.00 Wi no bra nio wy Tur niej Bi lar do wy o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Zie lo na Gó ra

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 10.00-17.00 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, tra dy cje
wi niar skie re gio nu lu bu skie go w wi tra żach; eks po zy -
cja z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa
(Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5 Ochla)

rr 10.00-16.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur” (Mu zeum Zie mi
Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu
Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści 19)

rr 12.00 msza ku czci św. Urba na I, pa tro na Zie lo nej Gó -
ry, pod prze wod nic twem ks. bi sku pa Ste fa na Reg mun -
ta oraz prze marsz do sce ny przy ra tu szu (kon ka te dra
pw. św. Ja dwi gi, ul. Mic kie wi cza 14)

rr 14.00-22.00 „Wi no bra nio wa Stre fa Kul tu ry”, w pro gra -
mie: mi strzo stwa w scrab ble, We ge Par ty, zwie rząt ka z
ba lo nów i ol brzy mie bań ki my dla ne, na uka gry na bęb -
nach afry kań skich (dzie dzi niec Cen trum Biz ne su, ul.
Boh. We ster plat te 23)

rr 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa Szko ła Ta ba sco Bre ak Re -
bels”, lek cje tań ca bre ak dan ce dla dzie ci i do ro słych
(dep tak)

rr 17.00 kon cert ka me ral ny „Ba ro ko we Sa crum et Pro fa -
num”. Wy ko na nie: Ma ciej Goc man (te nor), Cap pel la
Vi ri di mon ta na (ko ściół pw. Mat ki Bo żej Czę sto chow -
skiej w Za to niu, or ga ni za tor: Zie lo no gór skie To wa rzy -
stwo Śpie wa cze Can to res)

rr  21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

rr 9.00 Tur niej Wi no bra nio wy w Gol fa (Ka li no we Po la,
ul. Gol fo wa 1, Ską pe, or ga ni za tor: Ka li no we Po la Golf
Club, www.ka li no we po la.pl)

rr 9.00-13.00 Ogól no pol ski Tur niej Te ni so wy Le ka rzy
(kor ty MO SiR, ul. Su le chow ska 41, or ga ni za tor: Okrę -
go wa Izba Le kar ska w Zie lo nej Gó rze)

rr 9.00 Po wszech ny Wi no bra nio wy Tur niej Strze lec ki
(strzel ni ca klu bu Gwar dia, ul. Strze lec ka 24, or ga ni za -
tor: Zie lo no gór ski Klub Spor to wy Gwar dia)

rr 10.00 Wi no bra nio wy Tur niej Bry dża o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Zie lo na Gó ra (ul. Wro cław ska 12a, or ga -
ni za tor: Okrę go wy Zwią zek Bry dża Spor to we go w Zie -
lo nej Gó rze)

rr 10.30-14.30 Tur niej Sza cho wy o Pu char Ba chu sa (dzie -
ci i do ro śli) (bi blio te ka Nor wi da, ul. Woj ska Pol skie go 9,
or ga ni za tor: Fun da cja Mi strzo stwa Sza cho we go,
www.fun da cjam szach.pl)

r 12.00 52. Mię dzy na ro do wy Mi tyng Wi no bra nia 2014
(sta dion lek ko atle tycz ny MO SiR, ul. Su le chow ska 41,
or ga ni za tor: Zie lo no gór ski Lu do wy Klub Lek ko atle -
tycz ny, www.zlkl.zgo ra.pl)

r 13.00 I Mię dzy na ro do wy Tur niej Fut bo lu Fla go we go
(sta dion przy ul. Bo ta nicz nej 66, przy ZSiPKZ, or ga ni -
za tor: Dra gons Zie lo na Gó ra, www.dra gons.zgo ra.pl)
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WINOBRANIE W SMARTFONIE
Skorzystaj z darmowych powiadomień o atrakcjach Winobrania 2014

WWW.INFOSMARTFON.PL/WINOBRANIE
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SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza

rr 20.30 koncert zespołu Loka

MIASTECZKO WINIARSKIE
(Stary Rynek przy ratuszu)

rr 10.00-18.00 prezentacje winnic: Bachusowe pole,
Cantina, Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Kinga,
Krucza, Leśny Zakątek, Miłosz, Na Leśnej Polanie,
Pałac Wiechlice, Roman, Saint Vincent, Stara Winna
Góra, Winiarka.pl, Św. Jadwiga, U Michała, Talary

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach,
www.wycieczkipoodrze.com.pl

rr 10.00-20.00 winobraniowe rejsy galarami po Odrze i
Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy
rozpoczynają się co dwie godziny, impreza biletowana)

WINOBRANIE NA ODRZE
www.odradlaturystow.pl

r „Winobranie na Odrze”, rejsy statkiem Laguna (port
Nowa Sól, ul. Korzeniowskiego 1, rejsy: 16.00-17.00,
18.00-19.00 - impreza biletowana)

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu

rr 12.00-15.00 studio radiowe RZG na żywo...
„Zaświeciła moja gwiazda...”

rr 14.45-15.00 prezentacje artystyczne Szkoły Tańca
TIGA

rr 15.00-15.45 „Taneczny alfabet”, prezentacje
artystyczne Studia Tańca B-ART.

rr 15.45-16.45 prezentacje artystyczne Studia Tańca
SPOKO FAMILY

rr 16.45-17.30 Bajkogranie „Bardzo dziwna bajka”, Teatr
Pinezka z Gdańska

rr 17.45-18.45 koncert zespołu Day After Day
rr 19.15-20.30 koncert zespołu Gang Marcela
rr 21.00-22.00 koncert zespołu Cadillac
rr 22.00-24.00 „Dyskoteka Dorosłego Człowieka” Tomasz

Oszmiański & Romek Awiński

„WINOBRANIOWE SMAKI”
Zielonogórskie restauracje serwują potrawy specjalnie skom -
ponowane do win z lubuskich winnic, wraz z nimi po dawa
nych. Projekt trwa od 1 września do 14 września 2014.

r restauracja Winnica i winnica Kinga
r restauracja Tulipe Noire i winnica Miłosz 
r Piwnica Artystyczna Kawon i winnica Saint Vincent
r restauracja Palmiarnia i winnica Stara Winna Góra
r restauracja Casa Mia i winnica Jakubów

SCENA „LUBUSKIE SMAKI”
plac Powstańców Wielkopolskich

Nordis smakuje
rr 11.00-13.00 „Od ziarenka do bochenka”, warsztaty dla

dzieci zorganizowane przez Lubuską Izbę Rolniczą
rr 13.00-13.30 konkursy z Nordisem
rr 13.30-15.00 występy zespołów folklorystycznych
rr 15.00-15.30 konkursy z Browarem Witnica
rr 15.30-18.30 potańcówka z zespołem Bajer

LUNAPARK - OD 10.00
parking przy Centrum Biznesu oraz pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - OD 10.00 (deptak)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl

rr 17.00 i 20.15 Amelia Bullmore „Di, Viv i Rose”, reż.
Maciej Kowalewski, Teatr Capitol z Warszawy

KLUB WINOBRANIOWY
Hot Shots Music Club & Billard, ul. Dąbrowskiego 41a/1
www.hotshots.pl

rr 15.00 akademia bilarda i snookera

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

rr 8.00-15.00 wystawy: fotografii „Toż Samo Ja.
Podstawowa Identyfikacja”; rysunku satyrycznego
Valeriu Kurtu (BWA, al. Niepodległości 19,
www.bwazg.pl)

rr 8.00-19.00 „Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) -
artysta niepokonany. Wystawa przygotowana z okazji
75. rocznicy śmierci pisarza” (Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej, al. Wojska
Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)

rr 10.00-20.00 wystawy: „Ekspozycja motyli”, malarstwo
Mimmo Emanuele, malarstwo Elżbiety Nalepy
„Pejzaże” (Palmiarnia, ul. Wrocławska 12a)

rr 10.00-18.30 Kreatywne Dziecko - Winobraniowe
Fantazje - zajęcia dla dzieci (Spółdzielczy Dom Kultury
NOVITA, ul. II Armii 30-40)

rr 10.00-19.00 „Zielona Góra - 700 lat udokumentowanego
winiarstwa”, wystawa dokumentów ze zbiorów redakcji
pisma „Winiarz Zielonogórski” oraz WiMBP im. C.
Norwida (WiMBP, al. Wojska Polskiego 9)

rr 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (WiMBP,
al. Wojska Polskiego 9)

rr 11.00-19.00 wystawa malarstwa francuskiego „Tacy
Jesteśmy” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 2-3)

rr 11.00-17.00 wystawy: „Artyści Galerii Nowy Wiek”;
„Muzeum Wina”; „Muzeum Tortur” (Muzeum

Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15)
rr 12.00-18.00 „Moja podróż do

Petersburga”, wystawa fotografii
Ewy Kwaśniewicz (filia biblioteki

nr 4, ul. Podgórna 45)
rr 15.00 park miniatur

historycznych obiektów
winiarskich w winnicy Julia w
Starym Kisielinie (Stary
Kisielin, ul. Pionierów
Lubuskich 15,
www.winnicajulia.pl)
r 15.00-17.00 „Winobraniowa

Szkoła Tabasco Break
Rebels”, lekcje tańca break
dance dla dzieci i
dorosłych (deptak)

r 21.00 Winobraniowe
preludium, finał „X-Demon
dj‘s cup with” (X-Demon, ul.
Kupiecka 63)

r 21.00 „Jazzowe granie w
Winobranie”, koncert zespołów
jazzowych (JazzKino, ul.
Sobieskiego 14)
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OD 1 WRZE ŚNIA

Tań sze bi le ty MZK dla gmi ny
Już od po nie dział ku MZK wpro wa dzi tań sze bi le ty dla miesz kań ców gmi ny. Ta ką de cy zję pod ję ła ra da mia sta
pod czas ostat niej, sierp nio wej se sji. - To świet ny, wi no bra nio wy ak cent - ko men to wa li rad ni.

