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Smutna rocznica. 
Dziesięć lat temu 
w Legnicę 
uderzył huragan

To był tragiczny kwadrans. 
Tyle bowiem w gorący, lipcowy wie-
czór, huragan potrzebował, by w 
znacznej części zgładzić Park Miej-
ski - padło 800 wiekowych drzew, 
a drugie tyle trzeba było usunąć z 
powodu uszkodzeń. Na samą odbu-
dowę drzewostanu, miasto wyło-
żyło ponad 10 mln zł. Kosztowna 
rewitalizacja zabytkowego, bo 
pochodzącego z XIX wieku parku, 
trwa zresztą do dziś.

Ale ucierpiał nie tylko park. 
Huragan uszkodził ponad 300 
budynków, zniszczył dziesiątki 
samochodów. Służby ratownicze 
interweniowały ponad 250 razy. 
Niestety, były ofiary śmiertelne. 
Zginęło dwóch mężczyzn – jeden 

na ul. Kwiatowej, drugi na Jezio-
rze Kunickim. Do szpitala, z róż-
nymi obrażeniami, trafiło blisko 40 
osób.

Straty w majątku komunal-
nym oszacowano na ok. 11,5 mln 
zł. Do naprawy zakwalifikowano 
ponad 200 kamienic należących 
do ZGM-u. Prace pochłonęły ok. 5 
mln zł. 3,5 mln zł tej kwoty pocho-
dziło z zaciągniętego przez miasto 
kredytu, który podatnicy spłacać 
będą jeszcze do 2020 r. Przy oka-
zji huraganu wyszło bowiem na jaw, 
że Legnica nie ubezpiecza swojego 
mienia. Kompleksowej polisy ubez-
pieczeniowej miasto doczekało się 
dopiero w 2011 r.

PJ

Dokładnie dziesięć lat temu, 23 lipca 2009 r. nasze miasto na-
wiedził pamiętny kataklizm. Huragan zabił dwie osoby, zniszczył 
park, wiele budynków i samochodów. Jego skutki legniczanie 
odczuwają do dziś w swoich kieszeniach.

Dawid Stefanik (tulegnica.pl) 

Znamy wyniki rankingu 
„Najbogatsze samorządy w 
2018 roku”. Legnica wśród 
miast na prawach powiatu 
zajmuje 29. pozycję na 48 
miejscowości, zaś wśród 
wszystkich miast w kraju 
plasujemy się na 97 pozycji. 

Średnio zarabiamy 4190,50 
zł, co zostawia nas daleko 
w tyle m. in. za Polkowi-
cami (6950, 52 zł), lecz 
wyprzedzamy m. in. Lubin 
(4007,27 zł) i Głogów 
(3759,36 zł).

Legnica w ubiegłym 
roku, podobnie jak zdecy-
dowana większość miast w 
Polsce, odnotowała wzrost 
dochodów na jednego miesz-
kańca. 

- Sytuacja finansowa sek-
tora samorządowego pozor-
nie się poprawia, ale w rzeczy-
wistości jest rezultatem reali-
zacji rządowych programów 
społecznych, które mogą 
mieć pozytywne skutki dla 
sytuacji społecznej w kraju, 
ale nie mają wiele wspól-
nego ze swobodą prowadze-
nia polityki rozwojowej przez 
samorządy albo ze zdolnością 
władz lokalnych do wykony-

wania innych zadań publicz-
nych – wyjaśniają autorzy 
raportu z magazynu samorzą-
dowego „Wspólnota”.

W 2017 r. legniczanie 
zarabiali średnio 3951,22 zł 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, co dawało nam 
30. pozycję wśród miast na 
prawach powiatu. Odno-
towaliśmy więc awans o 
jedno oczko w rankingu, 
a średni dochód na miesz-

kańca wzrósł o 239, 28 zł. 
Liderem w tym zastawieniu 
pozostał Sopot (7494, 71 zł), 
zaś ostatnią 48. pozycję tra-
dycyjnie zajęły Świętochło-
wice (3400,09 zł). W ran-
kingu ponownie drugie miej-
sce zajęło także wojewódz-
two dolnośląskie. Lepsze 
wyniki od Legnicy odnoto-
wały m .in. Polkowice, Wro-
cław, Świeradów- Zdrój czy 
Bogatynia. Wyprzedziliśmy 

