– Generalnie, jeden kilogram
rzeźby kosztuje około sto złotych. W tym wypadku jednak
cena wyniesie prawie 60 tys.
złotych plus VAT – ujawnia Tadeusz Wojarski, prezes gliwickiej odlewni.
Cukiernicy zarabiają na papieskich kremówkach, producenci
filmowi bogacą się na filmach
o Karolu Wojtyle, a wydawnictwa co chwilę zalewają rynek
biografiami Jana Pawła II. Papieski biznes kręci się od wielu
lat i wydaje się, że jego kulmi-

228 kilometrów
na godzinę...
popisują się szybką i karkoZabrzańscy poliłomną jazdą.
cjanci będą mogli
jeszcze skuteczŁącznie śląska
niej walczyć
policja zakupiła
z piratami
39 nowiutkich
drogowymi.

Tadeusz Wojarski, prezes GZUT, nie narzeka na brak zleceń
nacją będzie majowa beatyfikacja papieża z Wadowic. GZUT
najczęściej wykonuje zlecenia
parafii, okazuje się, że papieskie rzeźby, popiersia i płyty
pamiątkowe to całkiem dochodowy interes.
Zdzisław Sroka, pracujący
w GZUT od 32 lat, dokładnie
nie pamięta ile rzeźb papieża
już odlewał. – Wydaje mi się,
że około piętnaście. Do tego
dochodzą popiersia i tablice –
wylicza.

Kiedyś zapotrzebowanie było
zgoła inne. Zdzisław Sroka
pamięta sztandarowe pomniki
poprzedniego ustroju. Feliks
Dzierżyński, Bolesław Bierut
czy generał Karol Świerczewski
– rzeźby stworzone w minionej epoce teraz zdobią muzea
socrealizmu lub służą szczytnym celom. Pomnik Dzierżyńskiego, odlany w GZUT, został
na przykład wylicytowany za
25 tysięcy złotych podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś stoi przed
jedną z wrocławskich firm.

W GZUT z pewnością nie narzekają na brak zleceń. Najnowsze
dzieło dzieło gliwickiej odlewni
to pomnik Patrioty, wykonywany na zlecenie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce, dla miasta Stalowa
Wola. Monumentalna rzeźba
o wysokości 12 metrów i ciężarze 5 ton, we wrześniu zostanie postawiona na 2 metrowym
cokole.

Trwają prace nad rzeźbą generała Tadeusza
Buka, który zginął w katastrofie smoleńskiej
..... ............................... . .

Stawianie pomników to biznes,
który opłaca się zwłaszcza przy
okazji rocznic, tragedii narodowych lub śmierci wybitnych
osobistości. Nie inaczej jest w
tym roku. W GZUT trwają obecnie prace nad rzeźbą generała
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Warto zaznaczyć, że aż 85
proc. ze środków przeznaczonych na zakup motocykli pochodzi z funduszy Unii
Europejskiej. (mpp)

Jak informuje zabrzańska
Komenda Miejska Policji,
nowe motocykle będą wykorzystywane głównie tam,
gdzie panuje duże natężenie ruchu. Nowe nabytki
będą patrolować Drogę Krajową nr 88 oraz miejsca,
gdzie piraci drogowi często

Michał Pac Pomarnacki

R

maszyn.

Dwa srebrne motocykle
marki Honda CBF 1000A
trafiły w ubiegłym tygodniu
do zabrzańskiej policji. Te
piękne maszyny rozwijają
zawrotną prędkość 228
kilometrów na godzinę i posiadają łączność bezprzewodową.

Tadeusza Buka, który zginął
w katastrofie smoleńskiej prawie rok temu.
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Fot. KMP Zabrze

Polacy pomniki stawiać lubią. Nic więc
dziwnego, że na kilka miesięcy przed
beatyfikacją Jana
Pawła II, praca w Gliwickich Zakładach
Urządzeń Technicznych wre. Najnowszy
pomnik papieża
o wysokości 2,3 m
i wadze 400 kg,
odlany w GZUT,
wykonany został na
zamówienie jednej
z parafii w okolicach
Częstochowy. Nie
będzie to tani zakup.

Fot. KMP Zabrze

Kilogram pomnika
za 100 złotych
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