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Lubsko, dn. 24.07.2019r.

                                                                                   Szanowny Pan
                                                                                   dr inż. Ignacy Góra
                                                                                   Prezes 
                                                                                   Urzędu Transportu Kolejowego
                                                                                   Aleje Jerozolimskie 134; 02-305 Warszawa
                                                                                    
                                                       
               

                                                          Szanowny Panie Prezesie,

         Chciałbym podzielić się z Panem kilkoma refleksjami i problemami, sprawami jakie napotykają w toku działania 
takie organizacje jak nasza Fundacja Kolejowa „Stacja Lubsko/Sommerfeld”, którą założyłem i szefuje obecnie. 
Fundacja działa już 8 rok ale mamy te same problemy a związane one są z niemożnością przejmowania przez takie 
organizacje jak nasza zbędnego majątku PKP. Przykład to właśnie nasza stacja kolejowa w Lubsku (woj. Lubuskie). 
Masa bocznic, odcinek linii kolejowej nr 275 Wrocław Muchobór-Gubinek i na odcinku od st. Bieniów do Lubska 
(dalej linia rozkradziona) odcinek linii jest wyłączony z sieci kolejowej Polski, niszczeje. Od kilku lat mamy odmowy 
od PKP PLK, Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze odmowy drezynowania na tym odcinku czy też 
organizowania pociągów specjalnych (ostatni taki udało nam się zorganizować w 2013 r. do Wrocławia). PKP PLK ani 
nic z linią (naszym odcinkiem) nie robią, ani nie ma możliwości z niej korzystania bo wciąż otrzymujemy informację, 
że nie można nic puścić nią na tym odcinku, zaś koszty ewentualnych napraw byłyby dla nas niewspółmiernie wysokie.
Jedyna firma jaka jeszcze kilka lat temu korzystała z transportu kolejowego Horex-baza paliw w Lubsku, przestała z 
tego korzystać na rzecz transportu samochodowego. Jako NGOs nie możemy tego odcinka linii przejąć (brak zapisów 
ustawowych, samorządy raczej nie chcą pomóc) a linia ulega dewastacji i niszczeje… W Lubsku jest masa terenów 
pokolejowych a na nich magazyny, budynki, wieże wodne (zabytkowe i wpisane do rejestrów zabytków) ale nic z tym 
nie można bo kolejowe. Kiedy wreszcie takie organizacje jak nasza zyskają prawo przejmowania jak samorządy takich 
obiektów? Mieszkałem wiele lat w Wielkiej Brytanii i tam, jak i w innych krajach zachodnich prawo pozwala na takie 
rzeczy. W Polsce zaś masa pokolejowego dziedzictwa marnuje się i ulega zniszczeniu poprzez brak opiekuna, zadbania 
i ocalenia historii polskich kolei. Po prostu widząc skalę zaniedbania i mienia, które niszczeje codziennie człowieka po 
prostu ponoszą nerwy i że tak ciężko się działa w Polsce na tym polu.  
Są pieniądze krajowe, unijne ale nie możemy nic zrobić. Dlaczego tak dalej jest w Polsce? Aż takim bogatym krajem 
jesteśmy, że stać nas na niszczenie wielu zabytków, obiektów pokolejowych? Sam od wielu lat patrzę jako miłośnik 
kolei z zażenowaniem na kolejne polskie rządy i niemoc zmian w tym kierunku a zabytki niszczeją coraz bardziej, ileż 
to zabytkowych lokomotywowni, parowozowni zniknęło bezpowrotnie? Nie rozumiem postępowania władz w Polsce w
tym względzie i takiego marnotrastwa na kolei i niszczenia wielu rzeczy, cennych i ciekawych. 
Czy Pan jako prezes UTK może to zmienić, wnieść propozycje zmian w prawie (zmiany ustaw)? Niestety, nikt ani 
mnie, ani jako organizacja, nigdy nie zaprosił na spotkania dotyczące ochrony zabytków kolejnictwa organizowane w 
parlamencie, u Państwa w UTK czy w ministerstwie. Powiem z perspektywy tych 8 lat społecznego działania na rzecz 
m.in. zachowania dziedzictwa kolei, promocji kolei, że w Polsce niesłychanie na tym odcinku ciężko działać. Jest 
bardzo dużo barier prawnych, brak wsparcia w resorcie, instytucjach centralnych w tym względzie. Nie ma funduszy 
adresowanych bezpośrednio na ratowanie dziedzictwa kolei, spółki kolejowe mało się w to angażują lub niechętnie. 
Brak specjalnych funduszy na takie działania, nawet specjalnie nie promuje się takich postaw czy osób. Stąd mimo 
