
Mężczyzna przyznał się. 
Swoje zachowanie tłumaczył 
wypitym alkoholem.

- Auta wybierał przy-
padkowo i podpalał je przy 
użyciu łatwopalnej substan-
cji - informuje kom. jago-
da Ekiert, oficer prasowa 
Komendy Miejskiej Policji 
w Legnicy. - Następnie ob-
serwował jak płonął pojazd i 
odchodził z miejsca zdarze-
nia, by podpalić następny.

W nocy 7/8 stycznia br., 
w różnych częściach Le-
gnicy - na ul. Rycerskiej, 
Nowy Świat, Jaworzyńskiej, 
Goździkowej i pl. Wolności 
- podpalacz podłożył ogień 
pod 10 pojazdów. Część 
z nich została całkowicie 
zniszczona, a inne zostały w 
różnym stopniu uszkodzone.

Kom. Jagoda Ekiert 
wskazuje szereg działań, 
które podjęli jej koledzy za-
raz po otrzymaniu zgłosze-
nia o pożarach.

- Na miejsce natychmiast 
wysłano policjantów, którzy 
bardzo dokładnie dokonali 
oględzin oraz zabezpieczy-
li ślady - opowiada. - Poli-
cjanci bardzo skrupulatnie i 
z pełnym zaangażowaniem 
wykonywali wszelkie czyn-

ności, aby jak najszybciej 
wytypować i zatrzymać 
sprawcę podpaleń. Anali-
za lokalnego środowiska, 
zebrane informacje, zabez-
pieczone nagrania z kamer 
monitoringów pozwoliły na 
ustalenie trasy, jaką mógł 
przemieszczać się podejrze-
wany. Już z pierwszych ana-
liz materiału dowodowego 
ustalono, że za wszystkimi 
podpaleniami samochodów 

stoi jedna osoba.
11 stycznia funkcjona-

riusze zapukali do domu po-
dejrzanego 25-latka. Męż-
czyzna został zatrzymany, 
doprowadzony do komendy, 
przesłuchany. Przyznał się i 
złożył wyjaśnienia. Dzisiaj w 
prokuraturze zostaną z nim 
wykonane dalsze czynności.

Piotr Kanikowski
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Topili ludzi w długach Interes na odpadach Prezydent musi 
wspierać teatr

Zwabiali do swych biur - m.in. w Legnicy - ludzi w trudnej sytu-
acji kredytowej i udając pomoc wciągali całe rodziny w finanso-
we pułapki. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała 
kolejny akt oskarżenia przeciwko 27 osobom z tzw. grupy Co-
uncil. Poszkodowani to 268 osób fizycznych oraz 15 instytucji 
udzielających kredytów. Wysokość szkody majątkowej szacuje 
się na 31 milionów złotych.                      >>7

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskar-
żenia w sprawie legnickiej spółki z branży odpadowej, która do-
konywała oszustw i prała pieniądze pochodzące z przestępstw. 
Poza prokurent Gabrielą F.-O. i Mirosławem B. na ławę oskar-
żonych trafił adwokat Rafał B., aktualnie już zawieszony w wy-
konywaniu zawodu. 

  >>10 - Jestem przekonany, że władze Legnicy dochowają 
warunków wiążącej nas umowy. Będę dodatkowo ape-
lował do pana prezydenta o wzrost nakładów na legnic-
ką scenę. Odkąd zasiadam w Zarządzie Województwa 
Dolnośląskiego, bardzo ważne są dla mnie potrzeby 
remontowe i inwestycyjne w Teatrze Modrzejewskiej 
w Legnicy – mówi Krzysztof Maj. Z członkiem Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samo-
rządowców, o teatrze w Legnicy i nie tylko rozmawia 
Piotr Kanikowski. 

  >>2

Palił auto za autem
Ma 25 lat, mieszka w Le-
gnicy, popił alkoholu i - jak 
wyjaśnia - "coś go naszło". 
Legniccy policjanci szybko 
zatrzymali seryjnego podpa-
lacza, który w nocy z 7 na 8 
stycznia zniszczył 10 samo-
chodów w różnych rejonach 
miasta. Decyzją sądu, na trzy 
miesiące trafił do tymczase-
owego aresztu. Grozi mu do 5 
lat pozbawienia wolności.
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Chleb  
i wódka

Policji chronicznie braku-
je pieniędzy na zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom, 
dlatego wśród samorządów 
przyjęła się praktyka „kupo-
wania” w komendach tzw. „do-
datkowych patroli”. To błędne 
koło, bo policja jest jak żebrak, 
który zbiera na chleb, a wydaje 
na wódkę.

Jeśli wyobrazić sobie bu-
dżet policji jako sflaczałą dętkę, 
którą samorządy próbują do-
pompować kosztem własnych 
finansów, to trudno nie czuć 
irytacji na widok kordonów 
funkcjonariuszy mobilizowa-
nych do permanentnej ochro-
ny Jarosława Kaczyńskiego. 
Gdziekolwiek nieformalny na-
czelnik państwa się pojawi, to-
warzyszy mu obstawa złożona 
z dziesiątek lub setek policjan-
tów w radiowozach. Klepiącą 
biedę policję stać wówczas na 
wszystko, chociażby na absur-
dalne sprowadzenie podno-
śnika hydraulicznego w celu 
obserwowania przez firanki 
przebiegu śniadania grupy dy-
sydentów.

Po raz drugi zadałem Ko-
mendzie Miejskiej Policji w 
Legnicy pytanie, ile publicz-
nych pieniędzy wydała na 
zabezpieczenie politycznego 
spiczu, jaki 3 grudnia urządził 
Jarosław Kaczyński w hotelu 
Qubus. Policja po raz drugi 
miga się od podania kwoty, 
więc będę próbował wyegze-
kwować tę informację za po-
średnictwem Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. 
Tymczasem podjąłem próbę 
oszacowania choćby części 
poniesionych kosztów na pod-
stawie publicznie dostępnych 
danych na temat średnich 
wynagrodzeń w policji w roku 
2022.

Przyjąłem ostrożnie, że w 
zabezpieczenie wizyty Jaro-
sława Kaczyńskiego w Legni-
cy zaangażowanych było stu 
funkcjonariuszy. Założyłem 
też, że byli to wyłącznie najni-
żej opłacani, młodzi i pozba-
wieni doświadczenia policjanci 
z drugiej grupy zaszeregowa-
nia, gdzie zarabia się nieco po-
nad 4,4 tys. zł netto (27,5 zł 
za godzinę). Założyłem, że 
każdemu z nich trzeba było 
zapłacić za 5 godzin pracy. Z 
rachunku (27,5 x 5 x 100) wy-
nika, że tylko na ten element 
akcji należało przeznaczyć nie 
mniej niż 14 tys. zł. To jedna 
ósma kwoty, jaką miasto Le-
gnica wydało w 2022 r. na „za-
kup dodatkowych patroli” w 
Komendzie Miejskiej Policji.

