
GLIWICE. 
Ju¿ tylko 
dwa mie- 
si¹ce pozo-
sta³y do za-
koñczenia 
prac zwi¹za- 
nych z modernizacj¹ 
terenu wokó³ 
Radiostacji Gliwickiej. 
Odnawiaj¹c okolicê 
modrzewiowej wie¿y, 
miasto przygotowuje 
siê do obchodów 70. 
rocznicy wybuchu 
II wojny œwiatowej. 

Prace wokó³ 
radiostacji
Teren wokó³ radiostacji to od 
pewnego czasu plac budowy. Na 
uporz¹dkowanym ju¿ terenie (zli-
kwidowano m.in. kompleks ogród-
ków dzia³kowych przylegaj¹cych 
do wie¿y) prace id¹ pe³n¹ par¹ 
- zmiany bêd¹ du¿e, a czasu 
pozosta³o niewiele. 

- Do tej pory na obiekcie wyko-
nano makroniwelacjê terenu, 
fundamenty pod fontanny i pod 
ogrodzenie szklane przy wie¿y, 
kanalizacjê deszczow¹ oraz 
przy³¹cze wodoci¹gowe. Obecnie 
trwaj¹ prace przy uk³adaniu kabli 
pod oœwietlenie terenu i wie¿y 
oraz budowany jest fundament 
pod ogrodzenie stalowe ca³ego 
terenu – informuje Iwona Koko-
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ok³adzina coko³u przy ogrodzeniu 
szklanym i roboty murarskie przy 
ogrodzeniu zewnêtrznym – doda-
je Iwona Kokowicz.

Radiostacja pe³na 
œwiat³a

Gliwicka prowokacja

Okolice radiostacji maj¹ staæ siê miejscem idealnym do odpoczynku, spotkañ i spacerów. Przewidziano aleje space-
rowe, które doprowadz¹ zwiedzaj¹cych a¿ do masztu radiostacji. Du¿¹ atrakcj¹ bêd¹ dwie symetryczne fontanny ze 
stabiln¹ tafl¹ wody.

Wokół wie¿y powstanie wysokie na 2,5 metra szklane ogrodzenie. Zarówno maszt jak i ca³y teren radiostacji oœwietlaæ 
bêdzie sztuczne œwiat³o kilkunastu tysiêcy bia³ych diod. System oœwietlenia ma siê opieraæ na technologii LED. Wpro-
wadzone zostaną równie¿ elementy ma³ej architektury m.in. ³awki, donice z drzewami i siedziska wokó³ a tak¿e pergole 
z pn¹czami. 
Place i alejki spacerowe bêd¹ wykonane z p³yt i kostek granitowych. Po dwóch stronach g³ównej alei umieszczone będą 
dwa du¿e place zielone w formie regularnych rabat z roœlinnoœci¹ nisk¹. Wzd³u¿ alejek zaplanowano nasadzenie kompo-
zycji z ró¿nych roœlin iglastych i liœciastych. Ca³y teren zyska nowe stalowe ogrodzenie z czterema bramami zamykanymi 
automatycznie i dwoma furtkami. Na noc teren bêdzie zamykany. Koszt prac wyniesie 7,3 mln zł. Całość sfinansowana 
zostanie z budżetu miejskiego. Zakończenie prac zaplanowano na 31 lipca.

Nowe oblicze radiostacji

wicz, rzecznik prasowy Miejskie-
go Zarz¹du Us³ug Komunalnych, 
instytucji która podjê³a siê za-
dania zagospodarowania tego 
terenu.

Przez lata zaniedbywana, ob- 
roœniêta chaszczami gliwicka ra-
diostacja ma byæ teraz prawdziw¹ 
wizytówk¹ miasta. I choæ miejsce 
to nosi w sobie mroczn¹ historiê 
jest jednym z najbardziej znanych 
symboli Gliwic. Poza tym ponad 
110- metrowa wie¿a to unika-
towy zabytek techniki na skalê 
europejsk¹. 

„Dzieñ Œwiat³a 
dla Pokoju”
Wœród wielu polskich miast 
przygotowuj¹cych siê do ob-
chodów 70. rocznicy wybuchu 
II wojny œwiatowej s¹ równie¿ 
Gliwice. Wieczorem 30 sierpnia 
na terenie radiostacji odbêdzie 
siê plenerowe widowisko arty-
styczne, którego punktem kul-
minacyjnym bêdzie wykonanie 

kompozycji Wojciecha Kilara 
„Missa Pro Pace” (,,Msza dla 
pokoju”). Dla podkreœlenia rangi 
uroczystoœci, projekt przewiduje 
polsko-niemieck¹ obsadê soli-
stów. Uroczystoœci przebiegaæ 
bêd¹ pod has³em „Dzieñ Œwiat³a 
dla Pokoju”. „30 sierpnia 2009 
r. - pod wie¿¹ Radiostacji Gli-
wickiej chcemy zorganizowaæ 
uroczystoœæ nios¹c¹ przes³anie 
pokoju i pojednania. Oczywistym 
jest, ¿e upamiêtnianie hitlerow-
skiej prowokacji by³oby nieporo-
zumieniem. Jednak nawi¹zanie 
do tego faktu, który pos³u¿y³ 
Hitlerowi za propagandowy atut 
potwierdzaj¹cy agresywne plany 
Rzeczpospolitej w stosunku do III 
Rzeszy i mia³ byæ usprawiedliwie-
niem napaœci na Polskê, sk³ania 
do refleksji. Teraz to miejsce 
ma byæ symbolem pokoju i po-
jednania - miejscem œwiat³a. 
Ostrze¿eniem przed wszelkie-
go rodzaju totalitaryzmami. Ma 
mówiæ: pamiêtajmy co siê tu 
wydarzy³o, chciejmy wyci¹gaæ 
wnioski i patrzeæ w przysz³oœæ, 
tak aby budowaæ w pokoju wspól-
ny europejski dom” – informuj¹ 
urzêdnicy koordynuj¹cy projekt.
 
