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Pięć restauracji. Pięć winnic.
A na stole, przed gościem, mix
fantazji szefa kuchni i hodowcy
winorośli. - Chcieliśmy stworzyć
coś, co połączyłoby w kulinarną
atrakcję lokalne trunki i pasujące
do nich dania. Tak powstał projekt
„Winobraniowe smaki” – mówi
Tomasz Nesterowicz, koordynator
Dni Zielonej Góry.

ŚŚwwiięęttoo
mmiiaassttaa
cczzaass
zzaacczząąćć!!

W so bo tę, już od ra na, po rwie nas wir
świą tecz nych uciech. Bę dą chwi le uro -
czy ste i do stoj ne, ale też jar marcz ne
i ki pią ce ży ciem. Wie czo rem - nie spo -
dzian ka! In au gu ra cja du żej sce ny! Bę -
dzie nie ty po wa, bo... kon cert na roz po -
czę cie Wi no bra nia da Or kie stra Sym -
fo nicz na Fil har mo nii Zie lo no gór skiej.
Za cznij my Świę to Mia sta ma gicz nie!

Cze sław Gra bow ski, dy rek tor Fil har -
mo nii Zie lo no gór skiej: - Mi ło nam, że
do kon cer tu otwie ra ją ce go te go rocz ne
Wi no bra nie zo sta ła za pro szo na na sza
or kie stra. Nie pierw szy raz wy stą pi my
pod czas Wi no bra nia, ale pierw szy raz
roz pocz nie my Dni Zie lo nej Gó ry,
pierw szy raz wy stą pi my rów nież pod -
czas kon cer tu, któ ry jest jesz cze dla
mnie pew ną ta jem ni cą. To bę dzie ple -
ne ro wy spek takl, czy li po łą cze nie mu -
zy ki sym fo nicz nej i gry świa teł. I choć
przy go to wa li śmy zna ne utwo ry przy -
na leż ne do kul tu ry po wszech nej, to
jed nak nie bę dą to utwo ry roz ryw ko we
czy fil mo we, ale mu zy ka kla sycz na. Po -
słu cha my utwo rów Mo niusz ki, Mo zar -
ta, Vi val die go, Ba cha, Cha cza tu ria na i
Straus sa. Ofer ta re per tu aro wa bę dzie
ta ką mu zycz ną mo zai ką dla wszyst kich
go ści te go spek ta klu.

Winobraniowe atrakcje >>3-6
Kon cert „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, w so bo tę, 6 wrze śnia, 
o 20.30, na sce nie wi no bra nio wej przy ul. Ka spro wi cza. Dy ry gu je Cze sław Gra bow ski. Fot. Krzysz tof Gra bow ski



Zna czek 
na Wi no bra nie
Spe cjal ny zna czek, kart ka
pocz to wa i ostem plo wa na
prze sył ka to wi no bra nio we
ra ry ta sy fi la te li stycz ne.

- Chcie li śmy, że by w ob ro -
cie fi la te li stycz nym zna la zły się
wa lo ry upa mięt nia ją ce sie dem -
set ną rocz ni cę udo ku men to -
wa ne go wi niar stwa w Zie lo nej
Gó rze - tłu ma czy Prze my sław
Kar wow ski, je den z po my sło -
daw ców przed się wzię cia.

Co ofe ru je Pocz ta Pol ska?
Do sprze da ży wpro wa dzi ła
kar tę bez no mi na ło wą (na kład
ty siąc egz.) z mo ty wem sty li -
zo wa nej ka pli cy pw. Naj święt -
szej Ma rii Pan ny z oko licz no -
ścio wym na pi sem. Te sa me
mo ty wy znaj dą się na stem -
plach pocz to wych. Atrak cją

do dat ko wą bę dzie prze wóz, w
so bo tę, spe cjal nie ostem plo -
wa nych pa czek pocz tą ko le jo -
wą.

Oprócz te go, dru kar nia Li ga -
tu ra wy pu ści ła ko lej ne pocz -
tów ki z wi no bra nio wą akwa re lą
Je rze go Fe dry. - Bę dzie je
moż na ku pić i ostem plo wać
oko licz no ścio wą pie cząt ką w
in for ma cji tu ry stycz nej, w ra tu -
szu i Ga le rii Pro Ar te - za po -
wia da P. Kar wow ski. (tc)
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Od 1 wrze śnia zie lo no gór -
ski mi kar ta mi: ZGra na Ro -
dzi na oraz ZGra ni Zie lo no gó -
rza nie 50+ ob ję ci zo sta li tak -
że miesz kań cy gmi ny. Do
ostat nie go po nie dział ku, do
godz. 11.30, po nad 40 miesz -
kań ców gmi ny oso bi ście sta -
wi ło się w biu rze pro gra mu,
w ra tu szu, by wy peł nić
wnio sek o wy da nie kart.

Za in te re so wa ni mu szą od -
po wie dzieć na kil ka pro stych
py tań. Po tem wy brać je den z
kil ku na stu gra ficz nych wzo -
rów kar ty i spra wa za ła twio -
na. Czas ocze ki wa nia na od -
biór ko lo ro we go pro sto ką ta
nie prze kra cza 20 dni.

Pierw sza, 1 stycz nia br.,
wy star to wa ła kar ta ro dzin -
na. Bliź nia czy pro gram, ad -
re so wa ny do se nio rów, tzw.
50+, zo stał uru cho mio ny 17
czerw ca. Za in te re so wa nie
kar ta mi za sko czy ło wszyst -
kich. Do 1 wrze śnia urząd
mia sta wy dał po nad 17 tys.
kart ro dzin nych i 11 tys. kart
dla se nio rów.

- Z każ dym dniem od wie -
dza nas co raz wię cej miesz -
kań ców gmi ny. Są świet nie
po in for mo wa ni. Do sko na le
wie dzą, cze go chcą. Przy jeż -
dża ją ca ły mi gru pa mi, pew -
nie tym sa mym au to bu sem –
ko men tu je Mał go rza ta Sza -
cho wicz.

Źró dłem po pu lar no ści
miej skich kart jest bo ga ty
pro gram ra ba to wy. Po sia da -
czom kart już po nad 200 zie -
lo no gór skich skle pów, re -
stau ra cji czy punk tów usłu -
go wych ofe ru je zniż ki się ga -
ją ce od 5 do 60 proc. pod sta -

wo wej ce ny. Przy kła do wo:
miej skie CRS pro po nu je
dzie ciom ką piel za sym bo -
licz ną zło tów kę. Po nad to
part ne rzy miej skich kart
czę sto ku szą tzw. gra ti sa mi,
np. dar mo wy mi zu pa mi lub
na po ja mi orzeź wia ją cy mi
dla dzie ci.

Aby uzy skać sta tus part ne -
ra pro gra mu trze ba pod pi sać
spe cjal ną umo wę z urzę dem
mia sta. Am ba sa dor ki obu
pro gra mów: M. Sza cho wicz i
Bar ba ra Mysz kow ska oce nia -
ją atrak cyj ność pro po zy cji
firm, ne go cju ją wa run ki.

- Ge ne ral nie rzecz bio rąc,
na si part ne rzy ho no ru ją wła -
sne zo bo wią za nia. Skarg do
tej po ry wła ści wie nie by ło.

Wszy scy są za do wo le ni – M.
Sza cho wicz pod su mo wu je
do tych cza so wą współ pra cę
z zie lo no gór ski mi fir ma mi.

