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Miniprzewodnik po winnicach  
i Program Winobrania na str. 3-13 

Winobranie 2019
Jeszcze tydzień i do Zielonej Góry, nie od pa-
rady nazywanej Winnym Grodem, zjadą wi-
niarze. Nie z pustymi rękami, oczywiście, lecz 
z własnym winem! Zjadą na Winobranie, czyli 
pełne radości zwieńczenie zbiorów na winni-
cach. Start w sobotę, 7 września.

Winnic jest w regionie kil-
kadziesiąt. Aż trudno je do-
kładnie policzyć, bo wciąż 
wyrastają nowe. Ale w Mia-
steczku Winiarskim na Sta-
rym Rynku przy zielono-
górskim ratuszu, które pod-
czas kolejnych wrześnio-
wych świąt wina coraz bar-
dziej przesuwa swe grani-
ce, w  Palmiarni i  w  XVIII-
-wiecznej piwnicy winiar-
skiej przy ul. Wodnej, ten 
najszlachetniejszy z  trun-
ków - napój szczególnie mi-
ły, umówmy się, nie tylko 
Bachusowi - prezentować 
będzie i  sprzedawać ponad 
30 winiarzy. Z  Zielonej Gó-
ry, Łazu, Zaboru, Mozowa, 
Borowa Wielkiego... i  in-
nych miejsc, które już wie-
ki temu w  naszym regio-

nie upodobała sobie wino-
rośl. Do kilkunastu zielono-
górzanie i  enoturyści poja-
dą WinoBusami. Większość 
tych winnych plantacji, któ-
re jako żywo na myśl przy-
wodzą bajeczną Toskanię, 
przez prawie pół roku opisy-
waliśmy na łamach „Łączni-
ka” w cyklu - nomen omen 
– „Tydzień z  Winnicą”. Tuż 
przed tym najważniejszym, 
świątecznym „tygodniem 
z winnicą” zapraszamy Czy-
telników do lektury naszego 
„Miniprzewodnika po winni-
cach” - w podróż sentymen-
talną do niektórych miejsc, 
z  których pochodzą smaki 
i zapachy zamknięte w ele-
ganckich butelkach, naszym 
produkcie regionalnym. (el)

Dobra zabawa zbliża się wielkimi kroka-
mi. Rozpoczniemy ją już w tę sobotę ob-
chodami Święta Dzielnicy Nowe Miasto 
w  Drzonkowie. Tydzień później czas na 
Dni Zielonej Góry – Winobranie! Po raz 

kolejny pokażmy jak niezwykłym jeste-
śmy miastem, dwa razy obchodzimy świę-

to plonów! Najpierw tradycyjne dożynki, po-
tem winiarskie.

Wznieśmy toast za pomyślność Zielonej Góry i zie-
lonogórzan. Zapraszam do zabawy!

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry
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W ZIELONEJ GÓRZE

Dzieci biegają
To będzie sportowy akcent końca 

wakacji. W sobotę, 31 sierpnia, w godz. 
8.30-13.30, na stadionie lekkoatletycz-
nym przy ul. Sulechowskiej odbędzie 
się Kids Run - dla dzieci od 2 do 13 lat. 
Mali biegacze będą rywalizować na 
dystansach od 100 do 800 m. Oprócz 
biegów będą też skoki w dal, pchnięcia 
kulą, slalomy i inne atrakcje. Szczegóły 
i zapisy na www.kidsrun.pl (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Buskerbus na deptaku
Żegnamy się z wakacyjnym Latem 

Muz Wszelakich. Na finał – mocny 
akcent! Wyczekiwany, ulubiony Mię-
dzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej 
Buskerbus. W piątek, 30 sierpnia 
i sobotę, 31 sierpnia, od godz. 12.00 do 
21.00, na deptaku zaroi się od artystów 
ulicznych wszelkiej maści, przybyłych 
z różnych zakątków świata. (dsp)

W OCHLI

Electric Flash Camp
Stowarzyszenie Electric Flash za-

prasza na Festiwal Electric Flash Camp 
2019, na miejskim kąpielisku Zielona 
Góra-Ochla, w sobotę, 31 sierpnia. 
Początek o 20.00, wstęp bezpłatny. 
Głównymi artystami będą Boris 
z Niemiec z kultowego klubu house, 
techno Berghain oraz Diomochkin 
z Ukrainy. W programie także fire show 
oraz występ teatru Terminus A Quo. 
Szczegóły: fb.com/electricflash (dsp)

W ŁĘŻYCY

Piknik na Czarkowie
Piknik rodzinny na koniec wakacji od-

będzie się w niedzielę, 1 września, na os. 
Czarkowo. W programie m.in.: zabawy 
plenerowe, streetball, konkursy, klaun, 
bańki mydlane, zjeżdżalnie, malowanie 
twarzy, pokazy strażaków oraz kiełbaski 
z ogniska i ciasta. Gość specjalny: Wata-
ha Juniorzy. Początek o 13.00. (dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Alpaki koło ratusza
To ma być atrakcja dla młodych 

zielonogórzan – zobaczyć i dotknąć 
np. alpaki. Nie w ogrodzie zoologicz-
nym i zza płotu, lecz na deptaku, koło 
ratusza.

- Tak chcemy w niedzielę po-
żegnać wakacje – tłumaczy radna 
Eleonora Szymkowiak, która znana 
jest z tego, że co pewien czas ścią-
ga do miasta jakieś zwierzęta, np. 
wielbłądy na Trzech Króli. – Teraz to 
będą mniejsze osobniki, łagodne, 
można będzie ich dotknąć i nakar-
mić paszą, która również będzie 
dostępna – zapowiada E. Szymko-
wiak. Za czworonogi odpowiada 
Fundacja Arka, które je przywiezie 
do miasta. Będą to alpaki, osiołki, 
kucyki i być może maleńkie kozy. 
Spotykamy się w niedzielę, 1 
września, koło ratusza, w godz. 
15.00-19.00.

(tc)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rocznica wybuchu wojny
Prezydent Janusz Kubicki 

zaprasza na uroczystości 
upamiętniające 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 
i Dzień Weterana, które odbędą się 
w niedzielę, 1 września. O 12.00, 
w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela rozpocznie się msza 
św. w intencji weteranów i ofiar 
II wojny. Po mszy, ok. 13.00 
zaplanowano przemarsz z kościoła 
Orkiestry Dętej „Zastal”, kompanii 
honorowej, pocztów sztandarowych 
oraz uczestników uroczystości 
na pl. Bohaterów. Tam, ok. 13.10 
rozpocznie się zgromadzenie 
mieszkańców miasta, w programie: 
podniesienie flagi państwowej 
i odegranie hymnu, widowisko 
słowno-muzyczne w wykonaniu 
uczniów ZE nr 9, apel pamięci, 
złożenie kwiatów.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Rozpoczęcie roku szkolnego
Kończy się czas beztroskich 

i radosnych wakacji, pora wracać 
do szkoły! Uroczysta, miejska in-
auguracja nowego roku szkolnego 
2019/2020 odbędzie się w ponie-
działek, 2 września, o 14.00 w no-
wym obiekcie na oświatowej mapie 
miasta. – Szanowni nauczyciele 
i rodzice, drodzy uczniowie! Rozpo-
czynamy kolejny rok nauki i pracy, 
czas nowych zadań i wyzwań. Ży-
cząc Wam udanego i bezpiecznego 
nowego roku szkolnego, zapraszam 
na poniedziałkowe uroczystości do 
Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. 
Energetyków 7 – zachęca prezydent 
Janusz Kubicki.

Przypomnijmy, w ZE nr 10, nowej 
placówce na rogu ulic Energetyków 
i Batorego, znajdzie się Miejskie 
Przedszkole nr 19 oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 29.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Powakacyjne zmiany
MZK od 2 września wprowadza 

zmiany. Na trasy wracają 
autobusy szkolnych linii 4, 7, 11 
i 39. Na linii 9 wybrane kursy 
będą realizowane przez ul. 
św. Cyryla i Metodego, wraca 
też kurs szkolny z Barcikowic 
o 7.20. Autobusy linii 0 i 80 w dni 
robocze pojadą wg rozkładu 
oznaczonego jako: „Poniedziałek 
– piątek oprócz letnich wakacji 
szkolnych”. Zlikwidowane zostają 
wieczorne autobusy linii 1 i 9 
przez działki w Jędrzychowie. 
Ponadto uruchomiony będzie kurs 
linii 14 o 7.08 z pętli PKP Nowy 
Kisielin, przez os. Śląskie do ul. 
Zawadzkiego „Zośki”, a kurs linii 
7 (dotychczas o 7.21 z PKP Nowy 
Kisielin do ul. Wyczółkowskiego) 
rozpocznie się o 7.34 z przystanku 
Stary Kisielin Zatorze.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Na sesji o szpitalu 
i dzielnicy
Po wakacjach radni wrócili do 
pracy w dobrej formie. Podczas 
wtorkowej sesji chwilami ostro 
dyskutowali.

Tuż przed rozpoczęciem 
sesji przeciwko powsta-
niu łącznika ul. Pileckiego 
z  Kożuchowską. protesto-
wali mieszkańcy ulic: Geo-
detów, Jarzębinowej i  Par-
kowej. Przekonywali, że sa-
mochody będą przejeżdżać 
pod ich oknami.

– Mieszkańcy Geodetów 
nie biorą pod uwagę gło-
su mieszkańców Jagodo-

wej, którzy drogę łączą-
cą Jędrzychów i  zachodnią 
część miasta z drogą S3 ma-
ją dwa, trzy metry pod do-
mami – przekonywał z  ko-
lei wiceprezydent Krzysz-
tof Kaliszuk. - Droga, któ-
rą zaplanowano i  na którą 
miasto uzyskało pozwole-
nie, będzie przebiegała ok. 
40 metrów od najbliższego 
mieszkania.

Na Jędrzychowie panuje 
swoisty pat, bo za budową 
drogi są mieszkańcy ul. Ja-
godowej, którzy ze swoim 
postulatem pojawili się na 
sesji przed wakacjami. Oby-
dwie grupy co pewien czas 
przedstawiają radnym roz-
bieżne żądania.

Kością niezgody okaza-
ła się też uchwała w  spra-

wie przekazania 130 tys. zł 
dotacji celowych samorzą-
dowi województwa. 100 
tys. zł ma być przeznaczo-
ne na zakup sprzętu i  ma-
teriałów do zwalczania bak-
terii Klebsiella pneumoniae 
„New Delhi” dla szpitala 
uniwersyteckiego.

Dyskusja trwała półtorej 
godziny. Zdaniem radne-
go Andrzeja Brachmańskie-
go samorząd lubuski stosuje 
wobec miejskiego samorzą-
du szantaż emocjonalny. – 
Jak im brakuje pieniędzy, bo 
źle zarządzają szpitalem, to 
przychodzą do miasta i mó-
wią, dajcie nam pieniądze, 
bo w szpitalu są nasi miesz-
kańcy. Prośby nie są kiero-
wane do innych samorzą-
dów. To nie jest współpra-

ca partnerska – przekony-
wał. Radni uchwałę jednak 
przyjęli.

Burzę wywołał rad-
ny dzielnicy Paweł Tow-
pik, w  emocjonalnym wy-
stąpieniu skrytykował po-
dział pieniędzy z  fundu-
szu połączeniowego. Jego 
zdaniem miasto przez pięć 
lat nie przekazało dzielni-
cy obiecanych 100 mln zł. 
Dzielnica rzekomo straci-
ła 50 mln zł, które gmina 
Zielona Góra samodziel-
nie wydałaby na inwestycje 
i  kolejne miliony z  unij-
nych programów. Radnym 
z klubu prezydenta i PiS aż 
podskoczyło ciśnienie po 
takich oskarżeniach. Wice-
prezydent Kaliszuk przypo-
mniał, że dzielnica nie tyl-

ko dostała obiecane pienią-
dze, ale i  znacznie więcej 
np. renowację parku w Za-
toniu, ścieżki rowerowe, 
kanalizację.

Honorowymi obywate-
lami Zielonej Góry zosta-
li ksiądz Jerzy Nowaczyk 
i  prof. Michał Kisielewicz. 
Ksiądz Nowaczyk ma 93 la-
ta. W 2018 r. prezydent An-
drzej Duda uhonorował go 
Krzyżem Komandorskim 
Odrodzenia Polski. Wspie-
rał opozycję demokratycz-
ną w  mieście. Prof. Mi-
chał Kisielewicz ma 80 lat, 
od ponad 50 jest związany 
z  zielonogórskim środowi-
skiem akademickim. Ode-
grał dużą rolę w  połącze-
niu Politechniki Zielonogór-
skiej i  Wyższej Szkoły Pe-

dagogicznej, i  powstaniu 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Był pierwszym rek-
torem UZ.

Poznaliśmy nowe pomni-
ki przyrody. Cis pospoli-
ty rosnący na pl. Słowiań-
skim otrzymał nazwę „Frie-
drich August Grempler”, 
na cześć założyciela fabry-
ki win i  szampana przy 
ul. Moniuszki. Dwupnio-
wy cis, ma 143 i 166 cm ob-
wodu pni. Pod ochroną bę-
dzie też dąb szypułkowy 
z Łężycy (obwód pnia – 390 
cm). Również Nowy Kisie-
lin zyska dziesięć pomni-
ków przyrody - dębów szy-
pułkowych. Cała grupa do-
stała nazwę „Dęby Książąt 
Śląskich”.

(rk)

Winobranie na placu Teatralnym
W zamyśle nowy plac ma być łącznikiem pl. Matejki z al. Niepodległości. I nową przestrzenią publiczną w centrum miasta. Jak to zadziała, 
sprawdzimy podczas Winobrania. Wystąpią tutaj teatry uliczne.

- Tak, plac będzie dostęp-
ny dla zielonogórzan. Ewen-
tualne poprawki wykonamy 
po święcie miasta – mówi 
Monika Krajewska, zastępca 
dyrektora departamentu in-
westycji. – W tej chwili trwa-
ją ostatnie prace.

Podczas Winobrania nie 
jest łatwo przejść przez dep-
tak, bo goszczą na nim tłu-
my zielonogórzan i  gości. 
Dlatego można się spodzie-
wać, że nowy plac będzie 
się cieszył olbrzymim zain-
teresowaniem. Jest na nim 
wiele ławek i  amfiteatr na 
kilkaset osób, będzie więc 
gdzie usiąść i  odpocząć. 
W  przyszłości stanie tutaj 
letnia scena.

- Nazwa plac Teatralny zo-
bowiązuje, dlatego to tutaj 
odbędą się przedstawienia 
Monte Verde Festiwal, czy-
li III Festiwal Teatrów Ple-
nerowych. Sceneria jest od-
powiednia – zaprasza Agata 
Miedzińska, dyrektorka ZOK, 
która odpowiada za organiza-
cję Winobrania. Festiwal od-
będzie się w  weekend 13-15 
września. Codziennie, przez 
cztery godziny prezentować 

się tu będzie Teatr Wagabun-
da z  interaktywną instala-
cją teatralną „Stara zagroda”, 
a wieczorami inne grupy te-
atralne (szczegóły na s. 11-13).

W czwartek zajrzeliśmy na 
plac. Trwają tutaj prace wy-
kończeniowe. Robotnicy pie-
lęgnowali już ułożoną trawę 
i  wkopywali kolejne drzewa 
i rośliny. Dziesiątki doniczek, 
ukrytych w  cieniu, czekało 
na swoją kolej w  sadzeniu. 
Pod namiotem rozpiętym na 
środku placu fachowcy mon-
towali dysze fontann. Będą 
one ukryte w chodniku. Pla-
nowana jest jeszcze rozbiór-
ka kilku komórek, a pnące się 
po trejażach rośliny częścio-
wo zasłonią sąsiednie budyn-
ki. Ma być zielono, na to trze-
ba jednak czasu. Efekt pewnie 
będzie widać na wiosnę.