For mal ne po łą cze nie mia sta i gmi ny do pie ro od 1
stycz nia przy szłe go ro ku. Ale za nim ru szy in te gra cyj na
ma chi na, MZK już od 1 wrze śnia br. wpro wa dzi ujed -
no li co ną ta ry fę bi le tów. Ta ką sa mą dla gmi ny i dla mia -
sta.

- Sło wa do trzy ma li śmy - ko men tu je pre zy dent Ja nusz
Ku bic ki. - Po re fe ren dum, gdy rad ni gło so wa li uchwa ły
po łą cze nio we, za po wia da łem, że przy śpie szy my re ali za -
cję nie któ rych obiet nic. Miesz kań cy gmi ny nie mu szą
cze kać czte ry mie sią ce na jed na ko we ce ny bi le tów czy
udział w pro gra mie ZGra na ro dzi na i ZGra ni zie lo no gó -
rza nie 50+.

Miej scy rad ni by li po dob ne go zda nia. Pod czas ostat -
niej, wtor ko wej se sji ra dy mia sta, po sta wi li krop kę nad
„i”, bez dłu giej dys ku sji po dej mu jąc uchwa łę o ob ję ciu
gmi ny miej ski mi ta ry fa mi. Za gło so wa ło 18 rad nych,
przy jed nym gło sie sprze ci wu i jed nym gło sie wstrzy -
mu ją cym.

- Bę dzie ta niej, bo wszyst kie ce ny zo sta ną spro wa dzo -
ne do jed nej staw ki. Na przy kład: jed no ra zo wy nor mal ny
bi let pa pie ro wy w gmi nie kosz to wał 4,40 zł, w mie ście 3
zł. Te raz miesz kań cy mia sta i gmi ny za pła cą ty le sa mo, 3
zł. Dzie ci i oso by upraw nio ne do ulgo wych bi le tów za -
pła cą tyl ko 1,5 zł - tłu ma czy Bar ba ra Lan gner, dy rek tor
MZK.

Jesz cze wię cej sko rzy sta ją oso by re gu lar nie po dró żu -
ją ce au to bu sa mi MZK. Te raz bi let okre so wy, na tra sie z
mia sta do gmi ny i od wrot nie, bez li mi tu prze jaz dów,
kosz tu je 180 zł. Od 1 wrze śnia kosz to wać bę dzie tyl ko
90 zł. To du ża oszczęd ność.

Cho ciaż do koń ca sierp nia po mie ście i gmi nie jeź -
dzi my we dług sta rych ta ryf, to w ka sach MZK już od
śro dy, 27 sierp nia, moż na by ło ku pić bi le ty w no wej,
niż szej ce nie, pod wa run kiem, że obo wią zu ją od 1
wrze śnia.

(pm, tc)

OD 1 WRZE ŚNIA

ZGra na Ro dzi na dla gmi ny
Ko niec z po dzia ła mi! Od po nie dział ku miesz kań cy gmi ny mo gą
przystąpić do miej skich pro gra mów dla ro dzin i se nio rów.

Cho dzi o dwa pro gra my: ZGra ną Ro dzi nę i ZGra nych Zie -
lo no gó rzan 50+.

- To był strzał w dzie siąt kę. Za in te re so wa nie ni mi prze szło
na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia - ko men tu je wi ce pre zy dent
Wio le ta Ha ręź lak. Do tej po ry zie lo no gó rza nie ode bra li już ok.
18,5 tys. kart ZGra nej ro dzi ny i po nad 10 tys. kart ZGra ni zie -
lo no gó rza nie 50+.

- Tra fia ją do nas rów nież miesz kań cy gmi ny. Co praw da, dla
nich oba pro gra my ru sza ją od 1 wrze śnia, ale już do nas przy -
cho dzą i skła da ją wnio ski. Przyj mu je my je. Prze cież nie bę dzie -
my im mó wić, by przy szli za kil ka dni - in for mu je Bar ba ra
Mysz kow ska, am ba sa dor ka pro gra mu ZGra na ro dzi na.

Wnio ski moż na skła dać: w ra tu szu (wej ście od ul. Ko ściel -
nej), w urzę dzie mia sta (punkt in for ma cyj ny na par te rze), w
CRS (re cep cja) lub przez in ter net.

Wię cej in for ma cji na stro nach in ter ne to wych: www.zgra -
ni 50.pl i www.zgra na ro dzi na.pl (tc)
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 20.30 kon cert ze spo łu Man che ster

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
(Sta ry Ry nek przy ra tu szu)

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a 
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

r win ni ca U Mi cha ła w Zie lo nej Gó rze: od jazd 12.00, 
po wrót ok. 14.30

r win ni ca Sa int Vin cent w Bo ro wie Wiel kim: od jazd
17.00, po wrót ok. 20.00

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port
No wa Sól, ul. Ko rze niow skie go 1, rej sy: 10.00-13.00;
port Ci ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 16.00-17.00, 18.00-
19.00 - im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... co ve ro wo...
rr 14.30-15.15 „Ju lian Tu wim uczy, ba wi, in te gru je...”,

pre zen ta cje ar ty stycz ne Ze spo łu Szkół Eko no micz nych
rr 15.30-16.45 „Wa ka cyj na aka de mia ar ty stycz na”, pre -

zen ta cje ar ty stycz ne Spo łecz ne go Ogni ska Ar ty stycz -
ne go

rr 17.00-17.45 Baj ko gra nie, „Po rwa nie Gą ski Sa bin ki”,
Stu dio Te atral ne Gu li wer, Zie lo na Gó ra

rr 17.45-18.45 „Si ła ma rzeń”, pre zen ta cje ar ty stycz ne
Ochot ni cze go Huf ca Pra cy

rr 19.20-20.30 pro jekt Amy Wi ne ho use
rr 21.00-22.00 pro jekt Blu es Bro thers
rr 22.00-24.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz

Oszmiań ski & Ro mek Awiń ski

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi
po da wa nych. Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia
2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje Miej skie go Do mu Kul tu ry w Czer wień sku
rr 14.00-19.00 wy stę py ze spo łów: Ka non z Nie tko wa, Re -

zo nans z Nie tko wa, Ga ma z Le śnio wa Ma łe go, Me lo dia
z Pło tów, ze spół śpie wa czy Nie tko wian ki z Nie tko wa,
Trzy plus Dwa z Czer wień ska, Can ti le na z Czer wień -
ska, Rap so dia z La sek, Sze ścio pak z Czer wień ska; so -
list ki: Klau dia Bo do ra, Klau dia Frąt czak, Alek san dra
Ko złow ska; du et San dra Jad czak i Mo ni ka Rze szu tek

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5
www.te atr.zgo ra.pl

rr 17.00 i 20.00 Nad ież da Ptusz ki na „Wa riat ka”, reż.
Grze gorz Chrap kie wicz, Te atr Baj ka i Agen cja Pro duk -
cyj na Pal ma

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1
www.hot shots.pl

rr 15.00 Aka de mia bi lar da i sno oke ra

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 8.00-19.00 „Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-1939) -
ar ty sta nie po ko na ny. Wy sta wa przy go to wa na z oka zji
75. rocz ni cy śmier ci pi sa rza” (Pe da go gicz na Bi blio te ka
Wo je wódz ka, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 9.00-18.00 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie)

rr 10.00-15.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu
Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści 19)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, tra dy cje
wi niar skie re gio nu lu bu skie go w wi tra żach; eks po zy -
cja z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa
(Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 10.00-19.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne -
go wi niar stwa”, wy sta wa do ku men tów ze zbio rów re -
dak cji pi sma „Wi niarz Zie lo no gór ski” oraz WiMBP;
wy sta wa XVI Otwar te go Mię dzy na ro do we go Kon kur su
na Ry su nek Sa ty rycz ny „Ce le bry ci” (WiMBP, al. Woj -
ska Pol skie go 9)

rr 10.00-17.00 Wi no bra nio wy Kier masz Ksią żek (WiMBP,
al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 11.00-19.00 wy sta wa ma lar stwa fran cu skie go „Ta cy Je -
ste śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta ry Ry nek 2-3)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur” (Mu zeum Zie mi
Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15)

rr 12.00-18.00 „Mo ja po dróż do Pe ters bur ga”, wy sta wa
fo to gra fii Ewy Kwa śnie wicz (fi lia bi blio te ki nr 4, ul.
Pod gór na 45)

rr 15.00 park mi nia tur hi sto rycz nych obiek tów wi niar -
skich (win ni ca Ju lia, Sta ry Ki sie lin, ul. Pio nie rów Lu -
bu skich 15)

r 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa Szko ła Ta ba sco Bre ak Re -
bels”, lek cje tań ca bre ak dan ce dla dzie ci i do ro słych
(dep tak)

r 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

WWttoorreekk,,  99  wwrrzzee  śśnniiaa

NIEDZIELA, 31 SIERPNIA

Żuż lo wa Li ga Mi strzów
Ta kiej ple ja dy gwiazd na SPAR Are nie w Zie lo nej Gó rze
na jed nej im pre zie jesz cze nie by ło.

Na KRO NO FIM World Spe edway Le au ge po ja wią się:
Ward, Saj fut di nov, Ja now ski, Paw lic ki - w dru ży nie mi -
strza An glii Po ole Pi ra tes, Han cock, Hol der, Pe der sen u
mi strzów Szwe cji Pi ra ter ny Mo ta la, Iver sen, Ka sprzak, La -
gu ta w eki pie mi strza Da nii Es bjerg Mo tors, a mi strza Pol -
ski SPAR Fa lu baz Zie lo na Gó ra re pre zen to wać bę dą oczy -
wi ście Pro ta sie wicz, Jons son i Ham pel. WSL to naj waż -
niej sza mię dzy na ro do wa im pre za żuż lo wa w hi sto rii Zie -
lo nej Gó ry.

Po my sło daw ca tur nie ju, Ar man do Ca sta gna li czy, że
KRO NO FIM World Spe edway Le ague za po cząt ku je
wspa nia ły żuż lo wy cykl. - Ta im pre za two rzy hi sto rię
spe edway’a. Naj lep sze klu by z Pol ski, Szwe cji, An glii i
Da nii po wal czą o pierw szy w hi sto rii zło ty me dal Żuż lo -
wej Li gi Mi strzów, któ ry au to ma tycz nie bę dzie ozna czał,
że to naj lep sza dru ży na li go wa w świe cie żuż lo wym - mó -
wi Ca sta gna.