Co part ne rzy obu kart
otrzy mu ją od mia sta? Ob -
szer ne in for ma cje o ich ofer -
cie han dlo wej na stro nach:
www.zgra na ro dzi na.pl i
www.zgra ni 50.pl. In for ma cje
na kon tach obu pro gra mów
na Fa ce bo oku oraz na klej ki
na drzwi wej ścio we z na pi -
sem: „Ro dzi ny ZGra ne mi le
wi dzia ne”. Se nio rzy otrzy -
mu ją tak że bez płat ny, ko lo -
ro wy ka ta log z ofer ta mi han -
dlo wy mi part ne rów kar ty
ZGra ni Zie lo no gó rza nie 50+.

- Se nio rzy czę sto wra ca ją
do nas z wła sny mi pro po zy -

cja mi, że po win ni śmy za pro -
sić do współ pra cy ja kąś kon -
kret ną fir mę, bo już spraw -
dzi li ja kość jej ofer ty. Al bo
przy cho dzą z peł ny mi tor ba -
mi i dzię ku ją, bo zro bi li tań -
sze za ku py – cie szy się M.
Sza cho wicz.

Biu ro w ra tu szu ocze ku je
na za in te re so wa nych Kar tą
ZGra nej Ro dzi ny w po nie -
dział ki i śro dy od 13.00 do
17.00. W każ dy wto rek,
czwar tek i pią tek od godz.
9.00 do godz. 17.00.

Se nio rzy mo gą skła dać
wnio ski i od bie rać swo je
kar ty w po nie dział ki i śro dy
od 9.00 do 17.00 oraz w każ -
dy wto rek, czwar tek i pią tek
od 9.00 do 15.00. (pm, kg)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Si kaw ki w ruch!

W so bo tę, 6 wrze śnia, na
sta dio nie przy ul. Wy spiań -
skie go od bę dą się VI Po wia to -
we Za wo dy Spor to wo -Po żar -
ni cze Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych. W ry wa li za cji we zmą
udział dru ży ny z pow. zie lo no -
gór skie go. Po czą tek o 10.00,
pla no wa ne za koń cze nie ok.
14.00-15.00. (dsp)

W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Zmia ny na ba se nach
MO SiR in for mu je, że po wa -

ka cyj nej prze rwie dzia ła już ba -
sen i sau na przy ul. Wy spiań -
skie go. Za to, z po wo du prze -
rwy tech no lo gicz nej, nie po pły -
wa my na ra zie w Cen trum Re -
kre acyj no -Spor to wym. Aż do
11 wrze śnia obiekt przy ul. Su -
le chow skiej bę dzie nie czyn ny.

(dsp)

W ZA TO NIU
Że gna my wa ka cje

Fe styn Po że gna nie La ta i Wa -
ka cji z Za to niem od bę dzie się w
so bo tę, 6 wrze śnia, o 16.00, na
pla cu od dzia łu przed szkol ne go.
W pro gra mie m.in. mecz siat -
ków ki ul. Zie lo no gór ska prze ciw
ul. Świę to jań skiej, ma lo wa nie
twa rzy, wiel kie bań ki, dmu cha -
niec, kon kur sy, po kaz sztucz -
nych ogni. (dsp)

W RA CU LI

Bal na otwar cie
W so bo tę, 6 wrze śnia, otwar -

cie wy re mon to wa nej świe tli cy
wiej skiej. O. 12.00 dzie ci zo ba -
czą „Po rwa nie Sa bin ki”, spek -
takl te atru Gu li wer. O 18.30 za -
pla no wa no uro czy ste otwar cie
świe tli cy. Od 19.00 do 4.00 bal
przy ze spo le mu zycz nym He li -
kon (in for ma cje, tel. 790 896
663). (dsp)

ZGra ni już z gmi ną
- Dzien nie od wie dza nas na wet 200 osób. Te raz chęt nych bę dzie jesz cze wię cej.
Cza sa mi to nie ma gdzie wci snąć szpil ki – śmie je się Mał go rza ta Sza cho wicz, am ba -
sa dor ka kart: ZGra na Ro dzi na i ZGra ni Zie lo no gó rza nie 50+.

Ro dzin ka Bo gu sław skich ze Sta re go Ki sie li na zgła sza się do pro gra mu. Hu bert i Oli wer po ma -
ga ją ma mie w wy bo rze wzo ru kar ty. - Ko rzy ści są kon kret ne. Na pierw szym miej scu sta wiam
zniż kę na pod ręcz ni ki. Dru gą waż ną ulgą jest dla nas ba sen. Nie ukry wam, że kie dy gło so wa -
łam w re fe ren dum za po łą cze niem z mia stem, to kar tę ZGra nej Ro dzi ny mia łam na uwa dze –
przy zna je pa ni Ur szu la. Fot: Krzysz tof Gra bow ski

W ZIELONEJ GÓRZE

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Przy był
po to mek
Na po le ona
Dwa ma łe dę by, po tom ko -
wie słyn nych Chro bre go 
i Na po le ona, od śro dy ro sną
w ogro dzie bo ta nicz nym.

To był czar ny dzień lu bu -
skiej przy ro dy. 15 li sto pa da
2010 r., w cią gu kil ku go -
dzin, ogień stra wił je den z
naj cen niej szych za byt ków
przy ro dy w za chod niej czę -
ści Pol ski - naj grub szy dąb w
kra ju. Z ok. 700-let nie go
drze wa zo stał je dy nie kil ku -
me tro wy ki kut i nad pa lo ne
ga łę zie. Sta ru szek po legł w
zde rze niu z ludz ką głu po tą.
Wi dok był prze ra ża ją cy.
Pod pa la czy nie zła pa no.

- Bar ba rzyń cy! Nie wiem,
co bym zro bił, gdy bym ich
do rwał - nad le śni cze mu Ma -
cie jo wi Ta bor skie mu głos
drżał ze zło ści. W śro dę prze -
ka zał wła dzom ogro du bo ta -
nicz ne go cer ty fi kat, że ten

wko pa ny ma ły dąb, to po to -
mek Na po le ona, moż na po -
wie dzieć, że w pierw szej li nii.

- Za raz po tra ge dii le śni cy
ze bra li szcząt ki ko rze ni Na -
po le ona, któ re prze trwa ły
po żar i me to dą we ge ta tyw ną
wy ho do wa li no we drzew ka -
tłu ma czył Le szek Ba nach,
dy rek tor Re gio nal nej Dy rek -
cji La sów Pań stwo wych. -
Ta kich drze wek ma my kil ka.
A po nie waż do brze się nam
współ pra cu je z wła dza mi
Zie lo nej Gó ry, po sta no wi li -
śmy ma łe dę by prze ka zać
ogro do wi bo ta nicz ne mu.

Cho dzi o dwa drzew ka, po -
tom ków dwóch naj słyn niej -
szych i naj cen niej szych lu bu -
skich dę bów. Wspo mnia ne go
już Na po le ona i Chro bre go,
któ ry wciąż ro śnie w oko li -
cach Szpro ta wy. Jak gło szą le -
gen dy, pod jed nym wy po czy -
wał ce sarz Na po le on, gdy ma -
sze ro wał na Ro sję, dru gi ro -
śnie w miej scu spo tka nia Bo -
le sła wa Chro bre go z ce sa -
rzem Ot to nem.

- To są skar by na ska lę
ogól no pol ską, war to się ni mi
chwa lić - mó wi prof. An -
drzej Grzy wacz z Pol skie go

To wa rzy stwa Le śne go. To
wła śnie 114. zjazd te go to -
wa rzy stwa był pre tek stem
do po sa dze nia drzew.

Oka za ło się, że nie jest to
ta kie pro ste. Gdy pre zy dent
Ja nusz Ku bic ki, ja ko pierw -
szy za czął ocho czo ma chać
ło pa tą, na tych miast zo stał
po wstrzy ma ny przez pra -
cow ni ków ogro du, któ rzy za -
czę li usta wiać drzew ko. - A
po dob no drze wo nie ma ani
ty łu, ani przo du. Wi dać, że
ma - żar to wał pre zy dent.

