
Koleje Dolnośląskie są 
ofiarą własnego sukcesu. Pilnie 
potrzebują nowego taboru, bo 
dotychczasowy jest coraz star-
szy i coraz bardziej awaryjny, 
a w pociągach rośnie tłok. Już 
nie tylko w rejonie aglomeracji 
wrocławskiej pasażerowie do-
jeżdżają do pracy i szkół w ści-
sku. Ponadto marszałek obiecał 
mieszkańcom województwa 
rewitalizację kolejnych linii 
oraz wskrzeszanie nieczynnych 
połączeń, co bez dodatkowych 
zespołów trakcyjnych może się 
okazać kłopotliwe.

Przewidując taką sytuację, 
poprzedni zarząd KD (z preze-
sem Piotrem Rachwalskim) wy-
starał się w lutym 2018 r. o unij-
ną dotację z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. 

CUPT przyznał legnickiej spół-
ce 85,1 mln zł dofinansowania 
na zakup 11 nowych pociągów 
dla potrzeb Aglomeracyjnej 
Kolei Dolnośląskiej. Zgodnie z 
projektem do końca 2021 roku 
Koleje Dolnośląskie miały ku-
pić 5 czteroczłonowych elek-
trycznych zespołów trakcyjnych 
(EZT) do obsługi połączeń 
Jelcz - Wrocław - Jelcz oraz 6 
trójczłonowych spalinowych ze-
społów trakcyjnych (SZT) dla 
linii Trzebnica - Wrocław - Ko-
bierzyce - Sobótka/ - Świdnica. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi 209. 336.000 zł, co oznacza, 
że do unijnej dotacji spółka albo 
jej właściciel - marszałek - mu-
sieliby dołożyć ponad prawie 
125 mln zł.

Piotr Rachwalski został od-
wołany ze stanowiska prezesa 
na początku stycznia 2019 roku. 
Przed odejściem dwa razy ogła-
szał przetarg na dostawę 11 no-
wych zespołów trakcyjnych. Za 
pierwszym razem jedyną ofertę 
złożył Newag z Nowego Sącza. 
Ponieważ oferta znacznie prze-
kraczała budżet inwestycji, KD 
zdecydowały się unieważnić 
przetarg i szybko ogłosić drugi. 
Rozstrzygał go już nowy zarząd 
spółki z Damianem Stawikow-
skim na czele.

Na ten powtórzony prze-

targ wpłynęły dwie oferty. Jed-
ną złożyła firma Newag, drugą 
bydgoska Pesa. Obie oferty 
opiewały na sumy wyższe niż 
budżet zarezerwowany w Ko-
lejach Dolnośląskich na tę in-
westycję. Legnicka spółka przez 
kilka miesięcy rozważała, co 
zrobić w tej sytuacji, aż ostatecz-
nie pod koniec kwietnia znowu 
unieważniła przetarg. “Powo-
dem unieważnienia były kwoty 
ofert znacząco odbiegające od 
kwot zapisanych w przetargu. 
Spółka na zakup nowego taboru 
w obu zadaniach przeznaczyła 
łącznie 209,1 mln zł. Natomiast 
suma najkorzystniejszych ofert 
opiewa na 250,1 mln zł, czyli 
przekracza kwotę przewidzianą 
przez zamawiającego o 41,7 mln 
zł, stanowiąc 20 proc. wartości 
obu zadań” - wyłuszczał powody 

unieważnienia przetargu komu-
nikat Kolei Dolnośląskich.

Zgodnie z harmonogra-
mem projektu, pierwsze nowe 
EZT miały wyjechać na tory 
w III kwartale 2019 roku, a 
ostatni SZT przed końcem 
2021 roku. Nie ma już szans na 
spełnienie tych warunków, co 
oznacza, że unijna dotacja dla 
KD jest co najmniej zagrożona. 
Zarząd spółki spróbuje obronić 
te pieniądze. Jak nas poinfor-
mował Bartek Rodak, rzecznik 
prasowy Kolei Dolnośląskich, 
firma zwróci się do Centrum 
Unijnych Projektów Transpor-
towych o zmianę warunków re-
alizacji projektu. O szczegółach 
wniosku KD na razie nie zamie-
rza informować.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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KGHM obok ambasadorów Cztery oferty na S3
Kapituła organizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. 
Konkursu „Ambasador Polski” wybrała laureatów w katego-
riach: nauka, sport i kultura. Wyniki poznamy podczas uro-
czystej gali w październiku. Celem plebiscytu jest wyróżnie-
nie osób, które na co dzień przyczyniają się do budowania 
pozytywnego wizerunku naszego kraju na świecie. 

>>2

We wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad otworzono oferty w przetargu na do-
kończenie budowy kłopotliwego fragmentu drogi ekspre-
sowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. 
Wszystkie opiewają na kwoty powyżej 211,7 mln zł zare-
zerwowanej na tę inwestycję. 

