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Będziesz nam 
rodzić dzieci
Internetowy flirt zamienił się w horror. Młodą 
legniczankę osaczyli ludzie podający się to za 
rosyjską mafię, to za "wielonarodową, wie-
lokulturową i wielowiarową rodzinę". Żądają, 
by była im posłuszna, dała się zapładniać, 
rodziła dla nich dzieci. Od próśb przeszli do 
gróźb. Już drugi miesiąc Ania drży o siebie i 
o swego synka. Legnicka policja nie potrakto-
wała sprawy poważnie.    >>2



- Chyba wyjadę z Polski z 
dzieckiem, bo nie czuję się tu 
bezpieczna - mówi Ania. Zli-
kwidowała swoje konta w inter-
necie. Od wielu dni prawie nie 
wychodzi z domu. Boi się wyj-
rzeć na balkon, wypuścić syna na 
podwórko, zrobić zakupy w skle-
pie, bo nie wie, czy jej prześla-
dowcy nie czają się gdzieś w po-
bliżu. Kiedy mi o tym opowiada, 
jej głos drży i łamie się: - Nigdy 
nie czułam się tak stłamszona. 
Tak osaczona i bezsilna.

Najbardziej przeraża Anię, 
że nie wie, kto jej to robi. Paru 
nastolatków, których bawi drę-
czenie samotnych kobiet? Gru-
pa fetyszystów podszywających 
się pod zorganizowaną grupę 
przestępczą? Psychopaci? Sekta 
werbująca ofiary przez internet? 
Łowcy narządów do przeszcze-
pów? Rosyjscy gangsterzy han-
dlujący dziećmi lub ściągający 
kobiety do burdeli? Wyobraźnia 
podsuwa także takie tropy.

- Ona ma bardzo poważne 
podstawy, aby się bać o swoje ży-
cie - ocenia radca prawny Woj-
ciech Kasprzyk, pełnomocnik 
kobiety.

Chciałbym byś była ciężar-
na

Zaczęło się banalnie, od 
założenia konta na Fotka.pl. To 
popularny portal wykorzysty-
wany przez tysiące internautów 
i internautek do nawiązywania 
nowych znajomości, flirtowania, 
czatowania. Tam w paździer-
niku Ania została zagadnięta 
przez Cezarego, podającego się 
za promotora modelek, modela, 
trenera personalnego i instruk-
tora samoobrony z Dusseldor-
fu. Sądząc z profilowego zdję-
cia naprawdę mógłby być tym 
wszystkim. Wygląda na nim jak 
połączenie blond niewiniątka z 
maszyną do zabijania: uwodzi-
cielski uśmiech, potężne umię-
śnione ramiona, atletyczna klat-
ka piersiowa ukryta pod błękitną 
koszulką.

Nalegał, by przenieśli kon-
wersację z Fotka.pl na Face-
booka i by Ania przyjęła go do 
grona znajomych. Tak miało być 
wygodniej. Potem w ich interne-
towy flirt wdarły się niepokojące 
wątki. Cezary pisał, że ma dużą 
rodzinę. Na początku nie wie-
działa, czy traktować go poważ-
nie, kiedy dodawał:  "chcialbym 
bys była ze mn kilka razy ciezar-

na". Zbywała go, odpowiadała, 
że to niemożliwe. Ale on jakby 
tego nie zauważał. Obsesyjnie 
nalegał:  "w grudniu byś była 
ciezarna chcialbym zeby to by w 
tym roku". I zaraz do ich kon-
wersacji włączyła się Anastazja. 
Cezary przedstawił ją jako swoją 
macochę,  "profesor ginekologii", 
która  "by powadziła twa kazda 
ciaze".  Oboje namawiali Anię, 
by "dołączyła do ich rodziny", 
bo do niej  "pasuje".    Anastazja 
wyjawiła, że ma już wiele  "wir-
tualnych córek", a legniczanka 
może się stać kolejną. Razem 
tworzą  "wielonarodową, wielo-
kulturową i wielowiarową" "ro-
dzinę".  Objaśniała zasady. Na 
początek Ania miałaby wybrać 
z  "rodziny" "jedna dwie trzy 
max 5 osob"  i być im posłuszna. 
"Zapros mnie na fb (...) a reszte 
ci podam i sama sb wybierzesz 
kogo chcesz sluchac sie"  - prze-
konywała z konta opatrzonego 
wulgarnym zdjęciem ciężarnej 
czterdziestolatki w bikini. Rów-
nocześnie Cezary próbował się 
umówić z Anią  "na seks i zaplo-
dnienie".