coraz większego zainteresowania społeczeństwa koleją brak jest podstaw do działania. Sam pisałem do kilku 
Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami PKP aby przejąc dworce ale nie da się bo brak podstaw prawnych a 
samorządowcy nie chcą pomóc. Więc jak działać? Gdzie gromadzić maszyny, tabor, pamiątki kolejowe? Czy Pan 
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prezes wie że my spotykamy się albo w parku albo na mieście w kawiarni bo też nie mamy gdzie, nie posiadamy lokalu,
biura (z prawdziwego zdarzenia) choć dworzec duży i nieużytkowany w mieście stoi (należy do Gminy Lubsko od 
prawie 10 lat i nic się z nim nie dzieje bo brak pieniędzy na jego remont i pomysłu ze strony gminy, dzięki nam jest w 
rejestrze zabytków)-przejęty za długi PKP od niej a pochodzi z 1845 r i jest najstarszym dworcem kolejowym w 
Lubuskim.
Nasza Gmina Lubsko należy też do miast/gmin wykluczonych komunikacyjnie, kolei nie mamy od 1995r. A kiedy 
będzie? Tego nikt nie wie, niby linia jest ale nic nią nie jeździ, PKP PLK jej nie utrzymują. Zagospodarować na cele 
turystyczne czy społeczne nie można bo organizacje nie mogą tego przejąć, samorząd też nie pomaga od lat. Gmina jest
potężnie zadłużona, obecnie trwa plan naprawczy w gminie. Jak zatem może Pana urząd pomóc nam? 
Najchętniej zaprosiłbym Pana Prezesa do odwiedzenia Lubska, zapoznania się na miejscu ze stanem stacji i obszarem 
pokolejowym. Mogę zorganizować spotkanie z władzami Gminy, z Panem Burmistrzem Lubska jak i Starostą Powiatu 
Żarskiego i może wspólnie podpowie Pan, co można zrobić w tym temacie oraz jak może kolej wrócić do naszego 
miasta? Promowanie współpracy na linii: samorząd-organizacje miłośników kolei/prokolejowe też może być cenne z 
Pana strony i przekonywanie samorządów i samorządowców do takiej współpracy i korzyści dla obu stron też byłyby 
dla wszystkich cenne i pomocne. Nasza stacja kolejowa ma niezwykłą i bogatą historię, często nazywana była i jest 
stacją legendą ze względu właśnie na swoją niezwykłą historię. To tu kursował Orient Express, Balkanzug czy też 
Latający Ślązak. 
Serdecznie zapraszam Pana Prezesa do odwiedzenia jej i nas, porozmawiania o kolei w ratuszu miejskim i jak można 
doprowadzić do powrotu kolei do naszego miasta, czy spotkać się z nami i podyskutować nad problemami organizacji 
miłośników kolei czy prokolejowych, podobne działają niedaleko nas w Żaganiu, Zielonej Górze. 
Taka wizyta z Pana strony podniosłaby rangę i prestiż naszej organizacji ale i podniosłaby sprawy kolei wyżej oraz 
wlała trochę optymizmu w serca mieszkańców, że coś się robi i myśli o kolei w naszym mieście. Chcielibyśmy też 
zaprosić Pana ministra infrastruktury oraz parlamentarzystów z naszego regionu abyśmy wspólnie porozmawiali na 
temat kolei w Lubsku i w jaki sposób możecie Państwo nam pomóc na szczeblu centralnym bo lokalnie czy w regionie 
raczej nie pomożemy sobie, brak funduszy ale i siły sprawczej na PKP PLK i na samorząd województwa (organizatora 
przewozów pasażerskich) stan infrastruktury stacji i linii kolejowej nie jest dobry i to jest bolączka największa. 
Liczę na współpracę z Panem Prezesem i z Pańskim Urzędem oraz na przyjęcie mojego zaproszenia. 
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do osobistego spotkania z Panem w Lubsku. 
Po prostu czasem wydaje nam się wszystkim z takich miast jak Lubsko, że tam w Warszawie nikt o nas nie myśli i 
jesteśmy zupełnie sami z różnymi problemami wykraczającymi poza gminę. I mimo 30 lat przemian tak naprawdę w 
naszym mieście niewiele się zmieniło a jeśli już to na gorzej, kiedyś chociaż było okno na świat, dziś ciężko do nas 
dojechać transportem publicznym bo autobusów mało i wciąż są likwidowane a kolei nie ma od prawie 25 lat. Jak się 
czyta materiały historyczne dot. naszego miasta i jakim było dużym i ważnym węzłem kolejowym to aż się nie chce 
wierzyć, że tak tu było do 1945 r.  Dziś zrujnowana stacja straszy od dekad… Widzą to mieszkańcy, widzą Niemcy 
odwiedzający te strony, turyści którzy się czasem zapuszczają w te strony i nic się nie dzieje…. 
                     Z wyrazami szacunku i uszanowaniem 
            

   

P.S.
Korespondencję proszę kierować na adres naszego Śląskiego Oddziału Fundacji:

ul. Morcinka 3 lok.50,     43-430 Skoczów   tel. 33/4792650, kom. 509 557 880.  lub na email:  office@stacjalubsko.pl  
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