Fragmentem inwestycji, 
wartej około 7 mln zł, jest też 
przebudowa pl. Matejki. – 
Bezpośrednio w ziemię wsa-
dzimy tutaj trzy drzewa. Wo-
kół nich rozbierzemy płyty 
o  nawierzchni 2,5 metra na 
2,5 metra. Staną tutaj rów-
nież donice z roślinami – do-
daje M. Krajewska. (tc)Na placu Teatralnym trwają ostatnie prace wykończeniowe. Staje się coraz bardziej zielony. Fot. Tomasz Czyżniewski
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SOBOTA, 7 września
KOŚCIÓŁ PATRONALNY PW. ŚW. URBANA I
ul. Braniborska 17
a  19.00 Uroczysta msza święta w  intencji władz 

i  mieszkańców miasta; po mszy przeniesienie reli-
kwii w orszaku wiernych do konkatedry pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej (ul. Mickiewicza 14)

SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  11.00-15.00 2. Ogólnopolski Winobraniowy Maraton 

Indoor Cycling
a  20.00 „Barwy symfoniczne” - winobraniowy koncert 

w  wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Zielonogórskiej, dyrygent Czesław Grabowski

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  12.30-13.00 X Ogólnopolski Konkurs Win - ogłosze-

nie wyników
a  13.00-13.30 Prezentacja Mega Dance
a  14.00-14.15 Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry 

- przekazanie przez prezydenta kluczy do bram mia-
sta Bachusowi

a  14.15-15.00 Kabaret Chyba
a  15.15-16.00 Prezentacja Studio Tańca Dance Art
a  16.45-17.45 Prezentacja Szkoły Muzycznej Yamaha
a  18.45-19.45 Nadmiar, Damian Michalski, obecny wo-

kalista TSA
a  20.45-22.00 Renata Przemyk, Babę zesłał Bóg
a  po koncercie do 24.00 Dyskoteka Dorosłego Czło-

wieka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu,  
pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Breaking (Break Dance)
a  18.00-19.00 Pokazy i  animacje dla dzieci z  Bricks-

4Kidz i MatPlaneta
a  18.30-21.30 Show z  elementami Break Dance, Beat 

Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Bboya Bar-
taza

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  19.00 Brian Friel „Cudotwórca”, reż. Adam Ferency

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i  Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy 
co dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  9.00 Międzynarodowy Zawody Niepełnosprawnych 

w Bocci (hala Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: 
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”, www.
start.zgora.pl)

a  9.30 14. Międzynarodowy Turniej Winobraniowy 
w  Akrobatyce Sportowej (hala akrobatyczna, ul. 
Urszuli 22, organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki 
Sportowej)

a  9.30 II Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w  Mi-
nisiatkówce Dziewcząt (sala sportowa Zespołu Szkół 
Edukacyjnych nr 4 w Drzonkowie, ul. Szkolna 2, or-
ganizator: UKS „Świt”, www.uksswit.pl)

a  10.00 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków w  dwuboju nowoczesnym - Penta Day (WOSiR 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielo-
nogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  10.00 Winobraniowy Turniej Piłki Siatkowej Męż-
czyzn (hala sportowa, ul. Szafrana 6, organizator: 
AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, www.azs.zgora.
pl)

a  14.00 Ogólnopolskie Zawody Masters w  Pięcioboju 
Nowoczesnym - III Polish Modern Pentathlon - Old-
boy Cup (WOSiR w  Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, 
organizator: ZKS, www.zks.pl)

a  17.00 Drużynowy Bieg Winobraniowy o  Puchar Ga-
zety Lubuskiej (start ul. Boh. Westerplatte, w pobli-
żu biurowca PGNiG, organizator: Polska Press Sp. z o. 
o. oraz Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej, www.tkkf.zgora.pl)

a  17.00 Zawody w  Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 
(WOSiR w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: 
Lubuski Związek Jeździecki, www.lzj.pl)

a  19.00 34. Nocny Bieg Bachusa (start ul. Boh. Wester-
platte, w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: LTKKF, 
www.tkkf.zgora.pl)

a  19.05 V Winobraniowy Marsz Nordic Walking (start ul. 
Boh. Westerplatte, w pobliżu biurowca PGNiG, organi-
zator: LTKKF, www.tkkf.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  10.00-20.00 Winobraniowy Kurs Buddyjski (Buddyjski 

Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi, ul. S. Mo-
niuszki 1/2)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  11.00-21.00 Otwarte Wrota Gildii - edycja I  (Tawerna 
Przygód, al. Niepodległości 31)

a  12.00 -14.00 Fantastyczna Fabryczna, w  programie 
m.in.: cosplayerzy, „Wielka gralnia w  planszówki”, 
klocki lego, gra terenowa „Fantastyczna strona mia-
sta”, gry podwórkowe (Krzywy Komin, ul. Fabryczna 13 
B, organizator: Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, 
Akademia TurboKids, Grupa IX Kontynent)

a  12.00 Narodowe czytanie - VIII edycja ogólnopolskiej 
akcji głośnego czytania inicjowanej przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, zbiór „Nowele polskie” 
(przed budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska 
Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  14.30 Pokonkursowa wystawa ogólnopolskiego kon-
kurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry - Winobra-
nie 2019” – wernisaż (Galeria Pro Arte Okręgu Zielono-
górskiego ZPAP, ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.
pl)

a  20.00 Koncert Winobraniowy „Concerto all’italiana”, 
wykonanie: Cappella Viridimontana, Michał Kocot 
(pozytyw), pod dyrekcją Jerzego Markiewicza, w pro-
gramie: muzyka włoskiego baroku (konkatedra pw. św. 
Jadwigi Śląskiej, organizator: Zielonogórskie Towarzy-
stwo Śpiewacze „Cantores”, www.ztscantores.pl)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” 
muszle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kom-
binat Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozy-

cja stała: „Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; 
„Zwierzęta naszych lasów”; sala stanowisk interaktyw-
nych (Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, 
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrum-
przyrodnicze.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; 
„Lubuscy bohaterowie w  80. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-
1945”, „Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Wojsko 
Polskie po 1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen for-
tyfikacyjny” (Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej 
Górze z/s w  Drzonowie, Drzonów 54, www.muzeum.
drzonow.eu)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; ekspozycja stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Daw-
nych Tortur”; „Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria pia-
stowskich książąt Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej 
Sztuki Sakralnej”; „Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria 
Mariana Kruczka”; „Galeria Witraży Marii Powalisz-
-Bardońskiej”; „Sala Zegarowa”; „Wieża asymetryczna 
Kajetana Sosnowskiego”; „Galeria dyrektorów Muzeum 
w  Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 
w  Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.
zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 
XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Julia w Zielonej Górze-Starym Kisielinie
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Hiki w Byczowie k. Bytomia Odrz.
- WinoBus nr 2: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Winnogóra w Górzykowie
- WinoBus nr 4: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Na Leśnej Polanie w Proczkach k. Zaboru
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Ingrid w Łazie
- WinoBus nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Winnogóra w Górzykowie
- WinoBus nr 4: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Senator w Niedoradzu
- WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Equus w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Winnogóra w Górzykowie
- WinoBus nr 4: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

PIWNICA WINIARSKA
a  15.00-19.00 Degustacja lokalnego wina w XVIII-wiecz-

nej piwnicy winiarskiej (piwnica winiarska, ul. Wodna 
32, organizator: winnica Miłosz)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA WINNOGÓRA
To miejsce, od kilkunastu lat skryte tuż za winiarską bramą z cegły, 
od kwietnia do późnej jesieni mieni się kolorami jak za dotknięciem 
pędzla. I nic w tym dziwnego, bo ogród, park i małą kieszonkową 
winnicę, razem 3 hektary ziemi, metr po metrze zaprojektowała 
malarka Grażyna Bazylewicz. Winna plantacja Anny i Bogdana 
Macewiczów położona jest tuż przy lesie, na słonecznym zboczu 
w malowniczym zakolu Odry w Górzykowie. Powstała w 2008 
r. i od tego czasu „oczkiem w głowie” winiarzy jest burgundzka 
odmiana wrażliwej jak mimoza pinot noir. Stanowi aż 80 proc. ich 
około 1-hektarowej winnej plantacji. – Za dobrą opiekę potrafi się 
odwdzięczyć świetnym winem – mówią Macewiczowie.

(el)
* Na winnicę można pojechać WinoBusem w sobotę, 7 września.

Fot. Archiwum winnicy
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NIEDZIELA, 8 września
KONKATEDRA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Mickiewicza 14
a  12.00 Uroczysta msza święta w  intencji winiarzy, 

mieszkańców i gości winobraniowych oraz przemarsz 
uczestników uroczystości do sceny przy ratuszu

SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  11.00 Winobraniowe Mistrzostwa Polski Strong Man
a  20.00 Savage

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  13.00 Ekspozycja relikwii obok sceny przy ratuszu
a  13.00-13.45 Blok artystyczny ku czci św. Urbana I, pa-

trona miasta, w  oprawie Lubuskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca oraz Zespołu Ludowego „Maki”;

Złożenie życzeń przez ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego 
i  prezydenta Janusza Kubickiego mieszkańcom i  go-
ściom Zielonej Góry
a  13.45-14.30 Koncert laureatów Przeglądu Piosenki 

Chrześcijańskiej Województwa Lubuskiego
a  14.45-16.00 Koncert grup: Pod Wiatrakiem, Melodia, 

Gama, Rezonans, Sukces
a  16.15-16.30 Grupa Latino działająca przy Stowarzysze-

niu Zawsze Aktywni - Racula
a  17.00-17.45 Mateusz Ciawłowski YouTuber
a  18.45-19.45 Tribute to Sade
a  20.45-22.00 Magic of the Queen
a  po koncercie do 24.00 Dyskoteka Dorosłego Człowieka 

- DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu,  
pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Rocking
a  18.00-19.00 Pokazy i  animacje dla dzieci „Bańkowe 

szaleństwo”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i Freestyle ze specjalnym udziałem Bboya Skoory

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  16.00 i  19.00 Dorota Truskolaska-Alibiet „Triathlon 

story czyli chłopaki z żelaza” reż. Piotr Nowak

HOLI - ŚWIĘTO KOLORÓW
parking przy Centrum Przyrodniczym
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego
a  15.00-20.00 Holi - Święto Kolorów - baw się i  tańcz 

przy muzyce najlepszych DJów

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  9.00 Międzynarodowy Zawody Niepełnosprawnych 

w  Bocci (hala Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w  Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: 
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”, www.
start.zgora.pl)

a  9.00 Zawody w  Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 
(WOSiR w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: 
Lubuski Związek Jeździecki, www.lzj.pl)

a  9.30 II Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w  Mi-
nisiatkówce Dziewcząt (sala sportowa Zespołu Szkół 
Edukacyjnych nr 4 w Drzonkowie, ul. Szkolna 2, orga-
nizator: UKS „Świt”, www.uksswit.pl)

a  9.30 14. Międzynarodowy Turniej Winobraniowy 
w  Akrobatyce Sportowej (hala akrobatyczna, ul. Ur-
szuli 22, organizator: Stowarzyszenie Akrobatyki Spor-
towej)

a  10.00 4. Otwarty Winobraniowy Turniej Tenisa Stoło-
wego pod patronatem kanclerz Uniwersytetu Zielono-
górskiego; zapisy w dniu turnieju od 9.15, turniej open 
bez podziału na kategorie wiekowe (mała sala gimna-
styczna, ul. Podgórna 50, organizator: AZS UZ, www.
azs.zgora.pl)

a  10.00 Winobraniowy Turniej Brydża (sala konferencyj-
na Centrum Biznesu, III piętro, ul. Boh. Westerplatte 

23, organizator: Lubuski Związek Brydża Sportowego 
w Zielonej Górze)

a  11.00 Bieg Charytatywny „Polska Race Hau 2019” (te-
ren leśny w  Starym Kisielinie, organizator: Fundacja 
„Pomagam na Medal”)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  8.00 XXXV Zawody w Strzelaniu Myśliwskim „Wino-

branie 2019” o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra 
(Strzelnica w Krutli k. Wolsztyna, organizator: Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej 
Górze, www.zielonagora.pzlow.pl)

a  10.00-15.00 Winobraniowy Kurs Buddyjski (Buddyjski 
Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi, ul. S. Mo-
niuszki 1/2)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  12.00 „Park-obraz. Park Mużakowski w Łęknicy - lubu-
ski zabytek na liście UNESCO”, wykład dr Anitty Mak-
symowicz (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległo-
ści 15, www.mzl.zgora.pl)

a  17.00 „Ja i Mauritius-Pokaż mi swoje piękno”, wysta-
wa fotograficzna Doroty Leligdowicz – wernisaż (me-
diateka Góra Mediów, WiMBP im. C. Norwida, al. Woj-
ska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w  głowie” 

obrazy Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa in-
teraktywna; „Magia linorytu” linoryty Arety Fedak 
„Muszlomania” muszle ze zbiorów Pawła Lisiaka; 
„Ślady historii - Kombinat Dag Alfred Nobel Krzyst-
kowice” zdjęcia; ekspozycja stała: „Z fizyką za pan 
brat”; „Zadziwiające owady”; „Zwierzęta naszych 
lasów”; sala stanowisk interaktywnych (Centrum 
Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Ja-
rosława Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodni-
cze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; 
„Lubuscy bohaterowie w  80. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-
1945”, „Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Wojsko 
Polskie po 1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen for-
tyfikacyjny” (Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej 
Górze z/s w  Drzonowie, Drzonów 54, www.muzeum.
drzonow.eu)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej 
Policji”; ekspozycja stała: „Muzeum Wina”; „Mu-
zeum Dawnych Tortur”; „Muzeum Zielonej Góry”; 
„Galeria piastowskich książąt Śląska Lubuskiego”; 
„Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej”; „Galeria Tade-
usza Kuntze”; „Galeria Mariana Kruczka”; „Galeria 
Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej”; „Sala Zegaro-
wa”; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego”; 
„Galeria dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze” (Mu-
zeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, www.
mzl.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Senator w Niedoradzu
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Hiki w Byczowie k. Bytomia Odrz.
- WinoBus nr 2: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Ingrid w Łazie
- WinoBus nr 4: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Na Leśnej Polanie w Proczkach k. Zaboru
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Equus w Zaborze
- WinoBus nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Mozów w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 4: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Marcus w Sterkowie k. Bogaczowa
- WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 3: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica U Michała w Zielonej Górze
- WinoBus nr 4: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

PIWNICA WINIARSKA
a  15.00-19.00 Degustacja lokalnego wina w XVIII-wiecz-

nej piwnicy winiarskiej (piwnica winiarska, ul. Wodna 
32, organizator: winnica Miłosz)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA HIKI
Winnica powinna być związana z terroir oraz producentem wina – 
mówi Władysław Hiki, który w niewielkim Byczu, wiosce oddalonej 
zaledwie 2 km od Bytomia Odrzańskiego, postanowił hołdować lo-
kalnym tradycjom winiarskim, sięgającym XVII w. W 2006 r. posadził 
tu 400 winnych krzewów z 13 moszczowych szczepów... na dobry 
początek. W efekcie trwającego kilka lat survivalu, szkoleń, tytanicz-
nej pracy i dogadzania boskim gustom Katarzyna i Władysław Hiki 
odnieśli niejeden sukces w ogólnopolskich konkursach win. Mimo 
to winiarz twierdzi: - Jesteśmy hobbystami. Winiarze–biznesmeni 
są dopiero w trzecim pokoleniu. Mamy więc winnicę terapeutyczną. 
W każdym razie do żony uśmiecham się codziennie.
Do swojej żony uśmiecha się też syn pana Władysława podczas 
ślubnej sesji zdjęciowej na rodzinnej winnicy.

