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Sąd nabrał wątpliwości. Piotr Kowalczyk opuścił areszt

Poręczenie wystarczy 
Piotr Kowalczyk, były 
przewodniczący lubelskiej 
rady miasta, wyszedł z aresztu. 
Sąd Okręgowy w Zamościu 
uwzględnił zażalenie jego 
obrońcy, mecenasa Romana 
Giertycha. Areszt opuścił 
również Adam M., architekt 
współpracujący z Kowalczykiem, 
który wraz z jeszcze dwoma 
innymi przedsiębiorcami 
zostali zatrzymani w sprawie 
rzekomego „powoływaniem się 
na wpływy w urzędach i podjęcia 
się załatwienia pozwolenia na 
budowę wieżowca przy ul. Zana 
w zamian za korzyść majątkową 
w wysokości 1 mln zł”. 

Sąd zamienił Piotrowi Kowalczyko-
wi (zgodził się na podawanie nazwiska) 
tymczasowy areszt na tzw. wolnościowe 
środki zapobiegawcze: 30 tysięcy złotych 
poręczenia majątkowego, zakaz opusz-
czania kraju i dozór policji. Podobnie 
zdecydował wobec Adama M., architek-
ta współpracującego z Kowalczykiem, z 
tymże w jego przypadku kaucję ustalił na 
75 tys. zł. Zażalenia na tymczasowe aresz-
towanie złożyli również dwaj pozostali 
przedsiębiorcy zatrzymani w sprawie, ale 
te jeszcze nie zostały rozpatrzone. Decyzja 
sądu pozwala domniemywać, że dowody 
przedstawione przez CBA i prokuraturę, 
budzą wątpliwości, choć żadna ze stron 
postępowania nie chce ujawnić żadnych 
szczegółów. 

Jak poinformował portal lublin112 me-
cenas Roman Giertych, obrońca byłego 
przewodniczącego lubelskiej rady mia-
sta, stwierdził jedynie, że w materiałach 
jakie otrzymał od prokuratury, nie ma 
zgromadzonego nawet jednego dowo-
du wskazującego na winę jego klienta. 
Szerzej nie chciał jednak komentować 
sprawy tłumacząc, że szczegóły objęte 
są tajemnicą. 

Przypomnijmy, że 3 grudnia funkcjona-
riusze lubelskiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czte-
rech mieszkańców Lublina. – Zgromadzony 
materiał dowodowy wskazuje, że osoby te 
działały w porozumieniu i powoływały się 
na wpływy w instytucjach państwowych i 
samorządowych, m.in. w Urzędzie Miasta 
Lublin. Mężczyźni podjęli się załatwienia 
pozwolenia na budowę i wymaganych 
prawem zgód w związku z budową wie-
żowca przy ul. Zana w Lublinie w zamian 
za korzyść majątkową w wysokości 1 mln 
zł – taki komunikat pojawił się na stronie 
internetowej CBA. 

Wkrótce okazało się, że jedną z zatrzy-
manych osób jest Piotr Kowalczyk, były 
przewodniczący lubelskiej rady miasta, 
bliski współpracownik Krzysztofa Żuka, 
obecnie przedsiębiorca. Kowalczyk uważa, 
że padł ofiarą prowokacji dokonanej przez 
agentów CBA. Jego zdaniem „zaistniała 
sytuacja jest absurdalną próbą oczernie-
nia i dyskredytowania jego osoby oraz 
rodziny”. 

– Sytuacja ta miała miejsce w moim 
biurze w trakcie podpisywania umowy o 
wykonanie prac projektowych z inwesto-
rem ze Słowacji, który okazał się być pod-
stawionym agentem CBA – relacjonował 
Kowalczyk w wystosowanym do mediów 
oświadczeniu. – Umowa, którą w dobrej 
wierze zawarłem z rzekomym słowackim 
inwestorem (agentem CBA) dotyczy przy-
gotowania dokumentacji niezbędnej do 
realizacji inwestycji znajdującej się przy 
ulicy Zana w Lublinie na prywatnym 
gruncie, dla którego od 2007 r. obowią-

zuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – przekonywał Kowal-
czyk. Zapewniał, że „nie zobowiązał się do 
czynności innych niż wykonanie koncepcji 
architektonicznej, prac projektowych i 
dokumentacji prawnej niezbędnej do 
realizacji inwestycji”. 

