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GLIWICE. Lew Œpi¹cy, który zagin¹³

w latach 60. wróci do Gliwic.
Decyzja w tej sprawie ju¿ zapad³a.

Powrót lwa
Odlew powsta³ pod koniec XIX wieku. RzeŸb¹
stoj¹c¹ na placu Królewskiej
Odlewni ¯eliwa zainteresowa³
siê król Prus Fryderyk Wilhelm
IV, który odwiedzi³ w 1846
roku s³awn¹ w ca³ej Europie
manufakturê.
Œpi¹cy Lew tak mu siê spodoba³, ¿e zakupi³ go wraz z postumentem i kaza³ umieœciæ
na cmentarzu wojskowym przy
ul. Na Piasku. Od jego imienia
znajduj¹c¹ siê w pobli¿u nekropolii, nieistniej¹c¹ ju¿ dziœ ulicê
nazwano Loewenstrasse. Kiedy
konieczna sta³a siê rozbudowa
dworca kolejowego, Lew Œpi¹cy
trafi³ wraz z ekshumowanymi
szcz¹tkami ¿o³nierzy pruskich do
Parku Chopina. Sta³ tam przez
prawie 55 lat.
Jak mo¿emy przeczytaæ na stronie internetowej Gliwickich Metamorfoz - Rok 1945 przyniós³
nowy etap w dziejach pomnika
Lwa Œpi¹cego. Prowadzona akcja odniemczania pomników
spowodowa³a najpierw usuniêcie
niemieckich napisów z coko³u,
a potem w ogóle usuniêcie
pomnika z terenu Parku Chopina. Okaza³o siê, ¿e pos¹g
lwa z³o¿ono na terenie dzia³ek
roboczych Zarz¹du Zieleni
Miejskiej w Gliwicach
na przed³u¿eniu ul.
Wybrze¿a
Wojska
Polskiego.
W po³owie lat 60-tych
pomnik znikn¹³ w
niewyjaœnionych
okolicznoœciach
i œlad po nim
zagin¹³.
Jak
mog³o do tego
dojœæ?

Trzeba pamiêtaæ, ¿e rzeŸba
mia³a 4 metry d³ugoœci i wa¿y³a
oko³o 500 kg.

W poszukiwania Lwa zaanga- ¿owa³ siê Edward
Plaza, gliwiczanin z krwi i
koœci oraz pasjonat historii miasta. Przeszukiwa³
archiwa, próbowa³ dotrzeæ
do osób, które mog³y
mieæ jakieœ informacje na
ten temat.
Odnalaz³ nawet rodzinê dyrektora Zarz¹du Zieleni Miejskiej,
gdzie ostatnio widziano rzeŸbê.
Niestety, dyrektor ju¿ nie ¿yje,
a jego córka by³a w latach 60
zbyt ma³a, by coœ pamiêtaæ. O
przywrócenie rzeŸby Gliwicom,
Edward Plaza zwróci³ siê wiêc do
w³adz miasta i urzêdników.

Jak zapewnia
Marek Jarzêbowski,
rzecznik magistratu,

z du¿ym prawdopodobieñstwem
Lew Œpi¹cy
stanie w Gliwicach jeszcze
w tym roku.
- Powtarza³em ju¿ wielokrotnie,
¿e to element historii miasta i
chcemy go w odpowiednim momencie Gliwicom przywróciæ.
Pan Plaza bardzo siê w to
zaanga¿owa³
i nale¿y
mu

siê za to du¿y szacunek.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nie
jest to jedyna i najwa¿niejsza
rzecz w mieœcie. W tej chwili
mogê powiedzieæ, ¿e decyzja ju¿
zapad³a i Lew Œpi¹cy ponownie
pojawi siê na postumencie.
Nieoficjalnie wiadomo, ¿e gliwicki GZUT, który niedawno wykona³
Lwa Œpi¹cego dla Bytomia, niejako „przy okazji” zrobi³ dodatkowy
odlew, licz¹c na zainteresowanie Gliwic. Czy gliwicki magistrat
skorzysta z tej mo¿liwoœci?
- Je¿eli cena bêdzie godziwa
to mo¿emy rozmawiaæ – mówi
Jarzêbowski. Nie chcemy powtórki z Ch³opca z ³abêdziem, który
ubezpieczany by³ od 19 tysiêcy
- bo na tyle wyceni³ go GZUT, a
jak przysz³o do zakupu to cena
poszybowa³a na 38 tysiêcy
z³otych. Ostatecznie stanê³o na
24 tysi¹cach.
Proszê pamiêtaæ, ¿e to nie jest
tak, ¿e pod wp³ywem opinii
publicznej miasto kupi coœ za
ka¿d¹ cenê. Podobnie mo¿e byæ
z Lwem.