Dru ży ny zło żo ne z pię ciu za wod ni ków zmie rzą się w
20-bie go wym tur nie ju. Za po wia da się fan ta stycz ne wi do -
wi sko, bo w staw ce jest aż dzie wię ciu mi strzów świa ta se -
nio rów i ju nio rów.

- Mi ło śni cy żuż la od lat cze ka li na ta ką im pre zę! Roz po -
czy na my no wy roz dział, pierw szą edy cję nie zwy kle emo cjo -

nu ją cej im pre zy, pod czas któ rej zmie rzą się naj lep si z naj -
lep szych. Cie szę się, że za wo dy od by wa ją się w Zie lo nej Gó -
rze, jed nym z naj waż niej szych miejsc na żuż lo wej ma pie
świa ta -- pod kre śla pre zy dent Ja nusz Ku bic ki.

- To waż ne, że pierw sza edy cja Żuż lo wej Li gi Mi -
strzów, z punk tu wi dze nia jej roz wo ju w na stęp nych la -
tach, tra fi ła do Zie lo nej Gó ry. Do klu bu, któ ry z ro ku na
rok po ka zu je swo je pro fe sjo nal ne po dej ście wo bec róż -
nych pro jek tów, wo bec za wod ni ków i ki bi ców. ZKŻ ma
100 pro cent za ufa nia od FIM - za zna cza pre zes Eks tra li gi
Żuż lo wej Woj ciech Stęp niew ski.

KRO NO FIM World Spe edway Le ague roz pocz nie się w
nie dzie lę o 18.00. Na ki bi ców cze ka wie le atrak cji, zo ba -
czą m.in. wy sta wę za byt ko wych mo to cy kli, bę dą mo gli
po grać w pił kę z Aka de mią Pił kar ską Fa lu baz, spę dzić
czas w Stre fie Fa lu ba zia ka, po jeź dzić na kar tin gach.

Mał go rza ta Do bro wol ska

CE NY BI LE TÓW
Sek to ry: A1 -A2, I -J, K1 -K10, B -G

r bi let nor mal ny - 50 zł
r bi let ulgo wy - 40 zł
r bi let dzie cię cy - 10 zł (dla wszyst kich dzie ci do 13. ro -

ku ży cia włącz nie - de cy du je do kład na da ta uro dze nia)
Sek tor VIP
r bi let nor mal ny - 200 zł
r bi let dzie cię cy - 10 zł (dla wszyst kich dzie ci do 13. ro ku

ży cia włącz nie - de cy du je do kład na da ta uro dze nia)

Li czy my, że Ja ro sław Ham pel po pro wa dzi SPAR Fa lu baz do
zwy cię stwa Fot. To masz Groń ski
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 16.00-18.00 „Wi no bra nie z Klu bem Fit ness Fit ma nia”, w
pro gra mie: po ka zy, po ra dy tre ner skie oraz kon sul ta cje
die te tycz ne (Klub Fit ness Fit ma nia, www.fit ma nia.pl)

rr 20.30 kon cert Mar ga ret

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu sz)

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port Ci -
ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 16.00-17.00, 18.00-19.00 -
im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... 
„Zie lo no gór skie ta len ty”

rr 14.30-15.15 pre zen ta cje ar ty stycz ne Szko ły Mu zycz -
nej Ka mer ton

rr 15.30-16.30 pre zen ta cje ar ty stycz ne Szko ły Mu zycz -
nej Yama ha i kon cert ze spo łów Fausz Band oraz In -
tru ders

rr 16.45-17.45 Baj ko gra ni „Szewc Dra tew ka”, Te atr Roz -
ryw ki Trój kąt, Zie lo na Gó ra

rr 18.00-18.45 kon cert ze spo łu Szpil ki
rr 19.15-20.15 kon cert ze spo łu Bez sen su
rr 20.45-22.00 kon cert ze spo łu Gra mo fon
rr 22.00-24.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz
Oszmiań ski & Ro mek Awiń ski

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie skom -
po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi po da wa-
nych. Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje Miej skie go Do mu Kul tu ry w Su le cho wie
rr 15.00-15.30 kon kur sy
rr 15.30-16.00 wy stęp ze spo łu śpie wa cze go Bo le ro
rr 16.00-16.30 re ci tal An ny Gmiąt, so list ki chó ru Can ta bi le
rr 16.30-17.15 kon cert ze spo łu Z Na tu ry Ha ła śli wi
rr 17.15-18.00 kon cert ze spo łu Mo no Squ ad
rr 18.00-18.30 kon kur sy

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5, 
www.te atr.zgo ra.pl

rr 19.00 An na Bu rzyń ska „Akom pa nia tor”, reż. Grze gorz
Chrap kie wicz, Te atr im. J. Oster wy z Go rzo wa Wlkp.

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1
www.hot shots.pl

rr 17.00 „Tra wing” czy li do bra mu zy ka na świe żym po wie trzu

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 8.00-19.00 „Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-1939) -
ar ty sta nie po ko na ny. Wy sta wa przy go to wa na z oka zji
75. rocz ni cy śmier ci pi sa rza” (Pe da go gicz na Bi blio te ka
Wo je wódz ka, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 8.30-15.30 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę wy da -
rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra mach Sła -
wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra tun ko we - hi -
sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum Woj sko we, Drzo nów)

rr 10.00-16.00 „Mo ja po dróż do Pe ters bur ga”, wy sta wa
fo to gra fii Ewy Kwa śnie wicz (fi lia bi blio te ki nr 4, ul.
Pod gór na 45)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, tra dy cje
wi niar skie re gio nu lu bu skie go w wi tra żach; eks po zy cja
z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa (Mu -

zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5,
Ochla)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Ek -
s po zy cja mo ty li”, ma lar -
stwo Mim mo Ema nu ele,
ma lar stwo Elż bie ty Na le -
py „Pej  za że” (Pal miar nia,
ul. Wro cław ska 12a)

rr 10.00-14.00 Wi no bra nio wy Tur niej Bry dża To wa rzy -
skie go (Spół dziel czy Dom Kul tu ry NO VI TA, ul. II Ar -
mii 30-40)

rr 10.00-19.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne -
go wi niar stwa”, wy sta wa do ku men tów ze zbio rów re -
dak cji pi sma „Wi niarz Zie lo no gór ski” oraz WiMBP;
wy sta wa XVI Otwar te go Mię dzy na ro do we go Kon kur su
na Ry su nek Sa ty rycz ny „Ce le bry ci” (WiMBP, al. Woj -
ska Pol skie go 9)

rr 10.00-17.00 Wi no bra nio wy Kier masz Ksią żek (WiMBP,
al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu
Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści 19)

rr 11.00-19.00 wy sta wa ma lar stwa fran cu skie go „Ta cy Je -
ste śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta ry Ry nek 2-3)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur” (Mu zeum Zie mi
Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15)

rr 15.00 park mi nia tur hi sto rycz nych obiek tów wi niar -
skich (win ni ca Ju lia, Sta ry Ki sie lin, ul. Pio nie rów Lu -
bu skich 15)

rr 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa Szko ła Ta ba sco Bre ak Re -
bels”, lek cje tań ca bre ak dan ce dla dzie ci i do ro słych
(dep tak)

rr 17.00 wer ni sa że wy staw: „W Gru en ber gu na An ty po -
dach”, fo to gra fie z po dró ży na uko wej dr. Anit ty Mak sy -
mo wicz, śla da mi daw nych emi gran tów z oko lic Klęp ska
do Au stra lii oraz „Cy na ze zbio rów MZL”, ko lek cja opar -
ta o obiek ty ze ślą skich ce chów rze mieśl ni czych (Mu -
zeum Zie mi Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15)

rr 17.00-17.30 uro czy sta se sja ra dy mia sta po łą czo na z
wrę cze niem na gród kul tu ral nych mia sta Zie lo na Gó ra
(Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 18.00 „Old Scho ol Par ty” z DJ Frosz (Flash Club, ul.
Chro bre go 67)

rr 20.00 „Wie czór fil mo wy z ki nem of fo wym - Sky Pia -
stow skie” (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

r 21.00 „Wi no bra nio wy śro dek” z Mc Ja cob A (X -De mon,
ul. Ku piec ka 63)

r 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

r 17.00 Strze lec ki Wi no bra nio wy
Tur niej Ro dzin ny i In dy wi du -
al ny dla miesz kań ców mia -
sta (strzel ni ca klu bu Gwar -
dia, ul. Strze lec ka 22, or ga -
ni za tor: Zie lo no gór ski Klub
Spor to wy Gwar dia)

ŚŚrrooddaa,,  1100  wwrrzzee  śśnniiaa

SO BO TA, 30 SIERP NIA

Traf ziem nia kiem do ka lo sza
Do Łę ży cy ścią gną tłu my! Szy ku ją się uro czy sto ści i za ba wa z oka zji Part ner skie go Świę ta Gmi ny Zie lo na Gó ra.
- Za pra szam miesz kań ców gmi ny i mia sta! – za chę ca wójt Ma riusz Za lew ski.

Spo ty ka my się w tę so bo tę, 30 sierp nia, na no wym
bo isku w Łę ży cy (ul. Spor to wa, od stro ny Zie lo nej Gó -
ry, po le wej stro nie, na koń cu miej sco wo ści).

O 14.00 za pla no wa no mszę i po świę ce nie kom plek -
su spor to we go. Bę dzie to też oka zja, by po gra tu lo wać
miej sco we mu klu bo wi okrą głe go ju bi le uszu – „Spar ta
Łę ży ca” ob cho dzi 50. uro dzi ny! O 15.30 otwar cie Part -
ner skie go Świę ta Gmi ny Zie lo na Gó ra, chwi lę po tem
roz pocz ną się wy stę py za pro szo nych go ści oraz dzie ci z
gmin nych szkół. 

