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Nie da siê ukryæ, ¿e dla ko-
lei w naszym kraju najlep-
sze czasy ju¿ dawno minê³y. 
O dawnej œwietnoœci 
przypominaj¹ pozarastane 
bocznice, rozleg³e tereny, 
z których z³omiarze zd¹¿yli 
zdemontowaæ tory do ostat-
niego kawa³ka metalu i 
popadaj¹ce w ruinê budyn-
ki, w których pe³ni³y s³u¿bê 
dziesi¹tki, jeœli nie setki 
kolejarzy. 

Szlaki kolejowe sta³y siê 
niemal¿e ziemi¹ 
niczyj¹, na której 
œcieraj¹ siê co jakiœ 
czas funkcjonariu-
sze Stra¿y Ochrony 
Kolei z „poszukiwa-
czami skarbów” w 
postaci miedziane-
go drutu czy innych 
daj¹cych siê spieniê¿yæ 
dóbr. 

Przeciêtny u¿ytkownik ko-
lei tego jednak¿e nie wi-
dzi. Upadek tak potê¿nej 
kiedyœ instytucji jest jednak 
dostrzegalny za ka¿dym 
razem, gdy przyjdzie mu 
skorzystaæ z tego œrodka 
komunikacji. Ka¿d¹ prze-
cie¿ podró¿ zaczyna siê i 
koñczy na dworcu.

Oceniaj¹c kole-
je pañstwowe 
po wygl¹dzie 
dworców, 
mo¿na dojœæ 

do wniosku, 
¿e przewóz 
towarów i pa- 
sa¿erów jest 
ostatni¹ rzecz¹ 
jak¹ zajmuje 
siê ta instytu-
cja.
O wiele wa¿niejsza za to 
jest sprzeda¿ chiñskich 
zegarków, kaset, ksi¹¿ek, 

naprawa i sprzeda¿ 
sprzêtu komputerowe-
go. Kluczow¹ kwesti¹ 
jest równie¿ zapew-
nienie odpowiedniej 
iloœci powierzchni dla 
banerów reklamowych 
- zarówno wewn¹trz 
jak i na zewn¹trz bu-

dynków dworcowych. Trans-
port znajduje siê na szarym 
koñcu zainteresowañ kolei. 
Ach nie, ostatnie miejsce 
zajmuje przecie¿ utrzyma-
nie czystoœci!  

Psychologowie twierdz¹, 
¿e przy poznawaniu kogoœ 
(ale równie¿ i czegoœ) 
najwa¿niejsze jest pierwsze 
wra¿enie. Mieszkañcy Gli-
wic z racji czêstego kontak-
tu z dworcem uodpornili siê 
na bodŸce, jakie funduje 
przebywanie w tym miejscu 
i w jego bezpoœrednich oko-
licach. Gorzej jest z przy-
jezdnymi z krajów, w któ-
rych koleje nie sprzedaj¹ 

g³oœników basowych i elek-
tronicznych akcesoriów.  
Na szczêœcie – g³ównie dla 
siebie - goœcie stamt¹d 
korzystaj¹ najczêœciej z in-
nych œrodków komunikacji. 

Kwestiê zapuszczonych 
dworców kolejowych pró-
buje siê u nas rozwi¹zaæ 
przerzucaj¹c problem na 
kogoœ innego. Zrobiono 
tak w Krakowie, gdzie 
po³¹czono dworzec z galeri¹ 
handlow¹. Podobne plany 
tworzy siê w odniesieniu do 
dworca g³ównego w Katowi-
cach. Tam równie¿ autorzy 
pomys³u licz¹, ¿e nowy in-
westor przy okazji budowy 
centrum handlowego, zrobi 
„coœ” z zaroœniêtym bru-
dem a kiedyœ nowoczesnym 
dworcem. Chocia¿ ciekawe, 
czy i jeœli tak, to jaki pomys³ 
na gliwicki dworzec ma jego 
w³aœciciel?

Mówi siê, ¿e dworzec po-
winien byæ wizytówk¹ mia-
sta. Mo¿e i powinien, ale 
co zrobiæ, jeœli na prze-
szkodzie stoj¹ kwestie 
w³asnoœciowe? 
Czy to jest jednak dosta-
tecznym wyt³umaczeniem 
obecnego stanu rzeczy?      
I czy to naprawdê powin-
no obchodziæ przeciêtnego 
mieszkañca miasta? 
Tak, rzeczywiœcie dworzec 
jest wizytówk¹, ale jak¹œ 
tak¹ ub³ocon¹, wytart¹ i z 
postrzêpionymi brzegami.
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filologia         angielski jêzyk biznesu,  rosyjski jêzyk biznesu
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zaprasza na

studia licencjackie i podyplomowe

Gliwice, ul.Bojkowska 37, tel. 032 461 21 32 -35

Gliwicka Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci

www.gwsp.gliwice.pl

Honorowy obywatel Gliwic poda- 
rowa³ swoje rzeŸby przysz³ym 
wzornikom. Dzie³a znanego 
rzeŸbiarza Krzysztofa Nitscha  
trafi³y do Gliwickiej Wy¿szej  
Szko³y Przedsiêbiorczoœci. 