(el)
* Hiki zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na winnicę 
WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 września), poniedziałek (9 
września), piątek (13 września), niedzielę (15 września)

Fot. Archiwum winnicy
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PONIEDZIAŁEK, 9 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 Michał Szpak

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  15.00-15.30 Nietkowianki
pokazy taneczne
a  15.30-16.30 Showme
a  16.45-17.35 Spoko Family
a  17.35-18.10 Let’s Dance
a  18.10-18.40 Street Dance
a  18.40-19.10 Studio Tańca Free Mind
a  19.10-20.00 KeepOn! Dancing
a  20.55-22.00 Zespół Układ coverowo
a  po koncercie do 24. 00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

PODRÓŻ Z TEATREM 4 KĄTY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  16.00-18.00 „Włochy” gry i  zabawy dla dzieci, wstęp 

wolny (organizator: Teatr 4 Kąty)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Krump
a  18.00-19.00 Pokazy i animacje dla dzieci „Ekoplaneta”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i Freestyle ze specjalnym udziałem Zonta

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety) IMPREZY TOWARZYSZĄCE

a  10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 
budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskie-
go 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  17.00 „Szybki Bismarck” edukacyjny spacer z  prze-
wodnikiem po Wzgórzach Piastowskich (zbiórka na 
parkingu przy kąpielisku Ochla, organizator: Visit Zie-
lona Góra - Informacja Turystyczna, FB/Instagram @
visitzielonagora)

WYSTAWY
a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-

skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; ekspozycja stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Daw-
nych Tortur”; „Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria pia-

stowskich książąt Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej 
Sztuki Sakralnej”; „Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria 
Mariana Kruczka”; „Galeria Witraży Marii Powalisz-
-Bardońskiej”; „Sala Zegarowa”; „Wieża asymetryczna 
Kajetana Sosnowskiego”; „Galeria dyrektorów Muzeum 
w  Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zie-
lonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 
XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Hiki w Byczowie k. Bytomia Odrzańskiego
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Pod Wieżą w Trzebulach
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA INGRID
Życie tego miejsca wyznaczyły dwie dekady: najpierw dziesięć lat koszenia trawy na zboczu... bez sensu, potem dziesięć lat uprawy wino-
rośli z wyobraźnią i żelazną konsekwencją, owocujące tytułem „Najlepszej Winnicy Województwa Lubuskiego 2018”. Była ich marzeniem, 
jest sposobem na życie, będzie - jak żartują - wesołą emeryturą. Winnica Ingrid, latem obsypana lawendą i pnącymi różami, położona jest 
na dwóch stokach w Łazie i Zaborze, w regionie, który ze względu na obfitość pagórków nazywany jest Lubuską Toskanią. Na plantacji, 
którą Monika i Jacek Kapała założyli w 2008 r., rośnie 12 tys. winnych krzewów. - To był szalony pomysł – wyznają, bo o uprawie winorośli 
i produkcji wina nie mieli bladego pojęcia.

(el)
* Ingrid zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 września), piątek (13 
września), sobotę (14 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA BACHUSOWE POLE
Nazwa tej winnicy jest owocem miłości jej właścicieli do mitologii 
i winiarskiej tradycji. Podobno, gdy bóg winorośli i urodzaju ma 
dość miejskiego rejwachu Winnego Grodu, odpoczywa właśnie 
na tej plantacji, położonej na wzniesieniu między Łazem a Zabo-
rem, o rzut beretem od Zielonej Góry. Tu ma bliżej do „źródełka”. 
Bo Bachusowe Pole to 2 hektary winnicy i winiarnia w jednym. 
W niej pinot gris, pinot blanc, muscat moravsky, solaris, oporto 
i zwieigeltrebe – uprawiane tu odmiany winorośli – zamieniają się 
w napój bogów. Właścicielami tej jednej z najstarszych podzielo-
nogórskich winnic są Renata i Mirosław Stępniowie. Pan Mirosław 
marzenie o niej nosił w sobie od nastolatka. Spełniło się w 1993 r.

(el)
* Bachusowe Pole zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy 
ratuszu i na winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 
września), piątek (13 września), sobotę (14 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA SENATOR
Marek Senator, stomatolog z wieloletnim stażem, przerzucanie 
po pracy ton na siłowni „dla zdrowia” uznał za bezproduktywne. 
Ponieważ lubi dobre wino, założył winnicę, na której też zażywa 
ruchu i wysiłku fizycznego, do tego okraszonego kontaktem 
z przyrodą. - Jak ktoś chce się nauczyć pić wino, u mnie musi pić 
wytrawne – deklaruje. Na swojej 2-hektarowej winnicy w Zaborze 
od sześciu lat uprawia więc unikatową białą odmianę riesling 
i czerwoną reberger. Ale Marek Senator sprzyja też mniej „wy-
trawnym” gustom. Na ogrodzonej posesji w podzielonogórskim 
Niedoradzu w 2006 r. założył likiernię z kolekcjonerską winnicą, 
na której rośnie ponad 200 odmian winorośli. Tu również znajduje 
się jego pracownia ceramiczna z autorską galerią.

(el)
* Senator zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu 
i na winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 września), 
piątek (13 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA GOSTCHORZE
- Kocham Polskę, moją żonę Virginię i syna Ilana. I od kilkunastu 
lat kocham winorośl – wyznaje Guillaum Dubois. Suma tych mi-
łości, w połączeniu z polsko-francuskim pochodzeniem winiarza, 
przyniosła niezwykły efekt. Na 11 hektarach winnicy Gostchorze, 
w unikalnym klimacie malowniczych wzgórz położonych tuż nad 
Odrą, na obszarach Natura 2000 Krośnieńska Dolina Odry, z kilku 
odmian winorośli powstaje produkt, będący połączeniem dwóch 
tradycji winiarskich: lubuskiej i szampańskiej. Guillaum Dubois 
jest jednym z pierwszych producentów wina musującego w Pol-
sce. Drogę do własnej winnicy, założonej w rejonie Zielonej Góry, 
otworzyły mu specjalistyczne szkolenia winiarskie ukończone 
w Szampanii.

(el)
* Gostchorze zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

Fot. Archiwum winnicy
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WTOREK, 10 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 Luxtorpeda

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  14.30-15.00 Lubuski Zespół Pieśni i Tańca - pokaz tło-

czenia winogron
a  15.00-16.00 Król Gitary Cygańskiej
a  17.00-18.00 Wędrowne Gitary
a  19.00-20.00 Kapela Ciupaga
a  21.00-22.00 The Hypnotunez energia prosto z Ukrainy
a  po koncercie do 24. 00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

BACHUSOWE HISTORIE…
park przy ul. gen. Józefa Sowińskiego
a  20.00-23.00 Historia Winobrania na wodnym ekranie - 

instalacja multimedialna

PODRÓŻ Z TEATREM 4 KĄTY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  16.00-18.00 „Grecja” gry i  zabawy dla dzieci, wstęp 

wolny (organizator: Teatr 4 Kąty)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  18.00-19.00 Pokazy i animacje dla dzieci „Plastusiowe 

ludziki”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i Freestyle ze specjalnym udziałem Krzysztofa Chame-
ry (Spoko Family)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  19.00 Tadeusz Kuta „Geriatrix Show”, reż. Zespołowa

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  15.00 57. Mityng Winobrania 2019 (stadion MOSiR, ul. 

Sulechowska 37, organizator: Zielonogórski Ludowy 
Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

a  19.00 IX Winobraniowy Turniej Speedrowerowy 2019 
(tor speedrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy SP nr 2, 
organizator: Zielonogórski Klub Speedrowerowy, www.
speedrower.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 

budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskie-
go 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 

wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  12.00 Uroczysta sesja rady miasta i nadanie godności 
Honorowego Obywatela Miasta oraz wręczenie Nagród 
Kulturalnych Miasta (Zielonogórski Ośrodek Kultury - 
filia w  Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Pionierów 
Lubuskich 53)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w  głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” mu-
szle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kombinat 
Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozycja stała: 
„Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; „Zwierzęta 
naszych lasów”; sala stanowisk interaktywnych (Centrum 
Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; ekspozycja stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Daw-
nych Tortur”; „Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria pia-
stowskich książąt Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej 

Sztuki Sakralnej”; „Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria 
Mariana Kruczka”; „Galeria Witraży Marii Powalisz-
-Bardońskiej”; „Sala Zegarowa”; „Wieża asymetryczna 
Kajetana Sosnowskiego”; „Galeria dyrektorów Muzeum 
w  Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 
w  Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.
zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 
XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Mozów w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Pod Wieżą w Trzebulach
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA CANTINA
Z tęsknoty za pagórkami Toskanii, plantacjami Piemontu czy Perrugii winnica Karoliny i Mariusza Pacholaków zyskała nazwę Cantina. Ale 
cantinieri z Mozowa bliskie są przede wszystkim winiarskie tradycje okolic Sulechowa, sięgające średniowiecza. – Winiarstwo to nasza 
wspólna pasja. I styl życia. Na plantacji radość z patrzenia jak dojrzewają owoce przeplata się z ciężką pracą - opowiadają. Choć z powodu 
nauczycielskiej profesji winiarzami są „po dzwonku”, uprawiają aż 13,5 tys. krzewów winorośli. Cantina jest też domem dla kuca Mariana, 
krowy Syrenki, owiec wrzosówek i kotów. A nad wszystkim i wszystkimi czuwa posążek św. Urbana. - Mieliśmy go wcześniej aniżeli zielono-
górzanie - śmieje się M. Pacholak.

(el)
* Cantina zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na winnicę WinoBusem: w niedzielę (8 września), wtorek (10 września), piątek (13 
września), niedzielę (15 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA FOLWARK PSZCZEW
Istnienie winnicy w Pszczewie zawdzięczamy poznańskim bi-
skupom, którzy kilka wieków temu winne krzewy sprowadzili na 
Ziemię Międzyrzecką oraz... Żanecie i Łukaszowi Robak, którzy 
postanowili do tej dawnej winiarskiej tradycji nawiązać. Pierwsze 
odmiany deserowe słodkiej arkadii i muscat blue, te same, które 
rosły w Pszczewie 170 lat temu, zasadzili pięć lat temu. Od tego 
czasu winne krzewy, które rosną tu na tle Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, nadają ton ich gospodarstwu. Pięknie tu jak 
w bajce. - Na początku posadziliśmy tylko 700 krzaków winorośli, 
ale dziś na 5 hektarach rośnie ich tu 25 tysięcy – z dumą opowiada 
Piotr Stefanowski, winiarz z zamiłowania i kierownik tutejszego 
winnego projektu.

(el)
* Folwark Pszczew zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy 
ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA EQUUS
Ta winnica to trzy parcele, położone w odległych od siebie miej-
scach, które łączy wspólna nazwa, właściciel i jego pasje. - Winni-
cę Equus zrodziła miłość do wina i koni – mówią Łukasz Chrostow-
ski i Jowita Banek. Equus, czyli z łaciny koń, znajduje się w logo 
winnicy i niejeden pasa się tu w sąsiedztwie winnych krzewów. 
Początek plantacji w 2006 r. dała niewielka parcela w Mierzęcinie, 
wiosce otoczonej lasami i jeziorami, położonej w północnej części 
województwa lubuskiego. W 2010 r. winne krzewy winiarze posa-
dzili również w Kornacicach (województwo świętokrzyskie), a trzy 
lata później największą 4,2-hektarową plantację założyli w Zabo-
rze. Dziś cała winnica Equus zajmuje powierzchnię 5,5 hektara.

(el)
* Equus zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na 
winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 września), 
sobotę (14 września)

Fot. Archiwum winnicy
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ŚRODA, 11 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 Grzegorz Hyży

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  14.30-15.15 3 Promile
a  15.45-16.30 Jackie Kozz
a  17.00-18.00 FSW
a  19.00-20.00 Roślina
a  21.00-22.00 Proletaryat „Jak ptak”
a  po koncercie do 24. 00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

BACHUSOWE HISTORIE…
park przy ul. gen. Józefa Sowińskiego
a  20.00-23.00 Historia Winobrania na wodnym ekranie - 

instalacja multimedialna

PODRÓŻ Z TEATREM 4 KĄTY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  16.00-18.00 „Rosja” gry i  zabawy dla dzieci, wstęp 

wolny (organizator: Teatr 4 Kąty)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Popping
a  18.00-19.00 Pokazy i  animacje dla dzieci „Ekspery-

ment”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i Freestyle ze specjalnym udziałem Kaczorexa

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  17.00 i  20.00 Éric Assous „Kochanie wróciłem”, reż. 

Tomasz Dutkiewicz

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  10.00 Międzynarodowe Zawody Seniorów w  Pięcio-

boju Nowoczesnym - kwalifikacje olimpijskie Polish 
Open 2019 (Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielono-
górski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  15.00 Czwarty Ogólnopolski Turniej Winobraniowy 
Open w  Bowlingu Sportowym o  Puchar Bachusa 
(Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, www.ba-
chus.kreglezg.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 

budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskie-
go 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 

wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  17.00 Otwarcie wystawy „Zielonogórskie atelier” ze 
zbiorów Bartłomieja Gruszki (Muzeum Ziemi Lubu-
skiej, al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  19.00 „Więcej miłości”, wieczór muzyczno-poetycki, 
w programie: poezja śpiewana, zespół Arete, wernisaż 
wystawy malarskiej (ruiny pałacu w Zatoniu)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” 
muszle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kom-
binat Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozy-
cja stała: „Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; 
„Zwierzęta naszych lasów”; sala stanowisk interaktyw-
nych (Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, 
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrum-
przyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; 
„Lubuscy bohaterowie w  80. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-
1945”, „Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Wojsko 
Polskie po 1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa 

ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen for-
tyfikacyjny” (Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej 
Górze z/s w  Drzonowie, Drzonów 54, www.muzeum.
drzonow.eu)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; ekspozycja stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Daw-
nych Tortur”; „Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria pia-
stowskich książąt Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej 
Sztuki Sakralnej”; „Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria 
Mariana Kruczka”; „Galeria Witraży Marii Powalisz-
-Bardońskiej”; „Sala Zegarowa”; „Wieża asymetryczna 
Kajetana Sosnowskiego”; „Galeria dyrektorów Muzeum 
w  Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedagogicz-
na Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej 
w  Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.
zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 
XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA ŁUKASZ
- Jest nas spora gromadka, rodzice i siedmioro rodzeństwa, więc 
rąk do pracy nie brakuje – mówi pani Zuzanna, córka Elżbiety 
i Leszka Pietrasik, założycieli winnicy Łukasz. Ich plantacja 
rozciąga się na południowym stoku, wśród pól, łąk i lasów, które 
otaczają maleńką osadę Wityń pod Świebodzinem, jest częścią 
XIX-wiecznego zespołu folwarczno-parkowego. Na 3 hektarach 
rośnie tu 8 tysięcy krzewów i 11 odmian winorośli. Winna przygoda 
dla Pietrasików zaczęła się dekadę temu. I choć od lat zajmowali 
się rolnictwem, uprawa winnych krzewów na początku okazała się 
nie lada zaskoczeniem. To aż tyle pracy?! Na szczęście od dziesię-
ciu lat niezmiennie przynosi im też satysfakcję i dumę.