Jesteśmy wor w zakonie
Uaktywniła się też reszta  

"rodziny".   Na Facebooku i na 
Fotka.pl kolejni "bracia" Ceza-
rego dzień w dzień zadręczali 
Anię, by zaprosiła ich do grona 
swoich znajomych i by została 
ich dziewczyną. Byli nachalni i 
nieustępliwi. Na miejsce jednego 
zablokowanego przez Anię po-
jawiały się dwa nowe konta. Już 
nie podawali się za  "rodzinę", 
ale za  "wor w zakonie"  - szpicę 
rosyjskiej mafii.   Próbowali na 
Ani   szantażu („zapros mnie na 
fb to pogadam z ludzmi by do cb 
nie pisali”) i gróźb („to beda pi-
sali”, „beda ciebie nachodzić roz-
ni ludzie i po co ci to”, „chcesz 
nie mieć problemow tak pytam 
serio?”). Mężczyźni o groźnym 
wyglądzie sugerowali, że kobieta 
znalazła się w kłopocie i że tylko 
posłuszeństwo może ją uratować 
od problemów („jestem twoja je-
dyna nadzieja będziesz po prostu 
pod moja opieka i wtedy nic ci 
nie grozi”, „chcesz to rozwiazac 
slodziaku ja chcę pomoc”). Osa-
czyli ją. Przerazili.

Napastliwością wyróżnia się 
Fabian. Na Facebooku nazwał 
się Wielkim Tatusiem, choć - 
sądząc po zdjęciu - nie jest wcale 
taki wielki, w porównaniu z in-
nymi mężczyznami nękającymi 
Anię: umięśnionymi, wytatu-
owanymi typami, którym raczej 
schodzi się z drogi.  Fabiana wy-
różnia biała koszula, garnitur i 
muszka.  Wielki Tatuś reklamuje 
się na Facebooku:  "Jestem Pro-
motorem ring girls, shot girls, 
modelek, fotomodelek, cheer-
leaderek, hostess motoryzacyj-
nych, tancerek brzucha i pole 
dance. Zapraszam do współ-
pracy dziewczyny w różnym 
wieku. Wystarczy mnie zaprosić 
na facebook do znajomych i na-

pisać na PRIV.". Do opierającej 
się przed zawarciem znajomo-
ści Ani słał na priv pogróżki, że 
będą ją nachodzić w domu różni 
ludzie.  "Nie pogarszaj sytuacji 
wierz mi"   - ostrzegał.

Profesor ginekologii i jej 
córki

"Wirtualne córki"  Ana-
stazji noszą - tak jak  "profe-
sor ginekologii"  - przydomek 
(nazwisko?)  "Pitusurskij"  lub  
"Pitusurskij-Buford".   Często 
mają też po kilka efektownych 
imion i facebookowe profile ze 
zdjęciami zrobionymi w mocno 
zaawansowanej ciąży. Przybiera-
ją dwuznaczne pozy, eksponują 
gołe brzuchy, wielkie biusty i 
chwalą się po angielsku, że są  
"shot girl", "belly dancer", "pro-
fessional model and professio-
nal fotomodel" ("hostessami od 
drinków", "tancerkami brzucha", 
"profesjonalnymi modelkami i 
profesjonalnymi fotomodelka-
mi").  Dodają lekko :  "I'm in 4th 
pregnant with twins:" ("Jestem 
w czwartej ciąży z bliźniakami")  
itp.  Takich profili znaleźliśmy 
na Facebooku kilkadziesiąt. 
Większość wygląda na fikcyjne, 
martwe konta, ale pośród nich 
ukrywają się te, które żyją.   Czy 
są tu również ofiary "rodziny"? 
To pytanie, na które nie potrafi-
my odpowiedzieć.

Prześladowcy Ani używali 
kilkunastu różnych kont. Pisa-
ła,   że nie chce mieć z nimi nic 
wspólnego. Prosiła, żeby dali jej 
spokój.  Nie odpuścili nawet kie-
dy zagroziła im policją. Jeden z 
natrętów wyśmiał ją wówczas. 
Nie mogąc sobie poradzić, ko-
bieta zrobiła w końcu screeny 
rozmów, zgrała je na pendrive i 
21 października poszła zgłosić 
stalking policji w Legnicy. Jak 
twierdzi, w komendzie nie po-
traktowano jej poważnie. Poli-
cjantka pobieżnie przejrzała za-
pisy rozmów i stwierdziła, że ona 
nie widzi tu przestępstwa, bo 
Ania wdała się z nieznajomym 
konwersację, a powinna ich 
ignorować i blokować. Wygląda-
ło na to, że typ, którego rozba-
wiła naiwność legniczanki, miał 
rację. Dopiero po spławieniu z 
komendy Ania zdecydowała się 
opowiedzieć o prześladowcach 
dziennikarzom: mi i Pawłowi 
Kaźmierczakowi, reporterowi 
TVP. Dzisiaj w Magazynie Eks-
presu Reporterów Paweł pokaże 
przygotowywany od kilku ty-
godniu reportaż (TVP 1, godz. 
21.55). Równolegle portal 24le-
gnica.pl ujawnia tę nieprawdo-
podobną historię.