>>7

85 mln zł jest do uratowania?
Zarząd Kolei Dolnośląskich 
zamierza wystąpić do Cen-
trum Unijnych Projektów 
Transportowych z wnioskiem 
o zmianę warunków realiza-
cji projektu "Aglomeracyjna 
Kolej Dolnośląska - zakup 
taboru kolejowego do obsłu-
gi ruchu pasażerskiego we 
Wrocławskim Obszarze Funk-
cjonalnym”. Jeśli CUPT się 
nie zgodzi, legnickiej spółce 
grozi utrata wielomilionowej 
dotacji.



Letni Park Wodny Aqu-
afun ma powstać w miejscu tzw. 
„kabewiaka” przy ul. Stromej. 
Przynajmniej w pierwszym eta-
pie będzie nieco mniej okazały 
niż wynikałoby z ubiegłorocz-

nych zapowiedzi prezydenta 
Legnicy Tadeusza Krzakow-
skiego. To efekt nieudanych 
poszukiwań wykonawcy, który 
byłby gotów podjąć się zadania 
za nie więcej niż 26 mln zł. Do-
datkowo w ubiegłym roku rada 
miejska pomniejszyła o 2,3 mln 
zł budżet inwestycji.

Szukając możliwości ob-
niżenia kosztów, SAG zdecy-
dował się zmniejszyć wymiary 
basenu pływackiego. Miał mieć 
33,3 m długości, a będzie miał 
tylko 16 m. Prócz niego w par-
ku wodnym będą jeszcze basen 
rekreacyjny o powierzchni 600 
m2, brodzik dla dzieci i wod-
ny plac zabaw z tryskaczami. 
Wodny plac zabaw będzie miał 
poliuretanową nawierzchnię. 

Niecka rekreacyjna i niecka 
brodzika zostaną wykonane z 
żelbetonu pokrytego folią base-
nową PCV zamiast z trwalszej, 
odpornej na uszkodzenia stali 
nierdzewnej.

Powierzchnia lustra wody 
basenów – pływackiego, rekre-
acyjnego, brodzika dla dzieci i 
brodzików przejściowych – za-
miast planowanych 1.650 mkw 
będzie mieć nieco ponad 1.200 
mkw..

Rok temu obiecywano le-
gniczanom 200 metrów zjaz-
dów i 4 zjeżdżalnie, ale to też już 
nieaktualne. Będą trzy („ponto-
nowa”, „kamikaze” i „trójtorowa 
multislade”) o łącznej długości 
102,2 m. Z projektu wykreślono 
50-metrową „cebulę” z odlo-

tem. Pozostałe zmiany dotyczą 
głównie funkcji pomieszczeń na 
terenie parku wodnego. Z reali-
zacji wyłączony został budynek 
gastronomii.

Wypoczywający będą mo-
gli korzystać m.in. z wodnych 
i powietrznych masaży, strefy 
relaksu, wyspy zabaw dla dzie-
ci, rwącej rzeki, boiska, grilla, 
siłowni pod chmurką, zaplecza 
socjalnego, tarasu z leżankami i 
miejsc do leżakowania.

- Do tej inwestycji przygo-
towujemy się bardzo rzetelnie 
– mówi Magdalena Ryglicka, 
prezes SAG. - Naszym celem 
jest budowa obiektu atrakcyjne-
go dla mieszkańców, ale jedno-
cześnie rozsądnego pod kątem 
finansowym.

W radzie miejskiej pomysł 
wydania dwudziestu kilku mi-
lionów złotych na obiekt, który 
będzie wykorzystywany przez 
2-3 miesiące w roku budzi mie-
szane uczucia. Część radnych 
opozycji uważa, że projekt nale-
ży rozszerzyć o krytą pływalnię. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski 
nie wyklucza możliwości po-
większenia parku wodnego przy 
ul. Stromej o basen całoroczny, 
ale to melodia przyszłości.

- Chcemy, aby legniczanie 
mogli spędzać czas na nowo-
czesnym, bezpiecznym i pełnym 
atrakcji obiekcie. Uważam, że 
mieszkańcom to się należy. Tę 
inwestycję zrealizujemy – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski.

Piotr Kanikowski
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Jeszcze 
Polska

W szkołach zabraknie 
nauczycieli. W szpitalach 
zabraknie pielęgniarek i 
lekarzy. Zadusi nas smog z 
węgla. Posypie się system 
emerytalny. Państwo jest 
po to, by rozwiązywać takie 
problemy. Zarówno od rzą-
du, jak i od opozycji ocze-
kuję nie kolejnego trzysta/ 
pięćset/ sześćset plus, ale 
pomysłu, jak Polska może 
uniknąć zagrożeń, przed 
którymi ostrzegają anality-
cy.