Z no we go na byt ku za do wo -
lo ny jest dr Piotr Re da, któ ry
od po wia da me ry to rycz nie za
ogród. - To bar dzo cen ne
drze wa, nie tyl ko hi sto rycz -
nie. Są prze cież po tom ka mi
drzew, któ re prze ży ły po kil -
ka set lat, czy li są cen ne ge ne -
tycz nie. Bę dą atrak cją ogro du
- mó wi dr Re da.
r Dąb Na po le on - miał

1.052 cm ob wo du i 22 m wy -
so ko ści. W je go pu stym pniu
mo gło prze by wać kil ka na -
ście osób. Miał ok. 700 lat.
r Dąb Chro bry - ma ok.

1.000 cm ob wo du i 26,5 m
wy so ko ści. Ma ok. 750 lat.

(tc)Fot. Fi lip Czer nic ki
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PPoossmmaakkuujjcciiee  WWiinnoobbrraanniiaa!!
Co po wie cie na zra zy z da nie la na dzie wa ne bocz kiem i wę dzo ną śliw ką? A mo że wo li cie go łąb ki z far szem z cie lę ci ny,
ba kła ża nów i cu ki nii, za wi ja ne w li ście wi no gron? Do te go lamp ka wy bor ne go miej sco we go wi na... Czy jest ktoś, ko mu
nie po cie kła ślin ka?

Re stau ra cja Ca sa Mia
(al. Woj ska Pol skie go 90a)
i win ni ca Ja ku bów

- Przy go to wa li śmy ma ry -
no wa ną kacz kę w po ma -
rań czach, im bi rze i śliw -
kach. Naj pierw kacz kę
du si my z do dat kiem
roz ma ry nu i mio du.
Mię so ser wu je my z wło -
ski mi gnoc chi, sma żo ny -
mi na ma śle z pod grzyb ka -
mi oraz z sa łat ką z mio do wym
wi ne gre tem. Wi no Ja co bus May or z
win ni cy Ja ku bów bę dzie bal sa mem dla kub -
ków sma ko wych - za chwa la ku charz Ja kub
Vogt

Re stau ra cja Tu li pe No ire (ul. Boh. We ster plat te 32) 
i win ni ca Mi łosz

Re stau ra cja za pra sza na gril lo wa ne pla stry po -
lę dwicz ki wie przo wej prze kła da ne ba kła ża nem,
ko zim se rem i mu sem z su szo nych po mi do rów.
Sku sić się jesz cze mo że my na fi let z kur cza ka za -
wi ja ny w li ście wi no gron, po da wa ny na ku ku ry -
dzia nej po len cie aro ma ty zo wa nej świe ży mi tru fla mi.

To sma ko wi ta nie spo dzian ka przy go to wa na wspól nie
przez na szych re stau ra to rów i wi nia rzy. Sze fo wie kuch ni
pię ciu zie lo no gór skich re stau ra cji za dba li o to, by pod nie -
bie nia wi no bra nio wych go ści by ły do piesz czo ne! Przez
ca łe Wi no bra nie bę dzie my mo gli ra czyć się po tra wa mi
spe cjal nie skom po no wa ny mi do win z pię ciu lu bu -
skich win nic.

- Chcie li śmy stwo rzyć coś, co po łą czy ło by w ku -
li nar ną atrak cję lo kal ne trun ki i pa su ją ce do nich
da nia. Tak po wstał pro jekt „Wi no bra nio we sma ki”
- mó wi To masz Ne ste ro wicz, ko or dy na tor Dni
Zie lo nej Gó ry. A oka zja do ta kich ga stro no micz -
nych wa ria cji w tym ro ku jest wy bor na, bo... - Po
raz pierw szy lo kal ne wi no sta ło się ofi cjal nym
trun kiem Wi no bra nia - do da je T. Ne ste ro wicz. - Po za
tym, lu bu skie win ni ce ma ją już na ty le ugrun to wa ną
po zy cję, że war to po eks pe ry men to wać i po łą czyć to co
naj lep sze, czy li do bre wi no i po tra wy.

Re stau ra cja Win ni ca (pl. Pocz to wy 17) i win ni ca Kin ga

Łu kasz Grze sik, szef kuch ni: - Przy go to wa li śmy dwa róż ne
da nia z kur cza ka pie czo ne go w cie ście fran cu skim, z do dat -
kiem grzy bów, po ło żo ne na szpi na ku du szo nym w so sie
śmie ta no wym. Trze cie da nie to zra zy z da nie la na dzie wa ne
bocz kiem i wę dzo ną śliw ką, po da wa ne z pu ree z dy ni i za -
pie ka nym pu ree ziem nia cza no -se le ro wym.

Piw ni ca Ar ty stycz na Ka won 
(ul. Zam ko wa 5)
i win ni ca Sa int Vin cent

Prze my sław Ku kuć, szef kuch ni
po le ca grec ki do lma des: - Sta wia my
na grec ką kuch nię, bo ta kie po łą cze -
nie z do brym wi nem Cuvèe Sło necz -
ne z win ni cy Sa int Vin cent wy da ło
się nam naj lep sze. Ta jem ni ca do lma -
de sa, czy li go łąb ków w li ściach wi no -
gron, tkwi w pro ce sie go to wa nia li ści 
z li mon ka mi i far szem z mię sa cie lę ce -
go, ba kła ża nów i cu ki nii.

Re stau ra cja Pal miar nia (ul. Wro cław ska 12a) 
i win ni ca Sta ra Win na Gó ra

- Pro po nu je my schab z dzi ka. Do rod ny ka wał mię si wa ma ry nu -
je my w spe cjal nej za le wie i zio łach. Póź niej przy sma ża my na bar -
dzo go rą cym gril lu i wkła da my do pie ca na 10 mi nut. Rów no cze -
śnie blan szo wa ne są po mi dor ki kok taj lo we i cu ki nia - wszyst ko na
bia łym wi nie. Do po tra wy naj le piej pa su je czer wo ny re gent ze Sta -
rej Win nej Gó ry - za pew nia Piotr Rusz kow ski, szef kuch ni.
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SO BO TA, 6 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 10.00 - Mię dzy na ro do wa Wy sta wa
Psów Ra so wych (przy am fi te atrze)

w 14.00 - otwar cie Dni Zie lo nej Gó ry
„Wi no bra nie 2014” (przy ra tu szu)

w 16.10 - kon cert An drze ja Ba to ra
(przy ra tu szu)

w 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 17.00 - Ulicz ny Wi no bra nio wy 
Tur niej Sko ku o Tycz ce 
(ul. dr. Pie nięż ne go)

w 17.15 - kon cert ze spo łu Ca me ra ta
Trio (przy ra tu szu)

w 18.30 - kon cert Ele ni (przy ra tu szu)
w 19.00 - XXIX Ogól no pol ski Noc ny

Bieg Ba chu sa 
(ul. Boh. We ster plat te)

w 20.00 - msza oraz prze marsz 
or sza ku ku czci św. Urba na I 
(ko ściół pw. św. Urba na I)

w 20.30 - kon cert ze spo łu Hoo Doo
Band (przy ra tu szu)
w 20.30 - kon cert „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 (ul. Ka spro wi cza)

NIEDZIELA, 7 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 12.00 - msza ku czci św. Urba na
I oraz prze marsz do sce ny 
przy ra tu szu (kon ka te dra 
pw. św. Ja dwi gi)

w 16.30 - kon cert ze spo łu 
For mat C (przy ra tu szu)

w 17.45 - kon cert ze spo łu 
The Best 4 Qu een (przy ra tu szu)

w 19.00 - kon cert ze spo łu Lu iku 
z Ki jo wa (przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert ze spo łu Per fect
(ul. Ka spro wi cza)

w 20.45 - kon cert ze spo łu 
Mosz czyń ski Pietsch & BI BO BIT
(przy ra tu szu)