Agenci CBA podczas przeprowadzonej na gliwickiej starówce akcji zatrzymania nieuczciwego lekarza. Fot. CBA

Gliwiccy lekarze w rekach CBA
GLIWICE. Centralne
Biuro Antykorupcyjne
zatrzyma³o
w poniedzia³ek
dwóch lekarzy, w tym
bieg³ego s¹dowego.
Mê¿czyŸni w zamian
za ³apówki zapewniali
przestêpcom
bezkarnoœæ.

Krzysztof M. i bieg³y s¹dowy

Stanis³aw K. w zamian za
³apówki preparowali dokumentacjê medyczn¹ dla przestêpców. Przestêpcy p³acili
obu zatrzymanym za fikcyjne
zaœwiadczenia
lekarskie,
które pozwala³y unikaæ kary
wiêzienia.
Lekarze wytwarzali historiê
choroby nawet na kilka lat
wstecz, preparowali te¿ wyniki
badañ laboratoryjnych, które
by³y uwiarygodniane pobytem

osób maj¹cych problemy z
prawem, na oddzia³ach szpitalnych.
Obaj zatrzymani us³yszeli zarzuty przyjmowania ³apówek
i poœwiadczania nieprawdy w
zamian za korzyœci maj¹tkowe.
CBA na poczet przysz³ych ewentualnych kar zabezpieczy³o
100.000 z³otych.
S¹d wobec obu zatrzymanych
zastosowa³ tymczasowy areszt
na 3 miesi¹ce. TB/CBA/MF

Niezwykle istotn¹ spraw¹ jest
równie¿ miejsce, gdzie pomnik
mia³by stan¹æ. Pierwotna lokalizacja w Parku Chopina, choæ
historycznie uzasadniona, nie
jest brana pod uwagê. Obecnie
w bezpoœrednim s¹siedztwie
miejsca, gdzie sta³ pomnik Lwa
Œpi¹cego znajduje siê obelisk
d³uta prof. Nitzcha, a nieco dalej przed Palmiarni¹ czuwaj¹ ju¿
dwa lwy.

Kolejny alarm bombowy
w gliwickim s¹dzie

Byæ mo¿e dobr¹ lokalizacj¹ by³by
odnowiony skwer Doncaster,
gdzie lew zyska³by nale¿yt¹ i
godn¹ oprawê. Z ca³¹ pewnoœci¹
musi to byæ centrum miasta – deklaruje
Jarzêbowski.

Po otrzymaniu informacji, ¿e w
budynku znajduje siê ³adunek
wybuchowy, pracownicy s¹du
po raz kolejny musieli opuœciæ
swoje miejsce pracy. Ewaku-

GLIWICE. W ubieg³y czwartek znowu og³oszono alarm bombowy w S¹dzie
Okrêgowym przy ulicy Koœciuszki. To drugi
taki alarm w przeci¹gu czterech dni!
owano oko³o 300 osób, pobliski teren musia³o opuœciæ ponad 60 samochodów. Ka¿da
tego typu akcja to wydatek
rzêdu kilku tysiêcy z³otych.
Fot. Radosław Hawryś

RzeŸba autorstwa Teodora Kalidego jeszcze w latach 60.
zdobi³a gliwicki Park Chopina.
Potem œlad po nim
zagin¹³. Teraz pojawi³a
siê realna szansa na to,
by Lew Œpi¹cy do³¹czy³
do Lwa Czuwaj¹cego i
sta³ siê równie¿ jednym
z symboli miasta.

W stan pogotowia postawiona
zosta³a policja, stra¿ po¿arna
i inne s³u¿by ratunkowe. Po
trwaj¹cym kilka godzin przeszukiwaniu budynku, alarm
odwo³ano. Jak zapewnia Marek
S³omski, rzecznik gliwickiej
policji, sprawca zamieszania
na pewno zostanie odnaleziony
i ukarany, to kwestia czasu.
Pozostaje tylko pytanie, dlaczego komuœ bardzo zale¿a³o, aby
przerwaæ pracê s¹du po raz kolejny?
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