(el)
* Łukasz zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA KINGA
To najstarsza współczesna winnica w naszym regionie, uprawiana 
już przez drugie pokolenie. W 1985 r. w Starej Wsi pod Nową Solą, 
nad samą Odrą, Halina i Wojciech Kowalewscy posadzili pierwsze 
40 krzewów deserowej skarb pannonii, uprawianej pod osłonami, 
niczym pomidory. - Nie było nawet kogo zapytać, jak dbać o krze-
wy, by rodziły piękne grona – wspomina rodzina winogrodników. 
W 2004 r. swoje pierwsze winorośle posadzili Kinga Kowalewska-
Koziarska (to jej imieniem rodzice nazwali swoje winne marzenie) 
z mężem Robertem. Dwa lata później ich wino gronowe jako 
pierwsze w Polsce zostało wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych. Dziś na plantacji rośnie około 100 winnych szczepów, 
pochodzących z różnych zakątków świata.

(el)
* Kinga zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA MARCUS
Znajduje się w Sterkowie, przy ul. Cichej. I rzeczywiście, cicho tu 
i spokojnie. Plantację, położoną na najwyższych w gminie Nowo-
gród Bobrzański wzniesieniach, zewsząd otaczają sosnowe lasy. 
W 2009 r. winnicę założył tu Marek Bandiak, w tym roku obchodziła 
więc swój cynowy jubileusz. - Pierwsze krzewy winorośli posadziłem 
w ogródku na 20 arach - wspomina. Plantacja stopniowo zaanekto-
wała sąsiednie pola, osiągając powierzchnię 2 hektarów. Dziś w kla-
sycznych szpalerach rośnie tu 8 tysięcy winnych krzewów. Dumnie 
wsparte o drewniane liry wpisują się w otaczający je skansenowy, 
chroniony krajobraz. – W butelkach wina zamykam tutejsze wscho-
dy i zachody słońca, kolory i aromaty ziemi - mówi winiarz.

(el)
* Marcus zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na 
winnicę WinoBusem w dwie niedziele (8 i 15 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA MOZÓW
Rober Kocuń darzy wioskę, w której 11 lat temu założył winną 
plantację, równą miłością, co latorośle, które tu uprawia. Swoją 
4-hektarową winnicę nazwał jej imieniem. Winnica Mozów 
powstała z marzeń, które zrodziły się podczas wielokrotnych, 
rodzinnych podróży do krajów słynących z winiarstwa. - Goście 
twierdzą, że czują się tu jak w Toskanii, ale winnica kreuje też styl 
życia naszej rodziny, taki, jakiego chcieliśmy od początku – mówi 
Bartek, syn Roberta, który dzieli z ojcem winną pasję i... robotę. 
Ale jak trzeba, pomaga cała rodzina. – Bo winorośle i wino to 
nie wszystko – mówią. - Wyrabiamy też sery, wędliny i chleb na 
zakwasie, którymi częstujemy gości, oferując im odpoczynek 
w pięknym plenerze.

(el)
* Mozów zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na 
winnicę WinoBusem: w niedzielę (8 września), wtorek (10 września), 
sobotę (14 września)

Fot. Archiwum winnicy
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Odnalazła się rycina zamieszczona w sztambuchu zielonogórskiego 
aptekarza, który żył w naszym mieście na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Przez przypadek. Renesansowy ratusz prezentował się bardzo cieka-
wie.

- Do tej pory dzięki ba-
daniom architektonicznym 
wiedzieliśmy, jak wyglą-
dał ratusz w  średniowie-
czu, i  wiemy, jak wyglą-
da dzisiejszy klasycystycz-
ny. Natomiast nie było wia-
domo, co było w  między-
czasie – mówi dr Stanisław 
Kowalski, były konserwa-
tor zabytków, który prowa-
dził badania w ratuszu. Ten 
najważniejszy miejski bu-
dynek kilkakrotnie płonął, 
m.in. w  1561 r. Ogień stra-
wił wtedy prawie całe mia-
sto. Ratusz odbudowano. 
I  do tej pory nie mieliśmy 
pojęcia, jak wyglądał w re-
nesansowej wersji.

- I tutaj go mamy! Wypeł-
niliśmy lukę między goty-
kiem a klasycyzmem – mó-
wi S. Kowalski oglądając ry-
cinę. - To ostatnie chwile 
ratusza w  renesansowych 
szatach. Za chwilę rozpocz-
nie się przebudowa bu-
dynku i  powstanie ratusz 
w  formie, którą znamy do 
dzisiaj – dodaje historyk dr 
Stefan Dąbrowski, prywat-
nie ojciec prof. Jarochny Dą-
browskiej-Burkhardt, ger-
manistki z  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. To wła-
śnie ona, szukając czegoś 

innego, natrafiła na zielono-
górski rarytas - nieznaną ry-
cinę w  sztambuchu zielo-
nogórskiego aptekarza.

Cofnijmy się o  250 lat 
do dawnego Grünbergu. 
W  tym czasie żyli w  na-
szym mieście dwaj pano-
wie: aptekarz Georg Frie-
drich Pirscher, który prowa-
dził aptekę tuż przy Starym 
Rynku oraz poborca podat-
kowy Samuel Reiche, autor 
zaginionej kroniki miasta.

- Od wielu lat zajmuję się 
sztambuchami, m.in. szu-
kam w  nich informacji do-
tyczących Samuela Reiche 
– opowiada J. Dąbrowska-
-Burkhardt. – Dlatego za-
interesowałam się sztam-
buchem Pirsechera, któ-
ry opisywał Dieter Kölpien 
z Güstrow w Maklemburii. 
To w  tym mieście przed 
wiekami zawodu uczył się 
aptekarz i z tego miasta po-
chodzi większość wpisów 
w jego sztambuchu.

Dzisiaj ten XVIII-wiecz-
ny odpowiednik pamiętnika 
jest cenną rodzinną pamiąt-
ką, przechowywaną przez 
kolejne pokolenia. Obecnie 
jest własnością Michaela 
Müschnera z  Berlina, któ-
ry wraz z żoną Kerstin i D. 

Kölpienem przyjechał do 
Zielonej Góry.

- To była dobra międzyna-
rodowa współpraca – mówi-
li goście z Niemiec.

- Pierwsza informacja 
z  Niemiec była taka, że 
w sztambuchu nie ma żad-
nych wpisów Samuela Re-
iche. Jednak, gdy dosta-
łam skany dotyczące Zielo-
nej Góry odkryłam, że na-
zwisko kronikarza się tam 
pojawia. A  do jego wpisu 
z  1778 r. dołączona jest ry-
cina przedstawiająca zielo-
nogórski, renesansowy ra-
tusz – opowiada prof. Dą-
browska-Burkhardt.

- Rysownik dokładnie od-
zwierciedlił otoczenie ratu-
sza, a  to oznacza, że i  za-
sadniczy budynek jest po-
kazany zgodnie z rzeczywi-
stością – dodaje Tomasz Ko-
walski, pracownik muzeum 
i znawca panoram miasta.

Rycina udowadnia, że za-
sadnicza część budynku 
niewiele zmieniła się przez 
wieki, chociaż została prze-
budowana pod koniec XVIII 
wieku.

Tomasz Czyżniewski
codziennie nowe opowieści 
i zdjęcia
Fb.com/czyzniewski.tomasz

PO PODCINANIU I PODWIĄZYWANIU, MOTYKOWANIU I GRABIENIU, 
MOGĘ W KOŃCU DELEKTOWAĆ SIĘ WINOGRONAMI

Takie motto znalazło się w sztambuchu jako swoisty opis przedstawionego rysun-
ku ratusza. W sposób oczywisty nawiązuje do winobraniowych tradycji miasta

SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 323

Sensacyjne odkrycie! Tak wyglądał zielonogórski ratusz 240 lat temu

Widok renasansowego ratusza z 1778 r. 10 lat później budynek zostanie przebudowany w stylu klasycystycznym, znanym nam do dzisiaj. Prawa, południowa część ra-
tusza ma jeszcze ścianę ze szczytem schodkowym. Średniowieczne pozostałości tej ściany możemy zobaczyć zachodząc do informacji turystycznej lub sali pionierów 
w ratuszu. Fot. Tomasz Czyżniewski

Zielonogórski ratusz w pierwszej połowie XIX wieku. Na środ-
ku rynku stoją jeszcze trzy mieszczańskie kamienice.

Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej

Rycina na podstawie akwaforty F.A. Tittela przedstawiająca ratusz i rynek po 1828 r. (wtedy 
zbudowano wieżę kościoła Matki Bożej Częstochowskiej)

Ze zbiorów Michaliny Michalskiej Widok współczesny - zasadnicza, najstarsza części ratusza Fot. Tomasz Czyżniewski
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Sensacyjne odkrycie! Tak wyglądał zielonogórski ratusz 240 lat temu
Zmieniający się ratusz

Prezentowana rycina pokazuje 
renesansowy ratusz tuż przed 
wielkimi zmianami. Powstała 
nie później niż w 1778 r. Sześć lat 
później Donatus Büttner rysuje 
plan miasta, który do dzisiaj jest 
przechowywany w Muzeum 
Ziemi Lubuskiej. Dokładnie 
zaznacza sieć ulic i poszczególne 
domostwa. Lada moment ratusz 
ulegnie przebudowie.

- Od 1788 do 1790 r. trwała 
budowa ratusza, w formie, 
w jakiej jest nam znana do dziś – 
odnotował kronikarz John.

Podstawowe pytanie, które 
zadają sobie historycy brzmi: czy 
rycina z 1778 r. jest wiarygodna? 
Jak to sprawdzić? Przez porówna-
nia. W tym kontekście najważniej-
sze są trzy kamieniczki na rycinie 
widoczne po lewej stronie ratu-
sza. Nie wiemy, kiedy powstały. 
Są na rycinie z 1778 r. Są na planie 
Büttnera z 1784 r. Są na rycinach 
z połowy XIX wieku. Te same 
domy, ten sam układ. O tym, że 
koła ratusza stały kiedyś domy, 
przypominają wykopaliska arche-
ologiczne ukryte pod szybą.

W 1857 r., gdy na rynku zrobiło 
się za ciasno, władze miejskie 
podejmują decyzję o wyburze-
niu sześciu zbędnych domów. 
Niektóre z nich były wyższe od 
ratusza. Na placu pozostał tylko 
jeden dom, w którym mieściła się 
miejska kasa oszczędnościowa. 
Ratusz i kasę odrestaurowano 
i otynkowano za 200 talarów. 
Dziś w tym miejscu stoi budynek 
z salą sesyjną i salą ślubów Urzę-
du Stanu Cywilnego.

Skoro rysownik wiernie oddał 
wygląd domów obok ratusza, 
zapewne równie dokładnie 
odwzorował sam ratusz.

Jest też jedna wątpliwość. Na 
planie Büttnera wyrysowana jest 
uliczka pomiędzy domami a ra-
tuszem. Jest ona również zazna-
czona na rysunku sytuacyjnym 
z 1840 r., sporządzonym przez 
brukarza Tautsmanna. Nie ma jej 
jednak na prezentowanym dzisiaj 
rysunku. W 1778 r. musiała istnieć, 
jednak rysownikowi się „zgubiła”.

Może ratusz, podczas prze-
budowy się trochę skurczył? Nie 
skurczył się! Przypominają o tym 
odkryte w 2006 r. średniowiecz-
ne ściany budynku. Możemy je 
podziwiać zaglądając do infor-
macji turystycznej (południowa 
ściana) lub idąc do sali ślubów po 
północnej stronie ratusza.

- Rysunek powstał w technice 
tzw. perspektywy jednozbiego-
wej. Wygląda na to, że rysownik 
starannie wykonał pracę, chociaż 
nie był mistrzem świata. Uliczki 
nie uwzględnił. Na rysunku jej nie 
ma. Może rysował z innej ryciny 
i się pomylił – ocenia rysownik 
Robert Jurga. – Był żartownisiem, 
przedstawiając postaci na pierw-
szym planie. One rozmawiając 
gestykulują, a pani siedząca na 
scenie macha nawet nogami. 
Autor był bardzo cierpliwy, 
uwzględnił np. kraty w oknach 
i prawdopodobnie metalowe 
okiennice. Może za nimi był 
arsenał? (tc)

Prof. UZ 
Jarochna  
Dąbrowska-Burkhardt
- Sztambuch to specyficzny 
rodzaj pamiętnika. Był bardzo 
popularny m.in. w Niemczech 
w XVI-XVIII wieku. To tradycja 
ewangelicka, szczególnie w śro-
dowiskach studenckich. Polegał 
na tym, że wpisywali się do 
niego znajomi właściciela. Stąd 
powiedzenie „wpisać się komuś 
do sztambucha”. Ilość wpisów, 
zwłaszcza osób ważnych, świad-
czyła o popularności i znaczeniu 
właściciela sztambucha. Mówiły 
one o istniejącej zażyłości. 
Można się było pochwalić kogo 
się zna. Żartując można powie-
dzieć, że to był taki facebook 
sprzed kilku wieków.
Na ogół znajdowały się w nim 
wzniosłe sentencje, życzenia, 
wierszyki, cytaty z dzieł. Nie 
opisywano w nim wydarzeń. 
Autorzy wpisów okraszali je 
różnymi ozdobnymi malunkami. 
Czasami bardzo infantylnymi. 
We wpisach dla aptekarza Pi-
rschera widzimy motylki i bie-
dronki. Ale trafiają się również 
piękne ilustracje. Dzięki temu 
powstał i przetrwał prezento-
wany rarytas – nieznany widok 
ratusza z XVIII wieku. Nikt się 
tego nie spodziewał.

W KRONICE JOHNA O APTEKARZU
Rok 1826. Aptekarz Georg Friedrich Pirscher zapisał w sporządzo-
nym przez siebie w 1823 r. i uprawomocnionym przed miejscowym 
sądem testamencie 6.000Rtl. na rzecz gminy miejskiej. G.F. Pirscher 
urodził się 4. stycznia 1747 r. w Lubsku, natomiast w listopadzie 
1775 r. otrzymał prawa mieszczańskie. Spuścizna została wypłacona 
jeszcze w lutym tego roku i podzielona na poszczególne fundacje:
Fundacja nagród szkolnych – 1000 Rtl.,
Fundacja na rzecz wyposażenia szkoły (zakup odpowiednich 
przyrządów laboratoryjnych oraz książek dla szkolnej biblioteki – 
1000 Rtl.),
Fundacja na rzecz pensji dla wdów po nauczycielach – 2000 Rtl.,
Stypendium dla studentów – 1000 Rtl.
Fundacja na rzecz biednych i chorych – 1000 Rtl.

Widok renasansowego ratusza z 1778 r. 10 lat później budynek zostanie przebudowany w stylu klasycystycznym, znanym nam do dzisiaj. Prawa, południowa część ra-
tusza ma jeszcze ścianę ze szczytem schodkowym. Średniowieczne pozostałości tej ściany możemy zobaczyć zachodząc do informacji turystycznej lub sali pionierów 
w ratuszu. Fot. Tomasz Czyżniewski

Widok współczesny - zasadnicza, najstarsza części ratusza Fot. Tomasz Czyżniewski

Zielonogórski ratusz w pierwszej dekadzie XX wieku. Na ścianie szczytowej widać wnęki, czy-
li tzw. blendy. To pozostałość po średniowiecznym wyglądzie ratusza.