PONIEDZIAŁEK, 8 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 17.45 - kon cert ze spo łu 
Day After Day (przy ra tu szu)

w 19.15 - kon cert ze spo łu 
Gang Mar ce la (przy ra tu szu)

w 20.30 kon cert ze spo łu Lo ka 
(ul. Ka spro wi cza)

w 21.00 - kon cert ze spo łu Ca dil lac
(przy ra tu szu)

WTOREK, 9 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 19.20 - pro jekt Amy Wi ne ho use
(przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert ze spo łu 
Man che ster (ul. Ka spro wi cza)

w 21.00 - pro jekt Blu es Bro thers
(przy ra tu szu)

ŚRODA, 10 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 18.00 - kon cert ze spo łu Szpil ki
(przy ra tu szu)

w 19.15 - kon cert ze spo łu 
Bez sen su (przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert Mar ga ret 
(ul. Ka spro wi cza)

w 20.45 - kon cert ze spo łu 
Gra mo fon (przy ra tu szu)

Wi no bra nie po win no się prze żyć... śpie wa ją co! Mu zy ka bę -
dzie nam to wa rzy szyć co dzien nie. Od ra na do no cy. I to na trzech
wi no bra nio wych sce nach (przy ul. Ka spro wi cza, ra tu szu i na pl.
Po wstań ców Wiel ko pol skich)! Dźwię ka mi wy peł nią się też po
zmro ku klu by, pu by i ka wiar nie. Wśród gwiazd są ido le róż nych po -
ko leń. Dla młod szej wi dow ni wy stą pi np. Mar ga ret (śro da, 10 wrze -
śnia, godz. 20.30, sce na przy ul. Ka spro wi cza), dla nie co star szej
za gra Per fect (nie dzie la, 7 wrze śnia, godz. 20.30, sce na przy ul.
Ka spro wi cza). Na tej sa mej sce nie wy stą pi też Ry szard Ryn kow ski,
Lo ka, Man che ster, Me sa jah, Le mON. Fot. Ma te ria ły or ga ni za to ra

Bachus rządzi! 
Bóg wina
przejmuje klucze
do miasta 
w sobotę, 
6 września,
podczas
uroczystości
otwarcia Dni
Zielonej Góry.
Początek o godz.
14.00, scena
miasteczka
winiarskiego, 
przy ratuszu.

Fot. Ewa Duma

Eks plo zja barw, dźwię ków i
ni czym nie ogra ni czo nej fan ta -
zji uczest ni ków! Wiel kie wi -
do wi sko, na któ re cze ka my
wszy scy, choć je go roz po czę -
cie ozna cza, że nad cią ga kres
wi no bra nio wych sza leństw...
Ko ro wód przej dzie ul. Boh.
We ster plat te i al. Woj ska Pol -
skie go w so bo tę, 13 wrze -
śnia, o godz. 12.00.

Fot. Ewa Du ma

Zgod nie z du chem ry wa li za cji, im pre za spor to wa go ni im pre zę! Bę dą tur nie je: lek ko atle tycz ny, te ni so wy, strze lec ki,
siat kar ski, pił ki ręcz nej, pił ki noż nej, w akro ba ty ce spor to wej, żuż lo wy, fut bo lu fla go we go, spe edro we ro wy, w sko ku
o tycz ce, bi lar do wy, w bry dża, sza chy a na wet gol fa! Sil na bę dzie, jak zwy kle, re pre zen ta cja bie ga czy. Bie gi roz pocz -
ną Wi no bra nie - XXIX Ogól no pol ski Noc ny Bieg Ba chu sa (so bo ta, 6 wrze śnia, 19.00, start ul. Boh. We ster plat te) oraz
V Dru ży no wy Bieg Wi no bra nio wy o Pu char LOT TO (so bo ta, 6 wrze śnia, 17.00, start ul. Boh. We ster plat te) i za koń -
czą – III Pół ma ra ton Zie lo no gór ski (nie dzie la, 14 wrze śnia, 11.00, start ul. Wa ryń skie go). Fot. Ewa Du ma
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ŚRODA, 10 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 18.00 - kon cert ze spo łu Szpil ki
(przy ra tu szu)

w 19.15 - kon cert ze spo łu 
Bez sen su (przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert Mar ga ret 
(ul. Ka spro wi cza)

w 20.45 - kon cert ze spo łu 
Gra mo fon (przy ra tu szu)

CZWARTEK, 11 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 12.00 - me dia te ka „Szkla na 
Pu łap ka” na świe żym po wie trzu
(przy Pal miar ni)

w 15.30 - kon cert Or kie stry Dę tej
Za stal (przy ra tu szu)

w 18.00 - kon cert Woj sko wej 
Or kie stry z Ża ga nia z ze spo łem
Big B (przy ra tu szu)

w 19.30 - kon cert Ja nu sza Yani ny
Iwań skie go (przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert ze spo łu Me sa jah
(przy ul. Ka spro wi cza)
w 21.00 - kon cert ze spo łu 

Sa mo war (przy ra tu szu)

PIĄTEK, 12 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 17.00 - wy bo ry Miss Win ne go
Gro du i li cy ta cja naj lep sze go 
wi na (przy ra tu szu)

w 18.30 - kon cert ze spo łu 
Pew ne Pod nie ty Aku stycz ne
(przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert Sha ta QS 
(przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert ze spo łu Le mON
(ul. Ka spro wi cza)

SOBOTA, 13 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 11.00 - „IX Zie lo no gór ski Fe sti -
wal Gier” oraz „Zie lo no gór ski
Zom bie Walk” (ul. Li ce al na)

w 12.00 - Ko ro wód Wi no bra nio wy
(ul. Boh. We ster plat te)

w 14.30 - kon cert ze spo łu The Trip
Band (przy ra tu szu)

w 15.15 - kon cert ze spo łu 
Trans plan ta cja (przy ra tu szu)

w 16.00 - kon cert ze spo łu 
Bul l finch (przy ra tu szu)

w 17.00 - kon cert ze spo łu ONL
(przy ra tu szu)

ww 18.30 - Ka ba re to bra nie na bis...
Ka ta rzy na Pa ko siń ska & Lesz cze
(przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert ze spo łu Be thel
(przy ra tu szu)

w 20.30 - kon cert Ry szar da 
Ryn kow skie go (ul. Ka spro wi cza)

NIEDZIELA, 14 WRZE ŚNIA
Wy bra ne z pro gra mu:

w 10.00 - Lu bu ska Izba Rol ni cza 
- Świę to Mięs Pol ski (pl. Po -
wstań ców Wiel ko pol skich, 
w pro gra mie m.in. o 17.00 kon -
cert Krzysz to fa Kraw czy ka

w 10.00 - XII Kon kurs Win 
Do mo wych (Pal miar nia)

w 11.00 - III Pół ma ra ton 
Zie lo no gór ski (ul. Wa ryń skie go)

Na jar mar ku ku pi my przy sło wio we my dło i po wi dło a na wet ba ra nie ko żu -
chy i przy pra wy z ca łe go świa ta. Ale znaj dzie my tu też pięk ne rę ko dzie ła
i sta ro cie z przy ku rzo ną du szą. Roz kład jar marcz nych bu dek jest tra dy cyj -
ny: al. Nie pod le gło ści, pl. Bo ha te rów i ul. Że rom skie go to re wi ry ob woź -
nych kup ców (ku pi my tu np. za baw ki, ar ty ku ły spo żyw cze, ubra nia), w
gór nej czę ści ul. Ku piec kiej han dlo wać bę dą ko lek cjo ne rzy sta ro ci, rę ko -
dziel ni cy i ar ty ści za pre zen tu ją się w dol nej czę ści ul. Ku piec kiej.