natomiast z niewielką prze-
wagą m. in. Lubin, Głogów, 
Środę- Śląską i Świdnicę. - 
Fabryka Mercedesa w Jawo-
rze, zakłady Xeos Lufthansa 
i BASF pod Środą Śląską 
czy LG CHEM pod Wro-
cławiem. Te niedawno ulo-
kowane inwestycje to jeden 
z powodów dobrej sytuacji 
dochodowej woj. dolnoślą-
skiego – tłumaczą autorzy 
rankingu. 

4190,50 zł – tyle zarabiają średnio 
legniczanie. Ranking zamożności miast
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W Miejskim Przedsię-
biorstwie Komunikacyjnym w 
Legnicy wielka ulga. Komunalny 
przewoźnik dostanie dodatkowe 
pieniądze z urzędu miasta, które 
pozwolą mu na normalne funk-
cjonowanie.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski podjął decyzję o wypła-
ceniu MPK zaległej dopłaty do 
rekompensaty za świadczenie 
usług publicznych w zakresie 

publicznego transportu zbioro-
wego w 2018 r., w wysokości 2 
880 361, 72 zł.

Na ten finansowy zastrzyk 
miejska spółka czekała z utę-
sknieniem od kilku miesięcy. 
Przekazanie pieniędzy, prezy-
dent miasta uzależniał bowiem 
od wyników przeprowadzonego 
wiosną w MPK audytu.

W 2018 r. miasto wypła-
ciło przewoźnikowi 11 084 821 
zł. Prezes MPK Zdzisław Baki-

nowski wielokrotnie zazna-
czał, że wobec wejścia w życie 
uchwały o bezpłatnej komuni-
kacji dla uczniów i osób powy-
żej 65 roku życia oraz podwy-
żek wynagrodzeń dla załogi, 
zwiększenie dotacji dla spółki 
jest koniecznością.

Wypłatę pieniędzy dla 
MPK musi zaakceptować jesz-
cze rada miejska. Głosowanie w 
tej sprawie na lipcowej sesji.

PJ

Jest decyzja ws. dołożenia prawie 
3 mln zł do miejskiej spółki

Rada miejska nada nazwy  
sześciu rondom i dwóm ulicom

Na ostatniej przed waka-
cyjną przerwą sesji, miejscy 
radni pochylą się nad uchwałami 
dotyczącymi nazewnictwa rond 
i ulic. Sprawdźcie, jakie nazwy 
wkrótce pojawią się w Legnicy!

Jedną uchwałą rada miej-
ska nada nazwy aż sześciu ron-
dom. W dwóch przypadkach 
chodzi o osiedle Piekary. I tak, 
skrzyżowanie ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego i ul. Jaro-
sława Iwaszkiewicza ma zostać 
nazwane rondem Bitwy pod 
Monte Cassino, skrzyżowanie 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 
i ul. Sudeckiej – rondem Dywi-
zjonu 303.

Trzecie rondo to skrzyżo-
wanie Alei 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości i ul. Adama 
Mickiewicza. Projekt uchwały 
zakłada nadanie mu nazwy 
Bitwy Warszawskiej.

Kolejne ronda to skrzyżo-
wania ul. Jaworzyńskiej i ul. 
Oświęcimskiej oraz ul. Jawo-
rzyńskiej i  ul. Dezyderego 
Chłapowskiego. Pierwsze ma 
nosić nazwę 4 Czerwca, dru-
gie Piastów Śląskich. Nato-

miast rondem Miast Part-
nerskich ma zostać nazwane 
rondo w ciągu ul. Chojnow-
skiej będące wyjazdem na eks-
presówkę S3.

Na lipcowej sesji rada 
miejska nazwie też dwie nowe 
ulice. Uchwała zakłada nada-
nie nazwy ul. Podolska drodze 
wewnętrznej biegnącej od ul. 
Bobrowej w kierunku wschod-
nim oraz ul. Krokusowa dla 
drogi publicznej biegnącej od 
ul. Nowodworskiej do ul. Goź-
dzikowej.

