
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa 

narodowego Piotra Glińskiego 

W dniu 29 października 2015 r. gmina miejska Aleksandrów Kujawski złożyła w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek (nr 06646/16, nr EBOI wniosku: 68107/15) o 

dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich w kwocie 1 miliona 105 tysięcy zł. Wnioskowana 

kwota dotacji stanowi 85% całkowitego przewidywanego kosztu realizacji zadania pn. „Aleksandrów 

Kujawski. Dworzec kolejowy (1860–1979). Remont dachu i więźby dachowej od holu głównego do 

dawnej sali rewizyjnej z przybudówką wraz z odtworzeniem świetlika nad holem głównym”.  

Przewidywane na 2016 r. prace przy budynku dworca kolejowego będą kontynuacją prowadzonych 

od 2010 r. robót budowlanych i konserwatorskich. Do obecnej chwili kompleksowym pracom 

budowlano-konserwatorskim poddany został duży fragment dworca kolejowego, który po adaptacji 

służy jako miejska biblioteka publiczna, natomiast dawna sala restauracyjna stanowi reprezentacyjne 

miejsce, przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych, konferencje, wystawy itp. Głównym 

celem prac było i jest przywrócenie historycznego wystroju wnętrza sali restauracyjnej, utrwalenie i 

zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej, kreacja artystyczna obiektu, podniesienie atrakcyjności 

budynku dworca i doprowadzenie do pełnego jego użytkowania. 

Budynek dworcowy posiada ogromną wartość historyczną. Po zakończonej rewitalizacji najdłuższy 

w Europie budynek dworca pełnić będzie funkcję kulturalno-edukacyjno-informacyjną. Będzie bazą 

dla zachowań w sferze kultury i wychowania. Ma on stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych 

regionu. Będzie celem spotkań i miejscem integracji lokalnej społeczności, będzie służył promocji 

miasta, będzie punktem informacji, miejscem pracy, imprez kulturalnych, wypoczynku, przy 

zachowaniu jego unikatowego XIX-wiecznego klimatu. 

Dzięki wsparciu MKiDN można byłoby w tym roku wyremontować zniszczony i częściowo 

zarwany dach, co w konsekwencji uchroniłoby ozdobione cennymi sztukateriami wnętrza przed dalszą 

destrukcją. W następnych etapach robót można wykonać dalsze prace remontowo-konserwatorskie, a 

w rezultacie oddać budynek dworca kolejowego do pełnego użytkowania. 

Pomimo starań gmina miejska Aleksandrów Kujawski sama nie jest w stanie ponieść wszystkich 

nakładów finansowych. Dotychczasowe dofinansowanie z MKiDN, z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Marszałkowskiego oraz od kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków zostało w 

pełni wykorzystane, jednak ogromne gabaryty zdewastowanego przez PKP budynku dworcowego 

(195 m długości) wymagają dalszych, poważnych nakładów finansowych. Nadmieniam, że PKP nie 

jest właścicielem dworca i nie partycypuje w kosztach prowadzonej rewitalizacji dworca kolejowego. 

Zwracam się do Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wnikliwe 

rozpatrzenie wniosku władz miejskich Aleksandrowa Kujawskiego i uwzględnienie dofinansowania 

powyższego zadania. 

Z wyrazami szacunku 

Józef Łyczak 

 