Ze zbiorów Sławomira Ronowicza

Podczas prac renowacyjnych w latach 2006-2007 odsłonię-
to stare ściany szczytowe ratusza, które teraz znajdują się 
wewnątrz budynku. Na zdjęciu klatka schodowa od strony 
sali ślubów USC. Fot. Tomasz Czyżniewski
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CZWARTEK, 12 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 Cadillac – 30-lecie zespołu

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  14.45-15.45 Koncert Chóru Zielonogórskiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku Moderato oraz Śpiewnik UTW
a  16.45-17.45 Koncert grup: Bolero ze Starego Kisielina, 

Łężyczanki z Łężycy, Raculanki z Raculi
a  18.45-19.45 So Cool Band
a  20.45-22.00 Partita „Pytasz mnie co Ci dam”
a  po koncercie do 24. 00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

BACHUSOWE HISTORIE…
park przy ul. gen. Józefa Sowińskiego
a  20.00-23.00 Historia Winobrania na wodnym ekranie - 

instalacja multimedialna

PODRÓŻ Z TEATREM 4 KĄTY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  16.00-18.00 „Francja” gry i  zabawy dla dzieci, wstęp 

wolny (organizator: Teatr 4 Kąty)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty New Style Hustle
a  18.00-19.00 Pokazy i animacje dla dzieci „Mały Arty-

sta”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i Freestyle ze specjalnym udziałem Kido

ARCHIWALNE WINOBRANIA W KADRZE...
Archiwum Państwowe, al. Wojska Polskiego 67A
www.archiwum.zgora.pl
a  19.00 „Zielona Góra i  Winobranie w  obiektywie Lu-

buskiej Kroniki Filmowej z  lat 1959-1972”, projekcje 
kronik filmowych z zasobów Archiwum Państwowego 
w Zielonej Górze

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  19.00 Nikołaj Kolada „Gąska”, reż. Dariusz Traszkiewicz

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  10.00 Międzynarodowe Zawody Seniorów w  Pięcio-

boju Nowoczesnym - kwalifikacje olimpijskie Polish 
Open 2019 (Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielono-
górski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  15.00 Czwarty Ogólnopolski Turniej Winobraniowy 
Open w  Bowlingu Sportowym o  Puchar Bachusa 

(Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, www.ba-
chus.kreglezg.pl)

a  16.00 Winobraniowy Turniej Skoku o Tyczce 2019 (sta-
dion MOSiR, ul. Sulechowska 37, organizator: Zielonogór-
ski Ludowy Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 

budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskie-
go 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  17.00 Premiera książki „Winiarskie i bachiczne trady-
cje Zielonej Góry” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  17.00-21.00 „Potańcówka w  Parku Pałacowym” (park 
pałacowy w Starym Kisielinie, ul. Pionierów Lubuskich 
53, organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury - filia 
w Starym Kisielinie, www.starykisielin.com.pl)

a  18.00 „Czwartek Lubuski”, spotkanie autorskie z  dr. 
Wojciechem Konduszą (Klub Pro Libris WiMBP im. C. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w  głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” mu-
szle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kombinat 
Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozycja stała: 
„Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; „Zwierzęta 
naszych lasów”; sala stanowisk interaktywnych (Centrum 
Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; „Lu-
buscy bohaterowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, 
„Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Wojsko Polskie po 
1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja 
ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja 
ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” 
(Lubuskie Muzeum Wojskowe w  Zielonej Górze z/s 
w Drzonowie, Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 

XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 
Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

PIWNICA WINIARSKA
a  15.00-19.00 Degustacja lokalnego wina w XVIII-wiecz-

nej piwnicy winiarskiej (piwnica winiarska, ul. Wodna 
32, organizator: winnica Miłosz)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA POD WIEŻĄ
Pod tą wieżą widokową, wzniesioną z kamienia i cegły, malowniczo 
położoną nad dużym stawem i w sąsiedztwie lasu, naprawdę rosną 
winne krzewy. Plantacja powstała cztery lata temu i jest jedną 
z młodszych podzielonogórskich winnic. Anna i Andrzej Kurpiel za-
łożyli ją jakieś 20 kilometrów od Winnego Grodu i kilka kilometrów 
od jeziora Dąbie, na skraju niewielkiej wioski Trzebule. Początek był 
skromny: hektar żyznej ziemi i dwie fachowe książki. - Jak każdy 
laik, sądziliśmy że nie ma nic prostszego od uprawy winorośli. Przy-
cinasz, zbierasz, a wino robi się samo – mówią po czterech latach 
nasadzania latorośli, wyrywania chwastów, przycinania krzewów, 
zbierania ich owoców, przetwarzania, butelkowania...

(el)
* Pod Wieżą zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu 
i na winnicę WinoBusem: w poniedziałek (9 września) i wtorek (10 
września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA SAINT VINCENT
Nad winnicą w Borowie Wielkim koło Nowego Miasteczka czuwa 
patron wszystkich winnic, a tej w szczególności - Święty Wincenty. 
Ale najpierw, na prośbę Jeana Mulot, jej francuskiego właściciela, 
ziemię i tutejszy klimat zbadali francuscy przyjaciele winiarze, 
odkrywając winny potencjał podzielonogórskiego regionu. - Nie 
wyważamy otwartych drzwi i poza regent i rondo od dekady w Saint 
Vincent sadzimy te same odmiany winorośli, które uprawiano na tej 
ziemi wieki temu – mówi Renata Wiśniewska, na co dzień prowadzą-
ca winnicę. Na 6,5 hektarach, regularnie doglądanych przez fran-
cuskiego gospodarza, siedem odmian winorośli uprawiają polscy 
winiarze... i tylko winifikacją zajmuje się enolog z Alzacji.

(el)
* Saint Vincent zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy 
ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA POD LUBUSKIM SŁOŃCEM
Natura, sztuka, winnica – to trzy życiowe pasje Bożeny Schabikowskiej, właścicielki winnicy Pod Lubuskim Słońcem. Po ukończeniu studiów arty-
stycznych, na miejsce do życia wybrała rodzinne strony swoich dziadków i w 2007 r. nieopodal osady Laski, wśród pól i lasów otaczających jezioro 
Niesłysz, założyła winną plantację. – Byłam „zielona”, ale się nie poddałam – wyznaje. Przez 10 lat pomagał jej enolog z Polskiego Instytutu Winorośli 
i Wina w Krakowie. Krok po kroku nauczył winiarstwa i wyrabiania wina tradycyjną metodą szampańską. Dziś na jej 1,2-hektarowej winnicy, ogrze-
wanej lubuskim słońcem, rośnie ponad 3 tysiące winnych krzewów. I choć plantacja czasem daje jej w kość, właścicielka udowodniła, że... winnica 
jest kobietą.

(el)
* Pod Lubuskim Słońcem zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), sobotę (14 wrze-
śnia), niedzielę (15 września)

Fot. Archiwum winnicy
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PIĄTEK, 13 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 LemON

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  13.00-13.45 Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski Mo-

niuszko
a  14.00-14.30 Mega Dance
a  15.00-15.45 Zespół Śpiewaczy Wiolinki
a  16.45-17.45 Paulina Serwatka i Key2drums
a  18.45-19.45 Paulina Gołębiowska
a  20.45-22.00 Lombard „Przeżyj to sam”
a  po koncercie do 24. 00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

PODRÓŻ Z TEATREM 4 KĄTY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  16.00-18.00 „Chiny” gry i  zabawy dla dzieci, wstęp 

wolny (organizator: Teatr 4 Kąty)

ARCHIWALNE WINOBRANIA W KADRZE...
Archiwum Państwowe, al. Wojska Polskiego 67A
www.archiwum.zgora.pl
a  19.00 „Zielona Góra i  Winobranie w  obiektywie Lu-

buskiej Kroniki Filmowej z  lat 1959-1972”, projekcje 
kronik filmowych z zasobów Archiwum Państwowego 
w Zielonej Górze

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Breaking (Break Dance)
a  18.00-19.00 Pokazy i animacje dla dzieci „Podwórko-

we zabawy”
a  18.30-21.30 Show z elementami Break Dance, Beat Box 

i  Freestyle ze specjalnym udziałem One Man Show - 
Rademenez

TAŃCZĄCE FONTANNY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  22.00 Pokaz „Tańczących Fontann” z  muzyką Fryde-

ryka Chopina
a  24.00 Pokaz „Tańczących Fontann” w  rytm muzyki 

współczesnej (czas pokazu ok. 30 minut, wstęp wolny)

MONTE VERDE FESTIVAL. III FESTIWAL TE-
ATRÓW PLENEROWYCH
Plac Teatralny
a  14.00-18.00 „Stara zagroda” interaktywna instalacja 

teatralna, Teatr Wagabunda
a  21.00 „Blackout” reż. Tomasz Rozmianiec, Teatr Fuzja
a  22.00 „Peregrinus” reż. Jerzy Żoń, Teatr KTO

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  19.00 Gabriela Zapolska „Moralność Pani Dulskiej” 

reż. Mirosław Siedler

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  10.00 Międzynarodowe Zawody Seniorów w  Pięcio-

boju Nowoczesnym - kwalifikacje olimpijskie Polish 
Open 2019 (Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielono-
górski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  10.00 Turniej Winobraniowy w strzelectwie dla miesz-
kańców miasta (strzelnica, ul. Strzelecka 22, organiza-
tor: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia”, www.
gwardia.zgora.com.pl)

a  10.00 Winobraniowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
(hala sportowa, ul. Szafrana 6, organizator: UKS Szczy-
piorniak, www.szczypiorniak.zgora.pl)

a  13.00 Czwarty Ogólnopolski Turniej Winobraniowy 
Open w  Bowlingu Sportowym o  Puchar Bachusa 
(Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, www.ba-
chus.kreglezg.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  7.00-10.00 Transformacje przez Medytacje Aktywne 

(Centrum Bliskości, ul. Sowińskiego 4A/2)
a  10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 

budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskie-
go 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  10.00-19.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, degustacje 
wyrobów, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolek-
cjonerów; wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 
www.zielonagora.pzlow.pl)

a  17.00 Otwarcie wystawy „Winnica CANTINA Karoliny 
i Mariusza Pacholaków w Mozowie” z cyklu „Winnice 
lubuskie. Wczoraj i dziś” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. 
Niepodległości 15, www.muzeum.zgora.pl)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w  głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” mu-
szle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kombinat 
Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozycja stała: 
„Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; „Zwierzęta 
naszych lasów”; sala stanowisk interaktywnych (Centrum 
Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; „Lu-
buscy bohaterowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 1914-1945”, 
„Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Wojsko Polskie po 
1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plenerowa ekspozycja 
ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pawilonowa ekspozycja 
ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny” 
(Lubuskie Muzeum Wojskowe w  Zielonej Górze z/s 
w Drzonowie, Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; „Zielonogórskie atelier”; ekspozycja stała: „Mu-
zeum Wina”; „Muzeum Dawnych Tortur”; „Muzeum 
Zielonej Góry”; „Galeria piastowskich książąt Śląska Lu-
buskiego”; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej”; „Galeria 
Tadeusza Kuntze”; „Galeria Mariana Kruczka”; „Galeria 
Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej”; „Sala Zegarowa”; 
„Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskiego”; „Galeria 
dyrektorów Muzeum w Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zie-
lonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, www.pbw.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wystawa 

XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki niepodległo-
ści – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa ph. Polski 
splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole (Wilka-

nów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark Pszczew 
(Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Krosno Odrz.), 
Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), Jakubów (Ja-
kubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), Katarzyna 
(Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. Nowej Soli), Kru-
cza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus (Sterków k. No-
wogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów (Mozów k. Sule-
chowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. Zaboru), Od Nowa 
(Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice (Wiechlice), Pasieka Dzi-
ki Miód (Dargomyśl), Pod Lubuskim Słońcem (Łaski k. 
Przełaz), Pod Wieżą (Trzebule), Saganum (Żagań), Saint 
Vincent (Borów Wielki), Senator (Niedoradz), Stara Win-
na Góra (Górzykowo), Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan 
(Zabór), U Romana (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), 
Żelazny (Łaz) oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Hiki w Byczowie k. Bytomia Odrz.
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 2: odjazd 11.00, powrót ok. 13.30
a  winnica Senator w Niedoradzu
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Ingrid w Łazie
- WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

PIWNICA WINIARSKA
a  15.00-19.00 Degustacja lokalnego wina w XVIII-wiecz-

nej piwnicy winiarskiej (piwnica winiarska, ul. Wodna 
32, organizator: winnica Miłosz)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH
WINNICA STARA WINNA GÓRA
Jedna z najstarszych i największych podzielonogórskich winnic 
powstała w Górzykowie. Pięknie położona, bo winne krzewy rosną 
na stromo opadającym zboczu pradoliny Odry. - Odnalazłem tu 
zdziczałe pędy winorośli i poczułem, że przyroda ofiarowuje mi 
dziedzictwo przodków – wyznaje właściciel winnicy. Marek Krojcig 
wraz z żoną Danutą, inspirowany sentymentem do winiarskiej 
historii regionu i jego doskonałym terroir, winne krzewy posadził tu 
w 1997 r. Dziś Krojcigowie na powierzchni około 6 hektarów upra-
wiają szlachetne, białe i czerwone odmiany winorośli, a ich prawdzi-
wą dumą jest szlachetny biały riesling. Przepiękny pejzaż sprawił, że 
Stara Winna Góra stała się miejscem plenerów artystów malarzy.

(el)
* Stara Winna Góra zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy 
ratuszu i do podziwiania winnicy z pokładu galarów kursujących po 
Odrze i Obrzycy

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA TROJAN
Zbigniew i Paweł Trojan, ojciec i syn, pierwsze krzewy białej odmiany 
solaris i johanniter oraz czerwonego regent i monarch, na słonecz-
nym stoku między Łazem a Zaborem posadzili w 2014 r. – Winnica to 
nie tylko przycinanie krzewów, zbiory i praca w winiarni. Opieki wy-
maga non stop, bo wino tworzy się na plantacji. Nie zdawałem sobie 
z tego sprawy – mówi pan Zbigniew. Miłością do winorośli zaraził go 
teść, do założenia winnicy skłoniły podróże. - We Włoszech, Francji, 
Chorwacji czy w Niemczech... wszędzie zwiedzałem winnice. Pocią-
gał mnie ich widok, uspokajał. Ale tam winnice istnieją od pokoleń, 
a nasza jest jeszcze w przedszkolu – kwituje. Trojan jest jedną z naj-
młodszych podzielonogórskich winnic.

(el)
* Trojan zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA NA LEŚNEJ POLANIE
Winnica w podzielonogórskich Proczkach w tym roku obchodzi 
swój porcelanowy jubileusz. Została założona 20 lat temu. – Na 
początku winne krzewy miały być tylko ozdobą przydomowego 
ogrodu i zaspakajać potrzeby domowników – wspominają Małgo-
rzata i Jarosław Lewandowscy. Jednak już po roku uprawa przekro-
czyła ich „domowe opłotki” i urosła do 4 hektarów. Dziś na winnicy 
w Proczkach, w niecce, którą nawiedzają wiosenne i jesienne przy-
mrozki, w foliowych tunelach dla ochrony przed mrozem rosną 
odmiany moszczowe, a na wzgórzu oddalonym o 3 km gospodarze 
uprawiają również historyczne odmiany winorośli, które w rejonie 
Zielonej Góry były sadzone w latach trzydziestych ub.w.
- Niektóre krzewy rosną tu dziko do dziś – mówią winiarze.

