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                                           Szanowny Panie Prezydencie,

     Chciałbym serdecznie w imieniu swoim ale i Burmistrza Lubska p. Janusza Dudojcia oraz 
mieszkańców Gminy Lubsko (woj. Lubuskie) zaprosić Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
do odwiedzenia naszego miasta i Gminy. Chcielibyśmy spotkać się z Panem w lubskim ratuszu i 
porozmawiać o problemach naszej gminy.
Lubsko to gmina w woj. Lubuskim w powiecie Żarskim z bardzo bogatą historią ale i 
wykluczeniem społecznym i gospodarczym. Historycznie leżymy na Dolnych Łużycach.
Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, czy Pan sobie może wyobrazić, że do 
naszego miasta nie dojeżdża żaden pociąg?  Jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie od dziesięcioleci.
Ciężko nam tam żyć, jak i mieszkać. Gmina jest potężnie zadłużona.  Trwa proces naprawczy. 
Dawniej nasze miasto i okolice słynęły z kolei, mamy tradycje kolejowe sięgające 1846 r. i jedną z 
najstarszych linii kolejowych w Polsce łączącą dawniej Wrocław z Berlinem, która była kiedyś 
dumą bo już przed wojną jeździły tędy pociągi z szybkością dochodzącą do 130 km/h a 
dopuszczalna prędkość wynosiła 160 km/h, była to magistrala kolejowa, dwutorowa (dziś 
marginalna linia kolejowa nr 275 (Wrocław Muchobór-Gubinek/Guben) na odcinku Bieniów-
Lubsko wyłączona a na odcinku Lubsko-Gubinek-Guben(Niemcy)-rozebrana) . Dziś nie mamy nic. 
Dworzec kolejowy jeden z najbardziej zniszczonych w Polsce choć to zabytek, najstarszy w woj. 
Lubuskim, brak środków od lat  na jego remont. Niszczeje dalej. 
W gminie nie ma fabryk, przemysłu. Gmina wyludnia się. Nikt w Warszawie nie widzi nas i 
naszych problemów. W tej sprawie (kolei) pisałem do Ministra Infrastruktury. Odwiedził nas także 
na nasze zaproszenie wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego p. Radosław Pacewicz. 
Kolei nie mamy od 1994 r. wegetujemy, nawet do Zielonej Góry jest problem dostać się. A w 
czasach poprzedniego systemu nasza stacja była węzłem kolejowym a przed wojną ważnym 
węzłem kolejowym z połączeniami bezpośrednimi do Wrocławia, Berlina a nawet Wiednia. a 
miasto najbardziej uprzemysłowionym i najludniejszym w dawnym powiecie Krośnieńskim. W 
przeszłości często odwiedzanym przez królów, niedaleko naszego miasta urodziła się ostatnia 
Królowa Prus i Cesarzowa Niemiec Augusta Wiktoria von Schleswig-Holstein Sonderburg-
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Augustenburg , żona ostatniego Cesarza Niemiec Wilhelma II Hohenzollerna. Przez nasze miasto 
przejeżdżał wiele razy w dawnych czasach Orient Express a także legendarny pociąg „Latający 
Ślązak” rel. Berlin-Bytom. W mieście zatrzymywały się wszystkie pociągi pośpieszne, były 2 
dworce kolejowe, 2 parowozownie. Dziś nie ma nic. Taką mamy historię i przeszłość oraz smutną 
rzeczywistość. Historią naszego małego miasteczka można by obdzielić kilka innych tak jest bogata
i ciekawa niemniej żyje się tu ciężko na peryferiach Państwa Polskiego, zapomniani przez 
wszystkie władze, nie ma tu wielkich inwestycji, nie ma przyszłości, nikt naszej Małej Ojczyźnie 
nie chce pomóc. Nasze problemy wzięły się na skutek likwidacji w czasie przełomu lat 80 i 90 XX 
w. kiedy to zlikwidowano wszystkie fabryki państwowe oraz PGR a potem i kolej. Szalało tu duże 
bezrobocie a przez to szaber poniemieckich pozostawionych na pastwę losu budynków 
pofabrycznych, które poszły na cegłę i złom bo ludzie z czegoś musieli żyć przy bezczynności 
lokalnej władzy oraz braku zainteresowania władz województwa czy kraju. 
Po II wojnie miasto i całe Ziemie Zachodnie zasiedlili osadnicy wojskowi oraz zabużanie choć nie 
tylko. Miasto było nawet powiatem w latach 1954-1975 i lepiej się rozwijało jak obecnie. Mieliśmy
połączenia kolejowe z Żarami, Gubinkiem, Żaganiem, Zieloną Górą, Tuplicami, Łęknicą, Krosnem 
Odrzańskim, Węglińcem a nawet Wrocławiem i Legnicą. Dziś nic nie ma. Ludność gminy z roku na
rok maleje, gmina zadłużona, na wiele rzeczy nie ma. Inwestycji brak i przemysłu. Transportem 
publicznym ciężko dojechać. Była kolej, miasto się rozwijało, nie ma kolei, miasto umiera i 
okolica. Panie Prezydencie, chcielibyśmy mieć kolej jak inne miasta i nie być wykluczonym 
komunikacyjnie oraz nie musieć wyjeżdżać do innych, większych miast: Wrocławia czy Poznania 
aby szukać lepszych perspektyw i szans na lepsze życie. 
W mieście brak obwodnicy, kolei, przemysłu. Jak żyć? O tych sprawach dla Nas wszystkich 
ważnych, chcielibyśmy się z Panem Prezydentem spotkać i porozmawiać. Bo na władze regionu od 
lat nie ma co liczyć. 
Dlatego zapraszamy Pana Prezydenta do odwiedzenia naszego miasta i rozmowy z mieszkańcami 
oraz władzami Gminy oraz z nami o szansach na rozwój i powrót kolei do nas. 
Wiemy, że jest program Kolej plus ale przy tak dużym zadłużeniu i postępowaniu naprawczym 
trudno znaleźć samorządowi pieniądze na ten cel. 
    Wierzymy, że przyjmie Pan nasze zaproszenie oraz dzięki Panu Prezydentowi uda się coś w tych 
kwestiach ruszyć i zmienić na lepiej. 
Sam miałem możliwość spotkania Pana Prezydenta w Skoczowie (na Śląsku Cieszyńskim w 
styczniu 2018 r., gdzie żyję a pochodzę z Lubska i na rzecz którego działam). 
    Sam żyłem ponad 10 lat w Wielkiej Brytanii, w Manchester i wiem jak ważny dla lokalnych 
społeczności jest transport publiczny i kolej, bez tego trudno żyć i się rozwijać.  Chcemy po prostu 
normalności. 
    Liczę na współpracę, zrozumienie i przyjęcie naszego zaproszenia. 
                Z wyrazami szacunku i uszanowaniem 
            

   

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


