Zielona Góra
Ogromnym atutem Miasta jest jego położenie w pobliżu polsko-niemieckiej granicy, bliskość głównych
tras komunikacyjnych oraz otaczająca przyroda. Zielona Góra to miasto łączące nowoczesność z
tradycją. Dynamiczne dzięki licznym inwestycjom, rozrywkowe za sprawą szerokiej oferty kulturalnej i
młode duchem dzięki licznej grupie studentów. To miasto z dobrym klimatem, otwarte dla gości i nowych
mieszkańców, konsekwentnie odradzające tradycje winiarskie.
Jest to jedyne Miasto w Polsce, w którym przetrwała wrześniowa tradycja Winobrania. Winobranie jest
czołową imprezą Miasta znaną w kraju, jak i za granicą, nagrodzoną dwoma certyfikatami w konkursie
POT-u na „Najlepszy produkt turystyczny 2007”. Wrześniowe święto związane jest z uwieńczeniem prac
przy zbiorach na winnicach. Podczas winobraniowego tygodnia na deptaku można zobaczyć targi
kolekcjonerskie oraz wielobarwny jarmark. Kluczowym punktem Winobrania jest zawsze Korowód
Winobraniowy. Jest to prawie godzinne widowisko – efektowna parada promująca zielonogórskie
osiągnięcia.
Zielona Góra to także miasto „czarnego sportu”, „Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego” i znaczących
imprez cyklicznych, jak Festiwal Piosenki Rosyjskiej, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Green Town of
Jazz”, Lato Muz Wszelakich, Festiwal Kabaretu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Międzynarodowy
Festiwal Kina Autorskiego „Quest Europe” czy Festiwal Filmowy Kina Niezależnego „Filmowa Góra”.
Zielona Góra to znakomite miejsce do studiowania, pracy, wypoczynku, rozrywki i nieustającej zabawy
(kina, teatr, filharmonia, Muzeum Wina, Muzeum Tortur, Palmiarnia – położona na „Winnym Wzgórzu” w
centrum Miasta, galerie handlowe).
Zielona Góra to znaczący ośrodek akademicki, który co rok dostarcza miastu dobrze wykwalifikowane
kadry pracownicze. Samorząd ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym i biznesowym. Na
uczelniach tworzone są nowe kierunki kształcenia, które zwiększają możliwość znalezienia atrakcyjnego
miejsca pracy. Największym ośrodkiem akademickim jest Uniwersytet Zielonogórski. Oprócz UZ na
terenie Miasta działają jeszcze inne uczelnie: Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego, Zachodnia
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, filia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein.
Zielona Góra to Miasto Przyszłości.
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