Moim zdaniem, dopóki 
się nie uszczelni tej dętki, nie 
warto w nią pompować po-
wietrze.

Piotr Kanikowski
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Prezydent musi wspierać teatr
- Jestem przekonany, że 
władze Legnicy dochowają 
warunków wiążącej nas umo-
wy – mówi Krzysztof Maj. 
Z członkiem Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców, o teatrze w Legnicy i 
nie tylko rozmawia Piotr Ka-
nikowski.

Czy jako członek zarzą-
du Dolnego Śląska odpo-
wiedzialny za kulturę jest 
Pan spokojny o finansowa-
nie Teatru Modrzejewskiej? 
Prezydent Legnicy będzie 
nadal partycypował w kosz-
tach utrzymania legnickiej 
sceny?

- Zobowiązuje go do tego 
umowa zawarta z marszał-
kiem Dolnego Śląska w 2009 
r., bo nie została wypowie-
dziana w sposób właściwy. 
Odbyłem kilka spotkań z 
zastępcą prezydenta Legni-
cy Krzysztofem Duszkie-
wiczem, żeby ustalić, skąd 
wzięła się myśl, aby zaprze-
stać współpracy w tym za-
kresie. Jedyny argument, jaki 
padł, ma charakter finansowy. 
Przekonywałem więc, że Te-
atr Modrzejewskiej to wspól-
ne dobro, instytucja, która 
tworzy markę Dolnego Ślą-
ska, ale też markę Legnicy. I 
mam nadzieję, że pan prezy-
dent dał się przekonać.

Czy podczas tych roz-
mów padła propozycja pod-
pisania nowej umowy?

- Żeby pomóc panu pre-
zydentowi wyjść z tej sytuacji 
z twarzą, byliśmy gotowi pod-
pisać aneks do umowy z 2009 
r. Zaproponowaliśmy, aby 
miejskie dofinansowanie dla 
teatru składało się z dwóch 
części, w dotacji podstawowej 
1,1 mln zł, czyli mniej niż do 
tej pory i 400 tys. zł, które 
miasto będzie mogło prze-
znaczyć na ważny dla siebie, 
konkretny, uzgodniony z te-
atrem projekt. Zaznaczyłem 
jednocześnie, że odkąd jako 
województwo kilkanaście lat 
temu zdecydowaliśmy się na 
współpracę z miastem, nasz 
wkład w utrzymanie Teatru 
Modrzejewskiej wzrósł z 2,7 
mln zł do 6,4 mln zł w roku 
2022, gdy tymczasem dotacja 
z Urzędu Miasta w Legnicy 
najpierw w roku 2010 zosta-
ła podniesiona do 1,6 mln zł, 

potem w 2011 r. z powrotem 
zmalała do 1,5 mln zł rocz-
nie i od tego czasu utrzymuje 
się na tym samym pozio-
mie. Chciałbym, aby ratusz 
rozważył wzrost swego za-
angażowania, chociażby ze 
względu na inflację. Uważam, 
że warto ponosić wysiłek 
wspólnego prowadzenia tak 
znaczącego teatru dla pol-
skiej kultury.

A jak Pan odpowie na 
pojawiający się przy okazji 
tego kryzysu argument, że w 
polskim prawie nie istnieje 
coś takiego jak wspólna in-
stytucja kultury?

- Albo to nieporozumie-
nie, albo jakiś dziwny zabieg 
negocjacyjny. No, bo dla-
czego w 2009 roku władze 
Legnicy oraz województwa 
zdecydowały się podpisać 
umowę w sprawie przejęcia 
i prowadzenia Teatru Mod-
rzejewskiej w Legnicy jako 
wspólnej instytucji kultury 
właśnie? Teatr Polski, Operę 
i Narodowe Forum Muzyki 
we Wrocławiu prowadzimy 
wspólnie z ministrem kultu-
ry. To samo dotyczy Muzeum 
w Gross-Rosen. Muzeum 
Sportu i Turystyki w Kar-
paczu jest współprowadzone 
i współfinansowane przez 
władze samorządowe Kar-
pacza. Takich instytucji jest 
co najmniej kilka na Dolnym 
Śląsku, a w Polsce kilkaset.

Jakie oczekiwania wobec 
władz województwa sfor-
mułował podczas trwają-
cych pół roku rozmów pre-
zydent Legnicy?

- Podczas jednego z nich 
pan Krzysztof Duszkiewicz 
złożył propozycję otwarcia 
w Legnicy filii Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Gó-
rze, wskazując jako miejsce 
koncertów budynek dawne-
go Kina Ognisko. Z naszej 
strony jest gotowość do takiej 
współpracy. Oczekujemy na 
harmonogram prac remon-
towo-adaptacyjnych, jakie 
miasto przeprowadzi w kinie 
Ognisko.

Województwo przejmie 
kino Ognisko?

- Na pewno nie. Obiekt 
miałby pozostać własnością 
miasta, a współpraca z na-
szej strony sprowadzałaby 

się wyłącznie do zapewnie-
nia legnickim melomanom 
możliwości uczestniczenia 
w koncertach filharmoników 
dolnośląskich.

Jest Pan spokojny o fi-
nanse Teatru Modrzejew-
skiej w 2023 roku?

- Tak. Jestem przekonany, 
że miasto dotrzyma warun-
ków wiążącej nas umowy. Jak 
wspomniałem będę dodat-
kowo apelował do pana pre-
zydenta o wzrost nakładów 
na legnicką scenę. Odkąd 
zasiadam w Zarządzie Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
bardzo ważne są dla mnie 
potrzeby remontowe i inwe-
stycyjne w Teatrze Modrze-
jewskiej w Legnicy, na które 
w tym roku przeznaczyliśmy 
znaczne środki; na remont 
dachu, wymianę elektryki 
czy odnowienie zabytkowych 
schodów.

Kilka lat temu był Pan 
zaangażowany w promocję 

Wrocławia jako Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016. 
Namawia Pan Legnicę i 
inne dolnośląskie miasta, 
aby szły w ślady Wrocławia 
i postawiły na kulturę jako 
motor rozwoju?

- To prawda. Wrocław 
dzięki tytułowi Europejskiej 
Stolicy Kultury przebił się 
przez barierę cienia i wy-
różnił na tle innych miast w 
Polsce. Przełożyło się to bar-
dzo wyraźnie na wzrost liczy 
turystów, ale też np. wzrosła 
grupa zagranicznych studen-
tów, którzy chcieli przyjechać 
do stolicy Dolnego Śląska w 
ramach Erasmusa. 24 stycz-
nia ministerstwo organizuje 
spotkanie miast zaintereso-
wanych rywalizacją o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 
2029. Skierowałem do samo-
rządowców Dolnego Śląska 
list, w którym namawiam ich 
do wysłania zgłoszenia. Mam 
nadzieję, że na spotkaniu w 
Warszawie będzie najwięcej 
miast z Dolnego Śląska.