Inne jest stanowisko CBA. – Trzech 
podejrzanych mężczyzn spotkało się po 
południu w celu podpisania umowy na 
wykonanie wszelkiej dokumentacji umoż-
liwiającej przeprowadzenie inwestycji. 
Natomiast w kosztach umowy została uję-
ta wcześniej uzgodniona kwota korzyści 
majątkowej. Wszyscy zostali zatrzymani 
przez agentów CBA w chwili podpisywa-
nia umowy. Czwarta osoba została zatrzy-
mana w miejscu zamieszkania – czytamy 
na stronie internetowej CBA.  

W obronie Piotra Kowalczyka stanęli 
m.in. Marta Wcisło, posłanka Koalicji Oby-
watelskiej; prezydent Krzysztof Żuk i radni 
z jego klubu. Sugerowali, że aresztowanie 
Piotra Kowalczyka może być „polityczną 
zemstą Prawa i Sprawiedliwości”, m.in. za 
opuszczenie swego czasu wraz z kilko-
ma radnymi klubu PiS i pozbawienia go 
większości w radzie miasta, oraz poparcie 
Żuka. – Od dnia rezygnacji z członkostwa 
w PiS Piotr Kowalczyk wielokrotnie słyszał 
od swoich byłych partyjnych kolegów, 
że spotka go zemsta. Trzeba zadać sobie 
pytanie czy te groźby właśnie się spełniły 
– mówił prezydent Krzysztof Żuk na jed-
nej z konferencji prasowych, poddając 
w wątpliwość jak można zapisać korzyść 
majątkową w umowie między dwoma 
przedsiębiorcami, którzy zlecają sobie 
konkretne usługi do wykonania, a wyna-
grodzenie wpisane do umowy podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
i VAT-em. Prezydent i urzędnicy przypo-
minali przy tym, że dla działki przy Zana, 
której dotyczy sprawa, od 12 lat obowiązu-
je plan zagospodarowania przestrzennego 
dopuszczający  w tym miejscu intensywną 
zabudowę m.in. o przeznaczeniu handlo-
wo-usługowo-turystycznym, z wysokością 
budynków przekraczającą 12 metrów. Przy 
wystąpieniu potencjalnego inwestora o 
pozwolenie na budowę nie ma więc „pola 
do uznaniowości czy negocjacji”. 

Z tezą o „politycznej zemście” nie zga-
dzają się lubelscy radni Prawa i Sprawied-
liwości. – Wyrażamy stanowczy sprzeciw 
wobec działań prezydenta Lublina oraz 
wspierających go radnych dotyczących 
sytuacji związanej z zatrzymaniem przez 
CBA p. Piotra Kowalczyka. Wzywamy 
Krzysztofa Żuka do racjonalnych działań, 
poczekania na wyrok niezawisłego sądu 
oraz nierzucania kłamliwych oskarżeń 
wobec przeciwników politycznych – na-
pisali w specjalnym stanowisku lubelscy 
radni PiS. 

41-letni Piotr Kowalczyk w lubelskiej 
radzie miasta zasiadał w latach 2006-
2018. Od 2009 roku przez 9 lat był jej 
przewodniczącym. Najpierw należał do 
klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. 
Odszedł z niego w 2012 roku i wraz 
z kilkoma innymi osobami utworzył 
ugrupowanie Wspólny Lublin. PiS stracił 
wówczas większość w radzie miasta i od 
tamtej pory przegrywa kolejne wybory, 
a Kowalczyk został jednym z bliższych 
współpracowników prezydenta Krzysz-
tofa Żuka. W wyborach samorządowych 
w październiku 2018 roku nie ubiegał się 
o reelekcję. Skupił się na prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Wraz z archi-
tektem prowadzi spółkę, w której jest 
prawnikiem.  

