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Sędziowie zrzucają kagańce
Według Zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu 
Okręgowego w Legnicy tzw. uchwała kagańco-
wa jest niezgodna z Konstytucją RP oraz pra-
wem Unii Europejskiej, godzi w niezawisłość  
i niezależność sędziowską.    
      >>2

Paragraf na „The Liegnitz plot”
Policja pod nadzorem pro-
kuratury prowadzi czynno-
ści sprawdzające w sprawie 
nielegalnego poszukiwania 
zabytków przez ekipę filmow-
ców ze Stanów Zjednoczo-
nych. Amerykanie podstępem 
dostali się piwnic legnickiej 
kamienicy przy ul. Tatarskiej. 
Chcieli odnaleźć bezcenną ko-
lekcję znaczków pocztowych, 
ukrytych rzekomo w tym miej-
scu pod koniec wojny.

- 16 stycznia do Prokuratu-
ry Rejonowej w Legnicy wpły-
nęło zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa 
polegającego na prowadzeniu 
nielegalnych wykopalisk w celu 
pozyskania przedmiotów z cza-
sów II wojny światowej - mówi 
prokurator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Legnicy. - To 
przestępstwo z art. 109c Ustawy 
o ochronie zabytków, zagrożone 
karą grzywny, ograniczenia wol-
ności lub pozbawienia wolności 
do lat 2. Zawiadomienie zostało 
złożone przez osobę fizyczną.

15 stycznia troje uznanych 
w świecie filmu dokumentali-
stów - reżyser Dan Sturman, 
scenarzysta Gary Gilbert oraz 
producentka Dylan Nelson 
- zorganizowali w Legnicy 
konferencję prasową, na której 

poinformowali o realizowanym 
przez nich projekcie "The Lie-
gnitz plot". To film dokumental-
ny bazujący na zasłyszanej przez 
Gilberta historii o scharführerze 
SS Rudolfie Wahlmanna. We-
dług Amerykanów, Wahlmann 
zgromadził i ukrył w Legnicy 
bezcenną kolekcję znaczków 
pocztowych odebranych Ży-
dom kierowanym do obozów 
koncentracyjnych. Sturman, 
Gilbert i Nelson postanowili 
sfilmować, jak odnajdują ten 
skarb i sprawiają, że odnalezione 
75 lat po wojnie znaczki trafiają 
do ich właścicieli lub prawowi-
tych spadkobierców. W ten spo-
sób symbolicznie domkniętoby 
jedną z historii towarzyszących 
Holocaustowi.

W 2015 roku filmowcy 
przyjechali do Polski, zlokali-
zowali kamienicę z opowieści 
o Wahlmannie, i rozpoczęli 
poszukiwania. Nie nadawa-
li swojemu śledztwu rozgłosu, 
bojąc się wywołania zamiesza-
nia podobnego do tego, które 
towarzyszyło poszukiwaniom 
Złotego Pociągu w Wałbrzychu. 
Nie chcieli przysparzać niepo-
trzebnych kłopotów lokatorom 
kamienicy. Nie wiedzieli też, z 
kim mają do czynienia. Zacho-
wując ostrożność, zdecydowa-
li się skłamać, by mieszkańcy 
wpuścili ich do środka. Udając, 
że robią film miłosny pt “On 

the basement” (“W piwnicy”), 
uzyskali ich zaufanie i dostęp 
do piwnic Tatarskiej. Zatrudnili 
aktorkę, by wydać się bardziej 
wiarygodni. Tymczasem po ci-
chu rozpoczęli poszukiwania 
skarbu. Musieli je przerwać, bo 
lokatorzy zorientowali się, że 
są oszukiwani a filmowcy za-
miast kręcić romans chodzą z 
wykrywaczem metalu i kopią 

coś w ich budynku. Podstęp się 
wydał. Zachowanie filmowców 
wzbudziło najpierw nieufność, 
a potem jawną wrogość miesz-
kańców kamienicy. Przez opór 
mieszkańców Amerykanie nie 
mogą dokończyć poszukiwań 
znaczków.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



7 lutego Zgromadzenie 
ogólne sędziów Sądu Okręgo-
wego w Legnicy podjęło dwie 
ważne uchwały, odnoszące się 
do wydarzeń z ostatnich dni.

W pierwszej z nich zgro-
madzenie negatywnie ocenia 
regulacje z tzw. ustawy ka-
gańcowej, wprowadzającej do-
tkliwe sankcje wobec sędziów, 
którzy będą stosować się do 
orzeczenia Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, 
badać legalność Krajowej Rady 
Sądownictwa oraz kwestiono-
wać prawo do orzekania Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego.

Zgromadzenie ogólne sę-
dziów Sądu Okręgowego w 
Legnicy podziela w tej spra-
wie krytyczne oceny Sądu 
Najwyższego z 16 grudnia 
2019 r., stanowisko Naczel-
nego Sądu Administracyjne-
go z 2 stycznia 2020 r. oraz 
argumenty Senatu, który 17 
stycznia 2020 r. zagłosował za 
odrzuceniem ustawy kagań-
cowej. Według legnicich sę-
dziów ustawa kagańcowa "nie 
spełnia wymogu zgodności z 
Konstytucją RP oraz prawem 
Unii Europejskiej, jak rów-
nież nie spełnia standardów 
wynikających z Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, 
podważając funkcjonowanie 
polskich sądów w europejskiej 
przestrzeni prawnej i istotnie 
utrudniając polskim sędziom 
stosowanie prawa Unii Eu-
ropejskiej".   Sędziowie piszą, 
że wyłącznym celem i skut-
kiem tych regulacji jest istot-
ne ograniczenie niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów, 
pozbawienie obywateli prawa 
do rzetelnego procesu, rażą-
ce ograniczenie uprawnień 
samorządu sędziowskiego, 
naruszenie wolności słowa, 
dopełnienie kontroli ministra 

Zbigniewa Ziobry na postę-
powaniem dyscyplinarnym 
wobec sędziów, drastyczne 
zaostrzenie ich odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej m.in za 
orzecznictwo nie po myśli 
władzy politycznej, poddanie 
sędziów presji oraz legalizacja 
wątpliwej konstytucyjnie pro-
cedury nominowania sędziów 
do neo-KRS.

"Skala i ranga zmian po-
zwala na jednoznaczny wnio-
sek, że ustawa prowadzi do 
erozji konstytucyjnych zasad 
podziału i równoważenia się 
władz oraz niezawisłości sę-
dziowskiej wyrażonych w art. 
10 i art. 178 ust. 1 Konstytucji 
RP oraz dalszego ograniczenia 
prawa obywateli do niezależ-
nego sądu i do rozpoznania 
sprawy przez niezawisłego sę-
dziego.  Zgromadzenie ogólne 
sędziów okręgu Sądu Okrę-
gowego w Legnicy apeluje do 
Ustawodawcy o refleksję, rze-
telną ocenę zgodności wpro-
wadzonych zmian z Konsty-
tucją RP oraz prawem Unii 
Europejskiej i standardami 
wyznaczonymi przez Europej-
ską Konwencję Praw Człowie-
ka i Podstawowych Wolności 
i podjęcie działań zmierzają-
cych do niezwłocznego uchy-
lenia powyższych przepisów"  
- czytamy w uchwale Zgro-
madzenia ogólnego sędziów 
okręgu Sądu Okręgowego w 

Legnicy.
Jednocześnie sędziowie 

apelują o  przeprowadzenie 
rzeczywistej reformy sądow-
nictwa, w tym nowe procedury, 
które usprawnią rozpatrywa-
nie spraw i zapewnią obywa-
telom prawo do sprawiedli-
wego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez 
właściwy, niezależny, bezstron-
ny i niezawisły sąd.

