
I-IV500+ Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?  
Specjalny dodatek i poradnik krok po kroku.

- Jak przyszedłem tutaj do pracy, to 
marzyło mi się, żeby ten teren, za 
teatrem, uporządkować i zamienić 
w letnią scenę. Teraz te plany powoli 
stają się rzeczywistością – mówi 
Robert Czechowski, dyrektor Lubu-
skiego Teatru. To będzie największe 
wyzwanie inwestycyjne programu 
rewitalizacji. Mowa o pl. Teatralnym.
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Wesołych Świąt!
- Na stole musi być babka! I kiełbaska! A najsmaczniejsze są jajka. Najlepiej, żeby były malowane, o, takie jak te nasze – pokazują dzieci  
z Iskierki. Wielkanoc w Starym Kisielinie z pewnością będzie kolorowa i radosna!

Wielkanocny stół w świe-
tlicy Iskierka aż ugina się 
pod kolorowym ciężarem. 
Czego tu nie ma! Stroszą 
wielobarwne piórka kury, 
zające z filcowymi uszami 
przycupnęły na trawce w za-
grodzie, zza płotu błyska ce-
kinami kogucik i żabka, kur-
czaki opanowały talerze... A 
jaja? Są wszędzie! Zdobione 
pasmanterią, sznurkiem, 
wstążką zwiniętą w kształt 
karczocha. Cudne!

- A nie mówiłam! – z 
dumą wodzi wzrokiem po 
tych cudownościach soł-
tyska Krystyna Koperska. 
To ona nas tu zwabiła. – 
Przyjedźcie, zobaczycie, 
jakie mamy utalentowane 
dzieci – zachwalała przez 
telefon. I okazuje się, że 
nie było w tym ani krztyny 
przesady. – A to nasza pani 
Marysia. Ona wymyśla te 
wszystkie śliczności i uczy 
dzieci swoich czarów. I po-
tem mamy efekty – pani 
Krystyna pokazuje dyplom 
za zajęcie I miejsca w kon-
kursie Tradycje Wielkanoc-
ne, który rokrocznie orga-
nizuje oddział biblioteczny 
w Łężycy!

Zza pleców pani sołtys 
skromnie uśmiecha się Ma-
ria Wesołek, kierownicz-
ka świetlicy, dobry duch 
czuwający nad talentami 
plastycznymi dzieci. Osoba 
pełna pasji i niesamowitych 
pomysłów! Potrafi zara-
zić nimi podopiecznych! Z 
dumą przestawia kilkoro z 
autorów prac.

Dziewięcioletnia Maja jest 
specjalistką od decoupage. Z 
serwetek wyczarowała prze-
piękne motywy na świą-
teczne talerze. – Najbardziej 
podoba mi się ten z kurcza-

czkiem i tulipanami – przy-
znaje dziewczynka.

Kubuś czuł się najlepiej, 
kiedy w wirze tworzenia 
nawet nos umazał mu się 
klejem. – Ale pięknie przy-
kleiłem piórka – pokazuje 
sześcioipółlatek.

- Wbijałam szpilki bardzo 
ostrożnie i dlatego się nie 
pokłułam – z powagą tłu-
maczy ośmioletnia Nikola, 
a my podziwiamy jej jajo 
na piku. Takie cudo zrobi-
ła również siedmioletnia 
Ania. Dziewczynki najpierw 

pomalowały styropianowe 
formy farbą, później przy-
czepiały wzorki wycięte z 
pasmanterii.

- Daliśmy upust talentom 
plastycznym, przed świę-
tami jeszcze pobawimy się 
w kulinarne eksperymenty. 
Będziemy piec babkę! – za-
powiada pani Maria.

Bo babka na wielkanoc-
nym stole musi być obo-
wiązkowo. – Albo kurcza-
czek z ciasta! I baranek z 
masła. I biały barszcz. I 
kiełbaska. I koniecznie sól 

i pieprz – wyliczają jednym 
tchem dziewczynki. – Ale 
to jednak jajka są najlep-
sze! – Kubuś z mocą w gło-
sie przerywa wyliczankę. 
I chyba ma rację, prawda? 
Kłócić się nie będziemy...

Dorośli kisieliniacy nie 
pozostają za najmłodszymi 
w tyle! – U nas tyyyle ta-
lentów! Seniorka też nam 
wywalczyła I miejsce. Re-
prezentowała całe sołectwo 
– gospodyni wsi nie byłaby 
sobą, gdyby nie zabrała nas 
jeszcze do kościoła. Tam, 

od Niedzieli Palmowej, 
można podziwiać dzieło 
Alicji Nowak. Palma ma 
180 cm. Na pierwszy rzut 
oka niepozorna, stonowane 
kolory. Ale gdy spojrzeć na 
nią z bliska... To są praw-
dziwe kwiaty?! – A skąd! – 
śmieje się w głos autorka. 
– Wszystko to efekt wielu 
godzin spędzonych sam na 
sam z różnobarwną bibułą.

I mamy od góry, jak żywe: 
róże, żonkile, przylaszczki, 
nagietki, narcyze, tulipany, 
słoneczniki... Z dodatkiem 

prawdziwej zieleni – buksz-
panu i żarnowca. Misterna 
robota. Skąd u człowieka 
tyle cierpliwości? – Nie uwie-
rzycie, ale ja jestem nerwo-
wą osobą – przyznaje pani 
Alicja. – Przy tej pracy wy-
ciszam się, uspokajam, sku-
piam się tylko na kwiatach.

Za rok zamierza znów 
powalczyć w konkursie. 
Marzy jej się palma złożona 
tylko z dwóch kolorów. Pa-
trząc na tegoroczne dzieło, 
będzie co podziwiać za rok!

(dsp)

>> 6-7

Wielkanoc jest taka wesoła i kolorowa! I nasze kurczaki też! – cieszą się mali autorzy świątecznych ozdób: Kuba, 
Maja, Ania i Nikola.  Zdjęcia Krzysztof Grabowski

Kwiaty powstawały przez tydzień, złożenie 
palmy zajęło Alicji Nowak dwa wieczory

Niech to będzie czas rodzinnego ciepła i wiosennej nadziei na jeszcze lepsze jutro. 
Życzę pogodnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy.

Janusz Kubicki
prezydent Zielonej Góry
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To są hobbyści strażackiej misji
- W lany poniedziałek zobaczymy wozy strażackie np. w Raculi i Przylepie, ale czy strażacy będą polewać wodą na deptaku, tego nie wiem. 
Do tej pory nie było takiego zwyczaju – tłumaczy Waldemar Michałowski, dyrektor departamentu zarządzania kryzysowego.

- Są miasta w Polsce, 
np. Warszawa, które mają 
sołectwa i sołtysów. Ale 
zielonogórska Ochotnicza 
Straż Pożarna to chyba 
ewenement w skali całego 
kraju?

Waldemar Michałowski, 
dyrektor miejskiego Depar-
tamentu Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego: 
- Nie do końca, bo Gdańsk 
także ma OSP, choć chyba 
tylko jedną jednostkę. My 
mamy takich jednostek 
OSP aż siedem. A jednostka 
to nie tylko ludzie, ale tak-
że siedziba, czyli budynek 
z garażem, plus wyposa-
żenie techniczne. Zieloną 
Górę na mapie Polski wy-
różnia nie tylko duża liczba 
strażackich jednostek OSP, 
ale także wysoki poziom 
wyszkolenia.

- Czy nasi strażacy to tyl-
ko hobbyści ubarwiający 
szarość codzienności, czy 
też realna siła zdolna do sa-
modzielnych akcji w razie 
nieszczęścia?

