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                                           Szanowna Pani Marszałek,

     Mam zaszczyt Panią poinformować, że nasza Fundacja Kolejowa wspólnie z władzami 
samorządowymi Lubska oraz władzami samorządowymi woj. Lubuskiego została nagrodzona 
prestiżową nagrodą SUPER SAMORZĄD 2020 w ogólnopolskiej akcji Masz Głos przez jej 
organizatora Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy. Z tej okazji w piątek, 20 listopada br. 
wieczorem odbyła się Gala online na której ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji. 
Jak podkreślili organizatorzy, nagroda została nam przyznana za starania o poprawę połączeń 
kolejowych z Lubska do Zielonej Góry (ogólnie za walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, 
kolejowym Lubska). 
   Super Samorząd to nagroda przyznawana przez Fundację Batorego od 2011 roku na zakończenie 
kolejnych edycji akcji Masz Głos. To ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i 
współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Bierze w niej udział 
ponad 700 gmin czyli prawie jedna trzecia wszystkich gmin w Polsce oraz ponad 2600 uczestniczek
i uczestników - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje publiczne jak 
szkoły, biblioteki czy ośrodki kultury itp pod warunkiem, że ich działalność wykracza poza własne 
podwórko.
Do nagrody Super Samorząd są nominowani właśnie uczestnicy akcji Masz Głos.

- Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności 

dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły 

w dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw. Nazwa nagrody nawiązuje do 

samorządu rozumianego jako wspólnota wszystkich mieszkanek i mieszkańców, a nie tylko 

organy lokalnych władz. Przyznając nagrodę chcemy docenić sukcesy uczestników akcji i 

otwartość władz, a także pokazywać, że samorząd to My wszyscy. Chcemy promować dobre 
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praktyki współdziałania organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup z władzami 

samorządowymi - informuje Fundacja Batorego.

Do tej pory przyznano 49 nagród. W tym roku przyznano ich siedem, a jedna z nich po raz 

pierwszy trafiła do Pani Urzędu Marszałkowskiego. Nie słyszałem aby w poprzednich edycjach 

przyznano jakiemuś Urzędowi Marszałkowskiemu tę nagrodę, więc to tym cenniejsze, że Lubuski 

Urząd Marszałkowski jest pierwszym do którego ta nagroda w Polsce trafiła. 

Tak więc można powiedzieć, że Pani decyzja (odnośnie złożenia wniosku do rządowego programu 

Kolej Plus aby zrewitalizować bądź odbudować odcinek linii kolejowej nr 275 Bieniów-Lubsko) 

była nie tylko słuszna ale i przyniosła sukces ogólnopolski. Cieszymy się z tego, z Pani decyzji i 

nagrody, choć z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy z Departamentu Infrastruktury i Komunikacji 

wynikało, że w tym roku nie będą takiej Państwo zgłaszać. Ogromna radość wśród mieszkańców 

Lubska była na wieść o zgłoszeniu długo oczekiwanego remontu tej trasy i powrotu kolei i połączeń

kolejowych, pasażerskich do Lubska. Jeszcze większa będzie, kiedy faktycznie pierwszy pociąg 

wjedzie w peron lubskiej stacji kolejowej. 

       Ogłoszenie przez PKP PLK wyników kwalifikacyjnych złożonych wniosków przez 

województwa (w tym Lubuskiego) do programu Kolej Plus już za tydzień. 

Będziemy szczęśliwi jeśli złożony projekt remontu linii 275 do Lubska dostanie się do 2 etapu i 

dalej. Niemniej jeśli się nie uda w tym roku, prosimy o nas pamiętać za rok, Pani Marszałek. 

Nagroda to też zobowiązanie bo my o kolej będziemy walczyć, jak i o remont całej linii kolejowej 

nr 275 od Wrocławia po Gubinek, tak aby możliwy był przejazd do Guben i połączenia dalej do 

Berlina czy Cottbus tam  i w drugą stronę (do Wrocławia, czy Żagania oraz Żar /po odbudowie 

odcinka linii 282 Jasień-Żary), aby mógł się po tej linii odbywać transport intermodalny (towarowy)

czy pasażerski, wszak to dawna linia magistralna słynnej trasy Berlinki, Marchijsko-Dolnośląskiej 

Kolei (Berlin-Wrocław, jednej z najszybszych i najlepszych w swojej klasie szlaków kolejowych w 

Europie). Wiemy, że są w Polsce firmy prywatnych przewoźników kolejowych, które byłyby tym 

zainteresowane. W Jasieniu też jest zakład skłonny produkować metalowe elementy dla przemysłu 

kolejowego ale problemem jest brak przejezdności szlaku kolejowego (info od Burmistrza Lubska).

Sami również zabiegaliśmy o zainteresowanie tą linią kolejową u najwyższych czynników 

państwowych od Prezydenta RP po Premiera RP i Ministra Infrastruktury. 