Fot. Ewa Du ma

Przed dep ta ko wym zgieł kiem moż na skryć się w gma chu Lu bu skie go Te atru. Tam cze ka nas
praw dzi wa uczta – Wi no bra nio we Spo tka nia Te atral ne. Co dzien nie na sce nie in ne sma ko wi to -
ści! Ura czą nas ni mi ro dzi mi ak to rzy i przy jezd ni go ście, m.in. Han na Śle szyń ska, Edy ta Ol szów -
ka, Jo an na Bro dzik, Da ria Wi daw ska, Ol ga Boń czyk, Piotr Ma cha li ca, Piotr Gą sow ski... Ostat -
nie go dnia – ra ry tas! W so bo tę, 14 wrze śnia, o 19.30, Ka ba ret No wa ki i Krzysz tof Ja ro szyń ski
za bio rą nas do świa ta Szek spi ra... Szcze gó ły i bi le ty na www.te atr.zgo ra.pl

Fot. Ma te ria ły or ga ni za to ra

Bu dzą ce gro zę zom bie prze ma sze ru ją uli ca mi mia sta w so -
bo tę, 13 wrze śnia. Dla spo koj niej szych oby wa te li – po dróż
w świat bli sko 100 gier plan szo wych i to wa rzy skich. O
godz. 11.00 za czy na ją się dwie im pre zy ZKF Ad Astra: IX
Zie lo no gór ski Fe sti wal Gier oraz Zie lo no gór ski Zom bie
Walk (ul. Li ce al na 9, przy rek to ra cie UZ).

Fot. Wła dy sław Czu lak, ma te ria ły or ga ni za to ra

Co dzien nie, w godz. 10.00-20.00, po
Od rze i Obrzy cy pły wa ją ga la ry. Za bie -
ra ją chęt nych na rejs wzdłuż win ni cy
Sta ra Win na Gó ra w Gó rzy ko wie. Od -
pły wa ją z przy sta ni w Ci ga ci cach, co
dwie go dzi ny, im pre za jest bi le to wa -
na. Wię cej na www.wy ciecz ki po -
odrze.com.pl. Na wo dy Od ry moż na
też wy pły nąć stat kiem La gu na – z por -
tu w No wej So li oraz w Ci ga ci cach,
im pre za bi le to wa na, in for ma cje na
www.od ra dla tu ry stow.pl

Fot. To masz Czyż niew ski

Świat się krę ci al bo sta je na
gło wie! Spra gnio nych moc -
nych wra żeń od sy ła my do
mia stecz ka roz ryw ki. Tu też
bę dą cią gnę li ro dzi ców naj -
młod si miesz kań cy. Lu na -
park, któ ry tra dy cyj nie roz lo -
ko wał się na par kin gu przed
Cen trum Biz ne su i na pl. Bo -
ha te rów, za pra sza co dzien -
nie od godz. 10.00.

Fot. Ewa Du ma
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WIN NI CA SA INT VIN CENT 
W BO RO WIE WIEL KIM

Fot. Krzysz tof Gra bow ski
Ma my pierw sze ofi cjal ne wi no Wi no bra nia z

zie lo no gór skiej win ni cy! To bia łe Cuvèe Sło -
necz ne z Bo ro wa Wiel kie go. Pro du cen tem trun -
ku jest win ni ca Sa int Vin cent. Ca łe go spo dar -
stwo, na któ rym upra wia się m.in. ma li ny i zbo -
ża, ma po nad 200 ha po wierzch ni. Sam wi no -
grad ma pięć hek ta rów i pół to ra hek ta ra te go -
rocz nych na sa dzeń. Pol skich opie ku nów fa cho -
wym do radz twem wspie ra je den z fran cu skich
współ wła ści cie li, Je an Mu lot.

- Za kła da li śmy win ni cę w 2009 ro ku. To za ło że -
nie wy ni kło z wcze śniej szych ba dań i do świad -
czeń wi nia rzy fran cu skich. Ko le ga mo je go sze fa
ma ogrom ne wi niar skie do świad cze nie, z któ re go
chęt nie ko rzy sta my. Jeź dzi my do Fran cji, tam tej si
fa chow cy przy jeż dża ją do nas. Jed nym sło wem,
pod glą da my lep szych od sie bie - mó wi Re na ta Wi -
śniew ska, agro nom pro wa dzą cy win ni cę.

Ja kie jest wi no z Bo ro wa i czy sa ma win ni ca
jest już go to wa na zie lo no gór skie Wi no bra nie?

- Na sze wi no, we dług eno lo gów fran cu skich,
jest bar dzo do bre. Cuvèe Sło necz ne zo sta ło do -
ce nio ne rów nież przez zie lo no gór skich wi nia rzy
i wy bra ne ofi cjal nym wi nem te go rocz ne go Wi -
no bra nia. To dla nas po wód do du my. Skła da się
z trzech od mian: mu sca ta, pi no ta i ge wurz tra mi -
ne ra. Na Wi no bra nie przy wie zie my tak że na sze
in ne wi na. Po wiem wprost - przy wie zie my ty le,
ile bę dzie trze ba - uśmie cha się pa ni Re na ta.

Do win ni cy do sta nie my się pod czas Wi no bra -
nia wi no bu sem. W pro gra mie zwie dza nie, wraz
od kry wa niem taj ni ków upraw. Na de gu sta cję zo -
sta nie po da ny re gent, rocz nik 2012 i 2013, oraz
bia ły pi not i mu scat ot to nel. Na prze ką skę go -
spo da rze przy go to wu ją se ry, w tym „Ko zi łom -
nic ki” z Je le niej Gó ry. Na de ser nie spo dzian ka
na ba zie fran cu skie go cia sta. (kg)

Fot. Winnica Cantina

WIN NI CA CAN TI NA W MO ZO WIE                   

Za pra sza do wła sne go, no we go cen trum gril lo -
we go oraz wia ty de gu sta cyj nej. Ofer ta obej mu je

m.in. sma ko wa nie wła snych bia łych i czer wo -
nych win, do któ rych ser wo wa ne bę dą piz zer ki i
chleb ki z pie ca chle bo we go.

WIN NI CA EQU US W ZA BO RZE

Za pra sza na mi ni kurs de gu sta cji i ana li zy win.
Go spo da rze opo wie dzą o taj ni kach pro duk cji
win, o przy go to wa niach do zbio rów w win ni cy,
po ka żą me to dy ba da nia za war to ści cu kru i kwa -
so wo ści. Opo wie dzą o sa dzon kach naj le piej na -
da ją cych się do pol skie go kli ma tu. A je śli do pi -
sze po go da, win ni ca za pro si na wspól ne zbie ra -
nie owo ców.

WIN NI CA IN GRID W ŁA ZIE 

Fot. Winnica Ingrid
Po ło żo na jest na ma low ni czym zbo czu w gmi -

nie Za bór. Pod czas wy ciecz ki po zna my taj ni ki
upra wy win nej la to ro śli oraz obej rzy my piw ni cę
wi niar ską. Win ni ca za pra sza tak że dzie ci, dla
któ rych przy go to wa no plac za baw. Na do ro słych
ocze ki wać bę dzie de gu sta cja win bia łych i czer -
wo nych oraz se ro we i mię sne prze ką ski. Nie za -
brak nie tak że chle ba i oli wek.

WIN NI CA JU LIA W STA RYM KI SIE LI NIE                       

Fot. Krzysz tof Gra bow ski
Za pra sza do par ku mi nia tur hi sto rycz nych,

czy li re plik obiek tów, któ re znik nę ły z pej za żu
mia sta lub stra ci ły swój wi niar ski cha rak ter. Win -
ni ca ofe ru je tak że naj wyż szej ja ko ści cer ty fi ko wa -
ne sa dzon ki wi no ro śli od mian po le ca nych do
upra wy w lu bu skich wa run kach kli ma tycz nych.