Druga uchwała Zgro-
madzenia ogólnego sędziów 
Sądu Okręgowego w Legnicy 
odnosi się do wypowiedzi pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy z 
17, 18 i 19 stycznia 2020 roku, 
mających na celu dyskredy-
towanie roli sędziów oraz ich 
oczernianie w oczach opinii 
publicznej. "Wypowiedzi Pre-
zydenta Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dotyczące 
„eliminacji”, bądź „oczyszcza-
nia naszego polskiego domu” 
w kontekście sędziów, nie 
znajdują precedensu w do-
tychczasowej historii III RP. 
W odczuciu społecznym mogą 
stanowić przyzwolenie, czy też 
zachętę, do stosowania aktów 
przemocy" - piszą sędziowie 
z Legnicy. Ich zdaniem, An-
drzej Duda zachowuje się w 
sposób niedpouszczalny, bo 
antagonizuje społeczeństwo, 
nastawia jedne grupy prze-
ciwko innym, odwołuje się 
wprost do języka nienawiści.  

"Nie licuje to z godnością oraz 
majestatem urzędu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej".  
Zgromadzenie domaga się od 
Andrzeja Dudy, by zaprzestał 
nieuzasadnuonych i niczym 
nieusprawiedliwionych insy-
nuacji skierowanych przeciw-
ko sędziom. Przypomina, że 
zgodnie z Konstytucją RP sądy 
są - obok władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej - trzcią, 
równorzędnną władzą. Należy 
się im szacunek, zwłaszcza od 
przedstawicieli pozostałych 
władz.

Uchwały świadczą, że śro-
dowisko sędziowskie stawia 
opór desperackim wysiłkom 

Prawa i Sprawiedliwości, któ-
re pod pretekstem reformy 
sądownictwa zmierza do za-
garnięcia trzeciej władzy dla 
siebie. Zgodnie z decyzją zgro-
madzenia, obie uchwały zosta-
ły opublikowane przez prezesa 
Sądu Okręgowego w Legnicy 
na stronie internetowej sądu. 
Ich odpis trafi do prezydenta 
Andrzeja Dudy, I prezes Sądu 
Najwyższego, prezesów sądów 
apelacyjnych i okręgowych 
w całym kraju oraz prezesów 
sądów rejonowych w okręgu 
legnickim.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Obietnice  
z odzysku

Co Andrzej Duda mógłby 
w kampanii wyborczej obiecać 
mieszkańcom Zagłębia Mie-
dziowego? To samo co w 2015 
roku. Tak się szczęśliwie skład, 
że podatek miedziowy funk-
cjonuje, nadal ma negatywny 
wpływ na rentowność kopalń, 
a KGHM nie ruszył z budową 
kopalni miedzi pod Bolesław-
cem.

Prawie pięć lat temu, w 
kwietniu 2015 roku, Andrzej 
Duda jako kandydat na prezy-
denta RP, odwiedził Legnicę. 
Mówił: -Nie trzeba wiele, by 
wzmocnić wasz region, bo tutaj 
jest przemysł, który potrzebu-
je tylko i wyłącznie wsparcia, 
mądrej polityki. Jest problem 
podatku miedziowego. Myśmy 
wczoraj na ten temat dysku-
towali w Lubinie. Podatek w 
obecnym kształcie drenuje tę 
firmę i uniemożliwia to, co 
powinno być standardem w jej 
działaniu, a mianowicie roz-
wijanie polskiego przemysłu, 
tworzenie nowych zakładów i 
nowych miejsc pracy. Przez to 
w ogromnym stopniu spada 
rentowność zakładów górni-
czych, Lubina i Polkowic. Czy 
państwo powinno w taki spo-
sób dławić tak istotny podmiot, 
potęgę na rynku gospodar-
czym. Potęgę, która jest w sta-
nie prowadzić ekspansję za gra-
nicą, ale w moim przekonaniu 
jej zadaniem jest inwestowanie 
przede wszystkim u nas. Jeśli 
mówimy o rozwoju, to trzeba 
wskazać ręką na niedaleki Bo-
lesławiec i tzw. stare zagłębie, 
gdzie dsiś powinniśmy znowu 
wydobywać miedź. Dziś trzeba 
robić wszystko, aby wzmacniać 
KGHM.

Sztabowcy Andrzeja Dudy 
mogliby przepisać tamto prze-
mówienie dla prezydenta. 
Oczywiście, nie zaszkodziłoby 
zrobić tu i ówdzie wstawkę o 
świetlanej przyszłości Polski 
pod rządami PiS. Albo dorzu-
cić coś dla kontrastu o tych, co 
mówią obcymi językami. Ale 
co do meritum, nic lepiej nie 
nadaje się do powtórzenia niż 
niezrealizowane dotąd obietni-
ce. Świetnie pokazuje to rządo-
wy program „100 obwodnic”, 
który na nowo obecuje obieca-
ną już dwa lata temu obwodni-
cę Legnicy. Ładne opakowanie, 
parę atrakcyjnych inforgrafik, 
trochę fleszy, confetti z nieba... 
Ludzie znów to kupią.

Piotr Kanikowski
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Sędziowie zrzucają kagańce
Według Zgromadzenia ogól-
nego sędziów Sądu Okrę-
gowego w Legnicy tzw. 
uchwała kagańcowa jest 
niezgodna z Konstytucją RP 
oraz prawem Unii Europej-
skiej, godzi w niezawisłość 
i niezależność sędziowską 
oraz ogranicza prawa oby-
wateli. Sędziowie zarzucają 
też prezydentowi Andrzejo-
wi Dudzie antagonizowanie 
społeczeństwa. W jego wy-
powiedziach widzą przyzwo-
lenie na stosowanie aktów 
przemocy wobec sędziów.
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Nominowane pozy-
cje to „Zarys dziejów kolei 
w Legnicy” Konrad Bysia 
i Marka Żaka (Muzeum 
Miedzi w Legnicy, 2019), 
powieść „Mało brakowało” 
Moniki B. Janowskiej (Wy-
dawnictwo Lucky, Radom, 
2019), album „Tutor. Chy-
ła: malarz, mistrz, mentor” 
autorstwa Zbigniewa Kra-
ski, Mirosława Ratajczaka 
i Janiny Stasiak (Galeria 
Sztuki w Legnicy, 2019), 
„Poniemieckie” Karoli-
ny Kuszyk (Czarne 2019), 
„Przygody skarpetek” na-
pisane przez dzieci z kla-
sy 2b Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Wł. Puchalskiego 
w Legnicy pod opieką B. 
Scharfenstein-Kapuściń-
skiej (Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Legnicy, 2019) oraz 
„Zapomniane obrazy: Łem-
kowszczyzna w fotografiach 
Johna Masleya z lat 1923 i 
1938 „ pod redakcją Jerzego 
Starzyńskiego (Łemkowski 
Zespół Pieśni i Tańca Ky-
czera,2019).