Pani Marszałek, choć czasem różnimy się w ocenach czy poglądach na różne sprawy to nie 

szukamy wojny ale chcemy widzieć w Pani sojusznika. Społeczeństwo to My wszyscy tak samo 

samorząd to MY wszyscy. Stąd prosimy  o większe pochylanie się nad sprawami ważnymi dla 

lokalnych społeczności takich jak nasze Lubsko i okolice. W demokracji wymiana poglądów i 



stanowisk, debata oraz szukanie wspólnych rozwiązań to zdrowe podejście. Może czasem jesteśmy 

ostrzy ale jeśli o coś walczymy ważnego to faktycznie jest to ważne i My jako społecznicy widzimy

to, czego czasem urzędnik czy ktoś na stanowisku, urzędzie tego nie widzi. Stąd tak ważna jest 

współpraca samorząd -NGOs. Do czego Panią serdecznie namawiam. Do większego dialogu, 

debaty i spotkań po pandemii. Ogólnie namawiamy do słuchania i większego współdecydowania o 

województwie z organizacjami pozarządowymi. Jak Pani widzi, nasze inicjatywy są wysoko 

oceniane oraz sprawy jakie za ich pośrednictwem chcemy załatwić. Niech ta nagroda przypomina 

Pani o tym i o kolei w Lubsku. To chluba i duma Lubska od ponad 170 lat, tradycja i bogata historia

oraz jeden z cudów woj. Lubuskiego czyli zabytkowy dworzec kolejowy w Lubsku, najstarszy w 

woj. Lubuskim, niestety niszczejący od wielu lat, również staramy się o jego kompleksowy remont, 

na co potrzeba min. 20 milinów złotych. Mamy nadzieję, że będzie Pani nam mogła pomóc w 

sprawie remontu tego zabytku oraz stworzenia w Lubsku na bazie stacji kolejowej atrakcji dla 

turystów i mieszkańców województwa -mamy na nią pomysł (dla wielu w Polsce choć nie tylko, 

uznawanej za stację kultową, legendę-tak była piękna, ogromna i przypominała erę wieku pary, że 

gdyby dziś istniała w takim kształcie jak jeszcze 30 lat temu, przebiłaby Wolsztyn znany na całym 

świecie). Takie perełki są w województwie, tylko kto o tym wie? Społecznicy… 

Pochwalę się Pani Marszałek , że historią stacji w Lubsku zainteresowała się TVP Oddział w 

Gorzowie Wielkopolskim, która będzie na dniach realizowała materiał filmowy o niej jako o 

miejscu ciekawym, zabytkowym i jednej z atrakcji woj. Lubuskiego. 

Zapraszamy Panią do współpracy i prosimy na Szczytach Partnerstwa Odry rozmawiać o linii 

kolejowej nr 275 i wspólnie ze stroną niemiecką poruszać ten temat i możliwości skomunikowania 

tą linią kolejową obu regionów: woj. Lubuskiego (Łużyc i dalej Dolnego Śląska) oraz 

Brandenburgii. Ważny jest zrównoważony rozwój województwa i równomierny bo nierówności jest

za dużo. Apelujemy do Pani o to i o większy wpływ NGOsów na rozwój województwa. Mamy 

inne, świeższe spojrzenie i wiemy jakie są wśród mieszkańców potrzeby oraz wiemy czego chcą. 

Ta prestiżowa nagroda o tym świadczy i rozgłos jaki przyniosła. Piszą o tym największe media 

ogólnopolskie w prasie, internecie, w swoich serwisach.  

    Jeszcze raz gratuluję Pani Marszałek decyzji (bo są dobre jeśli idzie o kolej do Lubska) i liczę na 

długofalową współpracę z Panią Marszałek oraz Zarządem Województwa jak i z Pani podległymi 

pracownikami, departamentami. Mam też nadzieję, na poznanie Pani osobiste i rozmowę. Na 

partnerstwo samorząd-NGOs bo to procentuje i świadczy o prawdziwej demokracji, dialogu.

Jestem otwarty na szeroką współpracę z Panią Marszałek dla dobra mieszkańców woj. Lubuskiego. 



                                                 Z wyrazami szacunku i uszanowaniem 
            

   

P.S. Prosimy o przesyłanie pism na nasz email (w nagłówku pisma), przyspiesza to sprawę i 
upraszcza nam działanie. 

Nagroda przyjdzie do Państwa kurierem zapewne a tak ona wygląda w tym roku:



Ogólnopolskie media piszą o tym:

- https://www.prawo.pl/samorzad/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-akcji-masz-
glos,504639.html
-https://polskatimes.pl/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-nagrody-otrzymalo-siedem-
spolecznosci-lokalnych-mieszkancow-i-wladz-lista-laureatow/ar/c1-15303725
- https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26533944,nagrody-super-samorzad-2020-
rozdane.html
- https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/masz-glos-super-samorzady-2020-
wybrane,232573.html
- https://gazetawroclawska.pl/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-nagrody-otrzymalo-siedem-
spolecznosci-lokalnych-mieszkancow-i-wladz-lista-laureatow/ar/c1-15303725
- https://gazetalubuska.pl/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-nagrody-otrzymalo-siedem-
spolecznosci-lokalnych-mieszkancow-i-wladz-lista-laureatow/ar/c1-15303725

https://gazetalubuska.pl/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-nagrody-otrzymalo-siedem-spolecznosci-lokalnych-mieszkancow-i-wladz-lista-laureatow/ar/c1-15303725
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https://gazetawroclawska.pl/laureaci-nagrody-super-samorzad-2020-nagrody-otrzymalo-siedem-spolecznosci-lokalnych-mieszkancow-i-wladz-lista-laureatow/ar/c1-15303725
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