- Zielonogórskie jednost-
ki OSP to 400 członków, 
wśród nich aż 146 ma cer-
tyfikat strażacki upoważ-
niający do brania udziału w 
ratowniczych akcjach. Do 
tego 157 młodocianych stra-
żaków, to oni są naturalnym 
zapleczem kadrowym dla 
dorosłych jednostek ratow-
niczych. Obok świetnego 
wyszkolenia często mamy 
do czynienia z autentyczną 
pasją i zaangażowaniem. W 
każdej miejskiej jednostce 
OSP znajdziemy przynaj-
mniej jednego pozytywnie 
zakręconego strażaka. Przy-
kładem Grzegorz Buda z 
OSP Jarogniewice czy Jerzy 
Żetecki z OSP Zawada. Tacy 
ludzie są w stanie gotowo-
ści przez całą dobę, w nie-
dziele i święta. To są praw-
dziwi hobbyści strażackiej 
misji, potrafią zarazić dobrą 
emocją całą drużynę, mobi-
lizują do udziału nie tylko 
w ratowniczych akcjach, ale 
we wszystkich inicjatywach 
na rzecz lokalnej społecz-
ności.

- Dobrymi chęciami jest 
piekło wybrukowane…

- Za miejskimi strażaka-
mi z OSP stoi realna siła. 
Mamy kilkanaście samo-
chodów, w części nowych, 
w części starszych wie-
kiem, te sukcesywnie wy-
mieniamy. Wyposażenie 
techniczne naszych jed-
nostek OSP nie odbiega od 
wyposażenia straży zawo-
dowej. Wystarczy powie-
dzieć, że w 2015 r. budżet 
miasta na rozwój OSP prze-
znaczył ok. 850 tys. zł. W 
tym roku nasze OSP otrzy-
mają 750 tys. zł. Miasto 
munduruje swoich straża-
ków oraz kształci przy ści-
słej współpracy z Komendą 
Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej. Śmiało może-
my powiedzieć, że OSP to 
oczko w głowie zielonogór-
skich władz.

- Strażacki sprzęt nie na-
leży do najtańszych. Jakie 
są dodatkowe źródła finan-
sowania zielonogórskich 
OSP?

- Główne źródło finan-
sowania zapewnia budżet 
miasta. Dodatkowym źró-
dłem jest budżet państwa, 
z którego otrzymujemy 
pieniądze dla kilku na-
szych jednostek objętych 
Krajowym Systemem Ra-
t o w n i c z o - G a ś n i c z y m . 
Żeby trafić do KSRG trzeba 
spełnić bardzo wyśrubo-
wane kryteria. Ta trudna 
sztuka udała się OSP Przy-
lep, Zawada, Stary Kisielin 
i Racula. Warto dodać, że 
ostatniego dnia grudnia 
2015 r. komendant głów-
ny PSP włączył do sieci 
KSRG także OSP Ochla. To 
nie tylko wielki sukces na-
szych strażaków, ale także 
wielkie zobowiązanie.

- OSP to także barwna hi-
storia i zwyczaje, np. wiel-
kanocne polewanie wodą. 
Zobaczymy wozy strażac-
kie na deptaku podczas la-
nego poniedziałku?

- W lany poniedziałek 
zobaczymy wozy strażac-
kie np. w Raculi i Przyle-

pie, ale czy strażacy będą 
polewać wodą na depta-
ku, tego nie wiem. Do tej 
pory nie było takiego zwy-
czaju.

- Kto teraz dowodzi zielo-
nogórskimi OSP?

- Prezesem Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP 
w naszym mieście jest Ma-
riusz Zalewski. Strażacy o 
swoim szefie decydują po-
przez demokratyczne wy-
bory, najbliższe odbędą się 
w październiku 2016 r.

- Kiedy zobaczymy Janu-
sza Kubickiego w strażac-
kim mundurze?

- Prezydent jest człon-
kiem OSP w Starym Kisieli-
nie. I ma mundur. Napraw-
dę, widziałem na własne 
oczy, jak z dumą paradował 
w nim podczas strażackich 
zebrań. Czy będzie kolej-
nym prezesem zielonogór-
skiego związku OSP? O tym 
zadecydują delegaci.

- Dziękuję.
Piotr Maksymczak

W ZIELONEJ GÓRZE

Sołtys opoką 
każdej wsi
- Dziękuję za cały rok ciężkiej 
pracy. Wiele udało się nam razem 
zrobić, ale przed nami jeszcze 
dużo wyzwań – prezydent Janusz 
Kubicki komplementował sołty-
sów i radnych dzielnicy.

To była już 15. sesja rady 
dzielnicy Nowe Miasto. 
Piątkowe obrady wyróżniła 
miła uroczystość uhonoro-
wania sołtysów dyploma-
mi uznania i dorodnymi 
różami. Prezydent Kubicki 
osobiście komplementował 
sołtysów.

- Z całego serca dziękuję 
Wam za rok ciężkiej pra-

cy. Nie wyobrażam sobie 
zielonogórskich wsi bez 
sołtysów. Jesteście ostoją i 
solą naszych sołectw. Wiele 
udało się nam razem zrobić, 
ale przed nami jeszcze dużo 
wyzwań. Liczę na Waszą 
pomoc i wsparcie – mówił 
prezydent.

Z naciskiem podkreślił, że 
nigdy nie będzie jego zgody 
na pojawiające się czasami 
próby traktowania dzielni-
cy Nowe Miasto jako gor-
szej czy mniej ważnej czę-
ści miasta. Wyraził głębokie 
przekonanie, że za 5-10 lat 
nikt nie będzie pamiętał po-
działów sprzed połączenia 
gminy i miasta.

- Proszę, uwierzcie mi, 
macie we władzach miasta 
i we mnie osobiście przyja-
ciela i sojusznika. Tworzy-
my jedno wspólne miasto. 

Razem musimy zadbać o 
wspólną przyszłość – apelo-
wał J. Kubicki.

Oprócz ustnych gratu-
lacji, sołtysi otrzymali od 
prezydenta honorowe dy-
plomy uznania. Cytujemy 
fragmenty: „Z okazji Dnia 
Sołtysa składam serdeczne 
podziękowania za wszyst-
kie Wasze inicjatywy, które 
służą lokalnej społeczności 
i integrują mieszkańców. 
Dziękuję za Waszą troskę o 
sołeckie inwestycje, które 
upiększają miasto i spra-
wiają, że mieszkańcom żyje 
się lepiej”.

Do życzeń dołączył Ze-
non Rabęda, przewodniczą-
cy rady dzielnicy oraz Ma-
riusz Zalewski, przewod-
niczący zarządu dzielnicy 
Nowe Miasto.

(pm)
Zdjęcie na pamiątkę - obowiązkowe! Mirosławy Jabłonki, sołtyski Raculi i prezydenta Janusza 
Kubickiego nie trzeba było dwa razy prosić o szerokie uśmiechy Fot. Krzysztof Grabowski

- W każdej miejskiej jednost-
ce OSP znajdziemy przynaj-
mniej jednego pozytywnie 
zakręconego strażaka. Przy-
kładem Grzegorz Buda z OSP 
Jarogniewice czy Jerzy Że-
tecki z OSP Zawada – zapew-
nia Waldemar Michałowski.

Fot. Krzysztof Grabowski
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Tu już się nie da mieszkać
17 marca spłonęło sześć mieszkań na pl. Pocztowym. Lokatorzy nie mają do czego wracać, stracili dosłownie wszystko. Miasto natychmiast 
zaoferowało pomoc.