Prawo i Sprawiedliwość 
mówi do mnie: „Stary, od-
czep się! Weż kaskę i nie 
marudź. Radź sobie sam: 
kup korepetycje dla dziecka, 
zapłać za prywatną wizytę 
u okulisty, noś maseczkę 
przeciwgazową, odłóż za-
wczasu na protezę biodra 
albo emeryturę, jak się bo-
isz...”. I obligatoryjnie do-
daje na koniec: „Głosuj na 
mnie, bo tamte ch... totalne 
nic ci nie dadzą”.

Koalicja Obywatelska et 
Consortes to samo: „Zagło-
suj na nas nim tamte ch... 
autorytarne do końca roz-
montują naszą piękną mło-
dą demokrację”. I dalejże w 
refrenie o kasce, która może 
być moja, jeśli dobrze wy-
biorę. Tu oczko. Ani słowa 
o szkołach bez nauczycieli, 
szpitalach bez pielęgniarek 
i lekarzy, ZUS-ie bez pie-
niędzy oraz polskiej ener-
getyce bez ruskiego węgla.

Wrażenie absurdalności 
potęguje anturaż naszych 
narodowych sporów o war-
tości. Oto bowiem na stół 
politycy ciapnęli zabezpie-
czone gumkami recetur-
kami zwitki banknotów, 
przygotowane w charakte-
rze łapówek dla wyborców. 
Potraktowali nas jak sko-
rumpowanego policjanta, 
gotowego spojrzeć w inną 
stronę, kiedy oni będą za-
łatwiać pod stołem swoje 
interesy. A jednocześnie 
wszystkie kanały nadają 
hymn narodowy w wersji na 
orkiestrę symfoniczną pod 
batutą Jarosława Kaczyń-
skiego i wzniosłe katolickie 
pieśni przeciwko LGBT, 
imigrantom, dżenderom, 
Niemcom, złemu Tusko-
wi oraz Unii Europejskiej. 
Wszyscy biskupi ile sił ma-
chają kropidłami, goniąc z 
nas ducha wolności i ducha 
mądrości.

A, co tam! Jakoś to bę-
dzie! „Jeszcze Polska nie 
zginęła, kiedy my żyjemy!”.

Piotr Kanikowski

KGHM obok ambasadorów Polski
Kapituła organizowanego 
przez KGHM Polska Miedź 
S.A. Konkursu „Ambasador 
Polski” wybrała laureatów 
w kategoriach: nauka, sport 
i kultura. Wyniki poznamy 
podczas uroczystej gali w 
październiku. Celem plebi-
scytu jest wyróżnienie osób, 
które na co dzień przyczynia-
ją się do budowania pozy-
tywnego wizerunku naszego 
kraju na świecie.

Strefa Aktywności Gospo-
darczej ogłosiła przetarg na 
przeprojektowanie i budowę 
Letniego Parku Wodnego 
Aquafun. Do 25 września 
czeka na oferty. Ponieważ 
cena w ubiegłorocznym prze-
targu znacznie przekraczała 
możliwości spółki, z części 
atrakcji zrezygnowano. Ba-
sen pływacki będzie o poło-
wę mniejszy. Skreślono też 
jedną zjeżdżalnię i budynek 
gastronomiczny.

Kapituła organizowanego 
przez KGHM Polska Miedź 
S.A. Konkursu „Ambasador 
Polski” wybrała laureatów 
w kategoriach: nauka, sport 
i kultura. Wyniki poznamy 
podczas uroczystej gali w paź-
dzierniku. Celem plebiscytu 
jest wyróżnienie osób, które 
na co dzień przyczyniają się 
do budowania pozytywnego 
wizerunku naszego kraju na 
świecie.

Posiedzenie Kapituły 
Konkursu „Ambasador Pol-
ski” odbyło się 10 września na 
Zamku Królewskim w War-

szawie. Organizatorem ple-
biscytu jest KGHM Polska 
Miedź S.A., a pomysłodawcą 
prezes Marcin Chludziński. 
– W KGHM codzienną pra-
cę nad wizerunkiem Polski 
w oczach świata uważamy 
za obowiązek każdego z nas. 
Tak właśnie wyobrażamy so-
bie nowoczesny patriotyzm. 
Najlepszymi ambasadorami 
naszego kraju są osoby, które 
każdego dnia dają namacalne 
dowody na to, że Polacy są 
narodem ambitnym i praco-
witym, a Polska to postępowy 
kraj, który w ciągu ostatnich 
30 lat przeszedł transformację 
godną naśladowania – powie-
dział.

Przez cały sierpień trwały 
internetowe zgłoszenia kan-
dydatów w kategoriach: na-
uka, sport, kultura i nagroda 
publiczności. W tej ostatniej 
zdecydują wyłącznie głosy 
internautów. W pozostałych 
decyzja o tym, kto ze zgło-
szonych zwycięży należała do 
Kapituły Konkursowej złożo-
nej z naukowców, sportow-

ców, artystów, dziennikarzy i 
przedstawicieli administracji 
publicznej.