Laska, jesteś pod moją 
opieką

23 października - zaraz po 
tym, jak Ania zgłosiła się do na-
szej redakcji - zapytałem policję, 
dlaczego nie chce zająć się spra-
wą i sprawdzić, kto się za tym 
kryje. Po mejlu, w którym zacy-
towałem groźby formułowane 
przez członków "rodziny", chyba 

przyszła chwila refleksji. 24 paź-
dziernika odezwała się do mnie 
mł. asp. Jagoda Ekiert, oficer pra-
sowa Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy. Powtórzyła znane mi 
z relacji Ani argumenty, dlacze-
go 21 października nie chciano 
przyjąć ustnego zawiadomienia 
o stalkingu.   Ale zapewniła: - 
Jest prowadzone postępowanie, 
bo pani zostawiła u nas zawia-
domienie pisemne. Nie potrafię 
powiedzieć pod jakim kątem, bo 
nie ma funkcjonariuszki, która 
się tym zajmuje, ale sprawę na 
pewno będziemy wyjaśniać - 
usłyszałem. Chwilę później mł. 
asp. Jagoda Ekiert zadzwoniła 
do mnie raz jeszcze, by doprecy-
zować swoje informacje. Wstęp-
na kwalifikacja według policji to 
jednak stalking. Pod tym kątem 
Ania miała zostać przesłuchana.

Potem minęło 25 dni. Dłu-
gie trzy i pół tygodnia koszmaru, 
kiedy Ania była wystawiona na 
ataki dręczycieli. Nowy niezna-
jomy przedstawił się jako Goliat 
("Trener fitness oraz nauczyciel 
samoobrony. Czynny policjant . 
206 cm i 155 kg  ".  Jestem od 
Cezarego laska teraz jesteś pod 
moja opieka" - zagadnął.  "Wy 
jesteście chorzy. Dajcie mi spo-
kój"  - odpisała.  "Laska uwzaj na 
słowa bo ja nie bede z toba ba-
wil sie"  - odpowiedział. Potem 
zasugerował, że mogą zrobić 
krzywdę jej dziecku.  "Kluczecz-
ko nie dałaś mi wyboru goliat 
jest grozny od jest od brudnej 
roboty"  - wyjaśnił Ani Cezary. 
Napisał, że uważa ją za swoją 
konkubinę, chce ciąży i żąda, 
aby natychmiast zmieniła swoje 
dane profilowe na Facebooku, 
dopisując jego nazwisko.

- Próbowałam złożyć zawia-
domienie w legnickiej proku-
raturze - mówi Ania. - "Niech 
pani wezwie policję, jak będą 
stali na progu pani mieszkania". 
To rada, jaką dostałam od pani 
prokurator.

Gdzie sięgają mackami
Dopiero 18 listopada le-

gnicka policja wezwała Anię 
do złożenia zeznań. Przy okazji 
wizyty na komendzie kobieta 
dowiedziała się, że pendrive ze 
screenami konwersacji, który 
prawie miesiąc wcześniej zosta-
wiła funkcjonariuszce, zepsuł 

się. Na czym więc polegało 
dotychczasowe postępowanie, 
skoro policja nie przez ten czas 
nie dysponowała ani zapisami 
rozmów, ani zeznaniami po-
krzywdzonej kobiety? Nie wie-
my. W czwartek zapytaliśmy o 
to mejlu rzeczniczkę   legnickiej 
komendy. Ciągle czekamy na 
odpowiedź.

Podczas przesłuchania 18 
listopada Ani towarzyszył już 
radca prawny Wojciech Ka-
sprzyk, który z dużym zaangażo-
waniem poświęcił się tej sprawie. 
To dziwne, ale jak tylko zaczął 
słać pisma do prokuratury i na 
policję, prześladowcy zamilkli. 
Według mecenasa Kasprzyka, 
legnicka policja zbagatelizowała 
zagrożenie i potraktowała jego 
klientkę w sposób niedopusz-
czalny.