Artysta, który sam jest dydak-
tykiem -  profesorem Akademii 
Sztuk Piêknych  w Krakowie  
podarowa³ swe prace uczelni 
g³ównie z myœl¹ o studentach 
wzornictwa. 

Wœród sprezentowanych rzeŸb 
znalaz³y siê gipsowe odlewy 
relifów – jeden pochodz¹cy z 
okresu staro¿ytnej Mezopota-

mii – przestawiaj¹cy wojownika, 
drugi renesansowy - Madonny z 
Dzieci¹tkiem wykonany w stylu 
reliefu malarskiego,   a tak¿e 
dwie kopie g³ów wawelskich wy-
konane w drewnie.  Dary bêd¹ 
nie tylko cennymi eksponatami 
zdobi¹cymi mury uczelni, ale 
przede wszystkim  maj¹ s³u¿yæ 
celom dydaktycznym. 
W³adze GWSP dbaj¹ o stwo-
rzenie artystycznego  klimatu  
nie tylko poprzez eksponowa-
nie dzie³  znanych i uznanych 
artystów, ale tak¿e promocjê 
m³odych talentów, dlatego w 
murach uczelni wystawiane s¹ 
tak¿e najlepsze prace studen-

Profesor Nitsch obdarował Szkołę
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tów wzornictwa.  
(Biuro Prasowe GWSP)

ZABRZE. Jaka 
przysz³oœæ czeka Towa-
rzystwa Budownictwa 
Spo³ecznego? Nad 
tym zastanawiali siê 
w Zabrzu uczestnicy 
specjalnej, dwudniowej 
konferencji dotycz¹cej 
przysz³oœci budownic-
twa czynszowego. 

Od 1995 roku, kiedy to zrodzi³a 
siê idea TBS-ów, w systemie 
tym zbudowano ponad 80 
tysiêcy mieszkañ. Grunty pod 
tê niezwykle popularn¹ formê 
budownictwa przekazywa³y gmi-
ny, natomiast sama inwestycja 
finansowana by³a ze œrodków 
pochodz¹cych z Krajowego Fun-
duszu Mieszkaniowego.
W kwietniu rz¹d podj¹³ jednak 
decyzjê o likwidacji tego fun-
duszu. Uczestnicy konferencji 
zwracali uwagê na fakt, ¿e nie 
wskazano ¿adnej propozycji 
ani nie powo³ano instytucji, 

która mia³aby wspieraæ budow-
nictwo na wynajem dla osób o 
œrednich dochodach. 

W tej chwili nie 
wiadomo wiêc 
w jaki sposób 
maj¹ byæ finanso-
wane inwestycje 
mieszkaniowe 
prowadzone przez 
TBS-y.

- Towarzystwa Budownictwa 
Spo³ecznego znajduj¹ siê obec-
nie w trudnej sytuacji a ich 
przysz³oœæ jest niejasna. Wzbu-
dza to znaczny niepokój wœród 
miast i gmin oraz w³aœcicieli ju¿ 
dzia³aj¹cych TBS – deklarowali 
uczestnicy konferencji.

Tymczasem zapotrzebowanie 
na lokale w systemie TBS-ów 

wci¹¿ roœnie. Tylko w Zabrzu 
na takie w³aœnie mieszkania 
czeka 2000 rodzin. Wobec nie-
jasnej sytuacji, na razie wstrzy-
mano przyjmowanie kolejnych 
wniosków. 

- W Zabrzu, od niedawna 
mamy uporz¹dkowan¹ politykê 
mieszkaniow¹. Podobnie jak 
inne miasta, chcemy wspieraæ 
powstawanie nowych mieszkañ, 
równie¿ w systemie TBS – mówi 
Ma³gorzata Mañka – Szulik, 
prezydent Zabrza.  

Zgodnie z za³o¿eniem, w trak-
cie konferencji jej uczestnicy 
chc¹ m.in. wypracowaæ wspól-
ne stanowisko, które zostanie 
przed³o¿one rz¹dowi w celu 
przygotowania nowego modelu 
funkcjonowania systemu bu-
downictwa czynszowego, tak by 
spe³nia³ on oczekiwania miast i 
gmin, a tak¿e TBS.  

Nina Drzewiecka 

Trudna przyszłość TBS-ów?