Pożar w środku dnia, w 
środku miasta? Taka zbież-
ność przytrafia się bardzo 
rzadko. Tym większe było 
zaskoczenie przechodniów, 
gdy na pl. Pocztowym aż 
zaroiło się od strażaków. 
Jako pierwsze przybyły 
wozy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Ochli, Raculi, 
Zawady, Starego Kisielina i 
Przylepu.

Pożar wybuchł 17 mar-
ca, w czwartek. Płomienie 
objęły sześć mieszkań po-
łożonych na dwóch kondy-
gnacjach i poddaszu. Po po-
żarze nie nadają się do za-
mieszkania. Muszą przejść 
gruntowny remont.

Lokatorzy spalonych 
mieszkań nie mają do czego 
wracać. Stracili dosłownie 
wszystko. Wśród poszkodo-
wanych jest pięcioosobowa 
rodzina Anny Gruszeckiej. 
Feralnego dnia była cho-
ra i leżała w łóżku. Tata, 
Ireneusz szykował się do 
wyjścia. Za moment chora 
Anna pozostałaby sama w 
mieszkaniu. To wtedy ich 
pies, Bubu podniósł alarm. 
Szczekał tak gwałtownie, że 

głowa rodziny postanowiła 
pomaszerować na strych, 
by sprawdzić, co jest źró-
dłem zdenerwowania psa.

Pan Ireneusz poprosił 
sąsiada, Edwarda Namy-
ślaka o towarzystwo. - Ra-
zem będzie nam raźniej 
– przekonywał. Na strychu 
zobaczyli pierwsze pło-
mienie. Paliła się komórka 
położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie komina. Pożar, 

przynajmniej początkowo, 
wydawał się być łatwym do 
ugaszenia. Ale płomienie 
zaczęły rozprzestrzeniać się 
lotem błyskawicy. Zawia-
domienie straży pożarnej i 
ewakuacja lokatorów stała 
się najpilniejszą potrzebą.

Ireneusz Gruszecki, sam 
niepełnosprawny, na wła-
snych plecach wyniósł cał-
kowicie sparaliżowanego 
sąsiada. W tym momencie 

przyjechali strażacy. Akcja 
gaśnicza trwała od godz. 
14.00 do ósmej wieczorem. 
Płomienie, punktowo, po-
kazały się jeszcze dwa razy 
w nocy.

Miasto natychmiast za-
oferowało pomoc, głównie 
w postaci zakwaterowa-
nia pogorzelców w hote-
lu, refundacji kosztów ich 
posiłków przez pięć dni, 
wyszukania zastępczych 

mieszkań oraz doraźnego 
wsparcia finansowego.

- ZGKiM zaproponował 
pomoc przy ewentualnych 
przeprowadzkach. Pięć 
rodzin skorzystało z ofer-
ty zastępczych mieszkań, 
jedna wybrała inne rozwią-
zanie – poinformował nas 
Krzysztof Sikora, dyrektor 
miejskiego Departamentu 
Przedsiębiorczości i Gospo-
darki Komunalnej.

Równolegle ruszyła wy-
soka fala ludzkiej życzli-
wości. Do pomocy pogo-
rzelcom zgłosiło się m.in. 
Stowarzyszenie „Warto Jest 
Pomagać” kierowane przez 
zielonogórskiego radnego, 
Grzegorza Hryniewicza.

Na profilu stowarzysze-
nia, na Facebooku, pojawił 
się komunikat o tragedii 
wraz z prośbą o pomoc ma-
terialną i finansową.

- To może brzmieć niewia-
rygodnie, ale do 22 marca 
naszą informację o tragedii 
przeczytało ponad 15 tys. 
osób. Odzew jest bardzo 
duży, dostajemy listy z de-
klaracjami pomocy nie tylko 
z Zielonej Góry, ale także z 

Nowej Soli, Żagania, nawet z 
centrum Polski. Ludzie ofe-
rują meble, garnki, talerze, 
pościel i wiele innych arty-
kułów codziennego użytku 
– twierdzi szef stowarzysze-
nia, G. Hryniewicz.

Stowarzyszenie „Warto 
Jest Pomagać” uruchomiło 
specjalne konto bankowe 
dedykowane wyłącznie ofia-
rom czwartkowego pożaru 
na pl. Pocztowym. Kto chce, 
może podarować dowolną 
kwotę pieniędzy, dedykując 
przelew konkretnie wybra-
nym poszkodowanym albo 
dla wszystkich ofiar poża-
ru. Do wtorku, 22 marca, na 
koncie stowarzyszenia zgro-
madzono ponad 700 zł. (pm)

W tym domu, na pl. Pocztowym, mieszkały dwa pokolenia rodziny Anny Gruszeckiej. To tu 
urodził się tata pani Anny i jego dwóch braci. Pożar zabrał wszystko. Nie ocalała ani jedna 
książka, ani jedna rodzinna pamiątka. Rodzina straciła dorobek życia.

Fot. Krzysztof Grabowski

W ZIELONEJ GÓRZE

Baw się i śmiej 
dla Karoliny!
- Karolina tak jak ja kochała życie, 
śmiech i muzykę. Choroba bez-
litośnie zabrała wszystko. Chcę 
wierzyć, że nie na zawsze – mówi 
Magdalena Bębenek. Organizuje 
31 marca koncert charytatywny 
dla siostry.

Dochód z imprezy trafi 
na leczenie i rehabilitację 
Karoliny Bębenek, która 
choruje na stwardnienie 
rozsiane. - Zapraszam do 
Piwnicy Artystycznej Ka-
won przy ul. Zamkowej 5, 
na Kabaretowy Koncert 
Charytatywny „Nie tylko 
dla wiosny”, 31 marca, w 

czwartek, o 20.00. Cegiełki 
– bilety wstępu, można już 
kupić na abilet.pl, kosztu-
ją 40 zł – mówi Magdalena 
Bębenek.

Miejcie otwarte serca i 
portfele, bo czekają niespo-
dzianki... A na scenie asy 
Zielonogórskiego Zagłębia 
Kabaretowego: Jurki, No-
waki, Zachodni, Ciach, K2, 
Kabaret Amatorski Adi, 
Magdalena Mikołajczyk i 
Stanisław Zimniewicz oraz 
Grupa Taneczna Slayd. Pro-
wadzenie - Jarek Sobański.

Choroba u Karoliny roz-
wija się błyskawicznie. Od 
2008 r. dziewczyna nie 
chodzi, ma porażenie czte-
rokończynowe z bardzo 
dużą spastyką. - Medycyna 
jest bezradna w przypadku 
osób w tak ciężkim stanie. 

Chorobę możemy jedy-
nie spowolnić – opowiada 
Magdalena. - Kilka razy w 
tygodniu do Karoliny przy-
chodzi pielęgniarka i opie-
kunka. Ćwiczy z nią trzech 
rehabilitantów. Są wspania-
li. Ale to kosztuje. A przy 
takiej spastyce, jeśli siostra 
nie będzie ćwiczyć, jej ciało 
dosłownie się „zwinie”.

Karolinie można też po-
móc, przekazując 1 proc. 
podatku na jej konto w 
Dolnośląskiej Fundacji 
Rozwoju Ochrony Zdrowia: 
KRS 0000030135 lub prze-
lewając dowolną kwotę na 
konto: BANK PEKAO S.A. 
O/WROCŁAW 45 1240 1994 
1111 0000 2495 6839 z dopi-
skiem na cele ochrony zdro-
wia „Werbel”.