A które już się zdecydo-
wały?

- Ziębice, Polanica Zdrój 
jako przedstawiciel miej-
scowości uzdrowiskowych, 
Bolesławiec, Wałbrzych i 
Świdnica. Po spotkaniu in-
formacyjnym w Warszawie 
planuję dla nich praktyczne 
warsztaty, na których w opar-
ciu o doświadczenie Wrocła-
wia podpowiemy, co mogą 
zrobić, by zwiększyć swoje 
szanse.

Małe miasta mogą kon-
kurować o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury z me-
tropoliami?

- Oczywiście. Osobiście 
kibicuję właśnie niespełna 
8-tysięcznemu czeskiemu 
miasteczku Broumov, któ-
re razem z Budziejowicami 
znalazło się w finale Europej-
skiej Stolicy Kultury 2028.

FOT. UMWD



W roku 2022 wójt Ka-
rolina Bardowska i Rada 
Gminy Zagrodno po raz 
pierwszy w historii dali 
mieszkańcom szansę na 
zgłaszanie pomysłów inwe-
stycyjnych. Wszystkie pro-
pozycje (21 zadań na łącz-
ną kwotę ponad 380 tys. 
zł) zostały potem podane 
głosowaniu. Te, które w 
poszczególnych wioskach 
zdobyły największe popar-
cie, trafiły do realizacji. W 
ciągu kilku miesięcy gmina 
przygotowała dokumen-
tację projektową, ogłosiła 
przetargi, wyłoniła wyko-
nawców i doprowadziła 
sprawy do finału. 

Co powstało? Olszani-
ca zyskała kompleks rekre-
acyjno-sportowy składający 
się m.in. z placu do gier 
plażowych, altany, muro-
wanego grilla, linarium, 
równoważni i przejścia li-
nowego z podestami.

W sali wiejskiej w Za-
grodnie wyremontowano 
męskie sanitariaty. Przy 
remizie OSP w Grodźcu 
pojawił się defibrylator, 
który może uratować ko-
muś życie. Powstały siłow-
nie zewnętrzne w Modli-
kowicach, Radziechowie, 
Jadwisinie i Grodźcu. Zre-
witalizowano boisko przy 
byłej szkole w Uniejowi-
cach. Zagospodarowany 
został teren przy Szkole 
Podstawowej w Zagrodnie. 
W Brochocinie powstał 
sprawnościowy plac za-
baw dla dzieci i młodzieży. 
Mieszkańcy Wojciechowa 
zgodnie ze swoim życze-
niem mają komplet nowych 

krzeseł na salę. W Łuka-
szowie ogrodzono teren 
przy świetlicy wiejskiej.

Ze względu na ogrom 
inwestycji wpisanych do 
budżetu gminy Zagrodno, 
wójt postanowiła nie ogła-
szać w 2023 r. drugiej edy-
cji budżetu obywatelskiego. 
Do tej inicjatywy będzie 
można wrócić za rok. Tym-
czasem poszczególne wio-
ski mają do swobodnej 
dyspozycji własne budżety 
w ramach tzw. funduszu 
sołeckiego. Łącznie to pula 
ponad 356,5 tys. zł.  

Fundusz Sołecki Bro-
chocina – 29 237,72 zł 
na zakup drabin, zakup 
wyposażenia do świetlicy 
i naczyń, zakup części do 
klimatyzatorów, zakup na-
miotu, zakup paliwa do ko-
siarki oraz sprzętu koszą-
cego, organizację spotkań 
integracyjnych dla miesz-
kańców sołectwa; 

Fundusz Sołecki 
Grodźca – 30 714,99 zł 
na spotkania integracyjne 
mieszkańców sołectwa, za-
kup wyposażenia do świe-
tlicy wiejskiej (patelnia 
elektryczna, lodówka, noże, 
kosze);

Fundusz Sołecki Ja-
dwisina – 14 771,67 zł na 
remont świetlicy wiejskiej, 
spotkania integracyjne 
mieszkańców sołectwa;

Fundusz Sołecki Łu-
kaszowa – 17 878,82 zł na 
zakup bramki do piłki noż-
nej, spotkania integracyjne 
mieszkańców sołectwa;

Fundusz Sołecki Mo-
dlikowic – 27 505,87 zł 
na spotkania integracyjne 
mieszkańców, remont świe-
tlicy wiejskiej;

Fundusz Sołecki Ol-
szanicy – 50 936,80 zł 
na spotkania integracyjne 
mieszkańców, wykonanie 
monitoringu, zakup ekra-
nu i projektora do świetlicy 

wiejskiej, zakup pokrow-
ców na siedzenia do świe-
tlicy wiejskiej, zakup urzą-
dzeń na plac zabaw;

Fundusz Sołecki Ra-
dziechowa – 34 229,53 zł 
na organizację imprez in-
tegracyjnych, zakup serca 
na nakrętki, zakup namiotu 
ogrodowego, zakup wypo-
sażenia remizy OSP, zakup 
i montaż rolet do świetlicy;

Fundusz Sołecki Unie-
jowic – 46 199,68 zł na 
spotkania integracyjne 
mieszkańców sołectwa, za-
kup środków czystości do 
świetlicy wiejskiej, remont 
piwnicy w sali wiejskiej;

Fundusz Sołecki Woj-
ciechowa – 26 436,20 zł 
na budowę garażu przyle-
gającego do remizy OSP, 
zakup paliwa do kosiarki, 
organizację imprez inte-
gracyjnych;

Fundusz Sołecki Za-
grodna – 50 936,80 zł 
na zakup i montaż wiaty, 

wyposażenie dla OSP Za-
grodno, zakup wyposaże-
nia dla świetlicy wiejskiej 
(patelnia elektryczna, grill 
gazowy, szafa chłodnicza), 
spotkania integracyjne, za-
kup oleju opałowego oraz 
paliwa do kosiarki, montaż 
zlewów;

Fundusz Sołecki Za-
grodna Osiedle – 27 
658,68 zł na zakup kuchen-
ki gazowo-elektrycznej, za-
kup stołu do ping-ponga, 
zagospodarowanie terenów 
zielonych na osiedlu, zakup 
kwiatów, zakup wyposaże-
nia do świetlicy wiejskiej, 
zakup butli do grilla, wy-
konanie monitoringu, spo-
tkania integracyjne miesz-
kańców;

Piotr Kanikowski
RYC. GMINA  
ZAGRODNO  

ZAGRODNO
DAJE SIĘ POZNAĆ
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Co mieszkańcy chcieli, 
to gmina im zrobiła 
Zgodnie z wolą lokalnych 
społeczności, gmina zre-
alizowała za 250 tys. zł 
12 inwestycji wybranych w 
ramach Gminnego Zagro-
dzieńskiego Budżetu Oby-
watelskiego.