(el)
* Na Leśnej Polanie zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy 
ratuszu i na winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (8 
września), sobotę (14 września)

Fot. Archiwum winnicy
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SOBOTA, 14 września
KOROWÓD WINOBRANIOWY
pod hasłem Cyrk - 12.00
al. Konstytucji 3 Maja

SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
a  20.00 Bad Boys Blue
a  po koncercie - pokaz sztucznych ogni

SCENA MIASTECZKA WINIARSKIEGO
Stary Rynek przy ratuszu
a  14.00-14.45 Meteroids
a  15.00-15.45 Aleksander Martinez - Mam talent
a  16.00-16.45 Pokaz Wschodnich Sztuk Walk „Budo 

Gala Winobranie 2019”
a  17.00-18.00 Trening Medialny Gali Sportów Walki 

MFC12
a  19.00-20.00 Echa
a  21.00-22.00 Rezerwat „Zaopiekuj się mną”
a  po koncercie do 1.00 Dyskoteka Dorosłego Człowie-

ka - DJ Paweł BAMSE Jakubowski

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

WARSZTATY SLACKLINE
deptak, plac przed sceną Miasteczka Winiarskiego
a  15.45-17.00 „Uczymy się chodzić po taśmie” warszta-

ty slackline dla dzieci

„FORMUŁA 1” NA SLACKLINE
deptak, plac przed sceną Miasteczka Winiarskiego
a  18.00 Wyścigi Slacklinerów

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
podwórko przy ul. Żeromskiego 21
a  17.00-18.00 Warsztaty Breaking (Break Dance)
a  18.00-19.00 Pokazy i animacje dla dzieci „Strefa Fa-

lubaziaka”
a  18.30-21.30 Show z  elementami Break Dance, Beat 

Box i Freestyle ze specjalnym udziałem Motomyszy

TAŃCZĄCE FONTANNY
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Botaniczna 50a
a  22.00 Pokaz „Tańczących Fontann” z  muzyką Wol-

fganga Amadeusza Mozarta
a  24.00 Pokaz „Tańczących Fontann” w rytm muzyki 

współczesnej (czas pokazu ok. 30 minut, wstęp wol-
ny)

MONTE VERDE FESTIVAL. III FESTIWAL TE-
ATRÓW PLENEROWYCH
Plac Teatralny
a  14.00-18.00 „Stara zagroda” interaktywna instalacja 

teatralna, Teatr Wagabunda
a  21.00 „Ja gore”, Teatr Akt

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5
www.teatr.zgora.pl
a  17.00 i 20.00 Wasilij Sigariew „Wykrywacz kłamstw”, 

reż. Robert Talarczyk

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i  Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy 
co dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  9.00 Czwarty Ogólnopolski Turniej Winobraniowy 

Open w  Bowlingu Sportowym o  Puchar Bachusa 
(Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, www.ba-
chus.kreglezg.pl)

a  10.00 III Winobraniowy Turniej o Puchar Prezyden-
ta Miasta Zielona Góra (pole golfowe w  Przytoku, 
organizator: Stowarzyszenie „Przytok Golf Resort”, 
www.przytokgolfresort.pl)

a  10.00 XVIII Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki 
Ręcznej Zielona Góra (hala VI Liceum Ogólnokształ-
cącego, ul. św. Cyryla i  Metodego 9, organizator: 
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, www.spar-
takuszg.pl)

a  10.00 Międzynarodowe Zawody Seniorów w Pięcio-
boju Nowoczesnym - kwalifikacje olimpijskie Polish 
Open 2019 (Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 

w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielo-
nogórski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  10.00 Turniej Winobraniowy w  strzelectwie dla 
mieszkańców miasta (strzelnica, ul. Strzelecka 22, 
organizator: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwar-
dia”, www.gwardia.zgora.com.pl)

a  10.00 Winobraniowy Turniej Piłki Ręcznej Chłop-
ców (hala sportowa, ul. Szafrana 6, organizator: UKS 
Szczypiorniak, www.szczypiorniak.zgora.pl)

a  10.45 VIII Turniej Szachowy o Puchar Bachusa (sala 
kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubuskiego, organizator: Fundacja Mistrzostwa 
Szachowego)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  7.00-10.00 Transformacje przez Medytacje Aktywne 

(Centrum Bliskości, ul. Sowińskiego 4A/2)
a  10.00-14.00 Winobraniowy Kiermasz Książek (przed 

budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

a  12.00-18.00 „Insect day” spotkaniami ze specjali-
stami, wystawa, zajęcia plastyczne (Centrum Nauki 
Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego, www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  17.00 Europejskie Dni Dziedzictwa, w  programie: 
zwiedzanie pałacu, parku, otwarcie wystawy, prelek-
cja poświęcona rewitalizacji założenia parkowo-pa-
łacowego oraz koncert (pałac w Starym Kisielinie, ul. 
Pionierów Lubuskich 53, organizator: Zielonogórski 
Ośrodek Kultury - filia w  Starym Kisielinie, www.
starykisielin.com.pl)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w głowie” ob-

razy Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interak-
tywna; „Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Mu-
szlomania” muszle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady 

historii - Kombinat Dag Alfred Nobel Krzystkowice” 
zdjęcia; ekspozycja stała: „Z fizyką za pan brat”; „Za-
dziwiające owady”; „Zwierzęta naszych lasów”; sala 
stanowisk interaktywnych (Centrum Nauki Keplera 
- Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława Dąbrow-
skiego 14, www.centrumprzyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Lotnictwo Polskie 1939 roku”; 
„Lubuscy bohaterowie w  80. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej”; ekspozycja stała: „Żołnierz Polski 
1914-1945”, „Dawna broń”, „Kobiety-żołnierze”, „Woj-
sko Polskie po 1945 r.”, „Gabinet myśliwski”, „Plene-
rowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, „Pa-
wilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, 
„Skansen fortyfikacyjny” (Lubuskie Muzeum Woj-
skowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 
54, www.muzeum.drzonow.eu)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Po-
licji”; „Zielonogórskie atelier”; „Winnica CANTINA 
Karoliny i Mariusza Pacholaków w Mozowie”; ekspo-
zycja stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Dawnych Tor-
tur”; „Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria piastowskich 
książąt Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej Sztuki 
Sakralnej”; „Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria Ma-
riana Kruczka”; „Galeria Witraży Marii Powalisz-Bar-
dońskiej”; „Sala Zegarowa”; „Wieża asymetryczna Ka-
jetana Sosnowskiego”; „Galeria dyrektorów Muzeum 
w Zielonej Górze” (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15, www.mzl.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „Narodowe czytanie” (Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzego-
rzewskiej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 
www.pbw.zgora.pl)

a  Wystawy czasowe: „Detale zielonogórskie” fotografie 
Ewy Kwaśniewicz (filia nr 12); „Pokonkursowa wysta-
wa XXI Międzynarodowego Otwartego Konkursu na 
Rysunek Satyryczny ph. Teatr”; „Trudne początki nie-
podległości – 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 
ph. Polski splot”; „Lubuskie winiarstwo” (Wojewódz-
ka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, al. 
Wojska Polskiego 9, www.wimbp.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Fol-
wark Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze 
(Krosno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid 
(Łaz), Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary 
Kisielin), Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara 
Wieś k. Nowej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wi-
tyń), Marcus (Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz 
(Łaz), Mozów (Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Po-
lanie (Proczki k. Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), 
Pałac Wiechlice (Wiechlice), Pasieka Dziki Miód 
(Dargomyśl), Pod Lubuskim Słońcem (Łaski k. Prze-
łaz), Pod Wieżą (Trzebule), Saganum (Żagań), Saint 
Vincent (Borów Wielki), Senator (Niedoradz), Stara 
Winna Góra (Górzykowo), Świętej Jadwigi (Świd-
nica), Trojan (Zabór), U  Romana (Łężyca-Zielona 
Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) oraz Restauracja 
Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w dniu wyjazdu w punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Na Leśnej Polanie w Proczkach k. Zaboru
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Bachusowe Pole w Zaborze
- WinoBus nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica U Michała w Zielonej Górze
- WinoBus nr 3: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Ingrid w Łazie
- WinoBus nr 4: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Equus w Zaborze
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Mozów w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz
- WinoBus nr 3: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Ingrid w Łazie
- WinoBus nr 4: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

PIWNICA WINIARSKA
a  15.00-19.00 Degustacja lokalnego wina w  XVIII-

-wiecznej piwnicy winiarskiej (piwnica winiarska, ul. 
Wodna 32, organizator: winnica Miłosz)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA MIŁOSZ
Ta winnica jest bohaterką drugiego planu powieści historycznej 
o mieście, którą napisał Krzysztof Fedorowicz, jej właściciel, 
miłośnik vitis vinifery i znawca winnej przeszłości dawnego Grün-
bergu. Winnica została założona w 2004 r. w Łazie koło Zaboru, na 
miejscu wykarczowanego sadu wiśniowego, który kiedyś uprawia-
li rodzice winiarza. Dziś na 5-hektarowej plantacji rośnie 30 tysię-
cy krzewów, z których powstaje m.in. wino musujące, wytwarzane 
klasyczną metodą szampańską. - Do 1945 r. nasz region był drugim 
w Europie po Szampanii producentem tego wina - przypomina 
winiarz, który po 70 latach wskrzesił markę Grempler-Sekt. Win-
nica jest w trakcie certyfikacji BIO, którą uzyskać może tylko wino 
wytworzone bez chemii, syntetyków i cukru...
Winnica Miłosz, w tym roku zaprasza gości do unikatowej XVIII-
-wiecznej piwnicy winiarskiej wkopanej we wzgórze przy ul. 
Wodnej w Zielonej Górze.

(el)
* Miłosz zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i do 
piwnicy winiarskiej przy ul. Wodnej 32

Fot. Archiwum winnicy/ Studio W66
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NIEDZIELA, 15 września
LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

MONTE VERDE FESTIVAL. III FESTIWAL TE-
ATRÓW PLENEROWYCH
Plac Teatralny
a  12.00-16.00 „Stara zagroda” interaktywna instalacja te-

atralna, Teatr Wagabunda

REJSY GALARAMI
przystań turystyczna w Cigacicach
www.wycieczkipoodrze.pl
a  10.00-20.00 Winobraniowe rejsy galarami po Odrze 

i Obrzycy, wzdłuż winnicy Stara Winna Góra (rejsy co 
dwie godziny, bilety)

IMPREZY SPORTOWE
a  9.00 Czwarty Ogólnopolski Turniej Winobraniowy 

Open w  Bowlingu Sportowym o  Puchar Bachusa 
(Bowling Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, organizator: 
Bowling Club, www.bachus.kreglezg.pl)

a  10.00 XVIII Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcz-
nej Zielona Góra (hala VI Liceum Ogólnokształcącego, 
ul. św. Cyryla i  Metodego 9, organizator: Uczniowski 
Klub Sportowy „Spartakus”, www.spartakuszg.pl)

a  10.00 Międzynarodowe Zawody Seniorów w  Pięcio-
boju Nowoczesnym - kwalifikacje olimpijskie Polish 
Open 2019 (Wojewódzki Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20, organizator: Zielono-
górski Klub Sportowy, www.zks.pl)

a  10.00 Turniej Winobraniowy w strzelectwie dla miesz-
kańców miasta (strzelnica, ul. Strzelecka 22, organiza-
tor: Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia”, www.
gwardia.zgora.com.pl)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
a  7.00-10.00 Transformacje przez Medytacje Aktywne 

(Centrum Bliskości, ul. Sowińskiego 4A/2)
a  10.00-15.00 XVII Konkurs Win Domowych (Palmiarnia 

Zielonogórska, ul. Wrocławska 12A, organizator: Zielo-
nogórskie Stowarzyszenie Winiarskie)

a  18.00 Winobraniowy Wieczór z Tangiem (Studio Dan-
ce Club, ul. Dąbrowskiego 41E, www.sdc.zgora.pl)

a  19.00-20.30 Sesja relaksu - gongi, misy i głos (Jogano-
wa, ul. Sikorskiego 4)

WYSTAWY
a  Wystawy czasowe: „A przyroda wciąż w głowie” obrazy 

Katarzyny Żok; „Kalejdoskop” wystawa interaktywna; 
„Magia linorytu” linoryty Arety Fedak „Muszlomania” 
muszle ze zbiorów Pawła Lisiaka; „Ślady historii - Kom-

binat Dag Alfred Nobel Krzystkowice” zdjęcia; ekspozy-
cja stała: „Z fizyką za pan brat”; „Zadziwiające owady”; 
„Zwierzęta naszych lasów”; sala stanowisk interaktyw-
nych (Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, 
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, www.centrum-
przyrodnicze.pl)

a  Wystawa czasowa: Pokonkursowa wystawa ogólnopol-
skiego konkurs na projekt plakatu „Dni Zielonej Góry 
- Winobranie 2019” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 
2-3, www.zpap.zgora.pl)

a  Wystawa czasowa: „100-lecie powołanie Polskiej Poli-
cji”; „Zielonogórskie atelier”; „Winnica CANTINA Karo-
liny i  Mariusza Pacholaków w  Mozowie”; ekspozycja 
stała: „Muzeum Wina”; „Muzeum Dawnych Tortur”; 
„Muzeum Zielonej Góry”; „Galeria piastowskich książąt 
Śląska Lubuskiego”; „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej”; 
„Galeria Tadeusza Kuntze”; „Galeria Mariana Kruczka”; 
„Galeria Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej”; „Sala 
Zegarowa”; „Wieża asymetryczna Kajetana Sosnowskie-
go”; „Galeria dyrektorów Muzeum w  Zielonej Górze” 
(Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, www.
mzl.zgora.pl)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
a  10.00-21.00 Prezentacje winnic: Bachusowe Pole 

(Wilkanów), Cantina (Mozów k. Sulechowa), Folwark 
Pszczew (Pszczew), Equus (Zabór), Gostchorze (Kro-
sno Odrz.), Hiki (Bycz k. Bytomia Odrz.), Ingrid (Łaz), 

Jakubów (Jakubów), Julia (Zielona Góra-Stary Kisielin), 
Katarzyna (Grodzisk Wlkp.), Kinga (Stara Wieś k. No-
wej Soli), Krucza (Buchałów), Łukasz (Wityń), Marcus 
(Sterków k. Nowogrodu Bobrz.), Miłosz (Łaz), Mozów 
(Mozów k. Sulechowa), Na Leśnej Polanie (Proczki k. 
Zaboru), Od Nowa (Krosno Odrz.), Pałac Wiechlice 
(Wiechlice), Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl), Pod Lu-
buskim Słońcem (Łaski k. Przełaz), Pod Wieżą (Trze-
bule), Saganum (Żagań), Saint Vincent (Borów Wielki), 
Senator (Niedoradz), Stara Winna Góra (Górzykowo), 
Świętej Jadwigi (Świdnica), Trojan (Zabór), U  Roma-
na (Łężyca-Zielona Góra), Vae Soli (Łaz), Żelazny (Łaz) 
oraz Restauracja Palmiarnia.

X FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ
Bilety po 40 zł do kupienia na www.abilet.pl oraz 
w  dniu wyjazdu w  punkcie obsługi przed Palmiarnią 
Zielonogórską, ul. Wrocławska 12a (czynny w  godz. 
10.00-17.00). Odjazd WinoBusów z  parkingu przy Pal-
miarni.
a  winnica Hiki w Byczowie k. Bytomia Odrz.
- WinoBus nr 1: odjazd 11.00, powrót ok. 14.30
a  winnica Julia w Zielonej Górze-Starym Kisielinie
- WinoBus nr 2: odjazd 11.00, powrót ok. 14.30
a  winnica Marcus w Sterkowie k. Bogaczowa
- WinoBus nr 1: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Pod Lubuskim Słońcem w Łaskach k. Przełaz
- WinoBus nr 2: odjazd 14.00, powrót ok. 16.30
a  winnica Cantina w Mozowie k. Sulechowa
- WinoBus nr 1: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30
a  winnica Julia w Zielonej Górze-Starym Kisielinie
- WinoBus nr 2: odjazd 17.00, powrót ok. 19.30

Organizatorzy informują, że program może ulec zmia-
nie.