Jury wybrało powyższe 
książki spośród 34 wydaw-
nictw, które ukazały się w 
2019 roku, przedłożonych 
do wglądu przez organiza-
torów – Legnicką Bibliote-
kę Publiczną

i Muzeum Miedzi w 
Legnicy. Ocenie poddano 
książki związane treściowo 
z Legnicą, napisane przez 
autora pochodzącego lub 
mieszkającego w Legnicy, 
wydane w Legnicy.

Oceniano: staranność 
edytorską, estetykę, szatę 
graficzną, staranność redak-
cyjną, atrakcyjność tematu, 
wartość poznawczą i war-
tość artystyczną, oryginal-
ność, efekt indywidualnej 
pracy osoby lub zespołu, 
oddziaływanie na społecz-
ność miasta, regionu, kraju.

Piotr Kanikowski

Sołtys Parchowa Anna Pi-
chała i Tomasz Kulczyński ubie-
gali się w 2018 roku o fotel bur-
mistrza Chocianowa. Wybory 
wygrał sporą przewagą głosów 
w drugiej turze (62 proc.) To-
masz Kulczyński. Anna Pichała 
utrzymuje, że burmistrz walczył 
nieczysto. Oskarżyła Kulczyń-
skiego o zamieszczanie poma-
wiających ją i znieważających 
komentarzy na portalu vCity. Po 
trwającym dwa lata procesie Sąd 
Rejonowy w Lubinie wydał wy-
rok uniewinniający burmistrza.

Sąd potwierdził, że doszło 
do popełnienia przestępstwa. 
Komentarze nosiły znamiona 
pomówień. Były pisane m.in. 
przez osoby z niefomalnego ko-
mitetu wspierającego Tomasza 
Kulczyńskiego. Ale proces nie 

dowódł ponad wszelką wątpli-
wość, że Tomasz Kulczyński 
ponosi odpowiedzialność za te 
wpisy.

- Brak jednoznacznych do-
wodów, że to sam oskarżony 
umieszczał te komentarze - mó-
wił sędzia Witold Bojanowski. 
- Nie można też stwierdzić, że 
te komentarze były umieszcza-
ne na polecenie oskarżonego 
oraz nie udało się wykazać w 
sposób nie budzący wątpliwości, 
że oskarżony wiedział, że takie 
komentarze pod adresem Anny 
Pichały są umieszczane przez 
osoby z grupy sprzyjających mu 
osób zaproszonych przez niego 
do prac nad przygotowaniami 
do kampanii wyborczej, czyli że 
były zamieszczane za jego przy-
zwoleniem.

Anna Pichała została przez 
sąd obarczona częścią kosztów 
poniesionych przez Tomasza 
Kulczyńskiego na obronę (3,7 
tys. zł).

- Szanuję wyrok sądu, na-
tomiast decyzja w sprawie od-
wołania zostanie podjęta po 
konsultacji z moim pełnomoc-
nikiem. Na tę chwilę wyrok jest 
nieprawomocny - komentuje 
Anna Pichała.

Piotr Kanikowski

Dwa lata temu Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zwołała 
konferencję prasową, by po-
informować, że w III kwar-
tale 2018 roku ogłosi prze-
targ na budowę obwodnicy 
południowo-wschodniej Le-
gnicy. „Przewidywany czas 
realizacji: 4 lata” - mówiła 
do kamer dyrektor wrocław-
skiego oddziału GDDKiA 
Lidia Markowska. 90 mln zł 
miało pochodzić z budżetu 
państwa, resztę - ok. 30 mln 
zł - miało dołożyć miasto. 
Mimo hucznych zapowie-
dzi inwestycja nie ruszyła. 
GDDKiA informowało, że 
prowadzi prace projekto-
we. Towarzyszą im protesty 
mieszkańców Piekar, któ-

ry nie chcą poprowadzenia 
obejścia przez swoje osiedle. 
Politycy różnych opcji ape-
lowali o wysłuchanie ich ar-
gumentów.

Dziś rząd obecał legni-
czanom tę samą obwodnicę 
po raz drugi - tym razem 
jako jedną ze „100 obwod-
nic”, na które przeznaczy 28 
mld zł. Według informacji z 
Ministerstwa Infrastruktu-
ry, ujęcie inwestycji w rzą-
dowym programie umożli-
wi budowę obwodnicy poza 
granicami miasta.Zostały 
zabezpieczone środki na 
prace przygotowawcze. Pro-
wadzone prace projektowe 
we współpracy z miastem. 
Przetarg będzie ogłoszony 
w I kwartale 2023 roku.

Obwodnica Głogowa w 
ciągu drogi krajowej nr 12 to 
też nie jest nowy temat. Za-
danie było umieszczone na 
liście rezerwowej Programu 
Budowy Dróg Krajowych 
i Autostrad na lata 2014 - 
2023. Jego realizację prze-
widziano na okres 2022-
2025. Celem jest poprawa 
warunków ruchu, bezpie-

czeństwa i komfortu miesz-
kanców poprzez wyelimino-
wanie ruchu tranzytowego 
na terenie miasta Głogowa. 
Dzięki tej obwodnicy Gło-
gów zyska nową przeprawę 
przez Odrę, co znacząco 
powinno skrócić czas po-
trzebny na przejazd przez 
miejscowość. Program „100 
obwodnic” przewiduje, że 
przetarg na budowę zostanie 
ogłoszony w IV kwartale 

2022 roku.
Obwodnica Kaczorowa 

będzie częścią nowej drogi 
ekspresowej S3. Przewidy-
wana data ogłoszenia prze-
targu to I kwartał 2023 r.

W 2024 roku ruszą prze-
targi na obwodnice Milicza, 
Złotego Stoku, Oławy i 
Międzyborza.

Piotr Kanikowski
RYC. GDDKiA

Kapituła Konkursu o hono-
rowy tytuł Legnicka Książka 
Roku 2019 nominowała sześć 
pozycji. Uroczysty finał kon-
kursu odbywającego się pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Legnicy odbędzie się 14 marca 
br. o godz. 17.00 w Sali Kró-
lewskiej Akademii Rycerskiej 
w Legnicy.

Sąd Rejonowy w Lubinie nie 
znalazł jednoznacznych dowo-
dów, że to burmistrz Chociano-
wa w czasie kampanii wybor-
czej w 2018 roku publikował 
szkalujące rywalkę komenta-
rze w internecie. Tomasz Kul-
czyński został uniewinniony. 
Wyrok jest nieprawomocny. 
Anna Pichała nie wyklucza zło-
żenie apelacji.