Na tym fragmencie projek-
tant przewiduje likwidację wę-
złów Lubiatów i Jadwisin oraz 
przebudowę węzłów Złotoryja/
Legnica, Chojnów i Krzywa. 
Ponadto w rejonie obecnego 
węzła Jadwisin po obu stronach 
drogi powstaną MOP-y, Miej-
sca Obsługi Podróżnych, gdzie 
kierowcy będą mogli się zatrzy-
mać na odpoczynek, zjeść coś, 
skorzystać z toalet, zrobić zaku-
py lub zatankować samochód.

Autostrada po przebudo-

wie będzie mieć po 3 pasy ru-
chu w każdym kierunku, nie 
licząc pasów awaryjnych. Plany 
przewidują, że będzie biec po 
dotychczasowym śladzie.

Konsultacje z mieszkań-
cami są elementem prac nad 
Studium Ekonomiczno-Tech-
niczno-Środowiskowego dla 
przebudowy/ rozbudowy auto-
strady A4 miedzy Krzyżową a 
Legnicą. Zgodnie z harmono-
gramem dokument powinien 
być gotowy w II kwartale 2023 
r. Przebudowa tej części auto-
strady ma ruszyć w IV kwartale 
2027 r. i zakończyć się przed 
końcem roku 2029.

Piotr Kanikowski

13 stycznia wójt Karo-
lina Bardowska podpisała 
umowę na odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z Przedsiębior-
stwem Usługowo-Produkcyj-
nym i Handlowym COM-D z 
Jawora. W ogłoszonym przez 
gminę przetargu COM-D za-
oferowało lepsze warunki niż 
konkurencja. 

Poza COM-D do przetar-
gu przystąpiły Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunal-
nej Sanikom z Lubawki oraz 
spółka Remondis Legnica z 
Kunic. Zgodnie z warunka-
mi postępowania, o wyborze 
oferty decydowały dwa kry-
teria: cena i stopień odzysku. 

Złożone oferty różniły 
się wyłącznie ceną. Remon-
dis była gotowa odbierać i 
zagospodarowywać odpady 
komunalne z terenu gminy 
Zagrodno za 1 327 328,90 
zł. Sanikom zaproponował 
cenę 1 261 378,20 zł. I choć 
obie firmy zmieściły się w puli 
środków, jakimi dysponuje 
gmina Zagrodno na to zada-
nie (1 334 350 zł), to przebiła 
ich oferta PU-PiH COM-D.

COM-D, które długo 
koncentrowało się na zago-
spodarowywaniu odpadów 
komunalnych z terenu powia-
tu jaworskiego, kilka lat temu 
z powodzeniem przypuściło 
ekspansje na gminy w oko-

licach Legnicy i Świdnicy. 
Aktualnie obsługuje także 
duża część regionu jelenio-
górskiego (aż po Szklarską 
Porębę i Marciszów). Jeśli 
ograniczyć się do sąsiadów 
gminy Zagrodno, to śmieciar-
ki COM-D można zobaczyć 
przy pracy w gminie wiejskiej 
Złotoryja. 

Umowa zacznie obowią-
zywać od 1 lutego, co znaczy, 
że do końca stycznia odbio-
rem odpadów na terenie gmi-

ny Zagrodno będzie się – jak 
dotychczas – zajmować Sani-
kom.

W ramach umowy COM-
-D będzie odbierać odpady od 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych jednorodzinnych 
i wielorodzinnych, od wła-
ścicieli nieruchomości nie-
zamieszkałych, którzy przy-
stąpili do systemu, z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK), 
z punktów zbiorczych  do 

gromadzenia odpadów komu-
nalnych rozmieszczonych na 
terenie gminy Zagrodno oraz 
od organizatorów zbiórek ak-
cyjnych.  

Mieszkańców obowiązu-
je taka sama stawka opłaty 
śmieciowej jak dotychczas: 23 
zł od osoby (22 zł w przypad-
ku gospodarstw z własnym 
kompostownikiem). 

Piotr Kanikowski
FOT.  

GMINA ZAGRODNO

Gmina ma na tę inwe-
stycję przewidziane środki w 
wysokości 4 408 009,63 zł. W 
listopadowym przetargu wpły-
nęły dwie oferty. Pierwsza, 
złożona przez spółkę Rokom z 
Kamiennej Góry, opiewała na 
sumę 5 368 125,86 zł, co prze-
kraczało możliwości zamawia-
jącego. Druga, dużo tańsza, 
została złożona przez Zakład 
Budowlany Delta z Bolesław-
ca, przy weryfikacji okazało się 

jednak, że podana cena (4 490 
899,71 zł) została obliczona z 
zastosowaniem błędnej 8-pro-
centowej stawki VAT. Gmina 
wezwała wykonawcę do spro-
stowania swej oferty, ale nie 
doczekała się odpowiedzi. W 
tej sytuacji przepisy nakazywa-
ły jej unieważnić przetarg, co 
stało się 12 grudnia ub.r.

Na utworzenie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w 
Zagrodnie gmina ma pozy-
skaną dotację w wysokości 2,9 
mln zł z Funduszu Solidarno-
ściowego. 

- Wystąpiliśmy z pismem 
do wojewody dolnośląskiego o 
aneksowanie porozumienia – 
mówi Jarosław Słonina.

Gmina dysponuje też 
pozwoleniem na budowę i 
uzgodnionym z konserwato-
rem zabytków projektem ada-
ptacji poszkolnego budynku w 
Radziechowie. 

Piotr Kanikowski 
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Autostrada się zmieni

Przetarg do powtórki

Odbyła się druga tura konsul-
tacji nad przebiegiem prze-
budowanej autostrady A4 na 
terenie gmin Zagrodno, Choj-
nów, Złotoryja i Krotoszyce.  

Od 1 lutego to nie śmieciarki 
Sanikomu, ale ekipa jawor-
skiej spółki COM-D będzie 
odbierać odpady komunalne 
od mieszkańców gminy Za-
grodno. Dobra wiadomość 
jest taka, że udało się unik-
nąć podwyżki cen. 

Miesiąc temu wójt Zagrodna 
unieważniła przetarg na prze-
budowę budynku po szkole w 
Radziechowie na Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne dla 
20 osób z niepełnospraw-
nością. - Chcemy powtórzyć 
postępowanie z nadzieją, że 
wpłynie oferta pozwalająca 
na podpisanie umowy – mówi 
Jarosław Słonina, naczelnik 
wydziału inwestycji i rozwoju 
w urzędzie gminy. 

COM-D przejmuje odpady



- Kopalnia ma nasze za-
potrzebowanie i zobowiązała 
się sukcesywnie je realizować. 
W miarę potrzeb będziemy 
się starali zamawiać kolej-
ne transporty, aby zaspokoić 
wszystkich, którzy zgłaszają 
się po opał – mówi Stanisław 
Karkowski, kierownik ZUK-u 
w Zagrodnie. 