(dsp)

W ZIELONEJ GÓRZE

Jeden kierunek!
Uwaga kierowcy! Od 29 marca 
zmieni się organizacja ruchu na 
ul. Kilińskiego.  Będzie można 
jechać tylko w jednym kierunku 
(patrz mapka obok). 

– Mieszkańcy mieli pro-
blem z parkowaniem, a 
ruch jest tu spory, głównie 
przez auta dojeżdżające 
do szkoły i bloków KTBS. 
Jeden kierunek sprawi, 
że będzie można uzyskać 
więcej miejsc postojowych, 
poprawi się też bezpieczeń-
stwo kierujących i pieszych 
– tłumaczy Paweł Urbański, 
dyrektor miejskiego Depar-
tamentu Inwestycji i Zarzą-
dzania Drogami. (kg)

MOŻESZ POMÓC
Chcesz wesprzeć finansowo  
pogorzelców z pl. Pocztowego? 
Wpłać datek na konto Stowarzy-
szenia „Warto Jest Pomagać”  
w mBanku, numer konta: 25 1140 
1850 0000 2096 6400 1029. 
Z dopiskiem na przelewie: dla 
pogorzelców z pl. Pocztowego.

Nie skręcimy z ul. Jaskółczej w Kilińskiego. To będzie już ulica 
jednokierunkowa. Samochody będą mogły jechać jedynie od 
liceum przy Kilińskiego w kierunku Jaskółczej. Również kie-
rowcy wyjeżdżający z bocznych uliczek (Sowia, Pawia) nie 
będą mieli wyboru – muszą skręcić w prawo. Ruch jednokie-
runkowy obowiązuje również na fragmencie ul. Piastowskiej 
od skrzyżowania z Ptasią.
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NAJLEPIEJ! (BEZ KOLEJEK)
Pobierz wniosek bez załączników:
>>>  W publicznej placówce oświatowej, do której chodzi Twoje dziecko 

(żłobek, przedszkole, podstawówka, gimnazjum)
Termin: od 16 marca do 29 kwietnia, w godz. 8.00-15.00.
OPCJONALNIE (RYZYKO KOLEJEK)
Pobierz wniosek, bez załączników, w urzędzie miasta:
>>> Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13
Terminy:
- od 16 do 31 marca w, w godz. 8.00-18.00, parter przy portierni,
-  od 1 kwietnia do 1 lipca, w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku  

do piątku w godz. 8.00-15.00, parter przy portierni,
-  od 4 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsługi Interesanta WŚR,  

I piętro, nowy budynek.
>>>  Biuro Obsługi Interesanta, informacja ogólna, ul. Podgórna 22
Termin: od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-15.00
>>> Biuro Organizacyjne, parter, ul. Dąbrowskiego 41
Termin: od 16 marca do 31 maja, w godz. 8.00-15.00

NAJLEPIEJ! (BEZ KOLEJEK)
Złóż wniosek bez załączników:
>>>  W publicznej placówce oświatowej, do której chodzi 

twoje dziecko (żłobek, przedszkole, podstawówka,  
gimnazjum)

Termin: od 1 kwietnia do 29 kwietnia, w godz. 8.00-15.00.
OPCJONALNIE (RYZYKO KOLEJEK)
>>>  Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, I piętro, 

stary budynek, pokoje od 1 do 6
Terminy:
-  od 1 kwietnia do 1 lipca, poniedziałki w godz. 8.00-17.00,  

od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,
-  od 4 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze Obsługi 

Interesanta WŚR, I piętro, nowy budynek.

TYLKO!
Pobierz wniosek wraz z załącznikami w urzędzie miasta:
>>> Wydział Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13.
Terminy:
-  od 16 do 31 marca w, w godz. 8.00-18.00, parter  

przy portierni,
-  od 1 kwietnia do 1 lipca, w poniedziałki w godz.  

8.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00, 
parter przy portierni,

-  od 4 lipca, w godzinach pracy urzędu, w Biurze  
Obsługi Interesanta WŚR, I piętro, nowy budynek.

TYLKO!
Złóż wniosek, wraz z kompletem dokumentów, w urzędzie miasta:
>>>  Biuro Obsługi Interesanta, Wydział Świadczeń Rodzinnych, 

ul. Długa 13.
Terminy:
-  od 1 kwietnia do 1 lipca, poniedziałki w godz. 8.00-17.00,  

od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,
- od 4 lipca, w godzinach pracy urzędu.

A

A

B

B

jeśli starasz się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko 
(czyli nie trzeba ustalać sytuacji dochodowej rodziny)

jeśli starasz się o świadczenie na drugie i kolejne  
dziecko (czyli nie trzeba ustalać sytuacji dochodowej 
rodziny)

jeśli starasz się o świadczenie na  
pierwsze i kolejne dziecko (czyli trzeba 
ustalić sytuację dochodową rodziny)

POBIERZ WNIOSEK (od 16 marca)

ZŁÓŻ WNIOSEK (od 1 kwietnia)

Wnioski, w obu przypadkach, można też pobrać pod adresem: www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne

Jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze. Poradnik krok po kroku. Strony I-IV.

w Zielonej Górze
Wielkimi krokami zbliża się start rządowego programu  
Rodzina 500+. W naszym mieście skorzysta niego ok. 9 tys.  
rodzin. Chcesz uniknąć kolejek? Nie wiesz jak wypełnić  
wniosek? Sprawdź w naszym miniprzewodniku jak szybko  
i prawidłowo załatwić sprawę. 

500+ 
w pigułce
a  Kto może złożyć  

wniosek o świadczenie 
wychowawcze

Matka lub ojciec, opiekun 
prawny dziecka, opiekun 
faktyczny dziecka (tj. oso-
ba faktycznie opiekująca 
się dzieckiem, która wy-
stąpiła do sądu opiekuń-
czego o przysposobienie 
dziecka) wspólnie za-
mieszkujący z dzieckiem i 
utrzymujący dziecko.

Przykład. Rodzina, w 
której małżonkowie mają 
swoje dzieci z poprzed-
nich związków i jedno 
wspólne, będzie składała 
dwa wnioski, gdzie w 
jednym z wniosków któ-
ryś z rodziców wpisze ich 
wspólne dziecko. Skład 
rodziny na obu wnioskach 
będzie taki sam. Zawsze 
wniosek może dotyczyć 
tylko tych dzieci, które 
wspólnie zamieszkują i 
pozostają na utrzymaniu 
wnioskodawcy. Zgodnie z 
przepisami ustawy osoba, 
która nie jest rodzicem 
dziecka nie może na nie 
złożyć wniosku.
a  Rodzina (str. 4 wniosku)
Wniosek składają rodzice: 
pozostający w związkach 
małżeńskich, pozostający 
w nieformalnych związ-
kach, samotnie wychowu-
jący dzieci, w przypadku 
rodziców rozwiedzionych 
wniosek składa ten rodzic, 
który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem, 
które z nim zamieszkuje 
i pozostaje na jego utrzy-
maniu.
a Pierwsze dziecko
To jedyne lub najstarsze 
dziecko w rodzinie spo-
śród dzieci w wieku do 
ukończenia 18. roku życia. 
W przypadku dzieci uro-
dzonych tego samego dnia, 
miesiąca i roku, będących 
najstarszymi dziećmi 
w rodzinie w wieku do 
ukończenia 18. roku życia, 
pierwsze dziecko oznacza 
jedno z tych dzieci wska-
zane przez osobę ubiegają-
cą się o świadczenie.

