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#w naszym mieście

Rewolucja
w MKZ. Kursów
jest więcej
STR. 3

#aktywnie

Im zimniejsza
woda, tym oni są
... szczęśliwsi!
STR. 16

#w naszym mieście

Święto dziadków
na muzycznie
i na sportowo
STR. 4

#aktywnie

Seniorze,
maszeruj z kijami
albo do klubu
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#poradnik ślubny
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Przeczytaj, jak
przygotować
się do ślubu
i wesela
STR. 8-10

a Parlament Studencki prosi o pomoc a Głosowanie
na gwiazdy na portalu zielonagora.naszemiasto.pl ł STR. 6

Kogo wybierasz:
Hey, Łąki Łan,
Weekend? Głosuj!

#dzieje się #dzieje się

CHCIAŁABYM
WYLECZYĆ
POLAKÓW
Z CHAMSTWA
ZA KIEROWNICĄ
- MÓWI NAM
W WYWIADZIE
ZNANA
AKTORKA SONIA
BOHOSIEWICZ
STR. 5 FO

T.
TO

M
AS

Z
BO

LT

#DZIEJE SIĘ 24.01.2015, GODZ. 19.00 RECITAL KATARZYNY GRONIEC W HYDRO(ZA)GADCE //
25.01.2015, GODZ. 17.00 KONCERT CHÓRU Z KIJOWA //
24.01.2015, GODZ. 21.00 IMPREZA SALSOWA W PIEKARNI PRZY FABRYCZNEJ //

kiedyś

moje miasto
zielona góra
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Trzy miesiące
przed weselem
PLAN - Załatwcie i złóżcie po-

trzebne dokumenty. Wyślijcie
zaproszenia. Zamówcie organi-
stę i ustalcie z nim muzyczny re-

pertuar. Poproście świadków
i druhny. Kupcie ubranie dla pa-
na młodego oraz alkohol. Zapla-
nujcie wieczór kawalerski i pa-

nieński oraz wybierzcie obrącz-
ki (w naszym kraju zgodnie

z tradycją kupuje je pan młody).
Wstępnie „rozsadźcie” gości

przy weselnym stole. Zamówcie
wiązankę ślubną, stroiki, tort,

wizytę u fryzjera i kosmetyczki.

Za „chwilę”
przed ołtarz

PLAN - W ostatnich tygodniach
przed uroczystośc ią ustalcie

ostateczną liczbę gości oraz me-
nu. To też jest czas na próbę ma-

kijażu i fryzury panny młodej.
Dopnijcie szczegóły przyjęcia
(dekoracja sali, godziny poda-
wania poszczególnych potraw,

czas trwania imprezy, repertuar
i prowadzenie zabawy przez ze-

spół, zdjęcia). Tydzień
przed ślubem przekażcie wizy-
tówki na stół i plan rozsadzenia
gości. Przygotujcie dekoracje

domu panny młodej oraz doku-
menty.

#oprawa

Sala jest.
Co jeszcze?

DEKORACJE- Ślub i wesele to
także mnóstwo drobnych do-
datków, które upiększą i ozdo-
bią uroczystości. Mogą to być
na przykłąd winietki na stół

z imionami i nazwiskami gości,
podziękowania dla gości (w for-

mie pudełeczek albo worecz-
ków z migdałkami czy cukierka-

mi w środku), zawieszki albo
etykietki na alkohol.

Gdzie zrobić
sesję ślubną

FOTOGRAFIA - Zdjęcia ślubne
muszą mieć duszę, dlatego po-
myślcie o miejscu na sesję ple-
nerową. Takim, które dobrze

Wam się kojarzy, które wiąże się
z waszymi zainteresowaniami
itp. Pan młody jest na przykład

piłkarzem? Zróbcie zwariowaną
sesję z piłką na boisku!FO
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Fschowcy pomogą Wam, by ten dzień
był taki, jaki sobie wymarzyliście

#ślub

#plan imprezy

Rok
przed ślubem
PLAN - Ustalcie datę uroczy-

stości. Wybierzcie też salę. Nie-
które domy weselne mają zare-

zerwowane terminy nawet
na dwa lata do przodu! Rozej-

rzyjcie się także za orkiestrą, ka-
merzystą i fotografem oraz

ustalcie wstępną liczbę gości.

Pół roku
przed ślubem

PLAN - Ustalcie godzinę ślubu
i termin w wybranym kościele.
Zapiszcie się na kurs przedmał-
żeński i do poradni rodzinnej.