Zgodnie z zasadami usta-
lonymi przez rząd, węgiel 
kosztuje 1 940 zł za tonę. 
Mieszkańcom, którzy złożyli 
stosowne wnioski, przysługuje 
1,5 tony za rok 2022 i 1,5 tony 
w roku 2023. 

Załadunek, ważenie i dys-
trybucja przebiega sprawnie. 
Część mieszkańców pojawia 
się w bazie w Zagrodnie z wła-
snym transportem, pozostali 
korzystają z usług czterech 
firm oferujących dowóz węgla 
pod adres. 78 ton z pierwszego 
rzutu rozwieziono po domach 
praktycznie w jeden dzień. 

Piotr Kanikowski

Katarzyna Szymczak: 
- Motywują nas głosy bie-
gaczy, którzy bardzo chwa-
lili pierwszą edycję Biegu z 
widokiem na wulkan. Wielu 
ludzi mówiło, że organizacyj-
nie wysoko zawiesiliśmy sobie 
poprzeczkę. Mogę zagwaran-
tować jedno: nie zamierzamy 
już jej obniżać. Może być tyl-
ko coraz fajniej.

Jak za pierwszym razem, 
bieg dla dorosłych poprze-
dzą konkurencje dla dzieci. 
W zależności od wieku będą 
ścigać się na dystansach 300, 
600, 900 i 1200 metrów. Do-
rośli mogą wybierać między 
dwoma trasami poprowadzo-
nymi wśród pól i lasów mię-
dzy Zagrodnem a Grodźcem. 
Rozciąga się tu dolina Zim-
nika, ze stawami, mostkami i 
meandrującym wśród drzew 
potokiem. Szczególnie uro-
kliwie wygląda właśnie wio-
sną. Krótsza pętla ma mieć – 
jak wcześniej – 6 kilometrów, 
dłuższa zostanie rozciągnięta 
z 10 do 13 kilometrów, co 
umożliwi podejście pod zam-
kowe wzgórze w Grodźcu.

To właśnie ów wulkan, 
który pojawia się w nazwie 
biegu i na medalach dla każ-
dego z uczestników. Ubiegło-
roczne szklane medale były 
prawdziwymi dziełami sztuki. 

Chyba na żadnym biegu nie 
rozdają piękniejszych. Wy-
szły spod ręki Patti Dubiel 
– wrocławskiej artystki, która 
od trzech lat w Grodźcu ma 
swoją pracownię rzeźbiarską i 
galerię.

- Chcielibyśmy bardzo, 
aby także w tym roku Patti 
zrobiła to dla nas. Wstępny 
projekt już jest. Mam nadzie-
ję, że uda nam się pozyskać 
sponsorów i złożyć zamówie-
nie – mówi Katarzyna Szym-
czak.

Bieg jest zaplanowany na 
22 kwietnia (sobota), ale jeśli 
ktoś ma ochotę na bieganie 
z widokiem na wulkan, to 
już teraz może wpisać się na 
listę startową i wnieść opła-
tę za pośrednictwem portalu 
zapisy.maratonczyk.pl. Do 
14 kwietnia obowiązuje niż-
sza opłata startowa: 15 zł dla 
dzieci, 50 zł dla kijkarzy i 
dorosłych biegaczy, niezależ-
nie od dystansu. Uwaga, ilość 
miejsc ograniczona. 

Jednym z celów, jakie sta-
wiają sobie organizatorzy, jest 
zachęcenie wszystkich miesz-
kańców gminy – zwłaszcza 
najmłodszego pokolenia - do 
biegania i aktywnego spędza-
nia czasu. Dlatego podczas 
ubiegłorocznej edycji wśród 
uczestników biegu dla dzieci 
rozlosowano mnóstwo atrak-
cyjnych nagród: piłek, przy-
rządów gimnastycznych, de-
skorolek, hulajnóg, kometek 
itd. 

Na miecie I Biegu z wido-
kiem na wulkan zameldowały 
się 174 osoby, w tym 59 dzie-
ci. W tym roku ustalono limit: 
120 dorosłych i 70 dzieci.  

Patronat nad II Biegiem 
z widokiem na wulkan obję-
ła Karolina Bardowska, wójt 
gminy Zagrodno. Jako fani 
imprezy deklarują się też nie-
którzy radni, na przykład Pa-
weł Kalinowski z Olszanicy, 
który rok temu komentował: 
„Debiut naszej rodzinki w 
bieganiu w stadzie uważam za 

udany. 
Jeśli wszystkie zorganizo-

wane biegi tak wyglądają, to 
żałuję, że tak późno je odkry-
łem”.

Katarzyna Szymczak nie 
tylko organizuje zabawę bie-
gaczom, ale też sama dużo 
biega. Kiedy tylko jest okazja, 
zakłada adidasy i melduje się 
na starcie. Nie wiadomo czy 
za jej sprawą, czy samoistnie, 
w stowarzyszeniu, któremu 
prezesuje, wykrystalizowa-
ło się coś jakby jakby sekcja 
biegowa. We wrześniu ich 
team zadebiutował pod na-
zwą Pozytywnie Nakręceni w 
6. Biegu Charytatywnym w 
Polkowicach PKO Bank Pol-
ski Biegajmy Razem. Póki co 
Zagrodno nie jest jakoś szcze-
gólnie rozbieganą gminą, ale 
za kilka lat, kto wie... 

Piotr Kanikowski
Fot. PIOTR KANIKOWSKI
FOT. STOWARZYSZENIE 

POZYTYWNIE NAKRĘENI

To wspólna inwestycja 
czterech samorządów: miasta 
Złotoryja oraz gmin Złotory-
ja, Pielgrzymka i Zagrodno, 
które na razie zrzuciły się po 
50 tys. zł na prace projekto-
we. Jak informuje Piotr Maas, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Złotoryi, który podjął się ko-
ordynowania tego zadania, 
obecny etap może się przecią-
gnąć, bo projektanci natknęli 
się w okolicach Grodźca na 
problem. 

Chodzi o to, że Zarząd 
Dróg Powiatowych w Zło-
toryi nie wyraził zgody, aby 

ścieżkę rowerową poprowa-
dzić – jak planowano - w śla-
dzie przebiegającej przez po-
dzamcze w kierunku Jurkowa 
drogi powiatowej 2290d, bo 
wykluczyłoby to możliwość 
wjazdu innych pojazdów (w 
tym rolniczych, leśnych). 
ZDP jest skłonny przystać 
na dwa alternatywne rozwią-
zania. Pierwsze to budowa 
normalnej drogi o parame-
trach drogi powiatowej, po 
której będą mogli poruszać się 
również rowerzyści – co ozna-
czałoby m.in. znaczny wzrost 
kosztów inwestycji. Drugi to 
przejęcie drogi 2290d przez 
gminę Zagrodno, równo-
znaczny z pozbawieniem jej 
kategorii drogi powiatowej. 