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA U MICHAŁA
Małe jest piękne. W miejscu, w którym przed wojną rosły zielono-
górskie winnice, a potem swoją największą, 15-hektarową uprawę 
winorośli miała Lubuska Wytwórni Win, w 2004 r. rodzinną 
plantację założył Zygmunt Prętkowski, autor wniosku wpisania 
na listę produktów tradycyjnych województwa lubuskiego „Wina 
Jabłkowego”. Jego winnica jest chyba najmniejsza w regionie, na 
kilku arach rośnie tu kilkaset winnych krzewów: cabernet carol, 
riesling, pinot noir... Całości uroku dodaje drewniany domek 
winiarza, w którym gospodarz podejmuje swoich gości. Choć na 
winnicę „U Michała” i w tym roku dowiezie nas winobraniowy 
WinoBus, podróż nie będzie daleka. Znajduje się w samej Zielonej 
Górze, na osiedlu Malarzy.

(el)
* U Michała zaprasza na winnicę WinoBusem: w niedzielę (8 września), 
sobotę (14 września)

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA VAE SOLI
Andrzeja Prusińskiego winnym entuzjazmem zaraził przyjaciel 
z młodości, właściciel winnicy Julia. Swój skrawek ziemi w okoli-
cy Zaboru obsadził więc winoroślą w 2013 r., nadając mu łacińską 
nazwę Vae Soli – „biada samotnemu”, od ulubionej maksymy 
z Księgi Koheleta. Pierwsze zbiory na Vae Soli odbyły się trzy lata 
później. I choć dziś rośnie na niej już 7,5 tys. winnych krzewów, a 
w winiarni przy ul. Głowackiego winiarz zamienia winne jagody 
w napój coraz milszy Bachusowi, mówi: - „Dobrym winiarzem 
można zostać dopiero w trzecim pokoleniu. Moje winiarstwo 
to wciąż czysta amatorszczyzna.” Braki w wiedzy nadrabia więc 
pilną obserwacją i na winiarskich kursach. I rekompensuje nie-
ustającą pasją.

(el)
* Vae Soli zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA ŻELAZNY
Na 3-hektarowej plantacji rośnie 10 tysięcy krzewów, latem ob-
sypanych kolorowym gronem. Ta winna enklawa ciszy i spokoju 
nigdy by nie powstała, gdyby nie Bronisław Żelazny, zmarły przed 
dwoma laty protoplasta winiarskiego rodu Żelaznych, i jego no-
stalgia za francuskimi polami winorośli, wśród których dorastał. 
W Maszewie pod Krosnem Odrzańskim posadził więc 300 win-
nych krzewów, które pielęgnował. To tu Zdzisław i Piotr (dziś pan 
na winnicy) - syn i wnuk nestora – połknęli winiarskiego bakcyla 
i w 2012 r. na wzgórzu między Łazem a Zaborem posadzili swoje 
pierwsze winne krzewy. - Może któryś z prawnuków pozostanie 
na tej winnicy, kontynuując rodzinną tradycję? – zastanawiają się 
Piotr i jego żona Katarzyna.

(el)
* Żelazny zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu

MINIPRZEWODNIK P O WINNICACH

WINNICA JULIA
- Winnica, z takim nazwiskiem? – dziwili się pasji Małgorzaty 
i Romana Gradów znajomi, bo grad to przecież największa plaga 
winnic. Ich plantacja ma się jednak bardzo dobrze, a oni już od 16 
lat robią to, co kochają najbardziej. Winiarskie doświadczenie zdo-
byli na przydomowej winnicy w zielonogórskim Starym Kisielinie. 
To tu pierwsze kroki stawiała ich najukochańsza latorośl, jedyna 
wnuczka Julia. Dziś winnica, nazwana jej imieniem i powiększona 
o 3-hektarową plantację w Zaborze, jest firmą rodzinną, w której 
wino wytwarzane jest metodą tradycyjną. W przydomowej części, 
tej starszej, usytuowana jest winiarnia i unikatowy Park Miniatur 
Historycznych Obiektów Winiarskich z czasów dawnego Grünber-
gu.

(el)
* Julia zaprasza na stoisko w Miasteczku Winiarskim przy ratuszu i na 
winnicę WinoBusem: w sobotę (7 września), niedzielę (15 września)

Fot. Archiwum winnicy
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Program
A 11:00 - 12:00 –  Uroczysta Msza Święta – kościół w sołectwie Drzonków
A  12.30 - 13.00 –   Ofi cjalne przywitanie gości oraz otwarcie święta przez Prezydenta Miasta, 

wręczenie medali Prezydenta Miasta
A  13.00 - 14.20 –  występ artystów z gmin partnerskich z Niemiec
A  14.20 - 16.55 –   występy wokalne i taneczne (Kinga Walczak, Malina Sikora, Dagmara 

Zawrotniak, Iga Pawełczak, Oliwier Szpak, Michał Lubojański, 
„Nasza Łężyca”, Wrzos, Latino przy Stowarzyszeniu „Zawsze Aktywni”)

A  17.00 - 17.55 –   pokazy sportowe (rock’n’roll – Mega Dance, Kyokushin Karate Ochla, 
ZKS Drzonków – strzelanie laserowe „laser run”)

A  18.00 - 19.00 –  koncert zespołu „Zagrali i poszli” – laureata konkursu Yapa
A  19.10 - 19.50 –   Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród (najlepsze ciasto, 

najsmaczniejszy smalec i ogórek, wieniec dożynkowy, turniej sołectw)
A  20.00 - 21.30 –  koncert zespołu KOMBII
A  22:00 - 01:00 –  Zabawa z zespołem SAMOWAR

DODATKOWE ATRAKCJE:
H  14:00 - 16:00 prezentacja panoramy Zielonej Góry wykonanej w drewnie autorstwa Zbigniewa 

Majewskiego – pracownia ul. Drzonków-Słoneczna 2 
H konkursy i gr y zręcznościowe z nagrodami  H strefa mistrza sportu  H strefa sensoryczno-
plastyczna dla dzieci  H zabawy z bardzo fajnym klaunem  H przejażdżka autem-retro  H FOTO-
budka  H strefa parku zabaw  H strefa Falubaziaka  H spotkanie z Andrzejem Huszczą  H trening 
pokazowy Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego  H atrakcje jeździeckie  H warsztaty 
capoeira  H pokazy strażackie jednostek OSP i PSP  H atrakcja lotnicza  H stoiska gastronomiczne 
i handlowe  H polsko-niemieckie grillowanie

… wiele innych atrakcji dla dzieci i młodzieży

• ODJAZDY AUTOBUSÓW LINII A W KIERUNKU: DRZONKÓW WOSIR

Dworzec Główny 13:10 13:50 14:35 15:30 16:30 17:30 18:30 19:20 20:30
Chrobrego 13:12 13:52 14:37 15:32 16:32 17:32 18:32 19:22 20:32
Urząd Miasta 13:13 13:53 14:38 15:33 16:33 17:33 18:33 19:23 20:33
Palmiarnia 13:16 13:56 14:41 15:36 16:36 17:35 18:35 19:25 20:35
Wąska 13:17 13:57 14:42 15:37 16:37 17:36 18:36 19:26 20:36
Skrajna 13:18 13:58 14:43 15:38 16:38 17:37 18:37 19:27 20:37
Stadion żużlowy 13:20 14:00 14:45 15:40 16:40 17:39 18:39 19:29 20:39
Cmentarz Komunalny 13:21 14:01 14:46 15:41 16:41 17:40 18:40 19:30 20:40
Wrocławska 13:22 14:02 14:47 15:42 16:42 17:41 18:41 19:31 20:41
Racula Groszkowa 13:23 14:03 14:48 15:43 16:43 17:42 18:42 19:32 20:42
Racula Witosa 13:25 14:05 14:50 15:45 16:45 17:44 18:44 19:34 20:44
Racula Św. Mikołaja 13:26 14:06 14:51 15:46 16:46 17:45 18:45 19:35 20:45
Racula Dzieci Wrzesińskich 13:27 14:07 14:52 15:47 16:47 17:46 18:46 19:36 20:46
Racula Drzonkowska 13:29 14:09 14:54 15:49 16:49 17:48 18:48 19:38 20:48
Drzonków Olimpijska 13:30 14:10 14:55 15:50 16:50 17:49 18:49 19:39 20:49
Drzonków WOSiR 13:31 14:11 14:56 15:51 16:51 17:50 18:50 19:40 20:50

• ODJAZDY AUTOBUSÓW LINII A W KIERUNKU: DWORZEC GŁÓWNY

Drzonków WOSiR 14:07 14:57 15:37 16:32 17:32 18:32 19:33 20:33 21:19 21:54 22:09

ŚWIĘTO DZIELNICY NOWE MIASTO - OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA W DNIU 31.08.2019 R.
BEZPŁATNA

1. AUTOBUSY DODATKOWEJ LINII A

• ODJAZDY AUTOBUSÓW LINII 30 W KIERUNKU: DRZONKÓW/ŁUGOWO/BARCIKOWICE

Dworzec Główny 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:40
Centrum 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:42
Elżbietanki 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:44
Dąbrówki 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 15:07 16:07 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:46
Zespół Szkół Ekonomicznych 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 15:09 16:09 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:48
Planetarium 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:11 16:11 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:50
Palmiarnia 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:13 16:13 17:12 18:12 19:12 20:12 21:11 22:51
Wąska 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:14 16:14 17:13 18:13 19:13 20:13 21:12 22:52
Skrajna 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:15 16:15 17:14 18:14 19:14 20:14 21:13 22:53
Stadion żużlowy 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:17 16:17 17:16 18:16 19:16 20:16 21:15 22:55
Cmentarz Komunalny 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:18 16:18 17:17 18:17 19:17 20:17 21:16 22:56
Wrocławska 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:19 16:19 17:18 18:18 19:18 20:18 21:17 22:57
Racula Groszkowa 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:20 16:20 17:19 18:19 19:19 20:19 21:18 22:58
Racula Witosa 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:22 16:22 17:21 18:21 19:21 20:21 21:20 23:00
Racula Św. Mikołaja 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:23 16:23 17:22 18:22 19:22 20:22 21:21 23:01
Racula Dzieci Wrzesińskich 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:24 16:24 17:23 18:23 19:23 20:23 21:22 23:02
Racula Drzonkowska 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:26 16:26 17:25 18:25 19:25 20:25 21:24 23:04
Drzonków Olimpijska 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:27 16:27 17:26 18:26 19:26 20:26 21:25 23:05
Drzonków WOSiR 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:28 16:28 17:27 18:27 19:27 20:27 21:26 23:06

• ODJAZDY AUTOBUSÓW LINII 30 W KIERUNKU: DWORZEC GŁÓWNY

Drzonków WOSiR 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 16:02 17:02 18:02 19:03 20:03 21:04

 - kursy do przystanku Dąbrówki następnie ul. Zjednoczenia do przyst. 
Elektrociepłownia23:2921:59Drzonków WOSiR

1. AUTOBUSY LINII NR 30

W sobotę (31.08), w godz. 11.00-1.00, 
w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie rusza 
5. święto Dzielnicy Nowe Miasto.
Oj, będzie się działo! Na scenie
pojawi się gwiazda – zespół KOMBII.

- Święto dzielnicy Nowe Miasto to już zielonogórska tradycja. W tym roku gospodarzem będzie
Drzonków. Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnimy nie tylko solidną
dawkę sportowych emocji. Korowód dożynkowy, mnóstwo regionalnych potraw, występy
artystyczne i przyjemna atmosfera gwarantowana! Po raz kolejny pokażemy, że jesteśmy miastem
różnorodnym, w którym można świętować łącząc tradycję z nowoczesnością. Będzie to doskonała
okazja do integrowania lokalnej społeczności.

Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania! 
– Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra

W zeszłym roku gospodarzem imprezy było sołectwo Nowy Kisielin, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców – mówi Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący zarządu 
dzielnicy Nowe Miasto. – W tym roku, przy okazji święta wypromujemy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Drzonkowie. Najwięcej atrakcji będzie dla dzieci. Przygotujemy dla nich ponad 10 dmuchańców. 
Będą mogły się popisywać i szaleć do woli – zapowiada. – Nie zabraknie wozów strażackich OSP. 
Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać ze strzelania laserowego, jakie oferuje nasz Ośrodek 
Pięcioboju i Jeździectwa. Dodatkowym wydarzeniem będzie możliwość zobaczenia panoramy 
Zielonej Góry wykonanej przez artystę Zbigniewa Majewskiego w jego pracowni.  Zapraszam 
wszystkich serdecznie, święto dzielnicy to wstęp do Winobrania i będzie można spotkać Bachusa!
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BIEGI

Połówka  
czy ćwiartka?
Jedna lub dwie pętle dookoła mia-
sta? Na decyzję jest jeszcze czas, bo 
do 30 września można zapisywać 
się na stronie: www.polmaraton-
zielonogorski.pl.

8. Novita Półmaraton od-
będzie się wspólnie z  2. Si-
nersio Ćwierćmaratonem 
Zielonogórskim 5 paździer-
nika. W tym roku nowością 
będzie Nocny Bieg Samorzą-
dowca, rozgrywany w  ra-
mach imprezy na dystansie 
10,5 km. Start o 20.00. Bie-
gacze wyruszą spod Medycz-
nego Studium Zawodowego 
przy ul. Wazów. – Z  Medy-
ka biegniemy w górę Waryń-
skiego, potem przebiegamy 
Lwowską, następnie w pra-
wo, w kierunku aresztu. Da-
lej w  stronę wylotówki na 
Żary. Przy kościele Św. Du-
cha skręcamy w dół i zbie-
giem aż do ronda Zacisze, 
gdzie skręcamy w  Działko-
wą. Następnie biegniemy 
na krótką nawrotkę w  kie-
runku ronda PCK i wracamy 
w stronę wiaduktu. Tym ra-
zem nie wbiegamy jednak na 
wiadukt, a w  Dąbrowskie-
go i dalej w Chopina. Prze-
biegamy Boh. Westerplatte, 
obok kościoła Najświętszego 
Zbawiciela. Potem w  Chro-
brego i na Wazów mamy me-
tę – opisuje trasę Piotr Szter-
mer, jeden z organizatorów. 

(mk)

BIEGI
Bachus  
coraz bliżej…
… tak jak coraz bliżej rozpoczęcie 
Winobrania. Podczas świętowa-
nia dni miasta nie może zabrak-
nąć Nocnego Biegu Bachusa. 
Impreza w sobotę, 7 września, 
odbędzie się już po raz 34.