 MC 

XX Wigilia Starego Miasta rozpoczęła Festiwal Bożego Narodzenia 

Radosny czas świąt

XX Wigilia Starego Miasta 
wprowadziła lublinian 
w atmosferę tegorocznych świąt 
Bożego Narodzenia. Przybyły 
na nią tłumy. Biedni i bogaci, 
starsi i młodzi, dzieci i seniorzy, 
wierzący i niewierzący – wszyscy, 
którzy chcieli poczuć magię 
świąt, złożyć sobie życzenia, na 
chwilę złapać oddech, oderwać 
się od codziennych problemów 
i zanurzyć w atmosferze sympatii 
i przychylności. 

Uczestnicy miejskiej wigilii,  która 
odbyła się w niedzielne popołudnie, 22 
grudnia, przy bazylice ojców Domini-
kanów, wyruszyli na nią sprzed szopki 
ustawionej na skraju pl. Litewskiego (przy 
dawnym „pedecie”) po koncercie kolęd w 
wykonaniu „Sławiniaków”. Korowód prze-
szedł ulicami miasta do bazyliki ojców Do-
minikanów, gdzie mszę św. odprawił bp. 

Mieczysław Cisło. Potem była wspólna 
wieczerza. Dzielono się opłatkiem, miko-
łaje rozdawali dzieciom upominki. Dzięki 
darom, jakie mieszkańcy przynosili w ad-
wencie na furtę oo. Dominikanów udało 
się przygotować około 300 paczek. 

Wigilia Starego Miasta od 20 lat jest 
stałym elementem Festiwalu Bożego Na-
rodzenia, jaki ojcowie Dominikanie orga-
nizują wspólnie z samorządem Lublina. 
W jego ramach zapraszają na wyjątkowe 
koncerty. W piątek, 27 grudnia, o godzinie 
19.30 w bazylice na Złotej odbędzie się 
koncert świąteczny „Emmanuel. Pieśń o 
Narodzeniu”. Wystąpią Gospel Rain, Be-
ata Bednarz i Wojciech Cugowski. W 
programie koncertu najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki. Wstęp wolny. 

Z kolei w sobotę, 28 grudnia, o godz. 
18.30 lubelscy dominikanie zapraszają na 
koncert jubileuszowy „Carmina Luminosa” 
w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalne-
go Kairos. Oratorium, autorstwa Borysa 

Somerschafa, zostało skomponowane 
w 2016 roku z okazji 800-lecia istnienia 
zakonu Dominikanów.

W niedzielę – 29 grudnia w bazylice 
oo. Dominikanów spotkają się najmłodsi 
mieszkańcy Lublina, aby wspólnie z ro-
dzicami oraz członkami Fundacji Aktywni 
Rodzice i Chórem Politechniki Lubelskiej 
pośpiewać kolędy. Początek spotkania o 
godzinie 10.30. 

W ramach trwającego w Lublinie Fe-
stiwalu Bożego Narodzenia, tuż po No-
wym Roku, 2 stycznia, o 18.00 odbędzie 
się „Świąteczny koncert charytatywny” w 
CSK z udziałem m.in.: Majki Jeżowskiej i 
Piotra Cugowskiego. 

A dla tych, którzy chcą być aktywni 
w święta przygotowano „Potańcówkę na 
lodzie w świątecznych swetrach”. Impreza 
28 grudnia na lodowisku Icemania przy 
Al. Zygmuntowskich. Od  19.00-21.00 po-
tańcówka  i Laser Party. Przez cały dzień: 
specjalna, świąteczna aranżacja lodowiska 
i konkursy ze świątecznymi nagrodami. 
Dla wszystkich ubranych w świąteczne 
swetry przez cały dzień obowiązywać 
będzie 20% rabat na bilet wstępu.