Zaplanujcie również urlop
na kilka dni przed i kilka dni
po ślubie (ewentualnie też

na podróż poślubną). Zamówcie
ewentualny transport i pokoje

hotelowe dla gości z daleka.
Ustalcie ostateczną listę gości.

Podejmijcie także decyzję doty-
czącą Waszych strojów - czy bę-
dą wypożyczane, szyte czy ku-

powane. Panna młoda powinna
wybrać się na przymiarki sukni
i zdecydować się na konkretny
model. Zamówcie usługi deko-
ratorskie (zaoszczędziecie, jeśli
znajdziecie znajomych, którzy

potrafią zrobić dekoracje).

#poradnik ślubny

ARTUR BORUC I SARA MANNEI, ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI I MONIKA
RICHARDSON? OTO NAJGŁOŚNIEJSZE POLSKIE ŚLUBY 2014 ROKU.

ZAJRZYJ NA GAZETALUBUSKA.PL

# poradnik ślubny
08

Kiedy rozpisuję
w kalendarzu swoje
obowiązki na cały

dzień, łatwiej mi się
zorganizować

Monika Buchowiec,
aktorka
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aa Oczywiście najważniejszym
kolorem tego dnia jest biel. Jed-
nak do niej zwykle dobiera się
jeszcze jedną barwę, zwaną „ko-

lorem przewodnim” - tym, który
będzie dominował w aranżacji
ślubu i wesela, który w harmonij-
ny sposób połączy wszystkie
obecnetegodniaelementyistwo-
rzyspójnącałość.Naprzykładwy-
bierając doślubnej wiązanki bor-
dowekwiaty,zadbajmy,bywtym
samymkolorzebyłyteżzaprosze-
nia ślubne, obrusy albo serwety
na stołach, takie same kwiaty
w kościele, dekoracja auta itp.

Zawsze modnymi i chętnie
wybieranymi kolorami są paste-
lowe róże, łosoś, krem, ecru,

wrzos. Wszystkie delikatne, jas-
ne barwy doskonale komponują
się z bielą i są odpowiednie
nauroczystośćweselną.Odkilku
lat popularne są czerwienie ibor-
do oraz kolor malinowy.

Elegancko i subtelnie wyglą-
dają ławki przyozdobione girlan-
dami z organzy. Do każdej przy-
pięty może być kwiat albo malut-
ki bukiecik, ozdobionych tiulem
iatłasowymiwstążkami.Niezwy-
kłą ozdobą będą też girlandy ze
świeżejzieleni(np.zbluszczu)oz-
dobione świeżymi kwiatami (ta-

kimisamymi,jakwbukieciepan-
ny młodej) i tiulem, lub kompo-
zycjenastojakachustawionetak,
by tworzyły kwiatowy szpaler.

Popularną ostatnio ozdobą
uświetniającą ceremonię zaślu-
bin jest czerwony dywan posypa-
ny płatkami róż, po którym mło-
da para będzie kroczyć do ślubu.
Po jego bokach można ustawić
małeświecznikizzapalonymiza-
pachowymi świeczkami. Krzesła
państwamłodychzwykleokrywa
dekoracyjną tkaniną i ozdabia
kwiatami.

Ślubne dekoracje muszą
być piękne i naturalne. Tak,
by swoją elegancją podkre-
ślały powagę uroczystości,
ale były elementem przyku-
wającym uwagę gości.

#oprac. kb

STYLIZACJA

Ślubne dekoracje muszą być przemyślane

REKLAMA Z015000205A
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MÓJ MĄŻ. JEGO OPINIA JEST ZAWSZE DLA MNIE BARDZO CENNA, NAJWAŻNIEJSZA
- ANNA LEWANDOWSKA.

BLOG HPBA.PL

tego dnia odbył się królewski ślub, okrzyknięty ślubem stulecia - książę William poślubił Kate Middleton.
Impreza wbudziła tyle emocji z tego powodu, że żenił się następca brytyjskiego tronu, ale również syn

niezwykle popularnej swego czasu księżnej Diany, która zginęła śmiercią tragiczną i zapadła w serca
swoich byłych poddanych. Na ślub jej starszego syna zjechała do Londynu śmietanka towarzyska z ca-
łego świata. Wydarzenie to było szeroko komentowane w mediach, a samą uroczystość oglądały milio-

ny, jeśli nie miliardy, ludzi na całym świecie. Szeroko komentowana była między innymi suknia ślubna
panny młodej. Tradycyjna - długa, biała, rozszerzana w talii. Góra koronkowa. Dekolt skromny, wąski,

w kształcie litery V. Z tyłu ciągnął się imponujący tren.