Po raz pierwszy biego-
wo Winobranie uczczono 
w 1986 r. – Na starcie stanę-
ło 63 zawodników i wszyscy 
ukończyli ten bieg – wspomi-
na Wacław Hansz, prezes Lu-
buskiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej. – 
Wtedy na mapie wojewódz-
twa nie było zbyt wielu bie-
gów ulicznych, a Zielona Gó-
ra była białą plamą – dodaje 
W. Hansz. Dziś nikt nie wy-
obraża sobie, że morze biega-
czy mogłoby nie zalać głów-
nych ulic miasta pierwszego 
dnia Winobrania. W tym ro-
ku limit wynosi 400 uczest-
ników. Start o  19.00 na uli-
cy Bohaterów Westerplatte, 
w  pobliżu biurowca PGNiG. 
Krótszy staż ma V Winobra-
niowy Marsz Nordic Walking, 
który odbywa się przy okazji 
biegu. Maszerujący z  kijka-
mi na starcie pojawią się 5 mi-
nut po biegaczach i pokona-
ją połowę ich dystansu, czy-
li 5 km. Elektroniczne zapisy 
są już zamknięte. Dopisać się 
będzie można jeszcze w dniu 
imprezy. Biuro zawodów bę-
dzie czynne od 15.00 do 17.00 
w pobliżu startu. (mk)

TENIS ZIEMNY

Nasza Martyna 
na US Open
Mistrzostwo Polski seniorek, 
Mistrzostwo Europy juniorek – to 
najważniejsze sukcesy Martyny 
Kubki w ostatnim czasie. Triumfy 
reprezentantka GTK Nafta Zielo-
na Góra święciła w grze deblowej.

- Na pewno reputację de-
blową mam niezłą – uśmie-
cha się utalentowana te-
nisistka. – Im lepiej się gra 
w debla, tym szansa na lep-
sze partnerki. Lepsze za-
wodniczki się ze mną kon-
taktują i  ja również mogę 
się do lepszych odezwać – 
tłumaczy 18-latka. W  lipcu 

sięgnęła wspólnie z  rado-
mianką Weroniką Flakowską 
po złote medale seniorskich 
mistrzostw kraju w  Gliwi-
cach. Stamtąd od razu uda-
ła się do szwajcarskiego Klo-
sters, gdzie z  wrocławian-
ką Weroniką Baszak sta-
nęła na najwyższym stop-
niu podium juniorskich mi-
strzostw Europy.

Jak dobierają się debli-
ści? Różnie! Czasami jest 
to spontaniczne skrzyknię-
cie. – Fajnie jest potreno-
wać wspólnie przed turnie-
jem. Na najwyższym pozio-
mie raczej ma się już stałych 
partnerów, ale zdarzają się 
zwycięstwa w  deblowych 
turniejach, gdy dziewczyny 
decydują się na wspólną grę 
5 minut przed zamknięciem 

zapisów. Tak ostatnio mia-
ła moja koleżanka z  repre-
zentacji Polski Maja Chwa-
lińska – wspomina zielono-
górzanka.

- Wiadomo, że singiel jest 
ważniejszy, bardziej docho-
dowy i bardziej prestiżowy, 
ale znamy tenisistów, któ-
rzy wybijają się poprzez de-
bla. Najlepszy przykład to 
Łukasz Kubot – uważa M. 
Kubka, dla której gra poje-
dyncza to również priory-
tet, ale spryt, umiejętność 
znalezienia się w  dobrym 
miejscu kortu wyrabia się 
poprzez grę w duecie.

Teraz przed tenisistką wy-
stęp na juniorskim US Open. 
M. Kubka jest już w Nowym 
Jorku. Zmagania potrwają 
od 1 do 8 września. (mk)

Martyna Kubka grała już w  tym roku na juniorskim Wimble-
donie. Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej.

fot. Marcin Krzywicki

KOSZYKÓWKA

Ambitni, waleczni, 
pracowici…
… profil koszykarza o takich 
cechach interesuje trenera Žana 
Tabaka w poszukiwaniach do 
Stelmetu Enei BC Zielona Góra.

Po ogłoszeniu nowych na-
bytków: Juliana Jasinskiego 
i  Joe Thomassona klub za-
milkł, a kibice zaczęli się nie-
pokoić. W  minionym tygo-
dniu nazwisko goniło już na-
zwisko, ale to i tak jeszcze nie 
koniec. Do drużyny dołączy-
li: Jarosław Zyskowski, Mar-
cel Ponitka i  Amerykanin 
Tony Meier. – Przyleciałem 
w niedzielę, od poniedziałku 

trenuję z zespołem. Poznaję 
kolegów i czekam już na start 
sezonu – wyznaje T. Meier.

- Nie chciałem tekstów 
w stylu: jestem profesjona-
listą, chcę być częścią tego 
klubu. Nie! Interesuje mnie 
ambicja, głód gry – wymie-
nia Ž. Tabak. – Po drugie, 
potrzeba nam graczy fizycz-
nych, którzy zniosą granie 
w  dwóch ligach. VTB jest 
jeszcze bardziej fizyczną li-
gą. Po trzecie, szukamy gra-
czy, których pozyskanie nie 
przekracza naszych możli-
wości, czyli najlepszy ko-
szykarz za osiągalne dla nas 
pieniądze – dodał trener 
zielonogórzan. Stelmet po-
trzebuje jeszcze graczy pod 
kosz i rozgrywającego.

Ci, którzy są już w  Zie-
lonej Górze, pracują pod 
okiem Tabaka od ponie-
działku. Przeszli już bada-
nia medyczne. – To bada-
nia internistyczne, ortope-
dyczne, ocena funkcjonal-
na, a  jeżeli jest wskazanie, 
to diagnostyka obrazowa. 
Następnie oceniamy wydol-
ność fizyczną i  motorycz-
ną – wymienia Krzysztof Mi-
recki, fizjoterapeuta klubu.

W nowym sezonie nie 
będzie II-ligowych rezerw 
w Zielonej Górze. Klub pod-
pisał umowę o  współpra-
cy z  BC Swiss Krono Żary 
i to tam doświadczenie bę-
dą zdobywać młodzi zielo-
nogórzanie.

 (mk)
Trener Žan Tabak (z lewej) i Tony Meier - nowi ludzie na pokła-
dzie Stelmetu Enei BC Zielona Góra fot. Marcin Krzywicki

ŻUŻEL

Zaczyna się walka o medale
0 – tyle zwycięstw z Betardem Spartą Wrocław zanotował w tym sezonie Stelmet Falubaz. Zielonogórzanie przegrali 
dwukrotnie: 41:49 i 44:46. Czy ma to teraz jakiekolwiek znaczenie? Nie! Runda zasadnicza to już historia.

Jej końcówki nie będą do-
brze wspominać żużlowcy 
Adama Skórnickiego. W mi-
nioną niedzielę Stelmet Fa-
lubaz zmierzył się ze zde-
gradowanym wcześniej Get 
Well w  Toruniu. Miało być 
przetarcie przed play-offa-
mi, okraszone punktami, 
które wprowadzą w  dobry 
nastrój do najważniejszych 
pojedynków sezonu. Tym-
czasem zielonogórzanie nie 
dość, że przegrali 44:46, 
to jeszcze stracili i  to już 
w pierwszym biegu Nickie-
go Pedersena. Kontuzjowa-
ny Duńczyk już w tym sezo-
nie Falubazowi nie pomoże. 
Lista urazów jest zbyt dłu-
ga. Zastąpi go najprawdopo-
dobniej Martin Smolinski.

- Czasami się coś deli-
katnie wykracze - powie-
dział trener Falubazu, któ-
ry o start niemieckiego żuż-
lowca był już pytany przed 
meczem w  Toruniu. - Do-
brze, że jest taki zawodnik, 
jak Martin Smolinski. Nic-
kiego szkoda, bo to warto-
ściowy punkt drużyny, ale 
myślę, że Martin jest w sta-
nie go zastąpić – dodał A. 
Skórnicki.

Niemiec formalnie jest 
żużlowcem zielonogórskie-
go klubu drugi sezon, ale 
jeszcze nie miał okazji po-
jechać o  ligowe punkty. 
Teraz wchodzi do druży-
ny w  kluczowym momen-
cie sezonu. – Akumulato-
ry ma naładowane odpo-
wiednio. Być może przyszła 
szansa na debiut we właści-

wym momencie i  wszyst-
ko będzie dobrze – wierzy 
w  żużlowca „Skóra”. To 
będzie dla Niemca pracowi-
ty czas, bo dzień przed me-
czem w Zielonej Górze wy-
stąpi w  ojczyźnie z  dziką 
kartą w  Grand Prix w  Te-
terow.

Betard Sparta na koniec 
rundy zasadniczej poległa 

wyraźnie z Fogo Unią Lesz-
no 35:55, pozostając tym 
samym na drugim miej-
scu w  tabeli. Wpadła za-
tem w  ręce zielonogórzan, 
którzy wywożąc punkt bo-
nusowy z  Motoareny nie 
osunęli się z  trzeciej loka-
ty. Styl, w  jakim wrocła-
wianie przegrali z  mistrza-
mi kraju zainicjował dysku-

sję o tym, że ekipa Dariusza 
Śledzia świadomie nie obry-
wała sobie rękawów. – Wro-
cław liczy na to, że w fina-
le spotka się z Lesznem. Na 
pewno nie przykładali się 
tak do przygotowania toru, 
jak zawsze. Myślę, że w  fi-
nale może być całkiem ina-
czej, ale i tak Unia pokaza-
ła swoją moc – analizuje A. 
Skórnicki.

Dla Falubazu, od dłuższe-
go czasu najbardziej praw-
dopodobnym scenariuszem 
było natomiast spotkanie 
z  wrocławianami w  pół-
finale. Czy zatem starcie 
z  11 sierpnia przy W69 by-
ło zaledwie „wprawką” do 
tego, co zdarzy się w  fa-
zie play-off i  coś udało się 
ukryć przed rywalem? Go-
spodarze przegrali wówczas 
44:46, a  Spartanie wyglą-
dali na drużynę, przed którą 
owal w  Zielonej Górze nie 
kryje tajemnic.

Być może odpowiedzi na 
te pytania przyjdą w  nie-
dzielę, 1 września. Począ-
tek meczu w  Zielonej Gó-
rze o 19.00. Rewanż tydzień 
później we Wrocławiu.

(mk)

Michael Jepsen Jensen (z lewej) gest, że wszystko jest w porządku miał tylko w pierwszym 
wyścigu ostatniego meczu z wrocławianami. Jak będzie w niedzielę?

fot. Marcin Krzywicki
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Plac zabaw nad parkingiem
To będzie wielka nowość. Przy Palmiarni powstanie piętrowy parking. Na jego dachu znajdzie się duży plac do zaba-
wy i rekreacji. Właśnie trwają prace projektowe. To zielonogórzanie zadecydują, który z trzech wariantów zagospo-
darowania dachu zostanie zrealizowany. Zagłosuj na jeden z nich!

- Zmiana będzie olbrzy-
mia. Powstanie kilkukon-
dygnacyjny parking, a  na 
jego dachu zamiast sa-
mochodów będzie zie-
leń i  urządzenia do rekre-
acji i zabawy. Nowy obiekt 
utworzy wspólną prze-
strzeń z  sąsiednim Win-
nym Wzgórzem. Czegoś 

takiego jeszcze nie mamy 
w Zielonej Górze – opowia-
da prezydent Janusz Kubic-
ki. – Będzie można pojeź-
dzić tutaj na rolkach, wspi-
nać się po piramidach czy 
spróbować jazdy na rowe-
rze.

Dzisiaj w  wielkim wy-
robisku pomiędzy urzę-

dem marszałkowskim, Pal-
miarnią i  hotelem Qubus 
jest zwykły parking „pod 
chmurką”. Magistrat chce 
postawić tutaj trzykondy-
gnacyjny parking na ok. 450 
samochodów (wraz z miej-
scami na zewnątrz). Czwar-
ta kondygnacja to dach, któ-
ry wypełni zieleń oraz urzą-

dzenia do wypoczynku, za-
bawy i  uprawiania sportu. 
Główne wejście na ten plac 
wielkości niewielkiego bo-
iska piłkarskiego, prowa-
dzić będzie specjalną kład-
ką zbudowaną od strony 
Palmiarni. W  ten sposób 
utworzy on całość z sąsied-
nim wzgórzem. I będzie za-

bawowym uzupełnieniem 
winnic.

- Chcemy do końca ro-
ku zakończyć projekt tech-
niczny. Zakładamy, że par-
king będzie płatny, ze szla-
banami przy wjeździe, co 
wymusi rotację samocho-
dów. Znajdzie się też miej-
sce dla autobusów – opo-

wiada radny Filip Gryko 
(Zielona Razem), który pi-
lotuje projekt. – Teraz trze-
ba zadecydować jak ma 
wyglądać część rekreacyj-
na na dachu. Zakładamy, 
że powstanie miejsce dla 
dzieci od szóstego roku ży-
cia i dla nastolatków.

(tc)

WARIANT 1
To koncepcja najbardziej ubo-
ga w urządzenia do zabawy 
i rekreacji. We wszystkich roz-
wiązaniach zaplanowano dużo 
różnorodnej zieleni, reprezen-
tującej roślinność rozmaitych 
terenów i stref klimatycznych, 
ale w wariancie pierwszym 
jest jej najwięcej. Projektanci 
zaplanowali tutaj sztuczne 
nawodnienie. Dzieci będą się 
mogły wspinać np. na piramidę, 
a potem zjeżdżać z niej kilku-
nastometrową ślizgawką. Bo 

większość terenu przeznaczono 
na otwarty plac zabaw. Rodzice 
będą mogli obserwować swoje 
pociechy, siedząc na widowni.

Legenda:
1 – strefa wejściowa
2 – strefa wypoczynkowa – ław-
ki w otoczeniu zieleni
3 – widownia
4 – strefa placu zabaw – urzą-
dzenia linowe oraz niskie urzą-
dzenia do ćwiczenia równowagi 
– nawierzchnia bezpieczna.

WARIANT 2
W tym rozwiązaniu wielki 
plac zabaw został nieco po-
mniejszony i podzielony na 
segmenty. Na przykład strefa 
niskich urządzeń do ćwiczenia 
równowagi (trochę przypo-
minająca wydmy na pustyni) 
została umiejscowiona tuż obok 
widowni, podobnie jak plac 
zabaw dla najmłodszych dzieci. 
Tu projektanci wprowadzili 
dwa nowe elementy: tor dla 
rowerów i rolkarzy, z miejscem 
na tor do pumptracka (jazdy na 
rowerach BMX).

Legenda:
1 – strefa wejściowa
2 – niskie urządzenia do ćwicze-
nia równowagi - nawierzchnia 
bezpieczna
3 – strefa zabaw dzieci naj-
młodszych – nawierzchnia 
bezpieczna, malowana, niskie 
urządzenia, górki z nawierzchni 
bezpiecznej
4 – widownia
5 – pumptrack
6 – tor rowerowy/rolkowy
7 – strefa linowego placu zabaw 
– nawierzchnia bezpieczna.

WARIANT 3
Wariant zdominowany przez 
duży tor do jazdy na rolkach 
i rowerach. To zdecydowanie 
najdłuższa trasa. Wewnątrz 
toru znalazło się kilka miejsc do 
wypoczynku i do zabawy. Na 
przykład strefa wypoczynkowa 
została oddzielona od toru 
pergolą, która ma zapewnić 
spokój odpoczywającym. 
Bardzo rozbudowana jest strefa 
drabinek niskich i wysokich, na 
których będzie można wyko-
nywać ćwiczenia. Miejsca z pla-
cami zabaw dla najmłodszych 
oddziela od toru widownia.

Legenda:
1 – strefa wejściowa
2 – strefa zabaw dzieci najmłod-
szych, niskie urządzenia, górki 
z nawierzchni bezpiecznej
3 – widownia
4 - tor rowerowy/rolkowy
5 – strefa linowego placu zabaw 
– nawierzchnia bezpieczna
6 – strefa drabinek niskich 
i wysokich – nawierzchnia 
bezpieczna, malowana
7 – strefa wypoczynkowa od-
dzielona od toru rowerowego 
pergolą.

GŁOSOWANIE
Głosujemy od 30 sierpnia do 15 września tylko na stronie interneto-
wej miasta: www.zielona-gora.pl

GŁOSUJEMY