- Nastawienie funkcjonariu-
szy zmieniło się dopiero, kiedy 
zacząłem wydzwaniać, by ustalić, 
dlaczego dzieje się jak się dzieje 
- mówi prawnik. - Moje telefo-
ny wywołały popłoch. Pierwsza 
rzecz, którą policja powinna 
zrobić, to ustalić adres IP osób, 
które kontaktowały się z Anią. 
Funkcjonariusze powinni zwe-
ryfikować ich tożsamość. Ustalić, 
gdzie sięgają mackami, czym się 
zajmują, co robią. Czy naprawdę 
coś ich łączy z policją, tak jak 
przechwala się Goliat. Sądzę, że 
Centralne Biuro Śledcze Policji 
ma procedury pozwalające inwi-
gilować podejrzanych, sprawdzić 
ich źródła dochodów, itd. Nie 
wiemy, kto jest po drugiej stro-
nie. Możemy mieć do czynienia 
albo z jakimś psychopatą, który 
siedzi przed komputerem i pod-
nieca się budzoną dookoła grozą, 
albo z naprawdę bardzo niebez-
piecznymi ludźmi.

Klan "Pitusurskij" działa 
w internecie od co najmniej od 
półtora roku. Ania przypuszcza, 
że nie jest jedyną kobietą nęka-
ną przez tych ludzi. Apeluje, by 
inne pokrzywdzone zgłaszały się 
na policję. To jedyny sposób, aby 
przestać się bać.

Imię nękanej kobiety na jej 
prośbę zmieniłem. W cytatach z 
internetowych rozmów zacho-
wałem pisownię oryginalną.

Do sprawy powrócimy.
Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Ukwiał
„Kiedy w Akwarium wi-

dzę Ukwiał/ Czuję się jak-
by Mózg mi zbrukwiał:/ Na 
mocy jakiej to Uchwały/ Tak 
się ruszają te Ukwiały?” - za-
stanawiał się Stanisław Ba-
rańczak w jednym ze swoich 
zwierzęcych wierszy.

Jakże niewinne - z dzisiej-
szej perspektywy - wydają się 
czasy, w których drukowano 
książki telefoniczne! W każdej 
chwili można było po nie się-
gnąć, przewertować zapisane 
drobnym maczkiem stronice i 
odnaleźć nie tylko numer tele-
fonu, ale też adres dowolnego 
abonenta Telekomunikacji 
Polskiej, o ile nie zastrzegł so-
bie wcześniej anonimowości. 
Szkoły i uczelnie beztrosko 
wywieszały na tablicach ogło-
szeń listy przyjętych po egza-
minach. Nikt w szpitalach nie 
trudził się zasłanianiem perso-
naliów pacjentów na zwisają-
cych z łóżek kartach choroby, 
gdzie pielęgniarki odnotowy-
wały temperaturę i ciśnienie 
krwi. Krystyna Loska i Jan 
Suzin w Telewizyjnym Kon-
cercie Życzeń czytali nazwiska 
solenizantów i jubilatów, nie 
zastanawiając się nawet, czy 
wymienieni podpisali przed 
emisją programu klauzulę ze 
zgodą na przetwarzanie da-
nych.

Było – minęło. Słyszałem 
niedawno, że podczas jedne-
go z procesów w legnickim 
Sądzie Okręgowym świadek 
oburzył się na sędziego, który 
na sali rozpraw wezwał go po 
imieniu i nazwisku. Oburzo-
ny obywatel powołał się na 
RODO.

Trudno się dziwić ogłu-
pieniu prostego człowieka, 
kiedy zatrudniająca tęgie mó-
zgi Kancelaria Sejmu absur-
dalnie zasłania się ustawą o 
RODO, odmawiając olsztyń-
skiemu sędziemu Pawłowi 
Juszczyszynowi udostępnienia 
utajnionych z politycznych po-
wodów (a nie przez RODO!) 
list poparcia kandydatów do 
Krajowej Rady Sądownictwa.

Uchwała, na mocy której 
tak poruszają się te Ukwiały, 
powstała, żeby chronić oby-
wateli przed nadużyciami. 
Wierzę w dobre intencje jej 
autorów, pomimo iż w prak-
tyce stworzone przepisy nie-
koniecznie służą publicznemu 
dobru. Zbrukwiały Mózg 
zaskakująo przytomnie pod-
suwa mi zamiast puenty stare 
powiedzenie o Piekle.

Że zostało wybrukowane 
dobrymi chęciami.