Przykład. Rodzice i dwoje 
dzieci, jedno dziecko ma 
19 lat, drugie 15. Dziecko, 
które ma 15 lat, jest jedy-
nym dzieckiem w rodzinie 
poniżej 18. roku. życia. 
Rodzina otrzyma świad-
czenie, gdy spełni ustawo-
we kryterium dochodowe.
a  Drugie dziecko i kolejne
Drugie, to kolejne, 
młodsze od najstarsze-
go dziecka w rodzinie 
spośród dzieci, które nie 
ukończyły 18. roku życia. 
Bez względu na dochód 
osiągany przez członków 
rodziny - 500 zł miesięcz-
nie przysługuje na drugie i 
kolejne dziecko, do ukoń-
czenia przez nie 18 lat.

Ciąg dalszy str. 5

jeśli starasz się o świadczenie na  pierwsze i kolejne  
dziecko (czyli trzeba ustalić sytuację dochodową rodziny)
- jeśli samotnie wychowujesz dziecko
- jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka
- jeśli jesteś cudzoziemcem
-  jeśli jesteś rodzicem adopcyjnym lub osobą, która wystąpiła 

o przysposobienie dziecka
- jeśli członek Twojej rodziny lub Ty sam przebywasz za granicą
-  jeśli obecnie pobierasz zasiłki rodzinne i świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego
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w Sulechowie, Czerwieńsku,  
Świdnicy, Zaborze

500+ w pigułce
(c.d. ze str. 4)
a Kryterium dochodowe
500 zł miesięcznie otrzymają ro-
dzice na „pierwsze dziecko”, gdy 
dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 800 zł (netto) lub 1.200 
zł (netto) - gdy w rodzinie jest nie-
pełnosprawne dziecko, tj. dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności (do 16. roku 
życia) albo orzeczeniem o umiar-
kowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Badanie wysokości dochodu wy-
maga złożenia dodatkowych za-
łączników do wniosku.
a  Jak technicznie wypełnić  

wniosek
Wniosek należy wypełnić czytel-
nie. Wszystkie pola w tabelach mu-
szą być wypełnione z wyjątkami 
wskazanymi na wniosku. Należy 
zaznaczyć odpowiednie kwadraty, 
wskazujące na różne fakty i dane 
dotyczące dochodów czy informa-
cji o członkach rodziny. Nr PESEL 
członków rodziny należy wpisać 
prawidłowo, w wymaganych po-
lach. Wniosek należy PODPISAĆ. 
Na końcu wniosku wyraźnie wpi-
sać cyfry składające się na nr konta 
bankowego, na które będą przele-
wane świadczenia.
Wniosek nieprawidłowo wypełnio-
ny bez wymaganych dokumentów, 
będzie musiał być uzupełniony po 
pisemnym wezwaniu przez organ.
a Jeśli nie osobiście, to...
Wniosek można też złożyć przez 
internet:
-  poprzez banki krajowe świadczą-

ce usługi drogą elektroniczną, 
spełniającego wymogi określone 
przez ministra właściwego do 
spraw rodziny,

-  za pomocą Platformy Informacyj-
no-Usługowej CSIZS Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej: www.empatia.mrpips.gov.pl,

-  przez ePUAP, czyli Elektroniczną 
Platformę Usług Administracji 
Publicznej,

-  za pomocą udostępnionej przez 
ZUS Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE).

Infolinia w woj. lubuskim:  
95 711 55 00
Strona rządowa programu:  
www.mpips.gov.pl 
zakładka Rodzina 500+
Strona programu w Zielonej Górze: 
www.zielona-gora.pl  
kliknąć baner 500+

SULECHÓW
Programem 500+ w 

gminie zajmuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej.
a Druki wniosków, od 20 
marca, są dostępne w sie-
dzibie ośrodka – ul. Jana 
Pawła II 52, I piętro, pok. 
nr 9 - dział świadczeń 
rodzinnych.
a Wnioski o przyznanie 
świadczenia wycho-
wawczego na okres od 
1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r. można 
składać w siedzibie OSP 
od 1 kwietnia.
a Od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2016 r. dział 
świadczeń rodzinnych 
OPS pracuje w godzinach: 
poniedziałek od 7.00 do 
16.00, pozostałe dni od 
7.00 do 15.00.
a Informacji o świad-
czeniu wychowawczym 
udzielają pracownicy 
działu świadczeń rodzin-
nych OPS: tel. 68 478 22 
50, 68 478 22 49, 68 478 
22 48.
a Więcej informacji pod 
adresem: www.sulechow.
pl/pl/program-rodzi-
na-500.

CZERWIEŃSK
Programem 500+ w 

gminie zajmuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej.
a Wniosek można pobrać 
w siedzibie ośrodka, ul. 
M. Rozwens 4 oraz w 
sekretariacie szkoły lub 
przedszkola na terenie 
gminy Czerwieńsk.
a Od 1 kwietnia, wypeł-
nione wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia 
wychowawczego należy 
składać w OPS w Czer-
wieńsku: w poniedziałek 
w godz. 8.15-15.45, od 
wtorku do piątku w godz. 
7.15-14.45.

a Jakich dokumentów, 
oprócz samego wniosku, 
możemy potrzebować? 
Lista poniżej.

- Zaświadczenie o do-
chodach z urzędu skar-
bowego (pod warunkiem 
ubiegania się o świad-
czenie także na pierwsze 
dziecko).

- W przypadku dziecka 
adoptowanego niezbędny 
będzie wyrok sądu ro-
dzinnego potwierdzający 
przysposobienie dziecka 
lub prowadzenie postę-
powania.

- Oświadczenie o 
wielkości gospodarstwa 
rolnego (w przypadku 
rolników).

- Oświadczenia o uzy-
skaniu dochodu (w przy-
padku osób prowadzą-
cych działalność gospo-
darczą rozliczających się 
na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym).

- Inne dokumenty 
wskazane we wniosku, 
które mają istotny wpływ 
na przyznanie świadcze-
nia wychowawczego.

Uwaga! Osoby, które 
pobierają świadczenia 
rodzinne na dzieci, skła-
dają jedynie wniosek, 
nie muszą po raz kolejny 
kompletować dokumen-
tów, ponieważ znajdują 
się one w aktach spraw 
w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Czerwieńsku.

ŚWIDNICA
Programem 500+ w 

gminie zajmuje się Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej ul. Długa 25.
a Wnioski są dostępne 
w siedzibie GOPS oraz 
na stronie internetowej 
urzędu gminy w Świdni-
cy: bip.swidnica.zgora.pl.
a W celu uzyskania 
świadczeń należy złożyć 
wypełniony wniosek 
o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowaw-
czego wraz z niezbędnymi 
dokumentami. Wnioski 
można składać osobiście 
w GOPS a także elektro-
nicznie (patrz ramka).
a Ważne! Wszystkie 
wnioski będą przyjmo-
wane od 1 kwietnia 2016 
r. Nie wcześniej! Wnioski 
złożone przed terminem 
nie zostaną rozpatrzone.