O 16.00 roz pocz nie się ry wa li za cja spor to wa na we -
so ło, czy li tra dy cyj ny Tur niej Wsi. Do zma gań sta ną
dziar skie eki py z so łectw, wy star tu ją m.in. w ta kich
kon ku ren cjach jak: wy ścig soł ty sów, bieg z wor kiem
ziem nia ków, rzut ziem nia kiem do ka lo sza, sla lom z
opo ną sa mo cho do wą. Po tych emo cjach, wró ci my w

oko li ce sce ny. Bo tam cze kać na nas bę dzie po kaz ta -
necz ny Spor to we go Klu bu Ta necz ne go Me ga Dan ce
(17.40), po kaz zum by (18.55), wy stą pi gru pa ta necz na
Snic kers z Łę ży cy (19.10), za śpie wa Mi chał Lu bo jań ski
(19.25), chór Bo le ro (19.40) oraz gru pa śpie wa cza Na sza
Łę ży ca. O 20.30 roz pocz nie się za ba wa ta necz na.

Nie za brak nie atrak cji dla ła su chów! Za cznie się od
kon kur su ku li nar ne go na naj smacz niej sze cia sto i naj -
lep szy sma lec z ogór kiem. W pro gra mie tak że part ner -
skie gril lo wa nie (18.30) oraz de gu sta cja lu bu skich win i
mio dów.

Go ście zo ba czą też po ka zy jed no stek OSP, tre su rę
psów, ra so we go łę bie i ozdob ny drób. Mnó stwo atrak cji
cze ka na naj młod szych, dla nich przy go to wa no spe cjal -
ną stre fę, w któ rej bę dą dmu chań ce, za ba wy z ani ma to -
ra mi, kon kur sy i gry zręcz no ścio we, ma lo wa nie bu ziek.

(dsp)

SO BO TA, 30 SIERP NIA

Okaż ser ce Mar tu ni
Przyjdź na kon cert, obej rzyj film, weź udział w tur nie ju... a
po mo żesz ma łej Mar cie, któ ra cze ka na ope ra cję ser dusz ka.

So bot nie wy da rze nie cha ry ta tyw ne „Ser ce dla Mar tu ni -
He art At mo sphe re”, od bę dzie się w Pie kar ni Ci chej Ko bie ty,
w Za uł ku Ar ty stów przy ul. Fa brycz nej 13. - Do udzia łu przy -
łą czy ło się wie le in sty tu cji, for ma cji ar ty stycz nych czy osób
pry wat nych, dla któ rych dar ser ca dla ser ca na da je, do słow -
nie i w prze no śni, war tość ży cia - mó wią or ga ni za to rzy.

A wszyst ko od by wa się po to, by po móc sze ścio let niej Mar -
cie Pa chuc kiej. Dziew czyn ka uro dzi ła się z wa dą ser ca, prze -
by ła mnó stwo skom pli ko wa nych ope ra cji, w grud niu cze ka ją
ko lej na, bar dzo kosz tow na.

Bi let wstę pu na wy da rze nie to kwo ta, we dług uzna nia,
wrzu co na do spe cjal nej Ser dusz ko wej Pusz ki Mar ty. Po czą tek
o 12.00. W pro gra mie m.in. zbiór ka krwi, tur nie je, od 17.30 -
fil my, od 19.30 - kon cer ty, w prze rwach au kcje na rzecz Mar -
ty, bę dą też po ka zy ta necz ne, wal ki ry cer skie, wy sta wa, od
23.30 - Tańcz my w Ryt mie Ser ca.

(dsp)
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 19.30 kon cert ze spo łu New Mes sa ge, lau re ata ple bi scy -
tu Ra dia Za chód „Prze bo jem na an te nę”

rr 20.30 kon cert ze spo łu Me sa jah

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a 
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

r win ni ca U Mi cha ła w Zie lo nej Gó rze: 
od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Can ti na w Mo zo wie k. Su le cho wa: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.00

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port Ci -
ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 16.00-17.00, 18.00-19.00 -
im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... 
„Po wiedz sta ry gdzieś Ty był...”

rr 14.30-15.15 „Kon cert przy ra tu szu” w wy ko na niu 
Or kie stry Sym fo nicz nej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej

rr 15.30-16.30 kon cert Or kie stry Dę tej Za stal
rr 16.45-17.45 Baj ko gra nie, „Wiel ka ta jem ni ca”, 

Te atr Roz ryw ki Trój kąt, Zie lo na Gó ra
rr 18.00-19.00 „Mu zycz na Ru let ka”, kon cert Woj sko wej

Or kie stry z Ża ga nia wraz z ze spo łem Big B
rr 19.30-20.30 „Nie licz dni... Pio sen ki Krzysz to fa Klen -

czo na”, kon cert Ja nu sza Yani ny Iwań skie go
rr 21.00-22.00 kon cert ze spo łu Sa mo war
rr 22.00-24.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz

Oszmiań ski & DJ Bam se

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi
po da wa nych. 
Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent

r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje ar ty stycz ne gmi ny Zbą szy nek
rr 13.30-15.30 pre zen ta cje: gru pa ta necz na Tę cza, stu dio

pio sen ki Zbą szyń skie go Ośrod ka Kul tu ry, gru pa dzie -
cię cych mu zy ków lu do wych, ze spół śpie wa czy Dą -
browsz czan ka

rr 15.30-16.15 Zbą szyń ska Mło dzie żo wa Or kie stra Sza ła -
ma je

Pre zen ta cje ar ty stycz ne gmi ny Ba bi most
rr 16.15-18.30 pre zen ta cje: gru pa ta necz na Hap py Dan ce,

stu dio pio sen ki Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ba bi mo -
ście, Żeń ska Ka pe la Koź lar ska, ze spół śpie wa czy Wi -
wat, Or kie stra Dę ta Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Ba bi -
most

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5,
www.te atr.zgo ra.pl

rr 19.00 Ber nard Sla de „Za rok o tej sa mej po rze”, reż.
Grze gorz Chrap kie wicz

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1
www.hot shots.pl

rr 17.00 „Tra wing”, czy li du żo do brej mu zy ki na świe -
żym po wie trzu

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 8.00-19.00 „Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-1939) 
- ar ty sta nie po ko na ny. Wy sta wa przy go to wa na z oka zji
75. rocz ni cy śmier ci pi sa rza” (Pe da go gicz na Bi blio te ka
Wo je wódz ka, al. Woj ska Pol skie go 9

rr 8.30-15.30 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, tra dy cje
wi niar skie re gio nu lu bu skie go w wi tra żach; eks po zy -
cja z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa
(Mu zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 10.00-19.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne -
go wi niar stwa”, wy sta wa do ku men tów ze zbio rów re -
dak cji pi sma „Wi niarz Zie lo no gór ski” oraz WiMBP;
wy sta wa XVI Otwar te go Mię dzy na ro do we go Kon kur su
na Ry su nek Sa ty rycz ny „Ce le bry ci”; „Pierw sza Woj na
Świa to wa w pocz tów ce” z ko lek cji Grze go rza Bisz cza -
ni ka (WiMBP, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 10.00-17.00 Wi no bra nio wy Kier masz Ksią żek (WiMBP,
al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu
Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści 19)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur”; „W Gru en ber gu

na An ty po dach”, fo to gra fie z po dró ży na uko wej dr
Anit ty Mak sy mo wicz; „Cy na ze zbio rów MZL” (Mu -
zeum Zie mi Lu bu skiej, al. Nie pod le gło ści 15)

rr 11.00-19.00 wy sta wa ma lar stwa fran cu skie go „Ta cy Je -
ste śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta ry Ry nek 2-3)

rr 12.00-18.00 „Mo ja po dróż do Pe ters bur ga”, wy sta wa
fo to gra fii Ewy Kwa śnie wicz (fi lia bi blio te ki nr 4, ul.
Pod gór na 45)

rr 12.00-22.00 „Uwol nij me dia te kę z pu łap ki”. Me dia te ka
„Szkla na Pu łap ka” na świe żym po wie trzu (Park Win ny
przy Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a, www.szkla na pu -
lap ka.zgo ra.pl)

rr 15.00 park mi nia tur hi sto rycz nych obiek tów wi niar -
skich (win ni ca Ju lia, Sta ry Ki sie lin, ul. Pio nie rów Lu -
bu skich 15)

rr 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa Szko ła Ta ba sco Bre ak Re -
bels”, lek cje tań ca bre ak dan ce dla dzie ci i do ro słych
(dep tak)

rr 18.00 „Hard Par ty - Drum And Bass Par ty” (Flash Club,
ul. Chro bre go 67)

rr 20.00 „Wi no bra nio wa Pry wat ka u Mi cha ła”, im pre za
ta necz na (klub mu zycz no -ar ty stycz ny 4 Ró że dla Lu -
cien ne, ul. Sta ry Ry nek 17, www.4ro ze.pl)

r 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

r 17.00 Strze lec ki Wi no -
bra nio wy Tur niej Ro -
dzin ny i In dy wi du al ny
dla miesz kań ców mia sta
(strzel ni ca klu bu Gwar -
dia, ul. Strze lec ka 22,
or ga ni za tor: Zie lo no gór -
ski Klub Spor to wy
Gwar dia)

CCzzwwaarrtteekk,,  1111  wwrrzzee  śśnniiaa

PO NIE DZIA ŁEK, 1 WRZE ŚNIA

Zmia ny w MZK i CRS
Roz po czę cie ro ku szkol -

ne go ozna cza zmia ny w kur -
so wa niu au to bu sów MZK. I
tak: na tra sy wra ca ją au to -
bu sy li nii szkol nych nr 7 i
39, au to bu sy li nii nr 27 nie
bę dą za trzy my wa ły się już
przy ką pie li sku miej skim
(ul. Bo ta nicz na), au to bu sy
li nii nr 9 i 44 bę dą re ali zo -
wa ły kur sy szkol ne ul. św.