Piotr Kanikowski

Będziesz nam rodzić dzieci
Internetowy flirt zamienił się 
w horror. Młodą legniczankę 
osaczyli ludzie podający się to 
za rosyjską mafię, to za "wie-
lonarodową, wielokulturową i 
wielowiarową rodzinę". Żąda-
ją, by była im posłuszna, dała 
się zapładniać, rodziła dla nich 
dzieci. Od próśb przeszli do 
gróźb. Już drugi miesiąc Ania 
drży o siebie i o swego synka. 
Legnicka policja nie potrakto-
wała sprawy poważnie.



Strona 306 grudnia 2019 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Rafał O. był komorni-
kiem przy Sądzie Rejonowym 
w Legnicy. W czerwcu 2004 
roku zgłosił się do niego syn 
poszkodowanych, występują-
cy w roli ich pełnomocnika. 
Poprosił o wyegzekwowanie 
dla rodziców kwoty 85 tys. zł 
zasądzonej zaocznie w postę-
powaniu cywilnym przez Sąd 
Okręgowy w Legnicy. Rafał 
O. – jak twierdzi – przeprowa-
dził na podstawie tego tytułu 
prawnego szereg czynności, ale 
żadne pieniądze do emerytów 
nie wróciły.

W grudniu 2006 r. wła-

ściciele komisu doprowadzili 
do prawomocnego uchylenia 
legnickiego wyroku przez Sąd 
Apelacyjny we Wrocławiu. W 
tej sytuacji komornik powinien 
niezwłocznie zaprzestać egze-
kucji, jednak Rafał O. prowa-
dził ją dalej. Według prokura-
tury, robił to bezprawnie, tzn. 
wykonywał czynności komor-
nicze pomimo braku tytułu 
wykonawczego. Działał przy 
tym wbrew woli i na szkodę 
wierzycieli, którzy w tym cza-
sie wielokrotnie składali wnio-
ski o umorzenie postępowania.

Państwo S. byli pierwszy-
mi, ale nie jedynymi wierzy-
cielami właścicieli komisu z 
Jeleniej Góry. W sprawie po-
zostałych postępowanie egze-
kucyjne prowadził komornik 
sądowy ze Złotoryi. Robił to 
skuteczniej niż Rafał O., bo już 
w 2009 roku dzięki jego dzia-
łaniom do depozytu sądowego 
trafiło141 tys. zł ze sprzedaży 
mieszkania dłużników i poja-
wiła się szansa na zaspokojenie 
przynajmniej części roszczeń. 
Wówczas do prowadzonego w 
Złotoryi postępowania zosta-

ło podłączone postępowanie 
z Legnicy. Rafał O. przekazał 
koledze akta sprawy wraz z 
postanowieniem o kosztach, 
jakie poniósł. Na podstawie 
jego wyliczenia komornik ze 
Złotoryi przekazał Rafałowi 
O. 12,7 tys. zł z odzyskanej 
kwoty jako należność za jego 
usługi.   Ale starszym pań-
stwu nie mógł wypłacić ani 
złotówki, bo w aktach sprawy 
przekazanych przez Rafała O. 
zabrakło oryginału dokumentu 
z tytułem egzekucyjnym, który 
by uprawniał do czynności ko-
morniczych.

- Zaryzykuję twierdzenie, 
że prawdopodobnie żadne 
postępowanie egzekucyjne w 
Polsce nie zostało wnikliwiej 
przebadane - mówił dziś w 
sądzie wezwany w charakte-
rze świadka komornik sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym 
w Złotoryi. - Akta tej sprawy 
były badane przez Sąd Rejono-
wy w Złotoryi, Sąd Rejonowy 
w Legnicy, Sąd Okręgowy w 
Legnicy, Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu i Sąd Najwyższy, 
a   także przez Prokuraturę 

Rejonową w Legnicy i Proku-
raturę Rejonową w Złotoryi. 
Przechodziły kontrolę Dol-
nośląskiej Izby Komorniczej 
i Krajowej Izby Komorniczej. 
Pewne aspekty tej sprawy były 
też przedmiotem dziennikar-
skich analiz. Żadna z instytucji, 
o których wspomniałem, nie 
wniosła zastrzeżeń w zakresie 
prowadzonej przeze mnie eg-
zekucji.

Zastrzegając, że nie czuje 
się kompetentny ani upraw-
niony do oceny działań innego 
komornika, świadek opowiadał 
przed sądem, jak on zacho-
wałby się w sytuacji Rafała O. 
Mówił m.in, że nie widzi moż-
liwości prowadzenia sprawy 
bez tytułu egzekucyjnego oraz 
bez wniosku wierzyciela. To 
wierzyciel jest gospodarzem 
postępowania egzekucyjnego. 
Komornik na każdym etapie 
postępowania egzekucyjnego 
jest związany jego wnioska-
mi. Inaczej dochodziłoby do 
absurdalnych sytuacji, że wie-
rzyciel nie może zażądać umo-
rzenia postępowania, które za-
inicjował.