29.
04.
2011

#porady

Makijaż dla
panny młodej

KOSMETYKA - Makijaż ślubny
jest jednym z rodzajów makija-
ży okolicznościowych, w któ-
rych obowiązują pewne ściśle

określone kanony. Główną zasa-
dą jest naturalność - panna mło-
da musi wyglądać świeżo, a jej

cera powinna być nieskazitelna.
Stanowi więc tak naprawdę
ostatni etap kosmetycznych

przygotowań do ślubu.

Jedyny taki złoty
krążek

OBYCZAJ - Zwyczaj
wymieniania się przez

małżonków obrączkami
pochodzi ze starożytności
i symbolizuje wzajemne
przywiązanie. Obrączki,

poprzez kolisty kształt, nie
mający początku ani końca,

symbolizują wieczność. Mają
przypominać: miłość jest

wieczna.

Pierwszy taniec
młodych

ZABAWA - Jaką piosenkę
wybrać na pierwszy taniec? To

zależy od Waszych
charakterów - może być Wasza

ukochana piosenka,
przy której dźwiękach

spędzaliście romantyczne
wieczory, może być skoczna,

radosna i wesoła, by rozruszać
gości, a może być miks

utworów, do których sami
stworzycie oryginalną

choreografię. Ale musi być
Wasza! W czasie pierwszego

weselnego tańca, oczy
wszystkich gości są zwrócone

na młodą parę!

Wierzyć, nie
wierzyć?

OBYCZAJ -Podobno najlepiej
ślub brać w tych miesiącach,

w nazwach których pojawia się
litera „r”, bo to wróży szczęście.

A przyszły mąż nie powinien
oglądać swej ukochanej w sukni

aż do dnia ślubu.

#dekoracje

Jakim autem
pojechać

AUTO- Pojazd, którym pojedzie-
my do ślubu, musi wyglądać ele-
gancko. Sposobów jego dekoro-
wania jest wiele. Można posta-

wić tylko na delikatne, zwiewne
kokardy z małym akcentem

kwiatowym przy klamkach albo
większe dekoracje z żywych

kwiatów na masce. Popularne
i eleganckie są dekoracje

na rattanie przytwierdzonym
do maski auta za pomocą przys-
sawek. Zabawną wersją dla sza-
lonych nowożeńców mogą być

np.wielkie serca na masce.

REKLAMA Z015000425A

tel. 784 000 610 • ul. Botaniczna 55A • Zielona Góra                                                                                                   www.studiofryzur.zgora.pl

Dla każdej Panny Młodej ślub to wyjątkowe wydarzenie. 
W tym dniu chcemy wyglądać wyjątkowo. 
W związku z tym studio kosmetyczne 
oferuje 4 pakiety ślubne:

Studio  Kosmetyczne       

Karolina Leszko
Pakiet Panny Młodej 

10% rabatu 
od 3 do 5 dowolnie 

wybranych zabiegów.

Srebrny 
10% rabatu:
tipsy, pedicure, 
makijaż + próba – 305 zł 
– 10% = 275 zł

Zloty
15% rabatu:
tipsy, pedicure + żel, makijaż 
+ próba, henna brwi i rzęs – 368 zł 
– 15% = 313 zł

Diamentowy
20% rabatu:
tipsy, pedicure + żel, makijaż + próba, 
przedłużanie i zagęszczanie rzęs 1:1, henna 
brwi i rzęs, oczyszczanie twarzy + algi – 627 zł 
– 20% = 502 zł *Każdy z pakietów można wykupić tylko raz.

l

REKLAMA Z015000271A

JUBILER
NAJWIĘKSZY WYBÓR

OBRĄCZEK ŚLUBNYCH
BIŻUTERIA ŚLUBNA - ZŁOTO

Zielona Góra, ul. Kupiecka 43 (deptak), tel. 68 320 64 18
www.jubiler-blicharski.pl

REKLAMA Z015000358A

REKLAMA Z045000029A REKLAMA Z015000339A

Artystyczne Imprezy Okolicznościowe
Animacja dzieci podczas wesela

www.zoltykot.pl
Kontakt:
Weronika Polak
tel. 512 536 190
weronika@zoltykot.pl
Marta Piotrowicz
tel. 785 808 067
marta@zoltykot.pl

Rabat 

10%
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aa Czym się kierować wybiera-
jąc bukiet? Kolorem sukni, figurą
i wzrostem, a także zdobieniami
na kreacji. Jeśli suknia jest stroj-

na, bukiet powinien być skrom-
niejszy-inaodwrót.Pamiętajmy,
że im kwiaty są droższe, tym
trwalsze. Dlatego tego szczegól-
nego dniazadbajmy o to, by były
najwyższej jakości. Co jest mod-
ne? Wiosną i latem na weselnych
salach dominujące kolory to pa-
stele-róż,biel, łosoś,krem.Jesie-
nią izimą lepiej wyglądają bukie-
ty zrobione z kwiatów w bardziej
intensywnych kolorach (żółć,
bordo, pomarańczowy). Wiosna
to tulipany, hiacynty, stokrotki,
frezje czy konwalie.