Cy ry la i Me to de go, au to bu -
sy li nii nr 80 w dni ro bo cze
po wró cą do roz kła du jaz dy
obo wią zu ją ce go w ro ku
szkol nym. Od po nie dział ku,
1 wrze śnia, roz po czy na się
prze rwa tech no lo gicz na na
ba se nie w Cen trum Re kre -
acyj no -Spor to wym. Obiekt
bę dzie nie czyn ny aż do 11
wrze śnia. (dsp)

PO NIE DZIA ŁEK, 1 WRZE ŚNIA

Rocz ni ca wy bu chu woj ny
Pre zy dent Ja nusz Ku bic ki

za pra sza na uro czy sto ści z
oka zji Dnia We te ra na oraz
75. rocz ni cy wy bu chu II woj -
ny świa to wej. Od bę dą się
one w po nie dzia łek, 1 wrze -
śnia. W pro gra mie: 12.00 -
msza św. w ko ście le pw. Naj -
święt sze go Zba wi cie la, w in -
ten cji we te ra nów i ofiar II
woj ny świa to we; 12.50 –

prze marsz kom pa nii ho no ro -
wej, pocz tów sztan da ro wych
oraz uczest ni ków uro czy sto -
ści na pl. Bo ha te rów; 13.00 -
uro czy ste zgro ma dze nie,
pod nie sie nie fla gi i ode gra -
nie hym nu, wi do wi sko słow -
no -mu zycz ne uczniów Ze -
spo łu Szkół Eko lo gicz nych,
apel pa mię ci, zło że nie kwia -
tów. (dsp)

NIE DZIE LA, 31 SIERP NIA

Po że gnaj my wa ka cje
Lu bu skie Mu zeum Woj -

sko we w Drzo no wie za pra -
sza w nie dzie lę, 31 sierp nia,
w godz. 11.00-17.00 na III
Pik nik Po że gna nie Wa ka cji.
W pro gra mie m.in. wio ska
ry cer ska, gra te re no wa „Ma -
ły sa per”, po kaz hi sto rycz -
ne go umun du ro wa nia,
prze jażdż ki trans por te rem
opan ce rzo nym BTR -152 i

woj sko wym mo to cy klem K -
-750 oraz brycz ką i ku cy -
kiem, kur sy pierw szej po -
mo cy, pre zen ta cje po li cji i
stra ży po żar nej, kon kur sy.
Nie za brak nie woj sko wej
gro chów ki! Otwar te bę dą
wszyst kie eks po zy cje sta łe i
cza so we mu zeum. Za wstęp
do ro śli za pła cą 5 zł, dzie ci
wcho dzą bez płat nie. (dsp)
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SCE NA WI NO BRA NIO WA
par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 19.30 kon cert ze spo łu Im plo zja, lau re ata ple bi scy tu
Ra dia Za chód „Prze bo jem na an te nę”

rr 20.30 kon cert ze spo łu Le mON

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

r win ni ca Ju lia w Sta rym Ki sie li nie - wi no bus nr 1: 
od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Pa łac Wie chli ce w Wie chli cach k. Szpro ta wy
- wi no bus nr 2: od jazd 14.00, po wrót ok. 18.30

r win ni ca Can ti na w Mo zo wie k. Su le cho wa 
- wi no bus nr 3: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach k. Za bo ru 
- wi no bus nr 1: od jazd 17.00, po wrót ok. 19.50

r win ni ca In grid w Ła zie - wi no bus nr 3: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port Ci -
ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 16.00-17.00, 18.00-19.00 -
im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-15.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo...
rr 14.30-15.15 „Kie dy zło ta je sień pu ka”, kon cert chó ru

Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
rr 15.45-16.45 kon cert ze spo łu TAM
rr 17.00-18.00 wy bo ry Miss Win ne go Gro du i li cy ta cja

naj lep sze go wi na wi no bra nio we go 2014 (or ga ni za to -
rzy: „Prin cess” Agen cja Mo de lek, Zie lo no gór skie Sto -
wa rzy sze nie Wi niar skie)

rr 18.30-19.45 kon cert ze spo łu Pew ne Pod nie ty Aku -
stycz ne

rr 20.30-22.00 kon cert Sha ta QS
rr 22.00-2.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz

Oszmiań ski & DJ Bam se

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi
po da wa nych. 
Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje ar ty stycz ne Lub ska
rr 12.00-12.15 uro czy ste po wi ta nie
rr 12.15-12.50 pre zen ta cje Sto wa rzy sze nia Lu dzi Ak tyw -

nych Mro wi sko
rr 12.50-13.20 kon cert mło dzie żo we go ze spo łu wo kal ne -

go Fuks z Lub skie go Do mu Kul tu ry
rr 13.20-14.00 kon cert klu bu pio sen ki Kon so nans z Lub -

skie go Do mu Kul tu ry

rr 14.00-14.15 po kaz stu dia tań ca Free Mind
rr 14.15-14.50 ka ba ret Zoś ka Związ ku Na uczy ciel stwa

Pol skie go z Lub ska
rr 14.50-15.30 kon cert ze spo łu śpie wa cze go Mo dry Len z

Gó rzy na
rr 15.30-16.00 kon cert ze spo łu Osie cza nie z Osie ka
rr 16.00-17.00 kon cert ze spo łu Bel fry Blu es Band
rr 17.00-17.20 po kaz Lub skie go Klu bu Spor to we go 

Oy ama ka ra te
rr 17.20-18.00 kon cert ze spo łu To My

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5
www.te atr.zgo ra.pl

rr 19.00 Fran cis Ve ber „Ko la cja dla głup ca”, reż. Pa weł
Okoń ski, Te atr Ko me dia z Wro cła wia

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1
www.hot shots.pl

rr 21.00 „Cra zy’80”, im pre za ta necz na

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 8.00-19.00 „Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-1939) -
ar ty sta nie po ko na ny. Wy sta wa przy go to wa na z oka zji
75. rocz ni cy śmier ci pi sa rza” (Pe da go gicz na Bi blio te ka
Wo je wódz ka, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 8.30-15.30 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie)

rr 9.30 XIX Fo rum Miast Bliź nia czych „Per spek ty wy re -
ali za cji wspól nych pro jek tów w okre sie fi nan so wa nia
2014-2020” (Ho tel Ru ben, or ga ni za tor: urząd mia sta
Zie lo na Gó ra)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”, tra dy cje
wi niar skie re gio nu lu bu skie go w wi tra żach; eks po zy cja
z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa (Mu -
zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 10.00-19.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne -
go wi niar stwa”, wy sta wa do ku men tów ze zbio rów re -
dak cji pi sma „Wi niarz Zie lo no gór ski” oraz WiMBP;
wy sta wa XVI Otwar te go Mię dzy na ro do we go Kon kur su
na Ry su nek Sa ty rycz ny „Ce le bry ci”; „Pierw sza Woj na
Świa to wa w pocz tów ce” z ko lek cji Grze go rza Bisz cza -
ni ka (WiMBP, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 10.00-17.00 Wi no bra nio wy Kier masz Ksią żek (WiMBP,
al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu

Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści
19, www.bwazg.pl)
rr 11.00-19.00 wy sta wa ma lar -

stwa fran cu skie go „Ta cy Je ste -
śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta -
ry Ry nek 2-3)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: „Ar ty ści
Ga le rii No wy Wiek”; „Mu zeum
Wi na”; „Mu zeum Tor tur”; „W
Gru en ber gu na An ty po dach”,
fo to gra fie z po dró ży na uko wej
dr Anit ty Mak sy mo wicz; „Cy -
na ze zbio rów MZL” (Mu zeum
Zie mi Lu bu skiej, al. Nie pod le -
gło ści 15)

rr 12.00-18.00 „Mo ja po dróż do
Pe ters bur ga”, fo to gra fie Ewy
Kwa śnie wicz, (fi lia bi blio te ki
nr 4, ul. Pod gór na 45)

rr 15.00-17.00 „Wi no bra nio wa
Szko ła Ta ba sco Bre ak Re bels”,
lek cje tań ca bre ak dan ce dla
dzie ci i do ro słych (dep tak)

rr 17.00 wer ni sa że: Krzysz tof
Skór czew ski „Ko lek cja mie -
dzio ry tów Mu zeum Mie dzi w
Le gni cy”, w ra mach cy klicz -
nych wy staw „W krę gu twór -
ców Zło te go Gro na” oraz „Pa -
no ra my lu bu skie”, wy sta wa fo -
to gra ficz na Re gi ny Cho chy
(Mu zeum Zie mi Lu bu skiej, al.
Nie pod le gło ści 15)

rr 17.30 „Wi no, Zie lo na Gó ra i
śpiew”, spo tka nie z pio sen ką
bie siad ną i ze spo łem Win ne
Gro na (Spół dziel czy Dom Kul -
tu ry NO VI TA, ul. II Ar mii 30-
40)

rr 18.00 „Sha ke Your Bo dy” z DJ
Se li (Flash Club, ul. Chro bre go
67)

rr 20.00 „Wi no bra nio wa Pry wat -
ka”, im pre za ta necz na (klub
mu zycz no -ar ty stycz ny 4 Ró że
dla Lu cien ne, ul. Sta ry Ry nek
17)

rr 21.00 „Na tej im pre zie stra cisz
gło wę” (X -De mon, ul. Ku piec -
ka 63)

rr 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

rr 9.00 Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków w
strze lec twie (strzel ni ca klu bu Gwar dia ul. Strze lec ka
22, or ga ni za tor: Zie lo no gór ski Klub Spor to wy Gwar -
dia)

r 13.00 XIII Lu bu ski Wi no bra nio wy Fe sti wal Pił ki Ręcz -
nej Zie lo na Gó ra 2014 (ju nio rzy i ju nio rzy młod si)
(Gim na zjum nr 2, ul. św. Cy ry la i Me to de go 9, or ga ni -
za tor: Uczniow ski Klub Spor to wy Spar ta kus,
www.spar ta ku szg.pl)

r 19.30 IV Wi no bra nio wy Tur niej Ki bi ców „Cyc le Spe -
edway 2014” (tor spe edro we ro wy, ul. Wy szyń skie go
101, or ga ni za tor: Zie lo no gór ski Klub Spe edro we ro wy,
www.spe edro wer.zgo ra.pl)
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KO RO WÓD WI NO BRA NIO WY - 12.00
ul. Boh. We ster plat te, al. Woj ska Pol skie go

