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Jerzy G. - prezydent 
Zabrza w latach 
2002-2006 jest po-
dejrzany o zabójstwo 
34-letniego prawni-
ka, Lecha F. Nieofi-
cjalnie wiadomo, 
¿e powodem zbrodni 
by³y rozliczenia 
finansowe.

- Zarzuty w tej sprawie przed-
stawiono trzem osobom.  
Dwie z nich zosta³y zatrzyma-
ne, trzecia by³a ju¿ wczeœniej 
aresztowana.  Jednym  z  po-
dejrzanych jest Jerzy G. 
Zosta³ on aresztowany na 3 
miesi¹ce – poinformowa³a 
Marta Zawada-Dybek, rzecz-
niczka katowickiej Prokura-
tury Okrêgowej.  

Wed³ug ustaleñ œledczych,  
Jerzy G. oraz jego dwaj wspól-
nicy torturowali, a nastêpnie 
zabili Lecha F.

Cia³o ofiary, z ranami k³utymi 
na szyi, odciêtym uchem 
oraz skrêpowanymi nogami 
i rêkami, znaleziono w sierp-
niu ubieg³ego roku w lesie w 
Wymys³owie ko³o Bêdzina. 
Policja nie mia³a w¹tpliwoœci 
¿e zosta³ zamordowany. 

O Lechu F. zrobi³o siê g³oœno 
w 2005 roku  za spraw¹ 
relacjonowanych przez me-
dia procesów dotycz¹cych 

po¿yczek dla Jerzego G. 
Najpierw bêd¹cy wówczas 
prezydentem Zabrza Jerzy G. 
oskar¿y³ Lecha F, nota bene 
syna swojej by³ej wspólnicz-
ki, o sfa³szowanie doku-
mentów i próbê wy³udzenia 
pieniêdzy. 
Pozwany twierdzi³, z kolei, ¿e 
to prezydent po¿yczy³ od nie-
go 246 tysiêcy z³otych i nie 
chce ich oddaæ. S¹d oczyœci³ 
Lecha F. z zarzutów i nakaza³ 
prezydentowi zwrot d³ugu. Po 
tym wyroku Lech F. wniós³ 
sprawê o sk³adanie przez Je-
rzego G. fa³szywych zeznañ a 
s¹d przyzna³ mu racjê.  
Okaza³o siê te¿, ¿e prezydent 
nie wpisywa³ do oœwiadczeñ 
maj¹tkowych informacji o za- 
ci¹ganych po¿yczkach. 

Jerzy G. by³ prezydentem z 
Zabrza w latach 2002-2006 
z ramienia SLD.

(nd)

Ofiara przed œmierci¹ by³a torturowana

Były prezydent 
podejrzany 
o zabójstwo

Postêp prac przy rozbudowie 
stadionu rozsta³ zahamowany 
ze wzglêdu na dwa protesty, 
jakie z³o¿ono w sprawie tej in-
westycji. Mieszkañcy obawiaj¹ 
siê, ¿e prace przy budowie 
stadionu z u¿yciem ciê¿kiego 
sprzêtu mog¹ uszkodziæ sieæ 
wodno-kanalizacyjn¹ i zniszczyæ 
infrastrukturê drogow¹. Prote-
stami musi zaj¹æ siê marsza³ek, 
który zadecyduje czy s¹ one za-
sadne czy nie. 
PóŸniej sprawa mo¿e jeszcze 
trafiæ do s¹du. 

Tak wiêc, wiadomo ju¿, ¿e 
za³o¿ony harmonogram na 
pewno nie zostanie dotrzyma-
ny. Nie ma ¿adnych szans na 
rozpoczêcie prac w listopadzie. 

Ma³o tego, nie mo¿na nawet 
przewiedzieæ kiedy bêdzie to 
mo¿liwe. 
Dodatkowo, zarówno Urz¹d 
Miasta jak i projektant – firma 
Bremer AG nie szczêdz¹ so-
bie cierpkich s³ów. Ci pierwsi 
wskazuj¹ na brak profesjo-
nalizmu niemieckiej firmy, ta 
rewan¿uje siê informacjami, ¿e 
to magistrat z niewiadomych 
powodów sprawê przeci¹ga.  

Ca³¹ sytuacj¹ wokó³ „nowe-
go stadionu” zaniepokojeni 
s¹ kibice Piasta. Twierdz¹, ¿e 
nie chc¹ ju¿ s³uchaæ obietnic 
i domagaj¹ siê konkretów.  
Na 17 grudnia zapowiedzieli 
pikietê przed Urzêdem Miasta 
w Gliwicach.

Tylko my 
chcemy
zbudować 
ten stadion
Rozmowa z Piotrem 
Wieczorkiem, zastêpc¹ 
Prezydenta Miasta.

- Czy mo¿emy mówiæ o 
konflikcie na linii Urz¹d 
Miasta – firma Bremer 
AG? Przedstawiciele 
niemieckiej firmy nie 
ukrywaj¹, ¿e wspó³praca 

z magistratem Ÿle siê 
uk³ada...

- Ja podtrzymujê wszystko co 
powiedzia³em o firmie Bremer 
AG. Projekt przez ni¹ przygoto-
wany jest dalece niedoskona³y. 
Dysponujemy dokumentem, 
który zawiera kilkadziesi¹t 
zastrze¿eñ dotycz¹cych strony 
technicznej tego projektu. Pro-
blem jest, i jest on powa¿ny. 
Myœlê, ¿e teraz Bremer AG 
zupe³nie inaczej podejdzie do 
sprawy projektowania i lada 
moment poprawi projekt tak, 
¿e nie bêdziemy mieli uwag.  

Komplikuje siê sprawa budowy stadionu 
dla Piasta Gliwice przy ul. Okrzei. Inwestor czyli 
miasto, nie mo¿e dogadaæ siê z wykonawc¹ pro-
jektu - niemieck¹ firm¹ Bremer AG. Inwestycjê 
oprotestowali równie¿ mieszkañcy. Na 17 grudnia 
protest pod magistratem zapowiedzieli też kibice. 