Komornik ze Złotoryi 
wyjaśniał, że egzekucję kon-
tynuował na podstawie posta-
nowienia o przekazaniu akt do 
jego kancelarii oraz na podsta-
wie postanowienia o kosztach, 
które podpisał Rafała O.

- To postanowienie o kosz-
tach jest dla innego komornika 
tytułem do egzekucji. Nie wol-
no mi go kwestionować. Nie 
mam instrumentów prawnych, 
na podstawie których mógł-
bym je wzruszyć - podkreślał.

Wyjaśniał, że aż do 2016 
roku, kiedy pełnomocnik po-
szkodowanych dostarczył mu 
klauzulę wykonalności, egze-

kucję przeciwko właścicielom 
komisu prowadził tylko w 
zakresie kosztów wyliczonych 
przez Rafała O. Do tego czasu 
nie zajmował się, bo nie mógł, 
odzyskaniem 85 tys. zł dla 
państwa S. Prowadzone przez 
siebie obecnie postępowanie 
na rzecz emerytów określił 
jako "częściowo skuteczne", 
gdyż do tej pory wyegzekwo-
wał dla nich ok. 30 tys. zł.

13 sierpnia 2018 roku Ra-
fał O. został zawieszony. Aktu-
alnie może wykonywać zawo-
du komornika.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Proces komornika z Legnicy
Przed Sądem Rejonowym w 
Legnicy trwa proces byłego le-
gnickiego komornika sądowego 
Rafała O., oskarżonego przez 
prokuraturę o niedopełnienie 
obowiązków i przekroczenie 
uprawnień przy egzekucji na 
rzecz pary emerytów. Starsi 
państwo, którym komis samo-
chodowy z Jeleniej Góry sprze-
dał kradzione auto, nie odzy-
skali ani grosza. Ściągnięte z 
właścicieli komisu pieniądze 
dostały się komornikowi.



Syn pana Mieczysława 
zmarł 3 grudnia 2017 roku 
w legnickim szpitalu, kil-
kanaście godzin po tym, jak 
został pobity obok garaży 
przy ul. Sudeckiej. Proku-
ratura oskarżyła 27-letnie-
go recydywistę Jana F. O 
spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu z 
następstwem śmieci czło-
wieka oraz nakłanianie 
świadków do fałszywych 
zeznań. Według ustaleń ze 
śledztwa, Sławomir Nowi-
czonek został uderzony z 

tzw. główki, upadł i doznał 
urazu mózgu. Jego ojciec nie 
wierzy w tą wersję, bo kiedy 
widział ciało syna w kost-
nicy, mężczyzna miał po-
gruchotany tył czaszki oraz 
pręgę biegnącą przez ucho 
i policzek do oka, jak po 
uderzeniach kijem bejsbolo-
wym. W związku ze swoimi 
wątpliwościami, pan Mie-
czysław słał wnioski o eks-
humację grobu i powtórną 
sekcję zwłok. Ekshumacji 
nie przeprowadzono.

Pomimo zarzutu zbrod-
ni i zagrożenia surową karą, 
z dożywociem włącznie, 
Jan F. został decyzją le-
gnickiego sądu zwolniony 
z tymczasowego aresztu za 
kaucją w wysokości 10 tys. 
zł. Aktualnie przed Sądem 
Okręgowym w Legnicy to-
czy się jego proces. Świad-
kami zdarzenia była grupa 
młodych mężczyzn i kobiet, 
znajomych Jana F. – uczest-

ników nocnego spotkania 
przy garażach. W trakcie 
śledztwa i procesu Jana F. 
wielokrotnie zmieniali ze-
znania.

W trakcie procesu 
ujawniane są szokujące 
fakty. Jeden z uczestni-
ków zdarzenia wysikał się 
na konającego człowieka. 
Nieprzytomny Sławomir 
Nowiczonek był polewany 
piwem. Skradziono mu tele-
fon komórkowy. Sąd ukarał 
złodzieja grzywną w wyso-
kości 300 złotych.

Mieczysław Nowiczo-
nek nie ufa legnickiej poli-
cji, prokuraturze ani sądo-
wi. Zdecydował się poprosić 
prokuratora generalnego i 
ministra sprawiedliwości 
o przeanalizowanie prze-
słanych mu dokumentów i 
objęcie pracy oskarżyciela 
publicznego w procesie Jana 
F. specjalnym nadzorem.