PJ
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Powikłania cukrzycy, czyli groźny zespół stopy cukrzycowej

Brak czucia, rany, 
uszkodzenia, ampu-
tacja a może nawet i 
śmierć – to efekty nie-

leczonego zespołu stopy cukrzy-
cowej, czyli jednego z najnie-
bezpieczniejszych powikłań w 
cukrzycy. Lekarze ostrzegają i 
zachęcają do stałej obserwacji i 
higieny stóp. 

Cukrzyca wyrównywana 
i kontrolowana jest chorobą, 
z którą można prawie normal-
nie żyć. Niestety zaniedbana 
prowadzi do wielu powikłań. 
Najpoważniejszym  z nich jest 
zespół stopy cukrzycowej, czyli 
zniszczone naczynia krwiono-
śne i zakończenia nerwowe, 
które sprawiają, że pacjent traci 
czucie, np. nie czuje bólu, tem-
peratury czy dotyku. Nierzadko 
nie zauważa nawet, że na sto-
pach ma głębokie rany, któ-
rych leczenie przy niewyrówna-
nej cukrzycy jest długotrwałe i 
nierzadko nieskuteczne. To zaś 
może prowadzić do amputacji, 
a nawet śmierci. Lekarze biją na 
alarm i zachęcają do codziennej 
pielęgnacji, higieny i obserwacji 
stóp. -  Pacjent, który ma słab-

sze naczynia krwionośne jest 
szczególnie podatny na uszko-
dzenie poprzez hiperglikemię, 
czyli niewyrównaną cukrzycę 
– wyjaśnia doktor Irena Szy-
kowna, diabetolog i prowadząca 
oddział diabetologiczny szpi-
tala MCZ w Lubinie. - Uczymy 
naszych pacjentów, jak dbać 
o stopy i jak nie dopuszczać 
do powstawania ran. Często 
te osoby mają tak uszkodzone 
zakończenia nerwowe, że nie 
czują, idąc boso, że stają np. na 
szkło – informuje doktor Irena 
Szykowna. Lekarze ostrzegają 
pacjentów przed samodziel-
nym wykonywaniem zabiegów 
przy stopach, jak np. usuwanie 
odcisków czy nagniotków. Jeśli 
chory ma uszkodzone naczynia 
nerwowe może nie poczuć, jak 
sam się rani. 

Poradnia miedziowego 
Centrum Zdrowia w Lubinie 
służy pacjentom gabinetem 
stopy cukrzycowej, do którego 
zgłaszają się nie tylko chorzy z 
najbliższych okolic, ale  z całego 
województwa dolnośląskiego. 
Warto zgłosić się do lekarza 
w razie podejrzeń lub już naj-

mniejszych objawów uszkodzeń 
stóp, zwłaszcza jeśli cierpi się 
na cukrzycę. 

MCZ dysponuje zesta-
wem do badania zaburzeń czu-
cia, neurotensjometrem do bar-
dziej precyzyjnego badania 
zaburzeń czucia, urządzeniem 
do pedobarografii dynamicznej 
i statycznej, badającej rozkład 
nacisku na część podeszwową 
stopy, z którego uzyskany obraz 
pokazuje, które obszary stopy 
są obarczone większym ryzy-
kiem powstania rany. Na pod-
stawie wyniku badania można 
odpowiednio dobrać wkładki 
odciążające i uchronić pacjenta  
przed powikłaniami.

Jak się okazuje, profilak-
tyka może uchronić pacjentów 
przed mozolnym leczeniem, a 
nawet amputacją. W ciągu mie-
siąca do gabinetu zgłasza się 
około 60 osób z różnymi uszko-
dzeniami. Spośród nich, cał-
kowicie udaje się wyleczyć do 
czterech osób. Resztę czeka 
długotrwała walka o wygojenia. 