Miasto liczy, ¿e „Dzieñ Œwiat³a 
dla Pokoju” bêdzie du¿ym wy-
darzeniem kulturalnym. Jeœli 
wszystko posz³oby po myœli 
magistratu, w uroczystoœciach 
wziêliby udzia³ w³odarze miast 
partnerskich, przede wszystkim 
Botropp i Dessau. Miasto chce 
zaprosiæ na to wydarzenie tak¿e 
ambasadora Niemiec i premiera 
Donalda Tuska.

Tym razem to ju¿ koniec za-
mieszania wokó³ gliwickiego 
oœrodka. 
Na swojej stronie WORD Ka-
towice oficjalnie informuje, 
¿e „Oœrodek w Gliwicach za-
wiesza funkcjonowanie i prze-
nosi swoj¹ dzia³alnoœæ do 
Rybnika”. Od 20 lipca 2009 
r. egzaminy przeprowadzane 
bêd¹ ju¿ w nowym oœrodku 
przy ul. Podmiejskiej.  

Do 30 czerwca na terminy 
egzaminów w Rybniku mo¿na 
jeszcze zapisywaæ siê w od-
dziale w Gliwicach, przy ul. 

£abêdzkiej. Od 1 lipca 
dokumenty przyj-
mowane bêd¹ ju¿ 
w Rybniku. Tam rów-
nie¿ ustalane bêd¹ terminy 
egzaminów.

Wybudowany za prawie 9 mln 
z³otych oœrodek w Rybniku 
jest najnowoczeœniejszym 
tego typu obiektem w Pol-
sce. Posiada klimatyzowane 
sale egzaminacyjne i du¿y 
plac manewrowy. Dziêki temu 
bez problemu mo¿na tam 
przeprowadzaæ egzaminy dla 
motocyklistów i kierowców 
samochodów ciê¿arowych – z 
czym w Gliwicach by³o sporo 
k³opotów. 

Na ostateczn¹ decyzjê 
Zarz¹du Województwa 
Œl¹skiego w sprawie gliwic-
kiej filii wp³yw mia³y g³ównie 
wzglêdy finansowe. Dyrekcja 
WORD-u argumentowa³a, ¿e 
spoœród wszystkich oddzia³ów 
gliwicki by³ najdro¿szy w 
utrzymaniu, a obiekt przy ul. 
£abêdzkiej ze wzglêdu na 
stan techniczny wymaga³ ka-
pitalnego remontu. Poza tym, 
dyrekcja WORD na budowê 
nowych oœrodków w Rybniku  
i Tychach zaci¹gnê³a kredyty, 
które sp³acaæ bêdzie jeszcze 

31 sierpnia przebrani za cywilów niemieccy ¿o³nierze za-
atakowali gliwick¹ radiostacjê. Napastnicy sterroryzowali 
przebywaj¹c¹ tam niemieck¹ za³ogê i nadali po polsku komu-
nikat: „Uwaga! Tu Gliwice. Rozg³oœnia znajduje siê w rêkach 
polskich...”. 
Jako dowód „napadu Polaków” porzucili pod budynkiem cia³o 
zamordowanego wczeœniej powstañca œl¹skiego Franciszka 
Honioka. Prowokacja da³a III Rzeszy oficjalny powód do wy-
powiedzenia wojny.

- Na najbli¿szy czas planowana 
jest natomiast budowa alejek 
i placów oraz monta¿ instalacji 
do nawadniania terenu. Wyko-
nana zostanie równie¿ kamienna 

przez dwa lata. Nie by³aby 
wiêc w stanie udŸwign¹æ fi-
nansowo kosztów wynajmu 
innego obiektu w Gliwicach. 

Kandydaci na kie-
rowców egzamin 
mog¹ zdawaæ 
w dowolnym 
oœrodku. Ci, z Gli-
wic i Zabrza, teraz 
prawdopodobnie 
bêd¹ wybieraæ By-
tom lub Rybnik.

Jak ocenia Wojciech 
Miko³ajec, zastêpca dyrektora 
Wojewódzkiego Oœrodka Ru-
chu Drogowego w Katowicach, 
zamiana gliwickiego oœrodka 
na ten w Rybniku nie powinna 
wp³yn¹æ na czas oczekiwania 
na egzamin. Teraz wynosi on 
œrednio ponad dwa miesi¹ce. 
W przypadku du¿ej liczby kan-
dydatów w danym oœrodku, 
zwiêkszona zostanie liczba 
egzaminatorów.

W Gliwicach list protestacyjny 
w sprawie likwidacji gliwickie-
go oœrodka egzaminacyjnego 
podpisa³o kilka tysiêcy osób 
oraz kilkudziesiêciu w³aœcicieli 
szkó³ jazdy. Interweniowa³ rów-
nie¿ prezydent Frankiewicz. 

Nina Drzewiecka

Na egzamin 
do Rybnika

GLIWICE. Nie bêdzie oœrodka egzami-
nacyjnego dla kierowców w Gliwicach.
Zarz¹d Województwa Œl¹skiego, który 
pocz¹tkowo nie zgodzi³ siê na likwidacjê 
filii w Gliwicach, po przeanalizowaniu 
odwo³ania WORD-u, uzna³ jego argumen-
ty w tej sprawie.