SCE NA WI NO BRA NIO WA
(par king przy ul. Ka spro wi cza

rr 14.00 Wi no bra nio wy Po je dy nek Gi gan tów Strong Man
Pol ska vs. Eu ro pa

rr 20.30 kon cert Ry szar da Ryn kow skie go

MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a 
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

r win ni ca Sa int Vin cent w Bo ro wie Wiel kim 
- wi no bus nr 1: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.50

r win ni ca In grid w Ła zie - wi no bus nr 2: 
od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Mi łosz w Ła zie - wi no bus nr 3:
od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Kru cza w Bu cha ło wie - wi no bus nr 1: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

r win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach k. Za bo ru 
- wi no bus nr 2: od jazd 17.00, po wrót ok. 19.50

r win ni ca Equ us w Za bo rze - wi no bus nr 3: 
od jazd 17.00, po wrót ok. 19.30

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze 
i Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy
roz po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port Ci -
ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 10.00-11.00, 14.00-15.00,
16.00-17.00, 18.00-19.00 - im pre za bi le to wa na)

SCE NA MIA STECZ KA WI NIAR SKIE GO
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 12.00-14.00 stu dio ra dio we RZG na ży wo... „Czy to pa -
nu, pro szę pa na, nie prze szka dza? Że od ra na aż do no -
cy je stem ta ka ro ze śmia na?”

rr 14.30-15.00 kon cert ze spo łu The Trip Band
rr 15.15-15.45 kon cert ze spo łu Trans plan ta cja
rr 16.00-16.45 kon cert ze spo łu Bul l finch
rr 17.00-17.45 kon cert ze spo łu ONL
rr 18.30-19.45 Ka ba re to bra nie na bis... Ka ta rzy na Pa ko -

siń ska & Lesz cze
rr 20.30-22.00 kon cert ze spo łu Be thel
rr 22.00-2.00 „Dys ko te ka Do ro słe go Czło wie ka” To masz

Oszmiań ski & Ro mek Awiń ski

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi po -
da wa nych. Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Pre zen ta cje ar ty stycz ne gmi ny Szpro ta wa
rr 14.30-15.15 kon cert ze spo łu Nad ija
rr 15.15-15.30 kon kur sy
rr 15.30-16.00 pre zen ta cje Ze spo łu Lu do we go Pie śni i

Tań ca Osi ny
rr 16.00-16.45 kon cert Szpro taw skiej Or kie stry Dę tej

rr 16.45-17.00 kon kur sy
rr 17.00-17.15 wy szy wan ka
rr 17.15-17.30 kon kur sy
rr 17.30-17.50 kon cert ze spo łu Ode on
rr 17.50-18.05 kon kur sy
rr 18.05-18.30 kon cert ze spo łu De Wło ders

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5, 
www.te atr.zgo ra.pl

rr 19.00 April de An ge lis „Stwo rze nia sce nicz ne”, reż.
Ro bert Cze chow ski, Lu bu ski Te atr

KLUB WI NO BRA NIO WY
Hot Shots Mu sic Club & Bil lard, ul. Dą brow skie go 41a/1
www.hot shots.pl

rr 21.00 „Back to the Le mo nia da”, im pre za ta necz na

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 8.00-15.00 „Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-1939) -
ar ty sta nie po ko na ny. Wy sta wa przy go to wa na z oka zji
75. rocz ni cy śmier ci pi sa rza” (Pe da go gicz na Bi blio te ka
Wo je wódz ka, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 9.00-15.00 „Mo ja po dróż do Pe ters bur ga” (fi lia bi blio te -
ki nr 4, ul. Pod gór na 45)

rr 9.00-16.00 „Zie lo na Gó ra - 700 lat udo ku men to wa ne go
wi niar stwa”, wy sta wa ze zbio rów pi sma „Wi niarz Zie -
lo no gór ski” oraz WiMBP; wy sta wa XVI Otwar te go Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su na Ry su nek Sa ty rycz ny „Ce -
le bry ci”; „Pierw sza Woj na Świa to wa w pocz tów ce”
(WiMBP, al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 10.00-16.30 wy sta wy: „Mon te Ca si no. W 70. rocz ni cę
wy da rzeń”, „For ty fi ka cje OWB i Ode rstel lung w dio ra -
mach Sła wo mi ra Miel czar ka”, „Lot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we - hi sto ria naj now sza” (Lu bu skie Mu zeum
Woj sko we w Drzo no wie)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”; eks po zy cja
z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa (Mu -
zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla)

rr 10.00-15.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur”; „W Gru en ber gu
na An ty po dach”; „Cy na ze zbio rów MZL”; „Ko lek cja
mie dzio ry tów Mu zeum Mie dzi w Le gni cy”, „Pa no ra my
lu bu skie” (Mu zeum Zie mi Lu bu skiej, al. Nie pod le gło -
ści 15)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 10.00-17.00 Wi no bra nio wy Kier masz Ksią żek (WiMBP,
al. Woj ska Pol skie go 9)

rr 11.00-19.00 wy sta wa ma lar stwa fran cu skie go „Ta cy Je -
ste śmy” (Ga le ria Pro Ar te, ul. Sta ry Ry nek 2-3)

rr 11.00-21.00 „IX Zie lo no gór ski Fe sti wal Gier” oraz „Zie -
lo no gór ski Zom bie Walk”: zbiór ka krwi Re gio nal nej
Sta cji Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa; kurs pierw -
szej po mo cy, cha rak te ry za cja zom bie; kon kur sy i za ba -
wy z zom bia ka mi; prze marsz uli ca mi mia sta; wy bo ry
naj ohyd niej sze go zom bia ka (ul. Li ce al na 9 przy rek to -
ra cie UZ, or ga ni za tor: Zie lo no gór ski Klub Fan ta sty ki
Ad Astra, www.ada stra.zgo ra.pl)

rr 12.00-18.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne go Va le riu
Kur tu (BWA, al. Nie pod le gło ści 19)

rr 14.00 Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go, wy -
kład ko lek cjo ne rów, bra ci Bar to sza i Paw ła Pa ster na -
ków: „Miecz i zbro ja ja poń ska” w zbio rach pry wat nych
i LMW (Lu bu skie Mu zeum Woj sko we w Drzo no wie)

rr 16.00-18.00 „Wi no bra nio we fo tosz ko le nia.pl”, bez płat -
na lek cja fo to gra fii cy fro wej (za pi sy i in for ma cje na
www.fo tosz ko le nia.pl - licz ba miejsc ogra ni czo na)

rr 18.00 „Club bing Ni ght” (Flash Club, ul. Chro bre go 67)
rr 20.00 „Wi no bra nio wa Pry wat ka”, im pre za ta necz na

(klub mu zycz no -ar ty stycz ny 4 Ró że dla Lu cien ne, ul.
Sta ry Ry nek 17)

rr 20.00 Wi no bra nio wy Wie czo rek Ta necz ny z ze spo łem
Kle zmer (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 21.00 wie czo rek ta necz ny pro wa dzi DJ Ża ba (Piw ni ca
Ar ty stycz na Ka won, ul. Zam ko wa 5,)

rr 21.00 „Extre me Event - si lver Edi tion”, go ście spe cjal ni:
Li ve Fo re ver na ży wo, Dj Gro mee And Wre thov (po raz
pierw szy w Pol sce w du ecie) (X -De mon, ul. Ku piec ka 63)

rr 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”, kon cert ze spo -
łów jaz zo wych (Jaz z Ki no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

rr 8.00 za wo dy w strze la ni nach my śliw skich „Wi no bra -
nie 2014” (Kru tla k. Wolsz ty na, or ga ni za tor: Pol ski
Zwią zek Ło wiec ki, za rząd okrę go wy w Zie lo nej Gó rze)

rr 8.00 XIII Lu bu ski Wi no bra nio wy Fe sti wal Pił ki Ręcz -
nej Zie lo na Gó ra 2014 (Gim na zjum nr 2, ul. św. Cy ry -
la i Me to de go 9, or ga ni za tor: UKS Spar ta kus)

rr 9.00 Wi no bra nio wy Tur niej Bad min to na (ha la MO SiR,
ul. Ur szu li 22, or ga ni za tor: MO SiR, www.mo sir.zgo -
ra.pl)

rr 9.00 II Ama tor skie Mi strzo stwa Wo je wódz twa Lu bu -
skie go w Te ni sie (kor ty Klu bu Roy al, al. Woj ska Pol -
skie go, or ga ni za tor: SMG Sport Ma na ge ment)

rr 9.00 Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków w
strze lec twie (strzel ni ca klu bu Gwar dia, ul. Strze lec ka
22, or ga ni za tor: ZKS Gwar dia)

rr 10.00 III Wi no bra nio wy tur niej w pił ce siat ko wej męż -
czyzn (ha la, ul. Sza fra na 6, or ga ni za tor: KU AZS Uni -
wer sy tet Zie lo no gór ski, www.azs.zgo ra.pl)

r 10.00 Fi na ło wy Tur niej Te ni so wy dla Dzie ci (kor ty
MO SiR, ul. Su le chow ska 41, or ga ni za tor: MO SiR)

r 10.00 Tur niej Pił ki Noż nej Old bo jów f24.pl Cup (bo -
isko „Do łek” MO SiR, ul. Su le chow ska 41, or ga ni za tor:
MO SiR)

r 15.00 In dy wi du al ne Mi strzo stwa Wo je wódz twa Lu bu -
skie go Se nio rów i Mło dzie żow ców w Spe edro we rze
(tor spe edro we ro wy, ul. Wy szyń skie go 101, or ga ni za -
tor: Zie lo no gór ski Klub Spe edro we ro wy)
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MIA STECZ KO WI NIAR SKIE
Sta ry Ry nek przy ra tu szu

rr 10.00-18.00 pre zen ta cje win nic: Ba chu so we po le, Can -
ti na, In grid, Ja ku bów, Ju lia, Ka ta rzy na, Kin ga, Kru cza,
Le śny Za ką tek, Mi łosz, Na Le śnej Po la nie, Pa łac Wie -
chli ce, Ro man, Sa int Vin cent, Sta ra Win na Gó ra, Wi -
niar ka.pl, Św. Ja dwi ga, U Mi cha ła, Ta la ry