Piotr Kanikowski
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Zbrodnia z Legnicy 
u Zbigniewa Ziobry
Pismo Mieczysława Nowi-
czonka, dobijającego się o 
ukaranie odpowiedzialnych 
za śmierć jego syna, dotarło 
do ministra sprawiedliwości 
i prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry. Minister-
stwo informuje legniczani-
na, że rozpatrzy zasadność 
objęcia tej sprawy specjal-
nym nadzorem.



Nowy kodeks wyborczy 
stwarza obywatelom możliwość 
kontroli prawidłowości wybo-
rów poprzez obecność w komisji 
w charakterze obserwatora. W 
porównaniu z mężami zaufania, 
ich kompetencje są stosunko-
wo niewielkie: nie mogą wnosić 
uwag, składać wniosków do pro-
tokołów ani niczego podpisywać. 
Mogą za to patrzeć członkom 
komisji na ręce i potem informo-
wać społeczeństwo o dostrzeżo-
nych nieprawidłowościach.

Z tego przywileju skorzy-
stali członkowie i sympatycy 
Komitetu Obrony Demokracji 
w Legnicy. Podczas wyborów 
do Sejmu i Senatu, przeprowa-
dzonych 13 października 2019 
roku obserwowali pracę 12 ko-
misji wyborczych w Legnicy, 
Legnickim Polu, Prochowicach, 
Krotoszycach i Złotoryi. Byli 
obecni w nich od szóstej rano do 

zaplombowania kart wyborczych 
i zamknięcia lokali. Niekiedy ich 
pojawienie się budziło zdziwie-
nie, świadczące, że nie wszyscy 
członkowie komisji znają treść 
ostatniej nowelizacji kodeksu 
wyborczego. Dwa razy przewod-
niczący komisji domagał się od 
społecznych obserwatorów, by 
zdjęli identyfikator ze znaczkiem 
KOD, co jest niedopuszczalne. 
W jednym przypadku odmówio-
no obserwatorowi kopii protoko-
łów wyborczych.

Wśród stwierdzonych nie-
prawidłowości, Radosława Ja-
nowska-Lascar akcentuje na-
gminne łamanie przez wyborców 
zasady tajności. Po części powo-
dem była niewystarczająca ilość 
kabin lub innych zapewniających 
dyskrecję stanowisk do głosowa-
nia.   Często jednak decydowała 
praktyka głosowania rodzinne-
go, sąsiedzkiego, koleżeńskiego. 
Zdarzało się również, że obce 
osoby głośno udzielały sobie po-
rad, na kogo głosować. W więk-
szości zaobserwowanych przy-
padków ani przewodniczący, ani 
członkowie komisji nie reagowali 
na takie zachowanie.

- Brakowało osoby pełniącej 
funkcję strażnika urny. Kogoś, 
kto pilnowałby, aby wyborcy nie 
wrzucali do urn kart niezgiętych, 
pozwalających zobaczyć, jak 
głosowali - dodaje Radosława 
Janowska-Lascar. - Także na to 
ludzie odpowiedzialni za prawi-

dłowy przebieg wyborów w ogó-
le nie reagowali lub reagowali w 
sposób niewystarczający.

Ewa Dobiech-Czech była 
świadkiem, jak w  jednym z lo-
kali poza Legnicą około 20-30 
osobom pozwolono zagłosować 
bez okazania dowodu osobistego.   
Argumentowano, że wystarczy, 
jeśli tożsamość wyborcy potwier-
dzą dwie inne osoby.

Członkowie KOD-u przy-
puszczają, że skala tego zjawiska 
jest dużo szersza. - Wydaje się, 
że w wiejskich gminach, gdzie 
komisje są złożone z sąsiadów, 
krewnych i znajomych wybor-
ców, brak dowodu może nie być 
traktowany jako przeszkoda w 
oddaniu głosu - mówi  Ewa 
Dobiech-Czech. Jeśli m rację, 
to takie zachowanie może mieć 
bezpośredni wpływ na skutek 
wyborów.

Osobny problem stanowi 
chaos podczas liczenia głosów 
i praktykowany w komisjach 
podział na "podgrupy" podczas 
tego etapu wyborów. To niedo-
puszczalne: głosy muszą być li-
czone wspólnie, w taki sposób, by 
wszyscy siebie wzajemnie spraw-
dzali. A 13 października zdarza-
ło się, że podgrupa liczyła głosy i 
pakowała je bez zweryfikowania 
prawidłowości liczenia przez in-
nych członków komisji.

- Ludzie składali głosy 
na podłodze, deptali sobie po 
piętach... - opisuje Radosława 

Janowska-Lascar. Uważa, ze za-
sadne byłoby opracowanie me-
todologii liczenia głosów dla ko-
misji o zmiennej ilości członków, 
co przełożyłoby się na większą 
sprawność.