Jak informuje Piotr Maas, 
projektanci ścieżki rowerowej 
szukają aktualnie możliwości 
innego obejścia.   

Piotr Kanikowski 
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Węgiel od Staszica

Dla turystów na rowerach

Zakład Usług Komunalnych 
w Zagrodnie przed świętami 
Bożego Narodzenia rozpro-
wadził wśród mieszkańców 
78 ton węgla kamiennego. W 
tym tygodniu do ZUK-u dotarł 
kolejny transport z kopalni 
Staszic: 108 ton orzecha i 25 
ton groszku.

Ruszyły zapisy na II Bieg z 
widokiem na wulkan. - 22 
kwietnia zapraszamy wszyst-
kich miłośników biegania i 
chodzenia z kijami Nordic 
Walking do Zagrodna. Będzie 
pięknie – obiecuje Katarzyna 
Szymczak ze Stowarzyszenia 
Pozytywnie Nakręceni, które 
jest organizatorem imprezy. 

Projektanci pracują nad 
ścieżką rowerową ze Złotoryi 
przez Wojcieszyn do Grodź-
ca. Zakładano, że dalej, w 
Jurkowie, połączy się z sie-
cią ścieżek rowerowych na 
terenie gminy Warta Bolesła-
wiecka.

Bieg z widokiem na wulkan
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Czekają przygody!

W trakcie ferii zimo-
wych – od 13 do 26 lutego – 
zamek Grodziec zaprasza do 
siebie zorganizowane grupy 
20-40 osób) na rycerską 
przygodę. Dzieci będą mo-
gły przeżyć niezwykły dzień 
w warowni zbudowanej na 
wygasłym wulkanie. 

“To program dla tych, 
którzy chcą spędzić czas w 
rycerskim stylu, poznając od 
wewnątrz zamkowe życie. 
Charyzmatyczny przewod-
nik opowie o niezwykłych 
dziejach zamczyska na wy-
gasłym wulkanie i pokaże 
wszystkie zakamarki twier-
dzy. Podczas warsztatów 
nie zabraknie konkurencji, 
zabaw i gier” – zapowiadają 
organizatorzy ferii.

Turyści, którzy kiedy-
kolwiek odwiedzili Gro-
dziec, wiedzą, jakie wrażenie 
robią solidne mury zamczy-
ska wyłaniające się spomię-
dzy starego lasu porasta-
jącego dawny wulkan. To 
miejsce wygląda tajemniczo 
i magicznie niezależnie od 
tego, czy spadł śnieg, świeci 
słońce, leje deszcz lub wno-
szą się mgły. Niezwykła i 
pełna zagadek jest też histo-
ria zamku, który powstawał 
jako siedziba śląskich Pia-
stów, a w okresie II wojny 
światowej służył za schro-
nienie byłemu ambasadoro-
wi Hitlera w Tokio, Londy-
nie i Moskwie. W tej okolicy 
grasował najsłynniejszy śre-
dniowieczny rycerz-rabuś, 

Czarny Krzysztof, w które-
go od lat wciela się Wiesław 
Surówka, właściciel Stajni 
Witanówka w Grodźcu (na 
zdjęciu).

Ferie będą okazją, by nie 
tylko posłuchać opowieści 
przewodnika, ale też – do-
słownie – dotknąć historii. 
Na finał przewidziano ogni-
sko z kiełbaskami. Cena za 
dzień rycerskiej przygody na 
zamku: 45 zł od osoby. 

Aby zarezerwować sobie 
termin albo poznać szcze-
góły oferty należy wysłać 
mejla na adres rezerwacje@
grodziec.net.

W organizację kreatyw-
nych ferii dla dzieci zaanga-
żowała się nieformalna gru-
pa niezależnych artystów, 
edukatorów, geologów oraz 
pasjonatów regionu miesz-
kających na terenie Kra-
iny Wygasłych Wulkanów. 
Dzięki Kaczawskiej Sieci 
Współpracy będzie moż-
na, na przykład, wybrać się 
na warsztaty do pracowni 
piernikarskiej w Wilkowie, 
spróbować jogi w Młynie 
Wielisław w Sędziszowej, z 
goglami VR na głowie zwie-
dzić świerzawski kościół 
św. Jana i Katarzyny Alek-
sandryjskiej albo zajrzeć z 
przewodnikiem do Galerii 
Versus, którą w Grodźcu 
prowadzi Patti Dubiel - wy-
jątkowa artystka tworzą-
ca bardzo ciekawe szklane 
rzeźby. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na pla-
kacie obok oraz w internecie 
na stronie siecwspolpracy.pl.  

Piotr Kanikowski 
FOT.  

ZAMEK GRODZIEC

Zamek Grodziec i pozostałe 
podmioty zrzeszone w Ka-
czawską Sieć Współpracy 
przygotowały ofertę zajęć na 
ferie zimowe. 
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Na grupę Council składa-
ła się centrala we Wrocławiu 
i szereg biur terenowych -w 
Legnicy, Gdańsku, Szczeci-
nie, Kaliszu i Ostrowie Wiel-
kopolskim. Biura należały do 
różnych podmiotów. Specjal-
nie przeszkoleni pracownicy 
oferowali w nich klientom za-
warcie umów kredytowych w 
ramach rzekomo prowadzonej 
działalności oddłużeniowej.

- Cechą charakterystyczną  
podmiotów wykorzystywa-
nych w ujawnionym procede-
rze była ich skomplikowana i 
dynamiczna struktura, zmie-
niana w zależności od reakcji 
organów państwowych  - in-
formuje prokurator Katarzyna 
Bylicka, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Regionalnej we 
Wrocławiu. - Każdorazowo 
działalność nowych podmio-
tów była rozwijana w ramach 
tej samej struktury, przez tych 
samych pracowników, a jedy-
nie pod nową nazwą.

Działalność grupy Council 
była ukierunkowana na klien-
tów bez zdolności kredytowej. 
Reklamami wabiono ich do 
swoich biur  pośrednictwa kre-
dytowego, gdzie dowiadywali 
się, że mimo wszystko mogą 
dostać oczekiwane pieniądze. 
Stawiano im tylko jeden wa-
runek: musieli znaleźć osobę, 
która użyczy im swojej dobrej 
historii kredytowej.

Katarzyna Bylicka: - Taką 
osobę nazywano „osobą wspo-
magającą” lub „kredyt - part-
nerem”, wskazując pokrzyw-
dzonym, że może to być bliski 
znajomy lub członek rodziny. 
Gdy klient zachęcony wizją 
niezwykle atrakcyjnej oferty 
ponownie zjawiał się w biu-
rze wraz z taką osobą, wów-
czas oboje w pośredni sposób 
dowiadywali się, że kredyt 
zostanie udzielony „osobie 
wspomagającej”, a nie rzeczy-
wistemu zainteresowanemu 
- chcącemu uzyskać środki fi-
nansowe w pierwszej kolejno-
ści. Jednocześnie tłumaczono, 
że takie rozwiązanie ma cha-
rakter jedynie tymczasowy, a 
po kilku miesiącach kredyt zo-
stanie „przepisany” na osobę, 
która pierwotnie była pozba-
wiona zdolności kredytowej.

