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Majowa ulewa pod zielonogórskim dworcem   

 

 
 

 
 



 
 

          Bo dworzec kolejowy musi tonąć  
Kalina Celińska 2007-05-31 
 
Zielonogórski dworzec PKP po ostatniej ulewie przeżył powódź. W piwnicach woda 
sięgnęła 1,6 m. Teraz pytanie, kto zaradzi, by dworca nie zalewało w przyszłości? Nikt. 
PKP i wodociągi: - Trzeba się przyzwyczaić. 
 
Internauci, którzy na forum "Gazety" dzielili się wrażeniami po ostatniej gigantycznej ulewie, 
nazwali okolice dworca PKP "jeziorem łabędzim". - Na dworcu PKS ugrzęzłem na godzinę. Aż mi 
nerwy puściły i wybiegłem na przystanek MZK. Koło PKP to się tak rozpędziłem, że wpadłem w 
rzekę. Fart, że pani z Żabki dała mi jednorazówkę na telefony - opowiada Daniel.  

Do dziś widać skutki deszczy. Ucierpiały niedawno wstawione okna na fasadzie budynku 
kolejowego. Zerwały się osłony zabezpieczające i trzeba będzie je naprawiać.  

Tymczasem zarządca dworca rozkłada ręce. - Budynek leży w dołku. Spływa tam woda z całej ul. 
Bohaterów Westerplatte i wyżej położonych uliczek. Nie mamy możliwości zapobieżenia takim 
sytuacjom - komentuje Ryszard Pluciński, dyrektor poznańskiego oddziału PKP Dworce Kolejowe, 
które sprawuje nadzór nad zielonogórskim dworcem. Po chwili przyczynę znajduje w naturze. - 
Efekt cieplarniany robi swoje. Pogoda będzie się radykalizować - twierdzi. 

Czy jednak zalewanie dworca to nie wina wadliwej kanalizacji? - pytamy. 
- Ta nigdy nie jest przygotowana na tego typu ulewy. To jednak pierwszy od 10 lat taki przypadek 
- zapewnia Pluciński.  

Pracujący na stacji i strażacy deszczowe łaźnie oceniają inaczej. Według nich tragiczna sytuacja to 
nie wynik pogodowych anomalii. - Nieprawda, że zalewa nas rzadko, kiedy chmury urywa. Po 
każdej burzy w piwnicach jest po kilkadziesiąt centymetrów wody. Szefostwo o tym doskonale wie, 
bo nawet ściany pomalowali wodoodporną farbą. Śmierdzi tu okropnie. My musimy w tych  
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warunkach pracować, a oni uważają, że nic się nie dzieje - opowiada jeden z pracowników. Prosi o 
zachowanie anonimowości. - Wiadomo, że o pracę niełatwo - tłumaczy.  
 
Interwencje straży pożarnej na kolei są na porządku dziennym. Podczas ostatniej akcji udział w 
wypompowaniu wody z piwnic budynku wzięło udział blisko 30 strażaków. Pracowali przez prawie 
pięć godzin. - Ta część miasta jest chyba źle skanalizowana - komentują.  

Co w tej sytuacji zamierza zrobić PKP? Niewiele. - Budynek jest w trakcie remontu, ale kanalizacji 
nie będziemy przebudowywać. Po pierwsze, do nas należy tylko przyłącze. Poza tym uważamy, że 
to i tak nic by nie dało. W piwnicach niczego nie trzymamy. Tak na wszelki wypadek - komentuje 
Pluciński. Zapowiada jedynie, że w przyszłym roku, kiedy zacznie się remont holu, wyprowadzi 
stamtąd toalety.  

PKP nie oszacowało strat po burzliwych opadach. - Nie ma takiej potrzeby - dodaje. 

Bezradnie ręce rozkłada także Beata Jilek, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. - Moim 
zdaniem przy ul. Dworcowej przydałoby się więcej studzienek. Te, które już istnieją, są stale 
przeglądane. Podczas ostatniej ulewy liście i plastikowe reklamówki zatykały studzienki. Nasi 
pracownicy usuwali je, ale tylko do pewnego momentu. Potem już nie dało rady. Takiej ulewy 
żaden kanał by nie wytrzymał. Tak naprawdę kanalizacja jest skonstruowana w taki sposób, że 
może sprawnie odprowadzać deszczówkę przez 30 minut, nie dłużej - tłumaczy.  

Wodociągi również nie planują modernizacji systemu kanalizacyjnego na Dworcowej. - Kanalizację 
buduje się nawet na 80 lat. Ona musi tyle wytrzymać - komentuje prezes Jilek. 

W przyszłym roku ruszy remont wnętrza dworca PKP. Na piętrze znajdą się biura. Na parterze ma 
być hol z miejscami handlowymi pod wynajem. - To ma być modelowy dworzec. Taki, z którego 
będą mogły brać przykład wszystkie miasta tej wielkości - zapowiada Pluciński 

Kalina Celińska Fot. Sebastian Rzepiel / AG 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelowy dworzec zalewają ścieki - komentarz Kaliny Celińskiej   

Kalina Celińska  2007-05-31  
 
Przy każdym większym deszczu studzienki kanalizacyjne pod dworcem wybuchają jak fontanny. A 
pod budynkiem rzeczywiście mamy jezioro. Ostatnio było bardzo duże. I wbrew temu co oficjalnie 
mówi zarządca PKP, nie było to zdarzenie dziesięciolecia.  
 
Po każdej porządnej ulewie piwnice są pełne wody. Mówią o tym strażacy i dworcowi handlowcy, 
pracownicy barów. Zreszta pasażerowie też naoglądali się powodziowych obrazków. 
 
Tymczasem jedynym pomysłem administratora jest zapobiegliwe opróżnianie piwnic i 
przeprowadzka toalet piętro wyżej. Panowie z PKP, wszyscy chcielibyśmy pięknego, "modelowego", 
jak mówicie, dworca. Tylko nie róbmy prowizorki. Zanim pomalujemy hol, dobrze jest zejść do 
piwnicy i stamtąd popatrzeć na świat. Widać wtedy, jak daleko do modelu. 
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