Jednym z członków Ka-
pituły jest Tomasz Majewski. 
Dwukrotny mistrz olimpijski 
mówił, jak ważną rolę w pro-
mocji kraju pełnią sportowcy. 
– To naturalni ambasadorzy. 
Na tym polega sport, żeby 
poza wysiłkiem fizycznym 
dać z siebie coś więcej. Wal-
czymy pod flagą i ją popula-
ryzujemy. Nasz triumf to też 
triumf państwa – zaznaczył.

Krzysztof Tchórzewski, 
minister energii i członek 
Kapituły, podkreślił znacze-
nie codziennych działań po-
dejmowanych przez Polaków 
za granicą. – Mamy ogromny 
szacunek i uznanie dla osób, 
które bez względu na dziedzi-
nę, swoją pracę, zachowanie i 
postawę potrafią dawać przy-
kład i być wzorem dla innych. 
Ich osiągnięcia w nauce, spo-
rcie, kulturze czy działalności 
charytatywno-społecznej bu-
dują dobry wizerunek Polski 
na arenie międzynarodowej, 

zaświadczając, że jesteśmy na-
rodem zdolnym, pracowitym i 
wykształconym – powiedział.

Podczas uroczystej gali w 
październiku prezes KGHM 
Polska Miedź S.A. przyzna 
także nagrodę specjalną w 
kategorii ambasador bizne-
su. – Jako firma działająca 
na czterech kontynentach i 
eksportująca 80% swojej pro-
dukcji, jesteśmy na co dzień 
ambasadorem naszego kraju. 
Wiemy, jak istotne jest, aby 
poprzez osobiste historie i 
doświadczenia pokazywać 
Polskę innym. Chcemy, aby 
była postrzegana jako kraj 
zdolnych, pomysłowych ludzi, 
ambitnych przedsiębiorców i 
dlatego zdecydowaliśmy się 
ich docenić i wyróżnić – pod-
kreślił.

Nad tym, kto powinien 
zwyciężyć w kategoriach - 
nauka, kultura i sport obrado-
wali: szef Kancelarii Premiera 
Michał Dworczyk, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP Adam Kwiatkowski, 
minister energii Krzysztof 

Tchórzewski, wiceminister 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego Paweł Lewandowski, 
prof. Wojciech Roszkowski, 
p.o. prezesa Polskiej Izby 
Inwestycji i Handlu Graży-
na Ciurzyńska, prezes Sie-
ci Badawczej Łukasiewicz 
Piotr Dardziński, dyrektor 
wykonawczy Polskiej Izby 
Handlowej w USA Ireneusz 
Eric Lubaczewski, wiceprezes 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Tomasz Majewski, 
Halina Mlynkova, Emilian 
Kamiński, Tomasz Rożek, 
Przemysław Babiarz, Joan-
na Jędrzejczyk oraz prze-
wodniczący Kapituły Prezes 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Marcin Chludziński.

Laureaci plebiscytu zo-
stali wybrani przez Kapitułę 
spośród kandydatów zgłoszo-
nych przez internautów. Zwy-
cięzców poznamy podczas 
uroczystej Gali Wręczenia 
Nagród, która odbędzie się w 
październiku.

Źródło: KGHM Polska 
Miedź S.A.

Ambasador Kultury Polskiej
Monika Brodka, wokalistka
Sławomir Dobrzański, piani-
sta
Tom Hanks, aktor
Krzysztof Jabłoński, pianista
Janusz Kamiński, operator fil-
mowy
Joanna Kulig, aktorka
Radosław Liszewski, wokalista
Jakub Józef Orliński, kontra-
tenor
Andrzej Sapkowski, pisarz

Andrzej Smolik, muzyk

Ambasador Nauki Polskiej
Artur Chmielewski, inżynier 
NASA, menedżer misji Rosetta
Jerzy Grygorczuk, inżynier, 
zbudował Kreta HP3, który 
poleciał na Marsa
Mateusz Hołda, kardiolog i 
naukowiec, kierownik zespołu 
naukowego HEART
Marta Karczewicz, wynalazca, 
przyczyniła się do powstania 

formatu wideo AVC
Daniel Król, wynalazca urzą-
dzenia do badania wymowy 
polskiej
Olga Malinkiewicz, przedsię-
biorca, wynalazca taniej me-
tody wytwarzania ogniw sło-
necznych
Aleksandra Przegalińska, futu-
rolog, komentatorka ds. sztucz-
nej inteligencji
Andrzej Udalski, astronom i 
astrofizyk, współodkrywca kil-

kunastu planet
Michał Wszoła, lekarz i twórca 
bionicznej trzustki
Agnieszka Zalewska, fizyk, w 
latach 2013-15 szef CERN