ZABÓR
Programem 500+ w 

gminie zajmuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Zaborze.
a Wnioski można pobrać 
w OPS, pokój nr 15, bu-
dynek urzędu gminy, ul. 
Lipowa 15. Druki są też 
dostępne od 15 marca, u 
sołtysów wsi.
a Na wszelkie pytania do-
tyczące programu 500+ 
odpowie pracownik OPS 
osobiście lub telefonicz-
nie pod numerem 68 321 
83 05.

a Na stronie www.gmi-
nazabor.pl funkcjonuje 
zakładka Rodzina 500+, 
tam znajdziemy niezbęd-
ne informacje i formularz 
wniosku o ustalenie pra-
wa do świadczenia wy-
chowawczego oraz druki 
oświadczeń dla członków 
rodziny prowadzących 
działalność gospodarczą, 
prowadzących gospodar-
stwo rolne oraz dotyczące 
dochodów osiągniętych 
w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na 
który ustalane jest prawo 
do świadczenia.
a OPS będzie przyjmo-
wał wnioski od 1 kwietnia 
2016 r. (bb, tp, dsp)

Terminy  
dla wszystkich
a Jeśli złożymy wniosek 
w terminie trzech mie-
sięcy dnia wejścia od 
w życie  ustawy, tj.  
od 1 kwietnia  do 1 lipca 
2016 r. (włącznie), to 
świadczenia wychowaw-
cze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrów-
naniem, począwszy od 
dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli od 1 kwiet-
nia 2016 r.
a Natomiast w przypad-
ku złożenia wniosku od 
2 lipca 2016 r., prawo do 
świadczenia zostanie 
przyznane i wypłacone 
począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wnio-
sek z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami.
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PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020.

Tu możemy stworz yć deptak bis 
To będzie największe wyzwanie inwestycyjne programu rewitalizacji. Jak otworzyć dla ludzi cały kwartał miasta do tej pory zabudowany 
barakami, komórkami, garażami i magazynami? Trzeba wiele zburzyć i sporo zbudować. Mowa o pl. Teatralnym.

Nie słyszeliście o nim? 
Nic dziwnego, bo jeszcze 
go nie ma. Jest tylko w gło-
wach planistów, architek-
tów i… marzycieli. Jednak 
w ciągu kilku lat plany mają 
przeistoczyć się w rzeczy-
wistość. 

Chodzi o teren w samym 
o sercu śródmieścia. Teren, 
o którym mało kto pamię-
ta, bo… w pewnym sensie 
leży na uboczu. Mowa o ok. 
czterech hektarach tere-
nu ograniczonego ulicami: 
Niepodległości, Kupiecką, 
pl. Matejki i Dr. Pieniężne-
go. 

Nie kojarzycie? Nic dziw-
nego. Nie było najmniejsze-
go powodu, by w to miejsce 
się zapuszczać. I nawet nie 
ma za bardzo sposobu, jak 
się tam dostać.

- Teraz to się zmieni. 
Chcemy to miejsce otwo-
rzyć dla ludzi. Połączyć cią-
gami pieszymi z deptakiem 
i pl. Matejki – zapowiada 
Małgorzata Maśko-Horyza, 
kierowniczka biura plano-
wania przestrzennego w 
magistracie. To ona pilotuje 
programy związane z rewi-
talizacją miasta. A możli-
wości są olbrzymie. Jest to 
możliwe dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej, w ra-
mach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. To 
program, który obejmuje 
największe miasta w Polsce, 
wraz z otaczającymi je gmi-
nami. 

– Dzięki Zintegrowanym 
Inwestycjom Terytorialnym 
mamy pieniądze na rewita-
lizację. To jest ok. 50 mln 
zł. Do tego dołożymy ok. 
10 mln zł wkładu własnego, 
czyli w najbliższych latach 
na ten cel wydamy ok. 60 
mln zł – tłumaczy wicepre-
zydent Krzysztof Kaliszuk. 
– Dzięki temu chcemy zre-
alizować m.in. kilka dużych 
przedsięwzięć. Nikt inny 
poza miastem nie jest w 
stanie tego zrobić. Chodzi 
o odnowę Doliny Gęśnika, 
Park Tysiąclecia, plac Te-
atralny, plac koło filharmo-
nii, Winne Wzgórze wokół 
Palmiarni. Jako miejsce re-
zerwowe traktujemy Park 
Poetów.

Wiceprezydent Kaliszuk 
zakłada, że na każdy z tych 
projektów będzie można 
wydać przeciętnie ok. 6-7 
mln zł. – Za to można spo-
ro zrobić. Popatrzcie na 

Wagmostaw. To teraz pięk-
ne miejsce. Ta inwestycja 
kosztowała 3 mln zł. Widać, 
że można wiele zmienić 
– wyliczał wiceprezydent 
podczas spotkań z miesz-
kańcami.  - To mieszkańcy 
powinni zadecydować o 
wyglądzie tych miejsc. My 
te pomysły opracujemy, 
policzymy koszty i będzie 
można przyjąć konkretne 
rozwiązania.

- Czekamy na państwa 
głosy, uwagi i sugestie. 
Wszystkie je opracujemy 
i zapiszemy w naszym ra-
porcie – zachęca Mariusz 
Kwiatkowski z Fundacji 
Partycypacja, która na zle-
cenie miasta prowadzi ba-
dania dotyczące oczekiwań 
zielonogórzan. Potrwają 
one do 29 marca.

- Powróćmy do tego pomysłu. Warto nadać mu nową formę  – mówili społecznicy podczas 
konsultacji nt. rewitalizacji. Chodzi o wielki mural na pl. Matejki przedstawiający panoramę 
Zielonej Góry. Na kamieniczkach wokół placu namalował ją zielonogórski artysta Ryszard 
Kiełb. Wtedy wywołał olbrzymią dyskusję. Czy to pasuje do zabytkowych kamieniczek?
Okazało się, że pasuje. Problem w tym, że dzieło Kiełba już wyblakło a kamieniczki wyma-
gają odnowy. Wniosek: trzeba stworzyć nową panoramę. Fot. Bronisław Bugiel

11 mln zł
Tyle ma kosztować  

budowa sceny letniej  
i zaplecza teatru

Kwartał pomiędzy al. Niepodległości, Kupiecką, pl. Matejki i Dr Pieniężnego, to ok. czterech hektarów terenu do ponownego zagospodarowania Fot. Krzysztof Grabowski
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Tu możemy stworz yć deptak bis 

29 lutego rozpoczęły się konsulta-
cje społeczne projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta 
Zielona Góra. Potrwają do 29 
marca. Swoje uwagi do projektu 
będzie można zgłosić za pomocą 
formularza konsultacyjnego 
(ankiety) w formie papierowej i 
elektronicznej. Ankietę wystarczy 
przesłać na adres: Urząd Miasta 
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 
65-424 Zielona Góra lub na adres: 
gpr@um.zielona-gora.pl. Będzie 
można też wypełnić aktywną an-
kietę na stronie www.zielona-gora.
pl w zakładce „Rewitalizacja” lub 
bezpośrednio na stanowiskach 5 i 6 
w Biurze Obsługi Interesanta  
w urzędzie miasta.

KONSULTACJE

- Powróćmy do tego pomysłu. Warto nadać mu nową formę  – mówili społecznicy podczas 
konsultacji nt. rewitalizacji. Chodzi o wielki mural na pl. Matejki przedstawiający panoramę 
Zielonej Góry. Na kamieniczkach wokół placu namalował ją zielonogórski artysta Ryszard 
Kiełb. Wtedy wywołał olbrzymią dyskusję. Czy to pasuje do zabytkowych kamieniczek?
Okazało się, że pasuje. Problem w tym, że dzieło Kiełba już wyblakło a kamieniczki wyma-
gają odnowy. Wniosek: trzeba stworzyć nową panoramę. Fot. Bronisław Bugiel

Kwartał pomiędzy al. Niepodległości, Kupiecką, pl. Matejki i Dr Pieniężnego, to ok. czterech hektarów terenu do ponownego zagospodarowania Fot. Krzysztof Grabowski

Powstanie plac Teatralny ze sceną 
- Jak przyszedłem tutaj do pracy, to marzyło mi się, żeby ten teren, za teatrem, uporządkować i zamienić w letnią 
scenę. Teraz te plany powoli stają się rzeczywistością – mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru.