Głogów, Kaczorów, Legnica, 
Międzybórz, Milicz, Oława i 
Złoty Stok - to 7 miejscowości, 
w których rząd obiecuje wybu-
dować obwodnice w ramach 
programu „100 obwodnic”. 
Wszystkie powstaną na dro-
gach krajowych. Obwodnica 
Legnicy ma biec poza granica-
mi miasta.

O
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Legnicka Książka 
Roku 2019

Niewinny burmistrz 
Chocianowa

Wybrane ze 100 obwodnic
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Pierwszy etap zmian to 
inwentaryzacja istniejącej 
zieleni, analiza infrastruk-
tury technicznej oraz uwa-
runkowań geologicznych i 
glebowych. Wielkie zna-
czenie ma też prowadzony 
już program odnowy zie-
leni średniej i wysokiej, a 
także określenie terenów 
najkorzystniejszych pod 
względem możliwości re-
tencjonowania wody. Dru-
gi etap stanowić będzie 10 
projektów realizacyjnych, 
dostępnych dla mieszkań-
ców. Etap trzeci zawierać 
będzie m.in.: zakładanie 
instalacji do retencjono-
wania wód deszczowych, 
ogrodów wodnych oraz 
likwidacja i moderniza-
cja wytypowanych na-

wierzchni nieprzepusz-
czalnych dla wody. Będą 
nowe nasadzenia drzew, 
nowa zieleń towarzysząca 
obiektom uciążliwym, jak 
budynki przemysłowe i 
ciągi komunikacyjne. Po-
wstaną zielone ściany, łąki 
kwietne i przedogródki, 
parki kieszonkowe i ogro-
dy motyli.

Kolejny etap to wspar-
cie dla właścicieli nie-
ruchomości z udostęp-
nieniem dokumentacji 
projektowej dla tych, któ-
rzy podejmą budowę in-
stalacji do gromadzenia 
deszczówki. Opracowane 
już są wnioski o dotacje 
z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu.

Jednym z istotnych ele-
mentów wdrażania tego 
systemu będzie ekologicz-
na edukacja mieszkań-
ców. Koszty opracowania 
i wdrożenia Programu 
małej retencji dla miasta 
Legnicy szacowane są na 
ponad 1 mln 100 tys. zł.

Mała retencja stanowi 
jeden z wielu elementów 
Planu Miejskiej Adaptacji 
do Zmian Klimatu, który 
w 2019 roku został przy-
jęty przez Radę Miejską. 
Legnica jest jednym z 44 
dużych polskich miast, 
dla których te strategicz-
ne dokumenty zostały już 
opracowane przez eksper-
tów, przy wsparciu władz 
naszego miasta.

Zatrzymywanie desz-
czówki to jeden z łatwiej-
szych i podstawowych 
pomysłów na poprawę 
jakości życia w mieście. 
Coraz więcej samorządów 
prowadzi działania, któ-
rych celem jest, by mia-
sto działało jak „gąbka”, 
zatrzymując i akumulując 
wodę deszczową i umoż-
liwiając jej wykorzystanie 
w okresach suszy. Legnica 
kładzie szczególny nacisk 
na retencję krajobrazową i 
glebową.

Źródło:  
Urząd Miasta  

w Legnicy
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Legnica zamyka się na film

Urząd Miasta w Legnicy in-
formuje, że w związku z re-
alizacją zdjęć filmowych w 
dniach 14 – 20 lutego zosta-
nie zmieniona organizacja 
ruchu drogowego w obrębie 
ul. Roosevelta, ul. Łąkowej, 
ul. Daszyńskiego oraz Mu-
zeum Miedzi. Tytuł filmu, na-
zwiska twórców i inne szcze-
góły są objęte tajemnicą.

Legnica w odpowiedzi na 
zagrożenia związane ze 
zmianami klimatu, rozpo-
częła projekt „Miasto Gąb-
ka”. Program związany z 
małą retencją realizowany 
będzie w kilku etapach do 
2023 roku.

Zobacz gdzie i kiedy 
będą zmiany w organizacji 
ruchu.

KARTUZY:
14.02.2020 r. od godz. 

11.00 do godz. 15.00
W dniu 14 lutego 2020 

r. podczas kręcenia scen, od 
godz. 11.00 do godz. 15.00 
zostanie całkowicie za-
mknięty łącznik (sięgacz) 
przy ul. Daszyńskiego nr 18.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na 
ul. Daszyńskiego od skrzy-
żowania z ul. Czarnieckiego 
do skrzyżowania z ul. Kar-
tuską.

14.02.2020 r. od godz. 
15.00 do godz. 23.00

W dniu 14 lutego 2020 
r. podczas kręcenia scen, 
od godz. 15.00 do godz. 
23.00 zostanie całkowicie 
zamknięty odcinek ul. Łą-
kowej od skrzyżowania z ul. 
Dmowskiego do wiaduktu 
kolejowego.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na ul. 
Łąkowej od skrzyżowania z 
ul. Dmowskiego do wiaduk-
tu kolejowego.

W przerwach technicz-
nych, co 10-15 minut będzie 
możliwość przejazdu.

TARNINÓW:
18.02.2020 r. od godz. 

7.00 do godz. 18.00
W dniu 18 lutego 2020 

r. podczas kręcenia scen, od 
godz. 7.00 do godz. 18.00 
zostanie całkowicie za-
mknięty odcinek ul. Roose-

velta od skrzyżowania z ul. 
Chłapowskiego do skrzyżo-
wania z ul. Łukasińskiego. 
W przerwach technicznych, 
co 10-15 minut będzie moż-
liwość przejazdu.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na ul. 
Roosevelta od skrzyżowa-
nia z ul. Chłapowskiego do 
skrzyżowania z ul. Łukasiń-
skiego oraz na ul. Łukasiń-
skiego od skrzyżowania z ul. 
Roosevelta do skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza.

19.02.2020 r. od godz. 
7.00 do godz. 18.00

W dniu 19 lutego 2020 
r. podczas kręcenia scen, od 
godz. 7.00 do godz. 18.00 
zostanie całkowicie za-
mknięty odcinek ul. Łuka-
sińskiego, od nr 43 do skrzy-
żowania z ul. Roosevelta. W 
przerwach technicznych, co 
10-15 minut będzie możli-
wość przejazdu.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na ul. 
Roosevelta od skrzyżowa-
nia z ul. Łukasińskiego do 
skrzyżowania z ul. Szkolną, 
na ul. Łukasińskiego od nr 
43 do skrzyżowania z ul. 
Roosevelta oraz na ul. Łuka-
sińskiego od skrzyżowaniaz 
ul. Roosevelta do skrzyżo-
wania z ul. Mickiewicza.