WIN NI CA NA LE ŚNEJ PO LA NIE 
W PROCZ KACH

Win ni ca Mał go rza ty i Ja ro sła wa Le wan dow -
skich po ło żo na jest wśród ma low ni czych je zior
gmi ny Za bór. Pod czas zwie dza nia, wła ści cie le

po ka żą swo ją plan ta cję oraz pro duk ty, po czę stu -
ją wi no gro na mi kil ku od mian. Na prze ką skę po -
da dzą owcze i ko zie se ry oraz wę dli ny.

WIN NI CA KRU CZA W BU CHA ŁO WIE

Fot. Winnica Krucza
Po ło żo na jest w uro czym za kąt ku, na śród le -

śnej en kla wie, z da la od cy wi li za cji. Wła ści cie le
gwa ran tu ją „or ga no lep tycz ną przy go dę”. - Trze -
ba bę dzie sku pić się na de gu sta cji, zwłasz cza od -
mian au to chto nicz nych, w któ rych się spe cja li -
zu je my - za pra sza wła ści ciel, Je rzy Ha dzic ki.

WIN NI CA MI ŁOSZ W ŁA ZIE

Za pra sza na spa cer z Krzysz to fem Fe do ro wi -
czem, któ ry nie tyl ko opro wa dzi po win ni cy. Za -
pro si tak że do piw ni cy wi niar skiej oraz uchy li
rąb ka ta jem ni cy, ujaw nia jąc cie ka we szcze gó ły
zwią za ne z pro ce sem doj rze wa nia win. Go spo -
da rze ofe ru ją de gu sta cję kil ku ro dza jów win, w
tym chlu by win ni cy, tzw. zwe igel ta.

WIN NI CA PA ŁAC WIE CHLI CE 
W WIE CHLI CACH

- Za cznie my od osiem na sto wiecz ne go pa ła cu
łą czą ce go kla sycz ną ele gan cję z im po nu ją cym
za ple czem od no wy bio lo gicz nej. Po tem od wie -
dzi my win ni cę - za po wia da Zbi gniew Czmu da. -
Opo wie my o szcze gó łach pro duk cji win, dla cze -
go jed ne są kwa śne, in ne słod kie. Za pro si my na
de gu sta cję na szych win po zy ska nych ze szcze -
pów ron do, re gent i ca ber net cor tis. Na sma ko -
szy ocze ki wać bę dzie tra dy cyj na de ska se rów.

WIN NI CA U MI CHA ŁA W ZIE LO NEJ GÓ RZE

Po wsta ła na miej scu daw nej zie lo no gór skiej
win ni cy, na te re nie dzi siej sze go os. Ma la rzy.
Wła ści cie le za pra sza ją na no stal gicz ne wspo -
min ki przy rie slin gu i pi no cie. Bę dą wręcz za -
chę cać do za da wa nia py tań o spo so by upra wy
wi no ro śli. Na prze ką skę bę dzie po da wa ny chleb
ze smal cem.

WWii  nnoo  bbuu  sseemm  nnaa  wwiinn  nnii  ccęę
ROZ KŁAD

JAZ DY
WI NO BU SÓW

Punkt ob słu gi i sprze da ży
bi le tów czyn ny go dzi nę
przed od jaz da mi, w ho lu
Pal miar ni. Bi let kosz tu je
20 zł. Od jazd wi no bu sów
z par kin gu przy Pal miar -
ni. Po da je my go dzi ny od -
jaz du i orien ta cyj ną go -
dzi nę po wro tu.

so bo ta, 6 wrze śnia
11.00-13.30 - U Mi cha ła
11.00-13.50 - Can ti na
14.00-16.30 - Na Le śnej

Po la nie
14.00-16.30 - Mi łosz
17.00-19.30 - Kru cza
17.00-19.30 - Equ us

nie dzie la, 7 wrze śnia
11.00-13.30 - Ju lia
11.00-13.30 - In grid
14.00-16.50 - Na Le śnej

Po la nie
14.00-16.30 - Mi łosz
17.00-19.30 - Kru cza
17.00-19.30 - Equ us

wto rek, 9 wrze śnia
12.00-14.30 - U Mi cha ła
17.00-20.00 - Sa int 

Vin cent

czwar tek, 11 wrze śnia
14.00-16.30 - U Mi cha ła
17.00-19.00 - Can ti na

pią tek, 12 wrze śnia
14.00-16.30 - Ju lia
14.00-18.30 - Pa łac

Wie chli ce
14.00-16.30 - Can ti na
17.00-19.50 - Na Le śnej

Po la nie
17.00-19.30 - In grid

so bo ta, 13 wrze śnia
14.00-16.50 - Sa int 

Vin cent
14.00-16.30 - In grid
14.00-16.30 - Mi łosz
17.00-19.30 - Kru cza
17.00-19.50 - Na Le śnej

Po la nie
17.00-19.30 - Equ us

nie dzie la, 14 wrze śnia
11.00-13.30 - Ju lia
11.00-13.30 - In grid
14.00-16.30 - Can ti na
14.00-16.30 - Na Le śnej

Po la nie



Ca ła wieś
pięk nie ustro -

jo na! Do żyn ko -
wych go ści wi ta -
ły za baw ne de ko -

ra cje. Sło mia ne ku kły
go spo da rzy, wy peł nio ne plo na -

mi wo zy, śmiesz ne świn ki, któ re „za -
miast na szyn ki, szły na do żyn ki”...

W ZIE LO NEJ GÓ RZE
Ewo lu cja
- nie re wo lu cja
- Chce my po łą czyć mia sto z
gmi ną w spo sób ewo lu cyj ny.
Że by miesz kań cy jak naj -
mniej od czu li zmia nę. Nie
bę dzie re wo lu cji - za pew niał
pre zy dent Ja nusz Ku bic ki.

W ostat ni wto rek spo tka li
się naj waż niej si urzęd ni cy
mia sta i gmi ny. Do łą czy li do
nich przed sta wi cie le sta ro sty.

- Ocze ku je my od pań stwa,
że zdia gno zu ją pro ble my i
za pro po nu ją roz wią za nia -
tłu ma czył pre zy dent Ku bic -
ki. - Wie le spraw nie jest ure -
gu lo wa nych. Praw do po dob -
nie trze ba bę dzie do 15 li sto -

pa da uchwa lić dwa osob ne
bu dże ty. Gmi na mo że
uchwa lić ob niż kę po dat ków
do po zio mu mia sta. Mu si my
po sta no wić, co z od śnie ża -
niem dróg.

Z pre zy den tem zga dzał się
wójt Ma riusz Za lew ski: -
Zmia ny mu szą być w peł ni
ak cep to wa ne przez spo łe -
czeń stwo.

- Dla te go po wo ła my
wspól ne ze spo ły. Jesz cze raz
pod kre ślam: wszyst ko, co
do bre, niech da lej dzia ła -
za de kla ro wał pre zy dent Ku -
bic ki.

- My już ta ki ze spół ma my -
po in for mo wał wi ce sta ro sta
Ry szard Gór nic ki. - Spra wy
geo de zyj ne mo gą być na dal
przez nas pro wa dzo ne, na za -
sa dzie po wier nic twa. To mo -
że po trwać na wet dwa la ta.

Na nie ja sne prze pi sy na -
rze ka ła skarb nik gmi ny Elż -
bie ta Łu czak -Ku mo rek. Jej
zda niem, trud no opra co wać
bu dżet gmi ny, któ ra nie bę -
dzie ist nieć.