- O rany! Tu dom w ruinie, 
bez dachu, tam magazyn za 
siatką, jakieś garaże, przy-
budówki, komórki… To 
wszystko wasze?

Robert Czechowski, dy-
rektor Lubuskiego Teatru: 
- Tak, to wszystko nasze. 
Cały teren należy to teatru. 
Nie wygląda to ładnie. Co 
gorsze, w umiejscowionych 
tutaj magazynach przecho-
wujemy część dekoracji. Za 
siatką, ale pod dachem. W 
takich warunkach np. ele-
menty drewniane po dwóch 
latach nie nadają się do ni-
czego. To bardzo utrudnia 
pracę teatru. I kosztuje. 
My pieniędzy nie mamy za 
dużo.

- Jednak je macie, skoro 
chcecie to miejsce przebu-
dować?

Alicja Chojnacka, kie-
rownik działu administra-
cji w teatrze: - Od kilku lat 
przygotowujemy koncepcję  
rozbudowy teatru. Na jego 
tyłach powstaną magazy-
ny, garderoby i scena letnia. 
Będzie to kosztować 11,2 
mln zł. 

R. Cz.: - Inwestycja ma 
być sfinansowana z regio-
nalnego programu ope-
racyjnego. Wkład własny 
gwarantuje marszałek i 
miasto. Całość ma być po-
łączona z rewitalizacją ca-
łego kwartału. To naprawdę 
świetne miejsce. 

- Co chcecie zrobić? 
R. Cz.: - Jak przyszedłem 

tutaj do pracy, dziewięć 
lat temu, to zaraz pomy-
ślałem, żeby wykorzystać 
te ruiny na tyłach teatru.  
Myśleliśmy o scenie letniej, 
miejscu dla teatru lalek i 
muzeum lalek. Nawet zdo-
byliśmy jakieś pieniądze 
w ministerstwie. Inwesty-
cję zablokowało miasto. 
Zaczęto mówić o deptaku 
bis, czyli o połączeniu tych 
podwórek z deptakiem. Od-
stąpiliśmy od pomysłu.

- To chyba dobrze się 
stało?

R. Cz.: - Tak. To widać 
z dzisiejszej perspekty-
wy. Teraz możemy zrobić 
o wiele więcej. Zburzymy 

wszystkie te stare, sypiące 
się zabudowania. Te maga-
zyny za siatką. Wszystko zo-
stanie zrównane z ziemią. 
To zrobi miasto. I w tym 
miejscu stanie nowy budy-
nek połączony z teatrem. 
Będziemy mieli nowe ma-
gazyny i nową scenę.

To pierwsze jest dla nas 
bardzo ważne. Powierzch-
niowo niewiele zyskamy, 
ale za to będziemy mieli 
przyzwoite, zamknięte ma-
gazyny, gdzie dekoracje nie 
będą niszczały tak szybko. 

- Zielonogórzan zapewne 
bardziej interesuje scena 
letnia.

R. Cz.: - Będzie integralną 
częścią nowego budynku. 
Powstanie mniej więcej na 
wysokości dawnego bu-
dynku szpitala i placu, na 
którym jest ogródek piwny. 
Początkowo miała być obró-
cona w stronę al. Niepodle-
głości. Zrezygnowaliśmy z 
tego rozwiązania. Obecny 
plan zakłada, że widownia 
będzie skierowana w stronę 
pl. Matejki.

- Skąd ta zmiana?
R. Cz.: - Przy takim usy-

tuowaniu sceny będzie 
można zbudować większą 
widownię, bo jest na to 
miejsce. W dodatku obszar 
ten jest tak ukształtowany, 
że niewiele trzeba robić, by 
stworzyć naturalny amfite-
atr. Po prostu, teren podno-
si się lekko w kierunku pl. 
Matejki. To bardzo wygod-
ne. 

- To będzie duży obiekt?
R. Cz.: - Nie. Scena bę-

dzie miała ponad 100 mkw. 
powierzchni. To wystar-
czy. Myślę, że będziemy 
tam głównie organizować 
przedstawienia dla naj-
młodszej widowni. To bę-
dzie też świetne miejsce 
na inne przedstawienia i 
koncerty organizowane 
latem dla tych zielonogó-
rzan, którzy nie wyjechali 
na wakacje i spędzają je w 
mieście. Jestem przekona-
ny, że to miejsce będzie tęt-
nić życiem. Zakładamy, że 
widownia będzie miała ok. 
500 miejsc siedzących. 

- Dobrze. Zburzycie nale-
żące do was zabudowania 
i postawicie scenę letnią. 
Jednak za waszymi budyn-
kami stoją kolejne baraki 
i zabudowania poprzemy-
słowe. 

R. Cz.: - Dlatego rozbudo-
wa teatru musi być robiona 
równolegle z rewitalizacją 

planowaną przez miasto. 
Wzajemnie się wspoma-
gamy. Pozostałe grunty są 
własnością miasta. I miasto 
wyburzy zbędną zabudowę. 
Wtedy zyskamy wiele prze-
strzeni. Powstanie prawdzi-
wy plac Teatralny. Oczy-
wiście, żeby dobrze funk-
cjonował, żeby przyciągał 

ludzi, musi być otwarty. 
Czyli musi być dobrze sko-
munikowany z deptakiem i 
okolicznymi ulicami. Jeżeli 
bez problemu będzie moż-
na tędy przejść z pl. Ma-
tejki na al. Niepodległości, 
to pojawi się więcej ludzi. 
Jeżeli w nowych domach, 
bo takie powstaną, na par-
terach będą kawiarnie, to 
przechodnie będą mieli po 
co tu przyjść. Powstanie 
ładny zakątek miasta. Sko-
rzystają mieszkańcy. Teatr 
też skorzysta. 

- Mówili państwo, że sce-
na letnia i magazyny będą 
połączone z teatrem. Stwo-
rzą jedną całość. To już nie 
będzie tutaj przejazdu?

A. Ch.: - Będzie przejazd. 
Budynki połączy korytarz 
na wysokości pierwsze-
go piętra. Pod nim będzie 
przejazd. Jest tak zaplano-
wany, że zmieści się pod 
nim wóz strażacki. Inwesty-
cja nie utrudni życia miesz-
kańcom.

- Załóżmy, że jest pozy-
tywna decyzja o dofinanso-
waniu. Kiedy startujecie z 
budową?

A. Ch.: - Plan jest taki, że 
w tym roku powinniśmy 
skompletować wszystkie 
dokumenty, stworzyć plan 
funkcjonalno-użytkowy. 
Wtedy w przyszłym roku 
moglibyśmy rozpocząć in-
westycję. Zakładamy, że bę-
dzie ona prowadzona meto-
dą zaprojektuj i wybuduj. 

- Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski

- W tym miejscu stanie za kilka lat letnia scena teatru – zapew-
nia Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru

Fot. Krzysztof Grabowski
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Na tyły teatru przez bramę Thonkes
Dzisiaj, żeby dostać się na tyły teatru, idąc od strony ratusza, trzeba obejść teatr i latem przedrzeć się przez letni ogródek piwny, przy al. Nie-
podległości. 100 lat temu było to o wiele prostsze. Na podwórko można było wejść przez bramę z ul. Kupieckiej. Teraz jest ona zakratowana.