20.02.2020 r. od godz. 
12.00 do godz. 20.00

W dniu 20 lutego 2020 
r. podczas kręcenia scen, od 
godz. 7.00 do godz. 18.00 zo-
stanie całkowicie zamknięty 
odcinek ul. Roosevelta od 
nr 37 do skrzyżowania z ul. 
Chłapowskiego oraz ul. Ro-
osevelta od skrzyżowania z 
ul. Chłapowskiego do skrzy-
żowania z ul. Łukasińskiego. 
W przerwach technicznych, 
co 10-15 minut będzie moż-
liwość przejazdu.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na 
ul. Roosevelta od nr 37 do 

skrzyżowania z ul. Chła-
powskiego, na ul. Roosevelta 
od skrzyżowaniaz ul. Chła-
powskiego do skrzyżowania 
z ul. Łukasińskiego oraz na 
ul. Łukasińskiego od skrzy-
żowania z ul. Roosevelta do 
skrzyżowania z ul. Mickie-
wicza.

Podczas wyłączenia 
miejsc parkingowych w ob-
rębie ulicy Roosevelta, In-
westor zapewni zastępcze 
miejsca postojowe, zlokali-
zowanie na parkingu przy 
ul. Szkolnej, ul. Zofii Kossak 
oraz ul. Mickiewicza w rejo-
nie ul. Wodnej. Miejsca po-
stojowe będą dozorowane.

RYNEK:
20.02.2020 r. od godz. 

6.00 do godz. 12.00
W dniu 20 lutego 2020 

r. podczas kręcenia scen, od 
godz. 6.00 do godz. 12.00 
zostanie całkowicie za-
mknięty odcinek ul. św. Jana 
oraz ul. Ojców Zbigniewa 
i Michała z jednoczesnym 
wyznaczeniem objazdu dla 
pojazdów jadących ul. Par-
tyzantów przez ul. Rycerską 
oraz ul. Murarską.

Na ul. Chojnowskiej na 
odcinku od ul. Bilsego do ul. 
św. Jana zostanie wprowa-
dzony ruch dwukierunkowy 
oraz ulica bez przejazdu. Na 
ulicy Rycerskiej na odcinku 
od ul. Partyzantów do ul. 
Murarskiej zostanie wpro-
wadzony ruch jednokie-
runkowy. W wyjątkowych 
sytuacjach, co 10-15 minut 
będzie możliwość przejazdu, 
w celu dojazdu do własnych 
posesji.

Dodatkowo planuje się 
wprowadzenie zakazu za-
trzymywania i postoju na 
ul. Chojnowskiej przy Aka-
demii Rycerskiej oraz na ul. 
Ojców Zbigniewa i Michała 
od skrzyżowania z ul. Ry-
cerską do skrzyżowania z ul. 
Senatorską.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

Miasto jak gąbka
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Do lubińskiej komendy 
zgłosił się 71-letni mieszka-
niec Lubina wraz z małżonką, 
informując, że został oszuka-
ny metodą „na wnuczka”. Jak 
wynikało z informacji przeka-
zanej policjantom, na telefon 
stacjonarny starszego małżeń-
stwa zadzwonił mężczyzna 
podający się za ich wnuka. 
Oszust poinformował, że zięć 
71-latka potrącił na przejściu 
dla pieszych kobietę w ciąży, 
jest zatrzymany przez policję 
i potrzebuje pieniędzy na ka-
ucję. Sprawca oświadczył, że 
potrzebuje 120 tysięcy złotych. 
Kiedy senior powiedział, że nie 
dysponuje taką kwotą, fałszy-
wy wnuk podpowiedział, żeby 
małżeństwo wzięło kredyt. W 
międzyczasie połączenie zo-
stało przekazane innemu męż-
czyźnie, który poinformował, 
że jest policjantem i potwier-
dził, że doszło do wypadku z 
udziałem zięcia mężczyzny.

Pokrzywdzony wraz z 
żoną udali się do banku, gdzie 

otrzymali pożyczkę w kwocie 
36 tysięcy złotych. Przez cały 
czas byli w kontakcie ze spraw-
cą. Powiedzieli jak są ubrani i 
w którym banku mają konto. 
Następnie, zgodnie ze wska-
zówkami swojego rozmówcy, 
przekazali gotówkę nieznanej 
kobiecie, która przedstawiła 
się jako adwokat ich zięcia.

Po całym zdarzeniu po-
krzywdzeni zadzwonili do 
córki, która oświadczyła, że 
zarówno jej mąż jak i wnuk 
są razem z nią w domu i do 
żadnego wypadku nie doszło. 
Dopiero wtedy 71- latek i jego 
żona zorientowali się, że padli 
ofiarą oszustwa.

Dyżurny lubińskiej ko-
mendy przyjął jeszcze dwa 
podobne zgłoszenia. Jednak 
w tych przypadkach, dwie 
mieszkanki Lubina w wieku 
80 i 83-lat nie dały się nabrać i 
w czasie rozmowy z fałszywym 
wnukiem zorientowały się, że 
mają do czynienia z próbą 
oszustwa.

Policjanci apelują do 
wnuków, dzieci, znajomych i 
sąsiadów osób starszych, aby 
wyczulać i informować o ta-
kich sytuacjach. Nie dajmy się 
zmanipulować i nie działajmy 
pod presją czasu. Właśnie o to 
chodzi oszustom.

Źródło: asp. szt. Sylwia 
Serafin, KPP w Lubinie

- Walentynki to święto 
zakochanych, święto miłości 
- mówi Irena Dalek, kierow-
nik schroniska. - Z tej okazji 
chcemy także zamanifesto-
wać naszą miłość do zwierząt. 
Dlatego zapraszamy legniczan 
do nas na randkę z pieskiem. 

Będzie można pójść z nim na 
spacer. Może serca legniczan 
zabiją mocniej i któryś z na-
szych psiaków znajdzie w ten 
sposób prawdziwy dom.

Żeby skorzystać z randki 
z pieskiem, trzeba być osobą 
pełnoletnią i mieć przy sobie 
dowód osobisty. Po krótkim 
przeszkoleniu z pracownikami 
schroniska i podpisaniu po-
rozumienia, można udać się z 
podopiecznym na spacer.

- Zdradzimy, że każdy 
nasz bezdomniak, który pój-

dzie na randkę, ma dla swojej 
walentynki upominek. Dlate-
go bardzo serdecznie zapra-
szamy wszystkich, którzy ko-
chają zwierzęta – dodaje pani 
kierownik.

Legnickie schronisko za-
prasza na walentynkowe rand-
kowanie 14 i 15 lutego (piątek, 
sobota) w godzinach od 8.00 
do 15.00 na ul. Ceglaną 2.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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Sierż. sztab. Anna Tersa z 
zespołu prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy: 
- W toku czynności operacyj-
nych policjanci z Wydziału Do 
Walki z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Miejskiej 
Policji w Legnicy wspólnie z 
funkcjonariuszami z Wydziału 
Do Walki z Cyberprzestęp-
czością Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu usta-
lili i zatrzymali 41-letniego 
mieszkańca Warszawy, który 
działał w zorganizowanej gru-
pie przestępczej zajmującej się 
wyłudzaniem pieniędzy od se-
niorów. Mężczyzna werbował 
osoby, których zadaniem było 
pozyskanie tzw. „słupów” za-
kładających na siebie rachunki 
bankowe, na które wpływały 
pieniądze pokrzywdzonych. 