Ambasador Polskiego Spor-
tu
Andrzej Bargiel, narciarz wy-
sokogórski
Patrycja Bereznowska, bie-
gaczka długodystansowa
Karol Bielecki, piłkarz ręczny

Zofia Klepacka, windsurferka
Adam Kszczot, lekkoatleta, bie-
gacz na 800m
Robert Kubica, kierowca wy-
ścigowy
Robert Lewandowski, piłkarz
Patrycja Pacak, pilot szybow-
cowy
Sztafeta 4x400m kobiet: Justy-
na Święty-Ersetic, Małgorzata 
Hołub-Kowalik, Iga Baumgart
-Witan, Anna Kiełbasińska
Igor Tracz, maszer

Lista kandydatów wybranych przez internautów:

Aqua, owszem, ale fun mniejszy
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Z fermy unosił się uciąż-
liwy fetor. Gdy obrońcy zwie-
rząt weszli na jej teren, w 
klatkach przebywało ok. 70 
lisów. Większość chorych i 
wychudzonych.

„Wszystkie zwierzęta 
żyły w tragicznych warun-
kach. Na miejscu znaleźliśmy 
zaniedbane, wychudzone, 
chore lisy, a także ciała trzech 
zwierząt, rozkładające się w 
klatkach.” - informują wolon-
tariusze z Ekostraży.

We wtorek z miejsca uda-

ło się uratować 4 lisy będące 
w najgorszym stanie. Od ho-
dowcy zabrano także 6 psów 
- ze względu na zagrożenie 
dla ich życia i zdrowia. Wła-
ściciel zamknął je w klatkach 
po lisach. Jednego trzymał w 
komórce w całkowitej ciem-
ności. Obrońcy zwierząt pi-
szą, że zwierzęta z klatek nie 
miały wody ani możliwości 
schronienia się gdziekolwiek 
przed słońcem, wiatrem, zaci-
nającym deszczem, mrozem. 
Chodziły po prętach. Spały 
na metalowej kracie. Wszyst-
kie kompulsywnie rzucały się 
na jedzenie. W środę wolon-
tariusze Otwartych Klatek i 
Ekostraży wrócili do Goli-
szowa. Uratowali kilka kolej-
nych zwierząt z fermy. 

Wolontariusze są 
wdzięczni za wsparcie poli-
cjantom oraz urzędnikom z 
Powiatowej Inspekcji Wete-
rynaryjnej w legnicy. Wszyst-
kie uratowane zwierzęta tra-
fiły pod opiekę weterynarzy. 
Dla lisów Otwarte Klatki 
mają miejsce w ośrodku re-
habilitacyjnym dla dzikich 

zwierząt w Jelonkach. Psami 
zajęła się wrocławska Eko-
straż.

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Legnicy po-
wiadomił prokuraturę o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa polegającego na 
znęcania się nad zwierzętami 
przez właścicieli hodowli. 
Wszczął też postępowanie 
administracyjne i posłał sto-
sowną informację do gminy. 

Zarząd Związku Polski 
Przemysł Futrzarski twier-
dzi, że hodowla w Goliszowie 
była prowadzona nielegalnie. 
„Przedmiotowe gospodar-
stwo faktycznie związane było 
z utrzymywaniem zwierząt 
na futra jednak ze względu 
na brak respektowania zasad 
dobrostanu zwierząt, związki 
hodowców doprowadziły do 
zamknięcia opisywanej ho-
dowli z końcem 2018 roku. 
Opisywanie przedmiotowej 
sytuacji jako mającej miej-
sce na „fermie futrzarskiej” 
jest niezgodne z prawdą i w 
sposób bezpośredni narażą na 
szwank dobre imię hodow-

ców i producentów zwierząt 
futerkowych.” - twierdzi za-
rząd ZPPF. 

Barbara Małecka-Sal-
wach, powiatowa lekarz we-
terynarii z Legnicy, informu-
je, że ferma w Goliszowie jest 
zarejestrowana. - Z mojego 
punktu widzenia działa le-
galnie - mówi Barbara Ma-
łecka- Salwach. - Właściciele 

tej hodowli informowali o 
zamiarze zakończenia dzia-
łalności, ale nie dokonali sto-
sownego zgłoszenia.

- Tu sytuacja była wyjąt-
kowo zła, ale są rzeczy, któ-
re spotykamy też na innych 
fermach futrzarskich - mówi 
Marta Korzyniak z Fundacji 
Otwarte Klatki. - Powszech-
nie stosowane są zbudowane 

z metalowych prętów klat-
ki o bardzo niewielkiej po-
wierzchni. Powtarzającym się 
elementem są smród, brud, 
sterty odchodów, zgniłe je-
dzenie.