- Czyżniewski! Jak można 
było 100 lat temu dostać się 
na tyły teatru, skoro wtedy 
jeszcze go nie było? – moja 
żona czasami zadaje bardzo 
niewygodne pytania. Tym 
razem zwolniła mnie z my-
cia patelni. Dostałem nowe 
zadanie – mycie wszystkich 
okien. Prawie ręce mi się do 
cna zdarły od tego szorowa-
nia.

Rzeczywiście, 100 lat 
temu teatru jeszcze nie 
było. Pierwsza premiera 
odbyła się tutaj w 1931 r. 
Jednak podwórko istniało o 
wiele, wiele wcześniej… Ile 
wcześniej? Musimy to zba-
dać.

Dlaczego to takie ważne? 
To miejsce niedługo diame-
tralnie się zmieni. W ramach 
rewitalizacji, w kwartale po-
między al. Niepodległości, 
ul. Kupiecką, pl. Matejki i 
Pieniężnego powstanie plac 
Teatralny.

– Tutaj kiedyś biegła 
droga obsadzona drzewa-
mi – opowiadał mi Andrzej 
Toczewski, były dyrektor 
muzeum, pokazując na rząd 
drzew na tyłach muzeum.

Idę na rekonesans. Rze-
czywiście, tworzą szpaler. 
Co to za drzewa?

- To trzy dęby i kasztano-
wiec – podpowiada wcho-
dzący na podwórko Leszek 
Kania, obecny dyrektor mu-
zeum. – Mają ze 150 lat. Dro-
ga musiała biec w stronę ul. 
Kupieckiej.

Obydwaj patrzymy na 
niezamieszkałą kamienicę 
po drugiej stronie ulicy. Po-
wstała pod koniec XIX wie-
ku na środku drogi? Tak wy-
gląda, bo za nią, aż do teatru 
też rośnie kilka dorodnych, 
starych drzew.

To jak z tą drogą było? 
Wyobraźcie sobie to miejsce 
210 lat temu. Główna droga 
ze Starego Rynku w kierun-
ku Sulechowa biegnie przez 
pl. Matejki. Nikt nawet nie 
myśli o wytyczeniu al. Nie-
podległości, która w przy-
szłości połączy centrum 

miasta z dworcem kolejo-
wym. Kolej zawita jednak 
do naszego miasta dopiero 
w 1871 r. A my zatrzyma-
my się na ul. Kupieckiej 
25. Jest rok 1803 r. To w 
zasadzie przedmieście. 
Teren należy do rodziny 
Thonke. Wdowa Thon-
ke i jej synowie przed-
stawili właśnie projekt 
budowy okazałej ka-
mienicy. Stoi do dzi-
siaj, zaraz obok Alde-
medu. To zaskakująca 
historia. Patrzymy na 
budynek z elegancką 
elewacją – czy do gło-
wy by nam przyszło, 
że to dawna fabryka 
włókiennicza? Naj-
prawdopodobniej naj-
starsza w mieście. 200 lat 
temu tak duże były fabryki 
w Grünbergu. Trudno w to 
uwierzyć, ale na szczęście 
zachowały się stare plany 
sporządzone dla wdowy 
Thonke.

- Początkowo budynek 
został zaprojektowany 
jako fabryka sukna - mówi 
Zbigniew Bujkiewicz z Ar-
chiwum Państwowego w 
Zielonej Górze, badając pla-

ny. - Na parterze miała 
się mieścić tkalnia, na 
pierwszym piętrze - 

dwie sale przygotowa-
nia wełny, na drugim 
piętrze - sortownia weł-

ny i dwie sale przędzalni 
maszynowych.

W całym dwupiętro-
wym budynku zaplano-

wano jedno pomieszcze-
nie dla majstra kierującego 
produkcją. Nie ma pokoi 

mieszkalnych! Szok!
Nie wiemy, jak długo 

funkcjonowała w nim fa-
bryka. Gdy zrezygnowano 
z produkcji sukna, budy-
nek okazał się być niezłym 
miejscem do… produkcji al-
koholu. To tutaj przez wie-
le lat swoją siedzibę miała 
wytwórnia octu i wina Jo-
hanna Güntera Moschke, 
który równolegle trudnił 
się bednarstwem. Było to 
przedsiębiorstwo średniej 
wielkości. Funkcjonowało 
w XIX wieku.

Jednak bardziej w historii 
zapisali się Thonkesowie. 
Od ich nazwiska nazwano 
ulicę przebiegającą obok 
posesji - Thonkes Thor (Bra-
ma Thonke). Zanim przebi-
to Bahnhofstrasse, tędy bie-
gła ulica na skróty łącząca 
ul. Żeromskiego z okolicami 
przyszłego dworca kolejo-
wego. Jadące wozy przedo-
stawały się na ul. Kupiecką, 
przejeżdżając przez istnieją-
cą do dzisiaj bramę.

I to wzdłuż Thonkes Thor 
posadzono drzewa, które 
obserwowaliśmy z dyrekto-
rem Kanią.

Historia jest niespra-
wiedliwa. Chociaż bramę 
nazwano na cześć wdowy 
Thonke, to dom, przez któ-
ry przechodzi brama, nie 
należał do rodziny. To już 
sąsiednia kamienica, na-
leżąca przez wiele lat do 
rodziny Kulczyńskich. Na 
przełomie XIX i XX wieku 
Theodor Kulczyński prowa-

dził znany w mieście skład 
wina i wytwórnię koniaków. 
T. Kulczyński zmarł w 1905 
r. Nieruchomości jeszcze w 
latach 30. należały do rodzi-
ny.

Ruch na Thonkes Thor 
musiał być niewielki, bo 
beczki z wytwórni stały 
wzdłuż drogi (przynajmniej 
na reklamach). To zrozu-
miałe, że mało kto chciał 
korzystać z tego przejazdu, 
skoro kilkadziesiąt metrów 
obok była wygodniejsza dzi-
siejsza al. Niepodległości.

Dziś, w to miejsce rzad-
ko kto zagląda, bo bramę 
grodzi krata i nie sposób 
swobodnie przejść na drugą 
stronę. Podwórko też zmie-
niło się od czasów Theodo-
ra Kulczyńskiego. Z jednej 
strony, zostały zabudowa-
nia jego wytwórni konia-
ków, ale z drugiej - przebu-
dowa zaplecza teatru zmie-
niła wygląd tego miejsca. W 
najbliższych latach, rewi-
talizacja zmieni to miejsce 
diametralnie.

Tomasz Czyżniewski
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Ul. Kupiecka w latach 20. Drugi dom to kamienica 
wdowy Thonke. Ze zbiorów Lecha Aksiuczyca

Uliczka na tyłach teatru. Przez 100 lat działał tu szpital. Pierwszy budynek po prawej zbu-
rzono. Teraz jest tu ogródek piwny Ze zbiorów prywatnych

Fasada domu wdowy Thonke z 1803 r.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Dzisiaj, trudno rozpoznać 
dawną Thonkes Thor. Swo-
bodny przejazd przez bramę 
jest niemożliwy, bo zagradza-
ją ją kraty. Ulicę zabudowano 
różnymi przybudówkami.

Fot. Krzysztof Grabowski

Droga na tyłach teatru – przedwojenna Thonkes Thor wychodząca na ul. Kupiecką. Po prawej jeszcze nie ma budynku teatru, 
który powstanie w 1931 r. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
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