Sąd Rejonowy w Legnicy na 
wniosek Prokuratury Rejo-
nowej w Legnicy zastosował 
wobec 41- latka środek zapo-
biegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy. Za popełnio-
ne przestępstwo grozi kara do 
8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie oszusta to 
efekt dochodzenia z marca 
2019 r. Na legnicką komendę 
zgłosiła się wówczas 67- letnia 
ofiara oszustów. Zadzwonił do 
niej mężczyzna podający się za 
funkcjonariusza CBŚ. Poin-
formował, że grupa hakerów 
planuje ukraść z jej rachunku 
bankowego pieniądze oraz że 
jej konto jest już pod obserwa-
cją policjantów.

Pokrzywdzona była pew-
na, że rozmawia z autentycz-
nym policjantem. Przekazała 
mu swój numer telefonu ko-
mórkowego. Przestępca wy-
korzystał to, by zablokować 
legniczance połączenia zarów-
no telefonii stacjonarnej jak i 
komórkowej.

- W trakcie rozmowy 
sprawca nakazał 67-latce, aby 
nie rozłączając połączenia 
wybrała numer telefonu na 
Policję i potwierdziła wiary-

godność prowadzonej akcji. 
Kobieta postępowała zgodnie 
z instruktażem, bez rozłącza-
nia przekonana, że połączyła 
się z policją została zapewnio-
na o prowadzonej akcji - opo-
wiada Anna Tersa. - Kolejnego 
dnia fikcyjny policjant ponow-
nie skontaktował się z senior-
ką i polecił jej aby założyła 
w banku rachunek na swoje 
dane. Zgodnie z instruktażem, 
kobieta wskazała numer te-
lefonu i adres e-mail podany 
przez sprawcę. Następnie ko-
bieta przelała oszczędności w 
kwocie 150 tys. zł. Ze swojego 
rachunku bankowego na nowo 
założony rachunek. Po kilku 
godzinach w rozmowie z pra-
cownikiem baku, pokrzywdzo-
na zorientowała się, że padła 
ofiarą oszustwa.

Legniccy funkcjonariusze 
do prowadzonego postępowa-
nia zatrzymali już cztery oso-
by. W dalszym ciągu policjanci 
ustalają, czy mężczyźni mają 
na koncie jeszcze inne wyłu-
dzenia lub oszustwa. Sprawa 
jest nadal rozwojowa i niewy-
kluczone są kolejne zatrzyma-
nia.

Piotr Kanikowski
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Wyparowało z „wnuczkiem”

Bezdomniaki idą na randkę!

Prawdziwa i fałszywa policja
Starsze małżeństwo z Lubina 
straciło 36 tysięcy złotych. Po 
telefonie od fałszywego wnu-
ka para udała się do banku, 
wzięła kredyt i przekazała 
gotówkę nieznanej kobiecie, 
podającej się za adwoka-
ta. Policjanci po raz kolejny 
ostrzegają przed oszustami 
polującymi na seniorów.

Legnickie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt zapra-
sza 14 i 15 lutego wszystkich 
miłośników zwierząt do spę-
dzenia walentynek z „bez-
domniakami”.

Policjanci z Legnicy i Wro-
cławia zatrzymali 41-letnie-
go mieszkańca Warszawy, 
członka grupy przestępczej 
wyłudzającej pieniądze od se-
niorów. Wśród ofiar grupy była 
legniczanka, która przekazała 
oszustom 150 tys. zł. Przestęp-
cy wmówili jej, że uczestniczy 
w tajnej akcji Centralnego Biu-
ra Śledczego Policji.

Policjanci radzą:
• bezwzględnie stosować 

zasadę ograniczonego zaufa-
nia, szczególnie w sytuacjach 
wymagających naszej pomo-
cy finansowej,

• informować Policję o 
każdej próbie oszustwa,

• konsultować się z naj-
bliższymi w przypadku kon-
taktu osoby potrzebującej 
naszych pieniędzy,

• nie przekazywać oso-
bom podającym się za funk-
cjonariuszy służb mundu-
rowych żadnych środków 
pieniężnych i kosztowności,

• prosić o wylegitymowa-
nie się osoby podającej się za 
funkcjonariusza– do czego 
ma obowiązek– ze stopnia, 
imienia i nazwiska, miej-
sca pełnienia służby czy też 
identyfikatora kadrowego. 
Podane dane radzimy zapi-
sać, aby następnie potwier-
dzić, czy dana osoba to fak-
tycznie funkcjonariusz.

Pamiętajmy – Policja 
NIGDY telefonicznie nie 
informuje o prowadzonych 
przez siebie sprawach i ni-
gdy nie prosi o przekazanie 
pieniędzy nieznanej osobie. 
NIGDY też nie prosi o zaan-
gażowanie naszych pieniędzy 
do jakiejkolwiek akcji!

Pamiętać należy również 
o tym, że chcąc wykonać ko-
lejne połączenie, trzeba za-
kończyć najpierw poprzednią 
rozmowę lub wykonać połą-
czenie z innego telefonu.
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- Rozmawialiśmy z trzema 
firmami ochroniarskimi. Dwie 
wycofały się, gdyż nalegaliśmy, 
by w umowie zapisać dbałość 
o to, żeby w szpitalu nie było 
bezdomnych - mówi starosta 
złotoryjski Wiesław Świer-
czyński.

Zadania podjęła się le-
gnicka firma Jarexs. Od środy 
jej pracownicy pilnują szpitala 
przed grupą kilku bezdom-
nych mężczyzn, którzy miel tu 
koczowisko: spali na ławkach 
dla pacjentów, pili alkohol, 
przygotowywali posiłki, łado-
wali telefony komórkowe i za-
łatwiali fizjologiczne potrzeby.

Ochrona Jarexsu nie ma 

lekko. Bezdomni uciekają 
przed nią po piwnicach, sta-
wiają opór, wypędzeni jedny-
mi drzwiami wracają i innymi 
próbują dostać się do środka. 
Zdarzają się szarpaniny. W ra-
zie potrzeby ochroniarze mają 
możlwość wezwania wsparcia: 
mobilnego patrolu Jarexsu. 
Dyrekcja szpitala zmieniła też 
regulamin izby przyjęć w taki 
sposób, by ułatwić interwencje 
policji. Nawet jeśli bezdom-
ni są trzeźwi i zachowują się 
spokojnie, nie ma już dla nich 
miejsca w poczekalni. Izba 
przyjęć ma służyć chorym.

Rok temu zwracał na to 
uwagę Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Na szpital została 
nałożona kara finansowa m.in 
za to, że w  izbie przyjęć ko-
czowali bezdomi. NFZ uznał, 
że udzielanie świadczeń od-
bywało się w sposób rażąco 
nieodpowiadający wymogom 
określonym w obowiązujących 
przepisach, z naruszeniem 
ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

- Obecność bezdomnych 

odstręczała pacjentów - mówi 
starosta. - Przez lata nikt z tym 
nic nie robił.