- Mi ni ster stwom mo że my
za pro po no wać wła sne roz -
wią za nia. Dla te go cze kam na
wa sze pro po zy cje. Bo je śli
sam miał bym je znaj do wać,
to po co wy je ste ście - py tał
re to rycz nie pre zy dent Ku bic -
ki. - We dług mo jej wie dzy, na
ra zie bu dże ty bę dą ro bio ne
po sta re mu. Gmi na kon kur sy
dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych mo że roz strzy gnąć jesz -
cze w tym ro ku i po wie rzyć
wy ko na nie mia stu. Po wo ła -
niem ze spo łów ma ją się za jąć:
se kre tarz mia sta Ewa Trzciń -
ska i se kre tarz gmi ny Ur szu la
Za mia ta ła. (tc)

W RA CU LI 
I DRZON KO WIE
Bę dzie
ka na li za cja
To do bra wia do mość. Fir ma
EKO -WOD do koń czy bu do wę
ka na li za cji w Ra cu li i Drzon -
ko wie. Ma na to rok cza su.

Prze targ na bu do wę ka na li -
za cji, w ma ju 2011 r., wy gra ła
wro cław ska fir ma Wro bis i
na tych miast wy na ję ła pod -
wy ko naw ców. Nie da li ra dy.

- Cho le ry moż na do stać -
ko men to wa li miesz kań cy,
wi dząc śli ma cze tem po prac.
Dla te go 30 wrze śnia ze szłe -
go ro ku Zie lo no gór skie Wo -
do cią gi i Ka na li za cję wy rzu -
ci ły fir mę z bu do wy.

- Za czę li śmy szu kać no we -
go wy ko naw cy. Trwa ło to
pra wie rok, bo wie le mie się cy
in wen ta ry zo wa no wy ko na ne
już pra ce - tłu ma czy ła Be ata
Ji lek, pre zes ZWiK. W ostat ni
wto rek pod pi sa no umo wę na
do koń cze nie prac z fir mą
EKO -WOD ze Świd ni cy.

- In we sty cja ma się za koń -
czyć do 30 paź dzier ni ka
przy szłe go ro ku - mó wi ła B.
Ji lek pod czas pod pi sy wa nia
umo wy.

- Miesz kań cy Drzon ko wa i
Ra cu li spo ro jesz cze znio są,
by le pra ce po stę po wa ły
spraw nie, tak jak w Łę ży cy.
Miesz kań cy na wet przy sy ła -
ją nam ma ile z po chwa ła mi -
opo wia dał za stęp ca wój ta
Ire ne usz Bo gu ce wicz.

- Je stem prze ko na ny, że
pra ce pój dą spraw nie, cho -

ciaż bę dzie spo ro uciąż li wo -
ści - tłu ma czył Ma riusz So -
śniak, pre zes EKO -WOD.

Fir ma ma do wy ko na nia
ok. 5 km ka na li za cji gra wi ta -
cyj nej i 12 tłocz ni. Wy zwa -
niem bę dzie od two rze nie
na wierzch ni dróg, np. ul.
Olim pij skiej.

Kie dy EKO -WOD wej dzie
na plac bu do wy?

- Sa mo prze ka za nie pla cu
bu do wy zaj mie ok. mie sią ca
- pre zes So śniak był bar dzo
ostroż ny w de kla ra cjach. -
Do 30 paź dzier ni ka 2015 r.
za koń czy my wszyst kie pra -
ce.

Do koń cze nie bu do wy ka -
na li za cji w Ra cu li i Drzon ko -
wie kosz to wać bę dzie 18,7
mln zł. Wy da no już 11 mln
zł. 57 proc. kosz tów po kry -
wa Unia Eu ro pej ska. (tc)

Tak gmi na 
świę to wa ła!
Łę ży ca przy ję ła go ści Part ner skie go Świę ta Gmi ny na bo ga to! Wieś
za chwy ca ła wy myśl ny mi ozdo ba mi w do żyn ko wym du chu, sto ły ugi -
na ły się od sma ko ły ków, kon kur sy i kon cer ty wy peł ni ły czas zna ko mi -
tą za ba wą. Zo bacz cie, jak miesz kań cy ba wi li się w mi nio ną so bo tę.
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Ro dzi na Kul czyń skich wy bra ła się na Świę to Gmi ny po raz
pierw szy. Czte ro let ni Da wid po sta no wił spró bo wać sił w węd -
ko wa niu. Po ma ga ją mu ma ma Kry sty na i ta ta Prze my sław. -
No we bo iska bar dzo nam się po do ba ją - przy zna je ro dzin ka.

Wójt Ma riusz Za lew ski, jak przy sta ło na do bre go go spo da rza,
dzie li się z do żyn ko wy mi go ść mi tra dy cyj nym boch nem chle ba.
Czę stu je się Da riusz Paw lak z Za to nia, któ ry do ku men tu je waż -
ne chwi le z ży cia swo jej miej sco wo ści i gmi ny.

Do tych atrak cji za wsze jest ko lej ka! Usta wia ją się nie tyl ko ła -
su chy. Cia sta do mo wej ro bo ty sku szą każ de go. Tyl ko..., któ re
wy brać?

Fot. Krzysz tof Gra bow ski, wię cej zdjęć na www.lzg24.pl

So łec twa sta nę ły do bo ju! Tur niej Wsi to du żo emo cji i... śmie chu! Wy da wa ło wam się, że bie -
ga nie w ro ku to ta ka pro sta spra wa? Soł ty ska Jan, Mo ni ka Tu rzań ska ra dzi so bie mo de lo wo, ale
co ma po wie dzieć kon ku rent z Łę ży cy?
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Po czą tek ko ro wo du z 1900 r. - otwie ra ła go gru pa 12 pa nien
Ze zbio rów Cze sła wa Osę kow skie go

Ko niec ko ro wo du z 1900 r. - za my kał go sta tek z Ci ga cic roz wo żą cy wi no po świe cie
Ze zbio rów Cze sła wa Osę kow skie go

- Oho, Czyż niew ski, wi -
dzę, że dzi siaj bę dzie tro chę
baj ko wo. Czy li ze ro fak tów,
za to wie le opo wie ści w sty -
lu „jak naj star si gó ra le opo -
wia da ją” - zu peł nie nie ro -
zu miem, cze mu mo ja żo na
lu bi być ta ka kon kret na? Co
złe go jest w „opo wie ściach
naj star szych gó ra li”?

- A pro pos kon kre tów,
Czyż niew ski, za go tuj wo dę,
bo pa tel ni nie umy łeś. Je że -
li już je steś co ty dzień ta ki
„dziel ny”, to na praw dę ją
umyj! - mo ja żo na jest w
nie naj lep szym na stro ju.
Przed ty go dniem tro chę
nam zde mo lo wa li miesz ka -
nie, wy mie nia jąc ru ry, te raz
wy łą czy li cie płą wo dę. Jak
żyć w ta kiej sy tu acji?

I po my śleć, że przez wie -
ki nie by ło w mie ście elek -
tro cie płow ni i lu dzie sa mi
so bie grza li wo dę…

- Czyż niew ski, za raz
brud ną pa tel nią do sta niesz
w łeb - mo ja żo na wy raź nie
nie cier pi bra ku cie płej wo -
dy. Kto te ko bie ty zro zu -
mie…

Mo że le piej prze nieść się
w bar dziej od le głe cza sy?
Bar dziej od le głe i bar dziej
bez piecz ne.

W po przed nim ty go dniu
pi sa łem o ka plicz ce w oko -
li cach al. Sło wac kie go, któ -
rą po sta wio no ja ko wo tum
dzięk czyn ne za ura to wa nie
nie wiel kiej czę ści zie lo no -
gó rzan z za ra zy w 1314 r.
Ucie kli przed cho ro bą na
win ni ce i prze trwa li. Zna -
my to z opo wie ści kro ni ka -
rzy. Gdy by jed nak ktoś
ocze ki wał, że jest do ku -
ment, z ksią żę cą pie czę cią,
że ro ku pań skie go 1314 w
Grünber gu by ła za ra za i by -
ły win ni ce, to go nie znaj -
dzie. Nic ta kie go nie ma.