WY CIECZ KI NA WIN NI CE
(Punkt ob słu gi i sprze da ży bi le tów czyn ny na go dzi nę
przed od jaz da mi w ho lu Pal miar ni, ul. Wro cław ska 12a
- od jazd wi no bu sów z par kin gu przy Pal miar ni)

r win ni ca Ju lia w Sta rym Ki sie li nie - wi no bus nr 1: 
od jazd 11.00, po wrót ok. 13.30

r win ni ca In grid w Ła zie - wi no bus nr 2: 
od jazd 11.00, po wrót ok. 13.30

r win ni ca Can ti na w Mo zo wie k. Su le cho wa - wi no bus
nr 1: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

r win ni ca Na Le śnej Po la nie w Procz kach k. Za bo ru 
- wi no bus nr 2: od jazd 14.00, po wrót ok. 16.30

REJ SY GA LA RA MI
przy stań tu ry stycz na w Ci ga ci cach, 
www.wy ciecz ki po odrze.com.pl

rr 10.00-20.00 wi no bra nio we rej sy ga la ra mi po Od rze i
Obrzy cy, wzdłuż win ni cy Sta ra Win na Gó ra (rej sy roz -
po czy na ją się co dwie go dzi ny, im pre za bi le to wa na)

WI NO BRA NIE NA OD RZE
www.od ra dla tu ry stow.pl

r „Wi no bra nie na Od rze”, rej sy stat kiem La gu na (port Ci -
ga ci ce, ul. Por to wa 1, rej sy: 10.00-13.00, 14.00-15.00,
16.00-17.00, 18.00-19.00 - im pre za bi le to wa na)

„WI NO BRA NIO WE SMA KI”
Zie lo no gór skie re stau ra cje ser wu ją po tra wy spe cjal nie
skom po no wa ne do win z lu bu skich win nic, wraz z ni mi
po da wa nych. 
Pro jekt trwa od 1 wrze śnia do 14 wrze śnia 2014.

r re stau ra cja Win ni ca i win ni ca Kin ga
r re stau ra cja Tu li pe No ire i win ni ca Mi łosz 
r Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won i win ni ca Sa int Vin cent
r re stau ra cja Pal miar nia i win ni ca Sta ra Win na Gó ra
r re stau ra cja Ca sa Mia i win ni ca Ja ku bów

SCE NA „LU BU SKIE SMA KI”
plac Po wstań ców Wiel ko pol skich

Lu bu ska Izba Rol ni cza - Świę to Mięs Pol ski
rr 10.00-10.30 uro czy ste otwar cie - po wi ta nie uczest ni ków
rr 10.30-12.00 kon cer ty ze spo łu Ho ry zont
rr 11.00-17.00 dzia ła nia w stre fach te ma tycz nych:

„Wszech ni ca Mię snej Are ny”: pre zen ta cje po pu lar no -
-na uko we i kon sul ta cje die te ty ków, tech no lo gów ży -
wie nia, le ka rzy, spe cja li stów ds. bez pie czeń stwa mię sa
i sys te mów ja ko ści
„Are na Spor to wa”: po ka zy spor tów si ło wych, ani ma cje
re kre acyj ne, ćwi cze nia fit ness
„Are na Sma ków”: warsz ta ty ku li nar ne z udzia łem mi -
strzów sztu ki i za wo do wych ku cha rzy, pre zen ta cje
i de gu sta cje

„Wiej skie Sma ki Are ny”: po ra dy i pre zen ta cje kół go -
spo dyń wiej skich (we współ pra cy z Lu bu ską Izbą Rol -
ni czą)
„Are na dla dzie ci”: ani ma cje pla stycz ne dla dzie ci, za -
ba wy ru cho we, ćwi cze nia ku li nar ne
„Ko cioł Are na”: stra wa dro bio wo -wie przo wa go to wa -
na, po czę stu nek
„Pa tel nia Are na”: stra wa dro bio wo -wie przo wa sma żo -
na, po czę stu nek
„Grill Are na”: kieł ba ski na gril lu, po czę stu nek

rr 11.00-17.00 „Mię sna Pa ra da Are ny” z udzia łem ze spo -
łu Po znań Brass i te atru Z Gło wą w Chmu rach - ak cje
hap pe nin go we

rr 12.00-13.00 „Ma ła Kuch nia Ar ty stycz na”, pro gram dla
dzie ci

rr 13.00-13.30 ofi cjal na ce re mo nia z udzia łem ze spo łu
Po znań Brass i te atru Z Gło wą w Chmu rach

rr 13.30-14.30 „Are na Folk lo ru” (przy współ pra cy z Lu -
bu ską Izbą Rol ni czą): kon cer ty ze spo łów Kry ni czen ka,
Sty pu ło wia nie, Wierzb ni czan ki, Lu na Ro sa

rr 14.30-15.00 blok kon kur so wy
rr 15.00-16.00 kon cert ze spo łu SOS Ab ba Co ver
rr 16.00-16.30 blok kon kur so wy
rr 17.00-18.30 „Gwiaz da Are ny”: kon cert Krzysz to fa

Kraw czy ka z ze spo łem
rr 18.30-19.00 kon cert ze spo łu Ho ry zont

LU NA PARK - OD 10.00
par king przy Cen trum Biz ne su oraz pl. Bo ha te rów

JAR MARK WI NO BRA NIO WY - OD 10.00 (dep tak)

WI NO BRA NIO WE SPO TKA NIA TE ATRAL NE
Lu bu ski Te atr, al. Nie pod le gło ści 3/5
www.te atr.zgo ra.pl

rr 16.30 April de An ge lis
„Stwo rze nia sce nicz -
ne”, reż. Ro bert Cze -
chow ski, Lu bu ski
Te atr

rr 19.30 „Kró le stwo
za uśmiech, czy li
Szek spir z ja ja -
mi”, wy ko na nie
ka ba ret No wa ki
& Krzysz tof Ja ro -
szyń ski

IM PRE ZY TO WA RZY SZĄ CE

rr 10.00-15.00 XII Kon kurs Win Do mo wych (Pal miar nia,
or ga ni za tor: Fun da cja na Rzecz Lu bu skie go Dzie dzic -
twa Glo ria Mon te Ver de, www.wi nia rze.zgo ra.pl)

rr 15.00 ogło sze nie wy ni ków i wrę cze nie na gród V Ogól -
no pol skie go Kon kur su Win (Pal miar nia, or ga ni za tor:
Fun da cja na Rzecz Lu bu skie go Dzie dzic twa Glo ria
Mon te Ver de)

rr 10.00-17.00 „Twór czość Elż bie ty Al te fogt”; eks po zy cja
z XVIII -wiecz ną wie żą wi niar ską z Bu da cho wa (Mu -
zeum Et no gra ficz ne, ul. Mu ze al na 5, Ochla)

rr 10.00-16.00 wy sta wy: „Ar ty ści Ga le rii No wy Wiek”;
„Mu zeum Wi na”; „Mu zeum Tor tur”; „W Gru en ber gu
na An ty po dach”; „Cy na ze zbio rów MZL”; „Ko lek cja
mie dzio ry tów Mu zeum Mie dzi w Le gni cy”; „Pa no ra my
lu bu skie” (Mu zeum Zie mi Lu bu skiej, al. Nie pod le gło -
ści 15)

rr 10.00-20.00 wy sta wy: „Eks po zy cja mo ty li”, ma lar stwo
Mim mo Ema nu ele, ma lar stwo Elż bie ty Na le py „Pej za -
że” (Pal miar nia, ul. Wro cław ska 12a)

rr 11.00-17.00 wy sta wy: fo to gra fii „Toż Sa mo Ja. Pod sta -
wo wa Iden ty fi ka cja”; ry sun ku sa ty rycz ne -

go Va le riu Kur tu (BWA, al. Nie pod le -
gło ści 19)
rr 18.00 „Wi no bra nio wa Mi lon ga”,

czy li ta necz ne spo tka nie z tan -
giem ar gen ti no (Piw ni ca Ar ty -
stycz na Ka won, ul. Zam ko wa 5,
or ga ni za tor: Stu dio Dan ce Club,
www.ka won.zgo ra.pl)

rr 21.00 „Jaz zo we gra nie w Wi no bra nie”,
kon cert ze spo łów jaz zo wych (Jaz z Ki -
no, ul. So bie skie go 14)

IM PRE ZY SPOR TO WE

rr 8.00 XIII Lu bu ski Wi no bra nio wy Fe sti wal Pił ki Ręcz -
nej Zie lo na Gó ra 2014
(Gim na zjum nr 2, ul.
św. Cy ry la i Me to de go
9, or ga ni za tor: UKS
Spar ta kus)
rr 9.00 II Ama tor skie

Mi strzo stwa Wo je wó -
dz twa Lu bu skie go w
Te ni sie (kor ty Klu bu
Roy al, al. Woj ska Pol -
skie go, or ga ni za tor:
SMG Sport Ma na ge -
ment)

rr 9.00 Mię dzy wo je -
wódz kie Mi strzo stwa
Mło dzi ków w Strze -
lec twie (strzel ni ca
klu bu Gwar dia, ul.
Strze lec ka 22, or ga ni -
za tor: ZKS Gwar dia)

rr 10.00 Fi na ło wy Tur -
niej Te ni so wy dla
Dzie ci (kor ty MO SiR,
ul. Su le chow ska 41,
or ga ni za tor: MO SiR)

r 11.00 II Lu bu ski Du -
ath lon (WO SiR w
Drzon ko wie, or ga ni -
za tor: Lu bu skie To -
wa rzy stwo Krze wie -
nia Kul tu ry Fi zycz nej,
www.tkkf.zgo ra.pl)

r 11.00 III Pół ma ra ton
Zie lo no gór ski (ul.
Wa ryń skie go, w po -
bli żu szko ły me dycz -
nej, or ga ni za tor: Sto -
wa rzy sze nie Bie gam -
-Po ma gam, www.po -
lma ra ton zie lo no gor -
ski.pl)
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ORGANIZATORZY I PATRONI WINOBRANIA

Ilustracje w informatorze ze zbiorów: Sławomira Ronowicza, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Tomasza Kowalskiego. Elementy projektu graficznego Winobrania: Fabryka Reklamy IBI.