Ochroniarze są w szpitalu 
w dni powszednie od godz. 15 
do godz. 7 rano, a w weeken-
dy przez całą dobę. Gdy tylko 
znikają, bezdomni wracają. 
Sprytniejsi próbują rejestro-
wać się w kolejce do chirur-
ga, by uniknąć wyrzucenia 
za drzwi. Wtedy formalnie z 
bezdomnego zmieniają się w 
pacjenta, więc dopóki nie wy-
ciągną z torby nalewki, stają 
się nie do ruszenia.

Burmistrz Złotoryi Ro-
bert Pawłowski cieszy się, że 
ochona wzbrania bezdom-
nym wstępu do szpitala. Liczy, 
że pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w tej sytuacji łatwiej będzie 
przekonać ich, by zgodzili się 
na przewiezienie do schroni-
ska brata Alberta w Zgorzel-
cu. Gmina zapewnia na swój 
koszt transport, wikt, dach nad 
głową, terapię.

-  Nocą padał deszcz. Kie-
dy piąty raz wracali byli już 
cali mokrzy, zziębnięci. Pro-

sili, by mogli ogrzać dłonie, 
a ja musiałem im powiedzieć 
„nie”, choć serce się krajało. 
Wiem, że nie można zrobić 
jednego wyjątku, bo wszystko, 
cała nasza robota, poszłaby na 
nic - mówi ochroniarz. Uważa, 
że samo oczyszczenie z bez-
domnych izby przyjęć, jeszcze 
nie załatwia problemu. Jego 
zdaniem burmistrz Złotoryi 
powinien wybudować dla tych 
ludzi ogrzewalnię, by nie po-
umierali z zimna.

Zarząd starostwa też 
uważa, że umowa miasta z 
noclegownią w Zgorzelcu nie 
załatwi sprawy. Zgorzelec jest 
daleko, a większość bezdom-
nych przepędzonych ze szpi-
tala to mieszkańcy Złotoryi.

- Opieka nad osobami 
bezdomnymi to zadanie bur-
mistrza - mówi wicestarosta 
Rafał Miara. - Pan burmistrz 
zadeklarował się z pomocą dla 
szpitala. Niestety, nie dostali-
śmy do tej pory żadnej pomo-
cy ze strony miasta, a wręcz się 
nam przeszkadza. A urządze-
nie ogrzewalni stanowi wyda-
tek rzędu 200 tysięcy złotych, 

porównywalny z tym, co przez 
jej brak szpital musi wydać na 
ochronę.

- Mamy projekt ogrzewal-
ni - odpowiada burmistrz Ro-
bert Pawłowski. - W tym roku 
nie wprowadziliśmy tej inwe-
stycji do budżetu, bo realizuje-
my inne za imponującą jak na 
możliwości Złotoryi kwotę 25 
milionów złotych. Zobaczymy, 
jak będą wyglądać nasze finan-
se i zapowiedzi rządu na przy-

szły rok. Jeśli pojawi się taka 
możliwość, to wybudujemy 
ogrzewalnię, choć trzeba so-
bie zdawać sprawę, że nie jest 
jednorazowy wydatek, ale cią-
głe zobowiązanie dla budżetu. 
Chodzi nie tylko o miejsce, ale 
również pracownika, który be-
dzie pilnował, aby ogrzewalnia 
funkcjonowała we właściwy 
sposób.

Piotr Kanikowski
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Szpital w Złotoryi pozbywa 
się bezdomnych. Lata temu 
zagnieździli się w pocze-
kalni izby przyjęć. Stwa-
rzali szereg problemów dla 
pacjentów i dla personelu. 
Mimo tego kolejne dyrek-
cje placówki tolerowały ich 
obecność. Nowa nie zamie-
rza udawać, że nie widzi 
prolemu. Wynajęła firmę 
ochroniarską, która zapro-
wadzi w izbie porządek.

Szpital wyrzucił bezdomnych
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Żałobniak jest rolnikiem. 
Ma wielkoobszarowe gospo-
darstwo w sąsiedniej wsi, So-
kołowcu. Na początku 2013 
roku za zarobione na roli 
pieniądze kupił od Starostwa 
Powiatowego w Złotoryi pałac 
w Lubiechowej wraz z przy-
ległym parkiem. Miał wizję 
urządzenia tu hotelu i eleganc-
kiej restauracji. Zabytek był w 
fatalnym stanie.  Na dziura-
wym dachu rosły drzewka, do 
wewnątrz lała się woda, stropy 
wisiały w  powietrzu. Strach 
było wejść do środka.

Po siedmiu latach tudno 
uwierzyć, że to ten sam bu-
dynek. Przestronne jasne sale 
bez śladu wilgoci, odtworzo-
ne stiuki, gipsowe sztukaterie 
na ścianach i sufitach, dębowe 
okna, amfilada piwnic z cegla-
no-kamiennymi sklepieniami, 
oczyszczonymi pieczołowicie 
z rzuconej bylejak peerelow-
skiej zaprawy. Historyczna 
patyna. A pod nią dyskretnie 
ukryte nowoczesne instala-
cje, takie jak np. pompy cie-
pła, dzięki czemu pałac jest 
ogrzewany bez zatruwania 
środowiska.   Remont, prowa-
dzony ściśle według wskazó-
wek legnickiego konserwatora 
zabytków, pochłonął miliony 
złotych. Józef Żałobniak ma 
satysfakcję, że zrobił perełkę z 

czegoś, co bez niego poszłoby 
w rozsypkę. W czerwcu chce 
otworzyć hotel, bo obiekt 
musi zacząć zarabiać na spłatę 
kredytów, które pozaciągał w 
bankach, aby go ratować. Go-
ście już rezerwują miejsca.

Sukces byłby pełen, gdyby 
nie problem z gminą Świerza-
wa, procesującą się o kilkaset 
metrów asfaltowej drogi prze-
cinającej posiadłość Żałobnia-
ka. Kilkadziesiąt lat temu po-
prowadzono ją niefrasobliwie 
przed frontem budynku, dzie-
ląc osiemnastowieczne założe-
nie na dwie osobne części. Po 
jednej stronie drogi został pa-
łac z podjazdem i większością 
parku, po drugiej otoczony 
platanami okrągły staw z wiel-
ką fontanną. Części, oddzie-
lone w PRL-u drogą, histo-
rycznie stanowiły integralną 
całość. Józef Żałobniak chciał-
by odnowić cały park i zlikwi-
dować drogę, by hotelowi go-
ście mogli swobodnie krążyć 
między pałacem a wodą. To 
pozwoliłoby mu też ogrodzić 
całą posiadłość. Plany inwe-
stora z Lubiechowej wspiera 
konserwator zabytków, które-
mu równie mocno zależy na 
przywrócenia całemu terenowi 
charakteru zgodnego z osiem-
nastowiecznym projektem.