Ma my tyl ko po śred nie prze -
ka zy z póź niej szych lat.

Po dob nie jest z in ny mi
epo ko wy mi wy da rze nia mi:
po wsta niem win nic w re -
gio nie w 1150 r. i za ło że -
niem mia sta w 1222 r.
Brzmi cie ka wie, ale wiel kie -
go opar cia w twar dych fak -
tach nie ma. O nich rów -
nież wspo mi na ją je dy nie
kro ni ka rze ży ją cy wie le lat
póź niej. By ły jed nak tak za -
ko rze nio ne w tra dy cji mia -
sta, że wła dze Grünber gu
kil ka ra zy je od ku rza ły. W
koń cu każ dy był za in te re so -
wa ny wie lo wie ko wy mi tra -
dy cja mi. Oprócz bu do wa -
nia tra dy cji i do brej za ba -
wy, mie li śmy z te go też nie -
złe ko rzy ści. To prze cież
dzię ki ob cho dom 700-le cia
za ło że nia mia sta po wsta ło
epo ko we dzie ło - hi sto ria
mia sta na pi sa na przez na -
uczy cie la i ar chi wi stę Hu go
Schmid ta. Nikt przed nim i
nikt po nim nie na pi sał tak
kom plet nej, li czą cej po nad
ty siąc stron hi sto rii mia sta.
Do pie ro nie daw no po wsta ła
kon ku ren cyj na, pol ska mo -
no gra fia mia sta pod re dak -
cją prof. Woj cie cha Strzy -
żew skie go. Jed nak Schmidt
miał jed ną prze wa gę nad
pol ski mi ba da cza mi - miał
do stęp do ar chi wal nych do -
ku men tów, któ re ule gły
znisz cze niu w wo jen nej za -
wie ru sze.

Dzi siaj jed nak nie bę dę
Czy tel ni ków mę czył po -
waż ną hi sto rią. Zo bacz my,
co wło da rze mia sta ro bi li z
ty mi rocz ni ca mi?

Rok 1900 był szcze gól ny.
Koń ców ka wie ku i jesz cze
850. rocz ni ca za ło że nia
win nic w re gio nie zie lo no -
gór skim. Tak bo wiem uwa -
ża li kro ni ka rze, twier dząc,

że pierw sze win ni ce po -
wsta ły tu ok. 1150 r.

- To hucz nie ob chodź my
to świę to - za rzą dził bur -
mistrz Curt Gayl. A jak za -
rzą dził, tak się sta ło. O ro ku
ów, kto cię wi dział… w
Grünber gu…

- Wi dział Paul Mohr. To
on wy dał ko lek cję pocz tó -
wek przed sta wia ją cych ju -
bi le uszo wy ko ro wód z 14
paź dzier ni ka 1900 r. Pro szę
spoj rzeć - mó wi prof. Cze -
sław Osę kow ski, dzi siaj wy -
stę pu ją cy nie tyl ko ja ko
spec od łą cze nia sa mo rzą -
dów, ale rów nież ja ko ko -
lek cjo ner zie lo no gór skich
skar bów sprzed lat. Dzię ki
je go zbio rom wie my, jak
wy glą dał ko ro wód idą cy
wo kół ra tu sza.

- Otwie ra ła go pięk na
Grünber gia wraz z 11 pan -
na mi w bar wach Nie miec,
Prus, Ślą ska i Zie lo nej Gó ry
- do da je prof. Osę kow ski.

O 14.00 ko ro wód wy ru -
szył z pl. Sło wiań skie go. Na
plac przed głów nym wej -
ściem do ra tu sza do tarł
rów no o 14.15. Idą ca na
cze le pięk na Grünber gia
(pry wat nie Sen ta Klec kow)
za wo ła ła: - Prze pędź cie
czar ne my śli, obudź cie żar -
ty. Po da ruj cie so bie po pra -
cy odro bi nę po krze pie nia.
Dziś je ste śmy zwol nie ni z
obo wiąz ków i tyl ko ra dość
jest na szym za ję ciem.

Wraz z nią na uli cach ba -
wi ło się kil ka dzie siąt ty się -
cy lu dzi, któ rych do mia sta
do wio zły do dat ko we skła dy
po cią gów. Mie li co po dzi -
wiać, bo przed ni mi prze su -
wa ły się ko lej ne gru py prze -
bie rań ców opo wia da ją cych
o hi sto rii mia sta. Oczy wi -
ście, mu sie li być osad ni cy
fla mandz cy z osioł kiem

nio są cym ich ma ją tek. To
oni przy by li na te te re ny w
XII wie ku, przy no sząc sztu -
kę upra wy wi no ro śli, głów -
nie na po trze by klasz to rów.
Za ni mi szli kró lo wie, ksią -
żę ta, wi nia rze, su kien ni cy,
spor tow cy. Na koń cu su nął
sta tek z Ci ga cic pe łen be -
czek roz wo żo nych po ca -
łym świe cie. Oczy wi ście,
be czek z zie lo no gór skim
wi nem.

Ta ki ko ro wód nie pręd ko
Zie lo na Gó ra zo ba czy!

Skrom niej szą pa ra dę zor -
ga ni zo wa no z oka zji 700-le -
cia mia sta. Tym ra zem
barw ny ko ro wód zor ga ni zo -
wa no 4 czerw ca 1922 r.
Dzień wcze śniej, w so bo tę,
o 19.00, miesz kań cy wy słu -
cha li uro czy ste go kon cer tu.
W nie dzie lę ka wal ka da
prze bie rań ców ru szy ła o
14.00.

Set ki lu dzi ma sze ro wa ły
w stro jach z róż nych epok -
miesz cza nie, żoł nie rze, rze -
mieśl ni cy i da my w ka ro -
cach. Mo że my ich po dzi -
wiać na zdję ciach prze cho -
wy wa nych przez bi blio te kę
wo je wódz ką.

Na ju bi le usz mia sto wy da -
ło spe cjal ną pocz tów kę ze
Stwór cą z klep sy drą w rę ku,
czu wa ją cym nad ra tu szo wą
wie żą. Ru szy ło rów nież ma -
łe, miej skie mu zeum, któ re
mie ści ło się w ka pli cy przy
dzi siej szej ul. dr. Pie nięż ne -
go.

A jak my zor ga ni zu je my
800-le cie mia sta w 2022 r.?
Czy wte dy po ka że my, że
ist nie je my dłu żej od Go rzo -
wa, któ ry kil ka lat te mu ob -
cho dził swo je 750-le cie. Nie
dość, że bę dzie my więk si
(od 1 stycz nia), to jesz cze
star si…

To masz Czyż niew ski

Ju bi le uszo wa pocz tów ka na 700-le cie mia sta w 1922 r.
Ze zbio rów To ma sza Czyż niew skie go

Ko ro wód z 1922 r. - żoł nie rze w hi sto rycz nych stro jach z epo -
ki przy łą cze nia mia sta do Prus

Ze zbio rów WiMBP im. C. K. Nor wi da

ZZiiee  lloo  nnoo  ggóórr  sskkiiee  rroocczz  nnii  ccee
700 lat te mu na szą część Eu ro py zdzie siąt ko wa ła za ra za. Dzię ki te mu wie my, że w tym cza sie ist nia ły w Zie lo nej Gó rze
win ni ce. Ta kich rocz nic, gi ną cych w mro kach dzie jów, ma my jesz cze kil ka.
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