Więcej na 24legnica.pl

Piotr Kanikowski
FOT. FUNDACJA 

OTWARTE KLATKI

Właściciel lisiej fermy w 
Goliszowie pod Chojnowem 
w ciasnych, brudnych, roz-
padających się drucianych 
klatkach trzymał nie tylko 
lisy, ale także psy. Zwie-
rzęta były wygłodniałe, po-
zbawione dostępu do wody. 
Interweniowały wspólnie 
Stowarzyszenie Otwarte Klat-
ki oraz wrocławska Ekostraż. 
Związek Polski Przemysł 
Futrzarski dystansuje się od 
sytuacji w Goliszowie. We-
dług niego, hodowla działała 
nielegalnie.
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Otworzyli klatki w Goliszowie
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Choć śledztwo jest 
świeże, Prokuratura Rejo-
nowa w Głogowie dyspo-
nuje licznymi dowodami, 
które pozwoliły już na tym 
etapie postawić zatrzyma-
nym mężczyznom zarzu-
ty. Zarzuca im się udział 
w zorganizowanej grupie 
przestępczej mającej na 
celu popełnianie prze-
stępstw oraz przestępstw 
karno-skarbowych związa-
nych z nielegalną produk-
cją i wprowadzaniem do 
obrotu papierosów ozna-
czonych podrobionymi 
znakami towarowymi bez 
znaków akcyzy. Mężczyź-
ni będą odpowiadać też za 
wytwarzaniu w celu wpro-
wadzenia do obrotu oraz 
magazynowanie wyrobów 
tytoniowych wielkiej war-
tości: papierosów i krajanki 
tytoniowej z podrobionym 
znakiem towarowym poza 
składem podatkowym oraz 
wbrew przepisom Ustawy 
o podatku akcyzowym. 
Skarb Państwa stracił na 
ich działalności co naj-
mniej 13 milionów złotych. 
Grupa działała również na 
szkodę producenta podro-
bionej marki papierosów.

- Z ustaleń śledztwa 
w tej sprawie wynika, że 
podejrzani na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego 
utworzyli grupę zajmującą 

się nielegalną produkcją 
wyrobów tytoniowych. 
Członkowie grupy mieli 
przydzielone konkretne za-
dania. Wszyscy podejrzani 
zostali ujęci w miejscach 
przestępstwa oraz podczas 
dokonywania nielegalnej 
produkcji, przewożenia i 
magazynowania tych wy-
robów - informuje proku-
rator Lidia Tkaczyszyn, 
rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

Grupa wyprodukowała 
nie mniej niż 10 milionów 
sztuk papierosów (500 ty-
sięcy paczek) oznaczonych 
podrobionym znakiem 
towarowym jednej z mar-
kowych firm tytoniowych. 
Z taśm nielegalnej fabryki 
zjechało ponadto 5 tysięcy 
kilogramów krajanki ty-
toniowej o wadze. Z tego 
tytułu nastąpiło uszczu-
plenie niezapłaconego po-
datku akcyzowego wiel-
kiej wartości w kwocie nie 

mniejszej niż 13 milionów 
złotych.

Kiedy funkcjonariusze 
wchodzili do pomieszczeń, 
wszystkie maszyny praco-
wały pełną parą. Była tam 
zainstalowana nowocze-
sna linia produkcyjna do 
wytwarzania papierosów, 
nowoczesne automaty do 
pakowania papierosów i 
opakowania zbiorcze. Do 
nielegalnej produkcji wy-
korzystywano agregat prą-
dotwórczy o dużej mocy, 
aby nie zwracać na siebie 
uwagi intensywnym korzy-
staniem z sieci energetycz-
nej.

Funkcjonariusze Straży 
Granicznej zabezpieczyli 
linię produkcyjną służącą 
do wytwarzania wyrobów 
tytoniowych, wytworzone 
przy jej wykorzystaniu pa-
pierosy oraz krajankę ty-
toniową. Stanowią dowo-
dy rzeczowe w niniejszym 
śledztwie .

- Po przesłuchaniu w 
charakterze podejrzanych 
prokuratorzy skierowa-
li wnioski do Sądu Re-
jonowego w Głogowie o 
tymczasowe aresztowanie 
wszystkich podejrzanych. 
Na posiedzeniach w dniu 
6 września 2019 roku Sąd 
Rejonowy w Głogowie 
uwzględnił wnioski proku-
ratorów i zastosował wobec 
wszystkich podejrzanych 
tymczasowe aresztowanie 
na okres 3 miesięcy. Śledz-
two jest w toku - dodaje 
Lidia Tkaczyszyn. - Za 
każdy z zarzucanych po-
dejrzanym czynów grozi 
kara pozbawienia wolności 
do lat 5, a zatem kara łącz-
na za te czyny będzie mo-
gła zostać orzeczona przez 
sąd w wymiarze do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Piotr Kanikowski
FOT. NADODRZAŃ-