Pracownicy biur z grupy 
Council uciekali się do naj-
różniejszych socjotechnik, 
aby doprowadzić do zawarcia 

umów kredytowych, czyli - jak 
ocenia prokuratura - do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem. W konsekwencji 
nieświadoma skutków „osoba 
wspomagająca” zawierała jed-
ną lub kilka umów o udziele-
nie kredytu. Ich suma znacznie 
przekraczała zgłaszane przez 
pierwotnego klienta potrzeby.

- Ustalony w toku śledz-
twa stan faktyczny wskazuje, 
że każdorazowo dążono do 
sytuacji, by „osoba wspoma-
gająca” podpisała jak najwięcej 
umów o udzielenie kredytów, 
na jak największe kwoty, bez 
względu na to, jaką kwotą był 
zainteresowany pierwotny 
klient - dopowiada prokurator 
Katarzyna Bylicka. - Zapew-
niano, że kredyt po przenie-
sieniu na właściwego kredyto-
biorcę będzie odpowiadał jego 
oczekiwaniom, zarówno co do 
wysokości kapitału, jak i wyso-
kości miesięcznej raty.

W ten sposób "osoby 

wspomagające", które chcia-
ły tylko pomóc bliskim lub 
znajomym w uzyskaniu kilku 
tysięcy złotych kredytu, były 
wciągane w spiralę zadłużenia. 
W wyniku tych manipula-
cji poszkodowani zostawali z 
obowiązkiem spłaty zobowią-
zań sięgających kilkuset tysię-
cy złotych.

- Od udzielenia każdego 
kredytu podmioty z grupy Co-
uncil pobierały bardzo wyso-
kie prowizje, w wysokościach 
niespotykanych na rynku po-
średników kredytowych - in-
formuje prokurator Katarzyna 
Bylicka.

To już trzeci akt oskarże-
nia przygotowany przez Pro-
kuraturę Regionalną w tym 
śledztwie. Dotyczy 27 oskar-
żonych, którym zarzucono 
działanie w zorganizowanej 
grupie przestępczej, mającej na 
celu popełnianie przestępstw 
przeciwko mieniu oraz dopro-
wadzenie wielu osób i pod-

miotów gospodarczych (insty-
tucji udzielających kredytów 
i pożyczek) do niekorzystne-
go rozporządzenia mieniem 
znacznej wartości. Sprawcy 
uczynili sobie z takiej działal-
ności stałe źródło dochodu.

To trzeci akt oskarżenia 
dotyczący Council przygo-
towany przez Prokuraturę 
Regionalną we Wrocławiu. 
Pierwszy - gigantyczny, bo 
liczący 2,5 tys. tomów - doty-
czył 16 oskarżonych, głównie 
z kierownictwa grupy i trafił 
do sądu w styczniu 2022 r. 
Obejmował 3 318 osób fi-
zycznych i 34 instytucje, któ-
re występowały w nim jako 
pokrzywdzone na kwotę 323 
mln zł. W lipcu 2022 r. w ra-
mach uzupełnienia przed sąd 
zostało zostało postawionych 
17 osób z biur grupy Council 
mieszczących się w miastach 
Sieradz, Gorzów Wielkopol-
ski, Grudziądz.

Piotr Kanikowski

Topili ludzi w długach
Zwabiali do swych biur - 
m.in. w Legnicy - ludzi w 
trudnej sytuacji kredytowej i 
udając pomoc wciągali całe 
rodziny w finansowe pułapki. 
Prokuratura Regionalna we 
Wrocławiu skierowała kolej-
ny akt oskarżenia przeciwko 
27 osobom z tzw. grupy Co-
uncil. Poszkodowani to 268 
osób fizycznych oraz 15 insty-
tucji udzielających kredytów. 
Wysokość szkody majątkowej 
szacuje się na 31 milionów 
złotych.

Przechwycenie ponad kilo-
grama metamfetaminy, bli-
sko 700 porcji handlowych 
marihuany oraz tabletek 
ekstazy, zabezpieczenie wagi 
do porcjowania środków odu-
rzających oraz broni palnej i 
zatrzymanie 3 osób, to efekt 
działań wymierzonych przez 
lubińskich i wrocławskich 
policjantów w przestępczość 
narkotykową.

Policja trafiła na metę

W operację zaangażowani 
byli policjanci wydziału krymi-
nalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie oraz funk-
cjonariusze wydziału do walki 

z przestępczością pseudokibi-
ców Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu. Zatrzy-
mani zostali dwaj mieszkańcy 
Lubina w wieku 36 i 45 lat, 
podejrzani o udział w obrocie 
substancjami psychotropo-
wymi. Obaj usłyszeli zarzuty 
udziału w obrocie substancja-
mi psychotropowymi. Zostali 
doprowadzeni na przesłucha-
nie do prokuratury, a następnie 
sąd orzekł o ich tymczasowym 
aresztowaniu na okres trzech 
miesięcy. To wstęp do dłuższej 
odsiadki, bo za popełnione 
przestępstwa grozi im do 12 
lat pozbawienia wolności.

W lokalach zajmowanych 
przez obu zatrzymanych kry-
minalni zabezpieczyli ponad 
kilogram metamfetaminy, 
blisko 700 porcji handlowych 
marihuany, 100 tabletek eksta-
zy, broń palną z magazynkiem 
i nabojami oraz wagę do por-
cjowania środków odurzają-
cych.

Zatrzymana została rów-
nież kobieta w wieku 25 lat. 
Jest podejrzana o posiadanie 
narkotyków, za co może trafić 
do więzienia na 3 lata.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LUBIN
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Brudny interes na odpadach

Śledztwo prowadził Wy-
dział Spraw Przestępczości 
Gospodarczej Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy, w 
związku z zawiadomieniem 
jakie 10 marca 2021 r. złożył 
Generalny Inspektor Infor-
macji Finansowej w War-
szawie. Uwagę inspektorów 
przykuł fakt, że spółka z o.o. 
mająca siedzibę w Legnicy 
przelewa na rachunek innej 
firmy w Londynie pieniądze, 
które następnie są podejmo-
wane w gotówce. To typowy 
mechanizm prania pieniędzy 
pochodzących z nieczystych 
interesów.

Śledztwo prokuratury 
potwierdziło, że legnicka 
spółka w latach 2019 - 2021 
nie tylko prała brudne pie-
niądze, ale też dokonywała 
innych przestępstw. Jako 
swoją siedzibę podawała pu-
stostan na terenie Legnicy.