Józef Żałobniak uzgodnił 
więc z poprzednim burmi-
strzem Świerzawy Józefem 
Kołczem, że gmina odda mu 
17-arową działkę z drogą przez 
park, a on w zamian wybuduje 
dla mieszkańców alternatywną 
drogę o podobnym standar-
dzie na 24 arach swoich grun-
tów, by następnie przekazać ją 
gminie. Dzięki takiej wymia-
nie wilk miał być syty i owca 
cała. Mieszkańcy Lubiechowej 
zyskaliby omijającą hotel as-
faltówkę, zapewniającą dojazd 
do kilku gospodarstw przy ul. 
Wczasowej i leżącego za wsią 

kamieniołomu, a Żałobniak 
mógłby rozebrać starą drogę w 
celu odtworzenia historyczne-
go łącznika pomiędzy pałacem 
a parkową fontanną.

14 listopada 2018 r. Józef 
Żałobniak i Józef Kołcz, jako 
burmistrz Świerzawy, podpi-
sali w Legnicy akt notarialny 
w tej sprawie. Na jego mocy 
działka z gminną drogą prze-
szła na własność Żałobniaka, 
a trzy działki rolnika ze zbu-
dowaną przez niego zastęp-
czą drogą stały się własno-
ścią gminy   Świerzawa. Pięć 
dni później władzę w gminie 
przejął nowy burmistrz Paweł 
Kisowski. Minęły jeszcze trzy 
miesiące a nowy burmistrz 
skierował do Sądu Rejonowe-
go w Złotoryi wniosek o uzna-
nie umowy zamiany nierucho-
mości za nieważną. Dlaczego?

- Gdy nastałem, otrzy-
małem do podpisania doku-
ment potwierdzający prze-
jęcie środka trwałego, czyli 
tej zamienionej drogi - mówi 
burmistrz Paweł Kisowski. - 
Zastanowiło mnie jedno: w 
akcie notarialnym było napi-
sane, że nasza droga asfalto-
wa idzie do pana Żałobniaka, 
a pan Żałobniak w zamian 
zobowiązuje się do końca 
grudnia 2018 roku położyć 
warstwę bitumiczną na dro-
dze, którą przekazał gminie. 
Termin na wypełnienie tego 
zobowiązania minął, a droga 
nie ma obiecanej warstwy bi-
tumicznej. Jako burmistrz nie 
mogę pozbawić mieszkańców 
kilkunastu budynków przy ul 
Wczasowej dojazdu, bo ludzie 
mnie zjedzą, że mieli solidny 
asfalt a mają szutrówkę.

- W każdej chwili jestem 
gotów położyć warstwę bi-
tumiczną, żeby zamknąć temat 
- deklaruje Józef Żałobniak.

Dlaczego nie zrobił tego 

w terminie zapisanym w akcie 
notarialnym? Z troski o dobro 
publiczne. Żałobniak chciał 
kłaść warstwę bitumiczną 
jeszcze pod koniec 2018 roku, 
ale wiedział, że bez położenia 
na wierzch warstwy ścieral-
nej samochody zniszczyłyby 
nową drogę w kilka tygodni. 
A zgodnie z uzgodnieniami 
położenie warstwy ścieralnej 
nie należało do niego. Tak 
wynika z dokumentów: z aktu 
notarialnego i załączonej do 
niego notatki służbowej. Za 
Kołcza planowano bowiem, że 
gmina Świerzawa dogada się 
w tej kwestii ze złotoryjskim 
nadleśnictwem jako istotnym 
użytkownikiem drogi. Józef 
Żałobniak wstrzymywał się 
z położeniem warstwy bi-
tumicznej tylko ze względu na 
to, że druga strona umowy nie 
była gotowa do   wylania war-
stwy ścieralnej asfaltu.

Zamiast rozwiązać pro-
blem (porozumiewając się z 
inwestorem co do terminu 
położenia asfaltu), następca 
Józefa Kołacza - burmistrz 
Paweł Kisowski - zdecydo-
wał się złożyć do sądu pozew 
o unieważnienie umowy. Ten 

ruch dodatkowo skompliko-
wał sytuację. Spór ugrzązł w 
złotoryjskim sądzie. Z różnych 
powodów, już rok trwa ocze-
kiwanie na wyrok. Dopóki nie 
zapadną prawomocne decyzje, 
Józef Żałobniak nie jest zain-
teresowany wydawaniem pie-
niędzy na dokończenie drogi, 
bo nie jest mu ona do niczego 
potrzebna. Nie może też za-
gospodarować frontowej czę-
ści nieruchomości zgodnie z 
oczekiwaniami konserwatora 
zabytków. Rozważa, czy w tej 
sytuacji w ogóle nie zarzucić 
planów dotyczących odrestau-
rowania fontanny, bo gminna 
asfaltówka utrudni hotelowym 
gościom dostęp do tego zakąt-
ka.

- Dopatrzyliśmy się do-
datkowo uchybień prawnych 
w akcie notarialnym - mówi 
burmistrz Kisowski. Jakich? Z 
pozwu wynika, że gmina nie 
uzyskała zgody konserwatora 
zabytków na zamianę "nieru-
chomości gruntowej wpisanej 
do rejestru zabytków". Zarzut 
brzmi absurdalnie, jakby to 
droga była wartością podlega-
jącą konserwatorskiej ochro-
nie. Drugi zarzut opiera się na 

przepisie, że drogi publiczne 
są wyłączone z obrotu praw-
nego. Nie wiadomo jednak, 
czy sporną asfaltówkę można 
formalnie uznać za drogę pu-
bliczną, bo nigdy nie została 
zaliczona stosowną uchwałą 
rady gminy do tej kategorii 
dróg.

Burmistrz Świerzawy nie 
daje się przekonać do wyco-
fania pozwu. - Dogadywać to 
się można prywatnie, a tutaj 
zostało prawo złamane - mówi 
Kisowski. - Ten akt notarialny 
jest źle zrobiony. Czekam na 
wyrok sądu. Od niego będą 
uwarunkowane następne kro-
ki. Nie widzę innego sposobu 
rozwiązania problemu, jak 
unieważnienie tego aktu i, jeśli 
będzie wola z drugiej strony, 
przeprowadzenie całej operacji 
zgodnie ze sztuką. Ja nie mam 
nic przeciwko temu, żeby uli-
ca Wczasowa w Lubiechowej 
miała nieco inny przebieg niż 
dotąd. Na razie jednak wyglą-
da to tak, jak w wierszu, w któ-
rym zamienił stryjek siekierkę 
na kijek.

Piotr Kanikowski
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Gminie z inwestorem nie po drodze
Józef Żałobniak kończy re-
mont XVIII-wiecznego pała-
cu w Lubiechowej. Uratował 
cenny obiekt od niechybnej 
ruiny. Z błogosławień-
stwem konserwatora zabyt-
ków scalił też działki, które 
kiedyś tworzyły pałacowy 
park, by przywrócić całe-
mu założeniu historyczny 
kształt. Poprzedni burmistrz 
Świerzawy go wspierał. 
Nowy utrudnia mu inwesty-
cję i utrzymuje, że robi to z 
troski o interes gminy.
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