SKI ODDZIAŁ STRAŻY 
GRANICZNEJ
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Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami
informuje, że zostały podane do publicznej wia-
domości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 
1. ul. Czarnieckiego 18, Kazimierza Wielkiego 
51 ul. Prusa 10, ul. Oświęcimska 14, ul. Rze-
mieślnicza 1, ul. Nowy Świat 20, ul. Kamienna 
3, ul. Piastowska 60, ul. Jagiellońska 13/17C, 
ul. Żwirki i Wigory 34, al. Rzeczypospolitej 71 
- bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz 
dotychczasowych najemców,
2.  ul. Gen. Andersa 23 – wolne lokale mieszkal-
ne w trybie przetargu nieograniczonego,
3. ul. Leszczyńska – działka nr 665/2 część, ob-
ręb Czarny Dwór- dzierżawa bezprzetargowo 
– reklama.
4. ul. Pl. Bohaterów Getta – działki nr 1437 i 
nr 1456 część, obręb Stare Miasto – dzierżawa 
bezprzetargowo na poprawę warunków zago-
spodarowania budynku ul. Bilsego 1-15.
5. ul. Jana Pawła II – działka nr 465/2, obręb 
Tarninów – dzierżawa bezprzetargowo – zaple-
cze budowy budynku ul. Złotoryjska 65-66,
6. ul. Wielogórska 50 – działka numer 113 obręb 
Przybków – przetarg ustny nieograniczony.
7. ul. Łukasińskiego działka nr 195/1 obręb 
Ochota – w trybie bezprzetargowym poprawa 
warunków zagospodarowania,
8. ul. Cisowa działka nr 200/6 obręb Czarny 
Dwór w trybie przetargu ustnego ograniczone-
go, poprawa warunków.
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tabli-

cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzi-
nach pracy Urzędu”
9. ul. Grabskiego – działka nr 26/3  i działka nr 
26/200 , obręb Glinki – dzierżawa bezprzetargo-
wo – stadion sportowy. 
10. Dzierżawa bezprzetargowa na poprawę wa-
runków zagospodarowania- działki nr 1014/7, 
1015/6, 1016/6, 1050/5 obr. Piekary Osiedle,
11. ul. Roberta Schumana – dz. nr 23/22 obr. 
Bartoszów – w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego,
12. ul. Spokojna – dz. 439/4 zabudowana gara-
żem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz 
najemcy,
13. ul. Spokojna  - dz. 439/3 zabudowana gara-
żem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz 
najemcy,
14. ul. Spokojna – dz. 439/6 zabudowana gara-
żem obręb Piekary – bezprzetargowo na rzecz 
najemcy,
15. Al. Ofiar Ludobójstwa Oun-Upa  - dz. 
483 zabudowana garażem obręb Wrocławskie 
Przedmieście -  bezprzetargowo na rzecz na-
jemcy,
16. ul. Chłapowskiego – dz. 868 zabudowana 
garażem obręb Bartniki – bezprzetargowo na 
rzecz najemcy,
17. ul. Szkolna – dz. 37/10 zabudowana gara-
żem obręb Ochota – bezprzetargowo na rzecz 
najemcy.
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy 
Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzi-
nach pracy Urzędu

Dzika fabryka papierosów
Funkcjonariusze Nadodrzań-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej weszli do położonej 
pod Głogowem nielegalnej 
fabryki wyrobów tytonio-
wych i zatrzymali dziesięciu 
czterech Polaków, pięciu 
obywateli Paragwaju i jed-
nego obywatela Brazylii. 
Prokuratura przekonała sąd 
do umieszczenia wszystkich 
zatrzymanych w aresztach 
tymczasowych.
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Wyścig o Koronę Karko-
noszy został przeprowadzony 
w trzech turach. Najbardziej 
Ziętalowi dała w kość pierwsza 
- wjazd na Szrenicę. Zawodni-
cy jechali stromą 22-kilome-
trową trasą po kamieniach, 
na których rower trząsł się i 
podskakiwał niebezpiecznie, 
grożąc wywrotką przy naj-
mniejszym błędzie. Fizycznie 
legniczanin był w dobrej for-
mie, bo kilkanaście dni wcze-
śniej wrócił z wyprawy dooko-
ła Polski, ale mimo wszystko 
pod szczytem zdarzyły się od-
cinki, na których musiał zejść z 
siodełka i podprowadzić rower. 
Wjazd na Szrenicę zajął mu 
godzinę 51 minut i 54 sekundy.

Na dwa następne wyści-
gi Piotr Ziętal wypożyczył ze 
sklepu Worbike lekkiego spe-
cjalistycznego Treka do jazdy 
po górach z pięćdziesięcioma 

przekładniami w tylnym kole. 
Rower sprawdził się w 100 
procentach. 17 kilometrów do 
schroniska Odrodzenie przez 
Chojnik legniczanin pokonał 
w czasie 01:33:03. Z wjecha-
niem na Śnieżkę poradził sobie 
w godzinę 28 minut i 14 se-
kund, poprawiając przy okazji 
o ok. 5 minut swój 'śnieżkowy" 
rekord sprzed kilku lat.