- Czyż niew ski, masz na to ja kiś do ku -
ment, czy też cy tu jesz kro ni ka rzy, któ rzy
ży li du żo póź niej? I weź w koń cu wy nieś
te śmie ci! - mo ja żo na nie mo że się zde cy -
do wać: prze py ty wać mnie hi sto rycz nie,
czy go nić do po rząd ków po wy mia nie rur
(jak te raz wart ko le ci u nas zim na wo da!).
Do brze, że cho ciaż nie go ni mnie do my -
cia pa tel ni.

- Prze cież w XIV wie ku nie by ło te le wi -
zji, pra sy czy fo to re por te rów. A w do dat ku
me dia po tra fią róż ne cu da na opo wia dać.
Są do wo dy czy ich nie ma? - u mo jej żo ny
prze wa ży ły cią go ty hi sto rycz ne.

Ja sne, mo że jesz cze mie li mieć apa ra ty
cy fro we! Jed nak już wów czas po wsta wa ły
róż ne do ku men ty. Na przy kład wie my, że
już w 1295 r., w oko li cach Zie lo nej Gó ry,
a do kład nie w Sol ni kach (ko ło Ko żu cho -
wa), ist nia ły win ni ce. Mó wi o tym do ku -
ment wy sta wio ny przez bi sku pa wro -
cław skie go, w którym wy mie nio ne są
dzie się ci ny pła co ne z win nic przez ry ce -
rza Je sco de Son bur na.

- Czyż niew ski, ja cie bie znam. Sko ro
mó wisz o do ku men tach z Sol nik, to nie
ma ta ko wych z Zie lo nej Gó ry - mo ja żo na
po tra fi być bez względ na.

I, nie ste ty, ma ra cję. Na te mat win nic i
za ra zy z 1314 r. nie ma żad nych twar dych
do ku men tów. Pi szą o tym je dy nie kro ni -
ka rze, któ rzy ży li du żo póź niej. Nie mo że -
my jed nak przejść obok nich obo jęt nie.

W ca łej Eu ro pie w tym cza sie pa no wał
głód. Gdy do łą czy ła do nie go za ra za, lu -
dzie mie li nie wiel kie szan se na prze ży -
cie. Ca łe re gio ny się wy lud nia ły. Oca le li
tyl ko nie licz ni. Tak by ło rów nież w
Grünber gu. Je dy ną obro ną by ło ogra ni -
cze nie kon tak tów i za szy cie się gdzieś na
od lu dziu. Każ dy kon takt, zwłasz cza z ob -
cy mi, ozna czał ol brzy mie za gro że nie.
Zie lo na Gó ra mia ła do god ne wa run ki do
ukry wa nia się, bo mia sto oka la ły ogro dy i
win ni ce, na któ rych ła two moż na by ło
się skryć i od se pa ro wać od in nych lu dzi.
Dla cze go? Dla te go, że na wie lu win ni -
cach sta ły pry mi tyw ne bu dow le - dom ki
wi nia rzy, w któ rych moż na się by ło
schro nić. Wi no uwa ża no rów nież za śro -
dek lecz ni czy. Dom ki nie two rzy ły zwar -
tej za bu do wy. Mo że po mo gły prze trwać
lu dziom, a mo że za de cy do wa ło zwy kłe
szczę ście lub przy pa dek, że część miesz -
kań ców prze ży ła.

Spo kój był przez 35 lat, po tem mia sto
na wie dzi ła ko lej na epi de mia. Bur mistrz
Al fred Fin ke, w opra co wa niu z 1924 r.,
wy mie nia kil ka na ście epi de mii. Naj groź -
niej szą, w 1349 r., prze ży ło je dy nie 200
zie lo no gó rzan. Jed ną trze cią miesz kań -
ców za bra ła za ra za w 1497 r. Rów nie
okrut na by ła ostat nia wiel ka za ra za, w
1631 r., któ ra za bra ła ze so bą 2/3 miesz -
kań ców.

Dzi siaj trud no zwe ry fi ko wać wia ry -
god ność tych in for ma cji. Je że li w 1314 r.
za ra za zdzie siąt ko wa ła lud ność, a w 1349
r. znów zmar ło ok. 700 osób, to al bo no wi
miesz kań cy skądś przy je cha li, al bo da ne
są… moc no prze sa dzo ne.

Te go się już ni gdy nie do wie my. Na
pew no ci, któ rzy oca le li, mu sie li od bu do -
wać mia sto i żyć da lej. Za ura to wa nie ży -
cia po sta no wi li po dzię ko wać Bo gu, sta -
wia jąc na win ni cy ka plicz kę po świę co ną
Naj święt szej Ma rii Pan nie. To wo tum
dzięk czyn ne za oca le nie zbu do wa no na
wzgó rzu Löbtenz, czy li dzi siej szej al. Sło -
wac kie go.

- Pierw sza ka pli ca by ła wznie sio na z
drew na, na ka mien nych fun da men tach.
W wie ku XV za stą pio no ją bu dow lą mu -

ro wa ną z ka mie nia. Brak prze ka zów źró -
dło wych unie moż li wia pre cy zyj ne okre -
śle nie cza su, w któ rym peł ni ła funk cje sa -
kral ne - pi sze Bar ba ra Bie li nis -Ko peć, wo -
je wódz ki kon ser wa tor za byt ków.

Ka pli ca na wzgó rzu, kie dyś od sło nię ta
i do brze wi docz na, dzi siaj stoi ukry ta
wśród zie le ni, nie opo dal ko ścio ła pw.
Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go.

Nie za wsze peł ni ła funk cje sa kral ne. Z
bie giem lat sta ła się do mem na win ni cy.

Tak by ło pod ko niec XIX wie ku, gdy jej
wła ści cie lem był Al bert Bu ch holz, któ ry
obiekt prze bu do wał, położył no wy dach 
z wie życz ką i nie wiel ki bal kon wi docz ny
na zdję ciach. Chwi la mi bu dy nek funk cjo -
no wał na wet ja ko wy szynk.

Al bert Bu ch holz był wła ści cie lem oka -
la ją cej ka plicz kę win ni cy. Jed nak do hi -
sto rii mia sta prze szedł z in ne go po wo du.
To on był wła ści cie lem jed nej z dwóch
naj więk szych wy twór ni ko nia ków w
Grünber gu. Je go za kład mie ścił się przy
Ber li ner stras se, czy li dzi siej szej ul. Jed no -
ści. Już bli sko pół to ra wie ku pro du ku je
się tu taj al ko ho le. Naj pierw wi nia ki u Bu -
ch hol za a po woj nie wód ki w Po lmo sie.
Dzi siaj w tych obiek tach mie ści się fa bry -
ka Wy bo ro wej.

Bu ch holz i je go na stęp cy chy ba by li
dum ni z po sia da nia ma ryj nej ka plicz ki.
Wy da wa li na wet pocz tów ki z pod pi sem
Ma rien ka pel le, za zna cza jąc, że jest ona
wła sno ścią wy twór ni ko nia ków. Ta ki
chwyt mar ke tin go wy.

- Oszu ści. Prze cież nie tu taj wy twa rza -
li al ko ho le - mo ja żo na cza sa mi by wa nie -
zwy kle pryn cy pial na.

Fak tem jest, że fir mo wi spe ce od re kla -
my cza sa mi prze sa dza li z na gi na niem
rze czy wi sto ści. U gó ry pu bli ku ję te go
przy kład. To pocz tów ka z po cząt ku XX
wie ku, wy dru ko wa na na je dwa biu. Jest
na niej win ni ca i ka pli ca. Zgod nie z rze -
czy wi sto ścią. Au to rzy jed nak po sta no wi li
sprze dać w jed nym miej scu wię cej in for -
ma cji i w tle do ma lo wa li wy twór nię ko -
nia ku z ul. Jed no ści. Gdzie Rzym, gdzie
Krym? Ta ki wi dok jest fi zycz nie nie moż -
li wy.

Dla cze go tak zro bi li? Wy tłu ma cze nie
jest do syć pro ste. Gdy by zro bić nor mal ne
zdję cie, to w tle na dal bę dzie fa bry ka,
ale… nie bę dzie to wy twór nia Bu ch hol za,
lecz bro war przy ul. Ko żu chow skiej (ta kie
pocz tów ki rów nież wy da no). Mar ke tin -
gow cy od Bu ch hol za uzna li jed nak, że nie
bę dą pro mo wać pi wo war skiej kon ku ren -
cji.

Jak wi dać, zdję cia, co praw da, nie kła -
mią, ale fo to mon ta że tak.

To masz Czyż niew ski

PS. Umiej sco wie nie ka plicz ki przy al.
Sło wac kie go jest umow ne (uła twia orien -
ta cję). Ad res pa ra fii to ul. Ali ny 17.
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WWii  nniiaarr  sskkaa  ppaa  mmiiąątt  kkaa  zz  zzaa  rraa  zzyy
700 lat te mu na szą część Eu ro py zdzie siąt ko wa ła za ra za. Strasz ne wy da rze nie. Jed nak dzię ki nie mu wie my, że w tym cza -
sie ist nia ły w Zie lo nej Gó rze win ni ce. A pa miąt ką te go wy da rze nia jest ka plicz ka w oko li cach al. Sło wac kie go.

Re kla mo wa pocz tów ka wy twór ni ko nia ków Al ber ta Bu ch hol za, przed sta wia ją ca ka plicz kę ma riac ką na wzgó rzu Löbtenz (dzi siaj al. Sło wac kie go). Ze zbio rów Grze go rza Bisz cza ni ka

Ka plicz ka ma riac ka przez wie le lat peł ni ła funk cję do mu na win ni cy. Funk cję sa kral ną przy -
wró co no jej w 1947 r. Ze zbio rów Mu zeum Zie mi Lu bu skiej

Lo go fir my Bu ch holz na blocz ku 

kel ner skim