Oficjalnie przedmio-
tem działalności firmy było 

zbieranie odpadów. Spółka 
miała stosowną decyzję ad-
ministracyjną. Jako proku-
rent spółki zatrudniona była 
Gabriela F.-O. Bez wiedzy 
zarządu firmy, posługując 
się podrobionymi podpisami 
prezesa, zawierała  umowy 
z różnymi podmiotami go-
spodarczymi z terenu kraju 
zrzeszonymi w Organizacji 
Odzysku Opakowań. Umo-
wy zobowiązywały spółkę 
do zebranie z terytorium 
Polski określonego rodzaju 
odpadów po opakowaniach 
i poddanie ich recyklingowi. 
W następnym kroku firma 
miała przedstawić doku-
mentacje potwierdzającą 
wywiązanie się z zadania, w 
tym fakturę VAT.

- Oskarżona przedkłada-
ła kontrahentom tych umów 
tzw. ”puste” czyli nierzetel-
ne faktury VAT do zapłaty 
za usługi w zakresie odzy-
sku i recyklingu odpadów, 
wystawione rzekomo przez 
legnicką spółkę. Usługi w 
ogóle nie miały miejsca - 
informuje prokurator Lidia 
Tkaczyszyn, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okrę-
gowej w Legnicy. - Ponad-
to oskarżona przedkładała 
kontrahentom inne, podro-
bione i stwierdzające nie-
prawdę dokumenty.

Chodziło o dokumen-
ty potwierdzające we-
wnątrzwspólnotową dostawę 

odpadów opakowaniowych 
w celu poddania ich recy-
klingowi, oświadczenia o 
zebraniu i wywiezieniu za 
granicę odpadów w celu ich 
recyklingu i faktury VAT 
rzekomo wystawione przez 
podmioty zagraniczne. W 
trakcie śledztwa podmioty, 
których nazwy widniały na 
tych dokumentach, zaprze-
czyły jakiejkolwiek współ-
pracy. Dokumenty okazały 
się podrobione.

Działając w ten sposób, 
Gabriela F.-O. oszukiwała 
kontrahentów. Doprowadzi-
ła do niekorzystnego rozpo-
rządzenia mieniem cztery 
podmioty gospodarcze na 
łączną kwotę ponad 13 mi-
lionów złotych. To suma, 
którą uiściły za niewykona-
ne usługi.

Prokuratura ustaliła, że w 
przestępczej działalności po-
magał jej 44-letni Mirosław 
B. z okolic Rzeszowa, drugi 
z oskarżonych. To on prowa-
dził uzgodnienia w ramach 
zawieranych umów, choć nie 
miał żadnych umocowań do 
działania w imieniu spółki. 
Ponadto dostarczał podro-
bione przez inną osobę fak-
tury VAT dokumentujące 
zdarzenia, których nie było, 
wykorzystywane później do 
wyłudzania zapłaty.

Pieniądze z oszustw 
wpływały na rachunek ban-
kowy legnickiej spółki. Do-

stęp do niego miała wyłącz-
nie Gabriela F.-O. Z tego 
rachunku   transferowała 
środki z oszustw na rachun-
ki bankowe innych spółek 
z siedzibą w Wielkiej Bry-
tanii, których prezesem był 
Mirosław B. lub sama Ga-
briela F.-O.

Mirosław B. wypłacał te 
pieniądze z bankomatów i 
placówek bankowych na te-
renie całej Polski, w tym w 
Warszawie, Rybniku, Rze-
szowie, Kielcach, Ryduł-
towej i Wrocławiu. proku-
ratura doliczyła się łącznie 
kwoty ok. 4,5 mln złotych, 
stanowiącej uzyskaną przez 
niego znaczną korzyść ma-
jątkową.

Jak informuje prokura-
tor Lidia Tkaczyszyn, 1 mi-
lion złotych Gabriela F.-O. 
przelała także z rachunku 
bankowego spółki w Lon-
dynie na rachunek kancela-
rii adwokackiej prowadzony 
przez trzeciego oskarżonego 
w tej sprawie, 53-letniego 
adwokata Rafała B. ze Ślą-
ska, w ramach zawartej z 
wymienionym umowy de-

pozytowej. Rafał B. używał 
tych pieniędzy. Przelewał je 
na inne rachunki bankowe, 
a w tym na swój prywatny 
rachunek bankowy, wypłacał 
w gotówce oraz spłacał pry-
watne zobowiązania.

- Przytoczone czyn-
ności wszystkich trojga 
oskarżonych miały na celu 
udaremnienie lub znaczne 
utrudnienie stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia 
środków uzyskiwanych z po-
pełnianych oszustw i innych 
przestępstw oraz udarem-
nienie ich wykrycia i zaję-
cia - dodaje Lidia Tkaczy-
szyn. - Prokurator zarzuca 
wszystkim trojgu oskarżo-
nym pranie pieniędzy, z cze-
go osiągnęli znaczną korzyść 
majątkową, oskarżonym Ga-
brieli F.-O. i Mirosławowi B. 
prokurator zarzuca oszustwo 
w stosunku do mienia znacz-
nej wartości i posługiwanie 
się podrobionymi dokumen-
tami, a w tym podrobiony-
mi fakturami VAT , które 
w swej treści poświadczały 
nieprawdę co do okoliczno-
ści faktycznych, że czynność 

recyklingu odpadów odbyła 
się, z czego uczynili sobie 
stałe źródło dochodu. Łącz-
nie aktem oskarżenia obję-
tych jest 12 przestępstw tych 
oskarżonych.

Na poczet przyszłych kar 
i roszczeń prokurator zabez-
pieczył majątek oskarżonych 
o wartości około 15 mln. zł. 
Za fałszowanie faktur grozi 
im od 3 do 15 lat więzienia, 
za pranie pieniędzy oraz 
oszustwo od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Na Górnym Śląsku Ga-
briela F.-O. uchodziła za 
przykład kobiety sukcesu. 
Chętnie udzielała na ten 
temat wywiadów lifestylo-
wym portalom. Uczciwość 
wymieniała jako jedną z 
wartości, jakimi kieruje się w 
życiu. Zawodowo zajmowa-
ła się nie tylko recyklingiem 
odpadów, ale też branżą be-
auty, prowadząc salon pięk-
ności w Bytomiu.

Piotr Kanikowski
FOT.  

PIOTR KANIKOWSKI

Prokuratura Okręgowa w Le-
gnicy skierowała do sądu 
akt oskarżenia w sprawie 
legnickiej spółki z branży od-
padowej, która dokonywała 
oszustw i prała pieniądze po-
chodzące z przestępstw. Poza 
prokurent Gabrielą F.-O. i Mi-
rosławem B. na ławę oskarżo-
nych trafił adwokat Rafał B., 
aktualnie już zawieszony w 
wykonywaniu zawodu.