Warto też w trakcie spacerów po świą-
tecznie oświetlonym mieście zajrzeć do 
miejskiej szopki, gdzie niemal codzien-
nie  odbywać się będzie kolędowanie. 
Kolędnicy będą obecni w szopce do 9 
stycznia. 

EMILIA KAlWińSKA

Przypominamy: Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza do współudziału w Wigilii 
Miłosierdzia zaplanowanej na 24 grudnia o godz. 10. Przy wigilijnym stole w hali 
Targów Lublin zgromadzi się ponad 500 osób: bezdomnych, samotnych, starszych, 
opuszczonych, czy chorych z terenu Lublina i okolic. Wciąż można włączyć się w jej 
organizację.  W siedzibie Caritas przy ul. al. Unii Lubelskiej 15 należy pobrać pustą 
papierową torbę, do której można włożyć podstawowe i trwałe produkty spożywcze 
oraz środki czystości tj. mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konser-
wy, herbatę, słodycze, bakalie i artykuły chemiczne. Następnie wypełnione paczki 
należy dostarczyć do centrali Caritas a wolontariusze przekażą je potrzebującym 
podczas Wigilii Miłosierdzia. Dla wielu samotnych i potrzebujących osób to jedyna 
szansa na wspólny posiłek wigilijny. 

Msza żałobna w intencji tragicznie zmarłego społecznika przyciągnęła tłumy 
mieszkańców dzielnicy

Bronowice opłakują  
Krystiana Klugera
Tłumy mieszkańców Bronowic 
modliły się w minioną niedzielę 
w intencji tragicznie zmarłego 
społecznika, 28-letniego 
Krystiana Klugera. Zaskarbił 
sobie wdzięczność ludzi 
niezwykłym zaangażowaniem 
w sprawy dzielnicy i wyjątkową 
dobrocią.

– Nie znajdujemy słów, aby opisać, jak 
bardzo jesteśmy wstrząśnięci. Krystian 
był wspaniałym, godnym zaufania czło-
wiekiem, o ogromnej dobroci, o wielkim 
sercu dla ludzi. Nigdy nie zabrakło mu 
czasu dla drugiej osoby mimo własnych 
problemów zdrowotnych. Był też wiel-
kim patriotą zaangażowanym w sprawy 
naszej społeczności, ale i sprawy Lublina 
i województwa lubelskiego. Jego strata 
spowodowała pustkę w życiu wszystkich, 
którzy go znali – mówił Andrzej Szyszko, 
przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowi-
ce podczas mszy św. w intencji zmarłego, 

która została odprawiona 22 grudnia w 
kościele pw. Krzyża Świętego przy ul. 
Pogodnej.

Krystian Kluger zginął 6 grudnia br. 
w wypadku samochodowym w miej-
scowości Żużela, na trasie Krapkowice 
– Kędzierzyn Koźle, podczas podróży w 
rodzinne strony. Jego auto zderzyło się 
z lawetą. Miał zaledwie 28 lat. 

Na Bronowicach znany był z wy-
jątkowej aktywności. Zawsze radosny, 
uśmiechnięty, wyjątkowo spokojny 
i życzliwy, dzięki swojej łagodności 
potrafił załatwić najtrudniejsze spra-
wy. Bardzo aktywnie działał w Radzie 
Dzielnicy Bronowice oraz w Społecznym 
Komitecie Mieszkańców Lublina – Brono-
wice, gdzie był wiceprzewodniczącym. 
Tworzył dzielnicowy informator, działał 
w Banku Żywności, organizował wiele 
imprez społecznych. Był powszechnie 
lubiany. Jego mottem w mediach spo-
łecznościowych było zdanie: „Głodnemu 
daj kawałek chleba, ale smutnemu daj 
kawałek serca”.
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