Pióra, perły, cekiny, korale,
druciki, kryształy. To te sub-
telne dodatki sprawią, że
Twój ślubny bukiet będzie
piękny! Delikatne perełki są
wskazane!

#oprac. kb

CIEKAWOSTKI

Weselny bukiet też rządzi
się prawami mody

Koszt uroczystości to często wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy

aa Eksperci Związku Firm Do-
radztwaFinansowegopodpowia-
dają, aby przy organizacji wesel-
negoprzyjęcia,kierowaćsięprze-
de wszystkim rozsądkiem. Dzię-
ki dopasowaniu skali imprezy
do możliwości, można uniknąć
kłopotów finansowych i rozpo-
cząćnowądrogężyciabezniepo-
trzebnych długów.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE
-Najprostszymsposobemjestza-
łożenie dedykowanej lokaty lub
rachunkuoszczędnościowegojuż
kilka lat wcześniej. Jednak samo
odkładanie kapitału często nie
wystarcza, dlatego warto pomy-
ślećowykorzystaniuindywidual-
nej bądź wspólnej zdolności kre-
dytowej - radzi Michał
Krajkowski. Najlepsze przygoto-
wanietodokładnezaplanowanie.
Dobrympomysłemjesttakżewe-

selny biznesplan. Pomoże una-
ocznić ogrom wydatków. Pierw-
sza koncepcja powinna uwzględ-
nić wszystkie oczekiwania oraz
związaneznimikoszty.Wdalszej
kolejnościnależyprzeanalizować
plan pod kątem ograniczenia
kosztów do przyjętego limitu.
Wartowtedyposzukaćwydatków
zktórychmożnazrezygnowaćlub

zastąpić tańszym rozwiązaniem.

NIE SPIESZCIE SIĘ
Rozważania dobrze jest przepro-
wadzić w spokoju i skupieniu.
Niewątpliwiekoniecznebędąwy-
rzeczenia. Jednak im więcej cza-
su poświęcicie nadokładne przy-
gotowania,tymwiększeprawdo-
podobieństwo uniknięcia zbęd-

nych wydatków. Dokonując
wyboru miejsca i atrakcji towa-
rzyszących,atakżeodpowiednie-
gomenuczytransportu,niemoż-
nasięjednakspieszyć.Skrupulat-
nie porównując oferty, można
znaleźć nie tylko tańsze rozwią-
zanie,lecztakżezyskaćargumen-
ty do negocjacji cenowych.

Z NOTATNIKIEM W DŁONI
Na całe wydarzenie z pewnością
złoży się wiele kosztów, dlatego
niezbędnebędziesystematyczne
odnotowywanie wszelkich za-
ciągniętych zobowiązań. Nie na-
leżylekceważyćanimałychkwot,
ani terminów spłaty. - Część par,
ze względu na niewystarczające
oszczędności,decydujesięnaor-
ganizację wesela posiłkując się
pożyczką gotówkową lub kredy-
tem-zauważaJarosławSadowski.
Decydując się na wykorzystanie
dodatkowego wsparcia finanso-
wego, warto korzystać ze spraw-
dzonych źródeł oraz dokładnie
zapoznawaćsięzzasadamipoży-
czek (kto jej udziela, jakie są wa-
runkiiterminzwrotu).Wrazieja-
kichkolwiek wątpliwości warto
zasięgnąćopiniidoradcyfinanso-
wego.Poradysąbezpłatne,amo-
gą zapobiec stresującym sytua-
cjom i zbędnym wydatkom.

Przy organizacji weselnego
przyjęcia trzeba kierować
się przede wszystkim roz-
sądkiem. Dzięki dopasowa-
niu skali imprezy do możli-
wości unikniemy kłopotów.

#oprac. kb

FINANSE

Wesele to wydatek. Warto go zaplanować.
Sprawdź, jak zadbać o finansową stronę imprezy
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Warto oszczędzać
z myślą o weselu

#poradnik ślubny

REKLAMA Z015000440A

REKLAMA Z015000446A


