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Zabójczo wysokie
koszty najniższej ceny

Dzisiaj magazyn

PIĄTEK
Bursa

Poeta wyklęty.
Jakim był mężem
i ojcem, opowiada
jego żona.

PRZETARGI. Inwestycje ciągnące się latami to problem nie tylko Małopolski.

Najtańsze oferty stają się najdroższe – dla okolicznych firm i mieszkańców.

231
Tyle mln zł kosztowało paliwo
zużyte ponad plan z powodu
remontu wiaduktu na obrzeżach
Oświęcimia. A remont – 7,2 mln.
ją się nalotu CBA o szóstej rano,
gdyby wybrali ofertę lepszą, ale
droższą – tłumaczy poseł Adam
Szejnfeld, członek sejmowej Komisji Gospodarki.
W krajach UE oferty najtańsze wygrywają 30 proc. przetargów, w Małopolsce – prawie 100
proc. Ale najtańsza oferta, według Adama Szejnfelda, staje się

najdroższą – dla okolicznych
firm i mieszkańców.
Nawet o 70 proc. spadły dochody firm przy oświęcimskim
Rynku, odkąd trwa tam „wiecznyremont”.Realizowanyjesttypową w Polsce metodą. – Zamykamy teren na rok, dwa, wpuszczamy dwóch Ziutków, którzy
wygrali przetarg, bo byli najtańsi, i oni sobie coś dłubią na jedną
zmianę, nie przejmując się tym,
żewokółwszystkopada,aludzie
cierpią – opowiada właścicielka
jednego z najstarszych sklepów
w centrum. Z tego powodu np.
jeden zbanków „czasowo” przeniósł się do Chrzanowa.
Kupcy z Wadowic i Chrzanowamająjużtakieremontyzasobą. I wyliczyli, że ich straty z tego tytułu były wyższe od kosztów prac remontowych. Rekord

należy do wiaduktu w Oświęcimiu, przez który wiedzie droga
na Śląsk: remont trwał 8 lat
i kosztował 7,2 mln zł. Lokalne
firmy transportowe szacują, że
przez objazdy spaliły dodatkowo…70mlnlitrówpaliwaza231
mlnzł.–Niktniepytał,jakinaile
zamknąć drogę, aniile nas to będziekosztowało–żaliłsięRobert
Boba z firmy Eu-Trans.
W Krakowie przebudowa
ronda Ofiar Katynia trwała ponad rok dłużej niż planowano.
W Kielcach zdesperowani kupcy chcą pozwać miejscowy zarząd dróg. Powolny remont centrum doprowadził już do upadłości 20 firm, reszta ledwie wiąże koniec z końcem.
ZBIGNIEW BARTUŚ
zbigniew.bartus@dziennik.krakow.pl
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Losowanie nagród w naszej loterii mieszkaniowej
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Rzecznicy rządu i partii

Młodzi, niedoświadczeni i bez charyzmy.
Z małymi wyjątkami.
Str. C4-5

Jan Maria

Anna

Polityka byłaby dużo
lepsza, gdyby Piechociński
miał rację
Str. C2

Czuję się piękna,
kiedy o tym nie myślę

Rokita

KRAKÓW. Łagiewniki łączą
się z Rio. Kilka tysięcy młodych
chrześcijan może wziąć udział
w spotkaniu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Str. A6
ŚWIAT. Śmierć na torach. Co
najmniej 80 osób zginęło w katastrofie kolejowej w Hiszpanii. Pociąg na zakręcie jechał o wiele
za szybko. Str. A8
GOSPODARKA. Praca dla
700 osób. Koncern tytoniowy
Philip Morris znowu inwestuje
w Krakowie. Str. A9
KULTURA. Mistrz muzyki
w Krakowie. James Newton
Howard będzie gościem Festiwalu Muzyki Filmowej. Str. A10

REKLAMA

Nowe dwupokojowe mieszkanie przy ul. Felińskiego w Krakowie oraz telewizory, kamery, notebooki, tablety i odtwarzacze MP4 trafią do naszych Czytelników. Zwycięzcy wielkiej loterii mieszkaniowej „Dziennika Polskiego” zostali
wyłonieni podczas wczorajszego losowania w kinie Kijów.Centrum. Zdobywcy nagród (ich łączna wartość wyniosła
blisko 230 tysięcy złotych) zostali wylosowani spośród wszystkich, którzy przysłali do redakcji kupony drukowane
na naszych łamach od 5 kwietnia do 29 czerwca. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w jutrzejszym wydaniu „Dzien(MAPI)
nika Polskiego”. Osobom biorącym udział w konkursie dziękujemy, a zdobywcom nagród gratulujemy!

Cieślak
Str. C3

FOT. ARCHIWUM. ANDRZEJ BANAŚ, WOJCIECH MATUSIK

Niemal wszystkie inwestycje
w Polsce realizowane są skromnymi siłami, od godz. 7 do 15,
a w sobotę... do godz. 13. Trwają
przez to nawet dwa razy dłużej,
niż by mogły. Dr Arkadiusz
Radwan, prezes krakowskiego
Instytutu Allerhanda, zwraca
uwagę, że publiczni inwestorzy
nie biorą pod uwagę kosztów
społecznych i gospodarczych.
– Po prostu przerzucają je
na przedsiębiorców i mieszkańców – uważa dr Radwan.
Marek Kowalski z PKPP Lewiatan wskazuje powód takiego
stanu rzeczy: w90 proc. przetargówwPolscewybieranesąoferty najtańsze. – Przy budowie
dróg obowiązuje wyłącznie kryterium najniższej ceny – oburza
się ekspertLewiatana.– To efekt
psychozy strachu. Decydenci bo-

FOT. ANNA KACZMARZ
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Już jutro w Dzienniku Polskim dodatek specjalny
„Przedsiębiorcza Małopolska”

KRAJ

Mniejsze szeregi,
ale nie pensje
Przybywa związków zawodowych,ubywa ich członków.
A liderzy potrafią zarobić nawet ponad 30 tys. zł. Str. A4
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