Sprawą, o której warto pa-
miętać przy następnych wy-
borach, jest wywieszenie na 
klatkach schodowych w blo-
kowiskach informacji, gdzie 
znajduje się lokal wyborczy. 
Według Radosławy Janowskiej
-Lascar zapobiegłoby to błądze-
niu wyborców i zmotywowało do 
uczestnictwa w wyborach tych, 
którzy nie poszli oddać głosu, 
bo nie wiedzieli, gdzie mogą to 
zrobić. Społeczni obserwatorzy 
wyborów z Legnicy sformuło-
wali też inne wnioski. Chcą, by 
podczas szkolenia dla członków 
komisji wyborczych większą 
uwagę zwracać na wagę tajności 
głosowania. Należy pomyśleć 
nad tym, by członkowie komisji 
nie byli mieszkańcami rejonu, w 
którym odbywa się głosowanie, 
bo wówczas nie mieliby oporów 
przed sprawdzaniem dokumen-
tów u wszystkich wyborców oraz 
instruowaniem o tajności głoso-
wania.

Wnioski z obywatelskiej 
kontroli dostaną koordynatorzy 
komitetów wyborczych. Trafią 
one również do komisarza wy-
borczego z Legnicy.

Piotr Kanikowski
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego    nr 1A  położonego w Legnicy przy ul. Korczaka 20. 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
- Wiesław Szczygieł -tel. 7672-12-301, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 

7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 15.01.2020 r. o godz.11.00

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8 , sala 318.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym 
gruntu)
Wadium

Legnica  ul. Korczaka 20, 
KW LE1L/00066893/2
Budynek  4- kondygnacyjny, 
podpiwniczony składa się z 11 lokali 
mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego, 
teren uzbrojony w sieć energetyczną, 
telef.,gaz.,wod.-kan.

obręb
Tarni-
nów 
działka 
nr  422
o pow. 
415 m2

lokal użytkowy 
nr 1 A położony na 
parterze, 
 o powierzchni 77,5 
m2 oraz pomiesz-
czenie przynależne 
14,5 m2

3 holle, sala 
sprzedaży, 
maga-zyn, 
wc, 
Piwnica 01A

129.000,00 zł
(9.600,00 zł)

 13.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu:

Część nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej 
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177, obręb Tarninów (KW 

LE1L/00061128/4).
Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach pracy Urzędu

Dopuszczanie do głosowania 
wyborców, którzy nie mieli 
dowodu tożsamości, brak 
poszanowania dla zasady 
tajności głosowania oraz 
chaos przy liczeniu głosów... 
Radosława Janowska – La-
scar i Ewa Dobiech – Czech z 
legnickiego KOD-u przedsta-
wiły wnioski z obywatelskiej 
kontroli tegorocznych wybo-
rów parlamentarnych.

Obywatelskie oko i ucho
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Szach mat od Petro Golubki
Zwycięstwem mistrza mię-
dzynarodowego Petro Go-
lubki z Ukrainy zakończył 
się XXXV Międzynarodowy 
Turniej Szachowy o Puchar 
Wojewody Dolnośląskiego. 
W zawodach rozegranych 
w Letia Business Center w 
Legnicy wystartowało 10 
zawodników z Ukrainy, Ło-
twy, Indii oraz Polski, w tym 
trzech arcymistrzów.

Zwycięzca wypełnił trze-
cią normę arcymistrzowską 
i na najbliższym kongresie 
FIDE otrzyma ten zaszczytny 
tytuł. Doskonale zaprezento-
wał się zawodnik legnickiej 
Miedzi Marcin Sieciechowicz, 
który do ostatniej rundy wal-
czył o normę arcymistrzowską. 
Ostatecznie z dorobkiem 5,5 
pkt. uplasował się na drugim 
miejscu.

Na zakończenie turnieju 
została rozegrana przez arcy-
mistrza Łukasza Cyborow-
skiego symultana szachowa dla 
VIP-ów, w której to ośmiu za-
wodnikom, spośród 13 uczest-
ników, udało się wywalczyć 
remis.

Warto dodać, że jest to 
jedyny turniej w Polsce o tak 
wieloletniej tradycji. Orga-

nizatorami byli Dolnośląski 
Związek Szachowy oraz Klub 
Szachowy Miedź Legnica.

Szczegółowe wyniki na 
stronie www.pucharwojewody.

legnica.pl.
Źródło: Urząd Miasta  

w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA 

W LEGNICY
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