- W odróżnieniu od trasy 
na Szrenicę czy Odrodzenie, 
znałem tę drogę, bo wcześniej 
trzykrotnie wjeżdżałem na 
Śnieżkę rowerem. Wiedziałem, 
czego się spodziewać - mówi 
Piotr Ziętal. - Ale było ciężko. 
Wyruszyliśmy z centrum Kar-
pacza w trzydziestopniowym 
upale, wiec kiedy dojechałem 
do świątyni Wang pot lał mi 
się spod kasku strumieniami. 
A najtrudniejsze dopiero się 
zaczynało.

Piotr Ziętal jest jednym z 
60 rowerzystów, którzy skom-
pletowali w tym roku medale 
Korony Karkonoszy. I jedynym 
legniczaninem z takim wyczy-
nem na koncie.

- Wielkie dzięki dla Ewy 
i Piotra Worwąg ze sklepu 
rowerowego Worbike za udo-
stępnienie roweru testowego - 
mówi Piotr Ziętal.

Piotr Kanikowski
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Korona dla Ziętala
W ramach robienia sobie 
prezentów na 50-te urodzi-
ny legniczanin Piotr Ziętal 
zdobył Koronę Karkonoszy w 
morderczych wyścigach na 
Szrenicę (1.362 m n.p.m.), 
przez Chojnik do schroniska 
Odrodzenie na Przełęczy Kar-
konoskiej (1.230 m n.p.m.) i 
na Śnieżkę (1.602 m n.p.m.). 
Uplasował się na 36 miejscu, 
w połowie stawki.

We wrocławskim oddziale 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad otwo-
rzono oferty w przetargu na 
dokończenie budowy kło-
potliwego fragmentu drogi 
ekspresowej S3 od węzła 
Kaźmierzów do węzła Lubin 
Północ. Wszystkie opiewają 
na kwoty powyżej 211,7 mln 
zł zarezerwowanej na tę in-
westycję.

Cztery oferty na dokończenie S3

Opóźnienie przy budowie 
S3 z Kaźmierzowa do Lubina 
wynosi kilkanaście miesięcy. 
Gdy w 2014 roku GDDKiA 
podpisywała umowę z kon-
sorcjum firm Salini-Pribex 
oczekiwała, że zadanie zosta-
nie zrealizowane najpóźniej 
do czerwca 2019 roku. Wy-
konawca zawiódł. 29 kwietnia 
2019 roku, po bezskutecznych 
próbach zmobilizowania fir-
my Salini do pracy, GDDKiA 
rozwiązała umowę. Rozpisano 
nowy przetarg. Okazuje się, że 
dokończenie S3 między Kaź-
mierzowem a Lubinem będzie 
kosztować co najmniej kil-
kanaście milionów więcej niż 
sądzono.

W przetargu złożone zo-
stały cztery oferty na kwoty od 

228 352 748 zł 294 741 788,10 
zł brutto. Najniższą cenę za-
proponowało konsorcjum Mo-
ta-Engil Central Europe S.A. 
(lider) oraz pruszkowskich 
spółek Masfalt i Drogomex. 
Najdroższa jest oferta wro-
cławskiego Strabagu Infra-
struktura Południe. Ponadto 
do przetargu stanęły warszaw-
ski Budimex (258 748 642,50 
zł) oraz konsorcjum Przedsię-
biorstwa Budowy Dróg i Mo-
stów Kobylarnia S.A. (lider) i 
Mirbudu (236 459 180,10 zł). 
Wszyscy proponują wydłu-
żenie okresu gwarancji o 5 lat 

oraz skrócenie czasu realizacji 
o 2 miesiące.

Komisja przetargowa przy-
stąpi teraz do weryfikacji ofert.

Jak informuje GDDKiA 
nowy wykonawca będzie miał 
12-14 miesięcy (z wyłącze-
niem okresów zimowych) na 
dokończenie prac. - Do wyko-
nania pozostało ok. 25% prac 
przewidzianych w pierwot-
nym kontrakcie. Nowy wy-
konawca będzie musiał m.in. 
dokończyć budowę drogi eks-
presowej (2 jezdnie po 2 pasy 
ruchu i pas awaryjny) oraz wę-
złów Kaźmierzów, Polkowice 

i Lubin Północ. Ponadto do 
zadań wykonawcy będzie na-
leżało dokończenie budowy 25 
obiektów inżynierskich, wyko-
nanie systemów odwodnienia 
i urządzeń ochrony środowi-
ska. Wykonawca będzie mu-
siał uzyskać również decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie 
i oddać trasę do ruchu - infor-
muje Magda Szumiata, rzecz-
niczka wrocławskiego oddziału 
GDDKiA.

Piotr Kanikowski
FOT. URZĄD MIASTA 

POLKOWICE
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