Jak mówią liczby, na zespół 
stopy cukrzycowej w cukrzycy 
typu pierwszego cierpi od 0,5 

do 2% . W  cukrzycy typu dru-
giego to już  od 12 do 18 %. 
Jeśli pacjent zaniedba to scho-
rzenie, powinien liczyć się z 
koniecznością amputacji. Ci 
pacjenci, którym odejmuje 

się nogę aż do podudzia czy 
uda w 85% przeżywają maksy-
malnie 5 lat. W  świetle takich 
faktów warto zadbać o swoje 
stopy poprzez codzienną kon-
trolę, pielęgnację i wizytę w 

gabinecie stopy cukrzyco-
wej. Chorzy, którzy udają się 
do lekarzy oddziału szpitala 
MCZ lub poradni, na począ-
tek powinni postarać się o 
skierowanie. 

Obserwuj i reaguj, stopa cukrzycowa atakuje
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Czy straż miejska wsiądzie  
NA ROWERY ELEKTRYCZNE?

Radny proponuje uposażyć 
Straż Miejską w Legnicy w nowe 
rowery elektryczne. Jak sądzi, 
zwiększy to skuteczność dzia-
łań formacji i poprawi jej wize-
runek. Obecnie jednostka dyspo-
nuje tylko dwoma tradycyjnymi 
rowerami.

- Uważam, że dzięki elek-
trycznym rowerom efektyw-
niej można byłoby patrolować 
większe obszary miasta jak 
np. Park Miejski. Rower świet-

nie się sprawdza w miejscach, 
gdzie ciężko wjechać samocho-
dem, a dochodzi tam coraz czę-
ściej do aktów wandalizmu czy 
zaśmiecania. Ponadto  rower 
jest ekologiczny i daje funkcjo-
nariuszom możliwość służby 
bliżej obywali - tłumaczy radny 
Maciej Kupaj i kieruje interpe-
lacje w tej sprawie do prezy-
denta Legnicy. 

Radny dopytuje także o 
ilość i skuteczność działań 
patroli straży miejskiej m. in. o 

wystawione mandaty za zanie-
czyszczanie środowiska.

- Nie myśleliśmy w sumie o 
rowerach elektrycznych. Jednak 
mogę powiedzieć, że rowery 
w naszej formacji dobrze się 
sprawdzają, choć mamy tylko 
dwa tradycyjne - przyznaje 
Justyna Janusz z legnickiej 
straży miejskiej.

- Faktycznie dzięki rowe-
rom jesteśmy bardziej mobilni 
niż  pieszo, szczególnie na 
większych obszarach zielonych. 
Dzięki temu łatwiej jest nam 
złapać osoby łamiące prawo na 
gorącym uczynku. Jesteśmy też 
dzięki rowerowym patrolom bli-
żej mieszkańców, którzy nas 
często zaczepiają i wypytują 
na różne tematy. Mamy rów-
nież zawsze w bagażniku zapas 
wody, którym m. in. częstujemy 
osłabione osoby w upalne dni. 
Rowerowe patrole prowadzą 
także dla dzieci edukacyjną pre-
wencję na temat zasada poru-
szania się po ścieżkach - dodaje 
Janusz.

Sprawa trafiła teraz na 
biurko prezydenta miasta, który 
w najbliższych tygodniach powi-
nien ustosunkować się do inter-
pelacji radnego.

DS
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Kiedy niszczejąca 
w magazynie 
LPGK fontanna 
wróci na ulice 
Legnicy?

Wincenty Kućma to ceniony 
artysta, którego dzieła ozdabiają 
polskie i zagraniczne miasta. 
Jedna z jego prac, fontanna miej-
ska, od 11 lat niszczeje w maga-
zynie LPGK przy ul. Ceglanej. 
Temat zapomnianego dzieła 
poruszył miejski radny sugerując 
jej przywrócenie do przestrzeni 
miejskiej przy okazji remontów  
na os. Kopernika.

Profesor Wincenty Kućma 
to  polski plastyk i rzeźbiarz, 
który za  wkład artystyczny w 
polską kulturę został odzna-
czony m. in. Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Orderem Orła Białego, zdo-
był także tytuł zasłużonego dla  
Warszawy, Gdańska i Krakowa.

Jedna z instalacji artystycz-
nych Kućmy niegdyś zdobiła 

legnicki rynek. Dziś dawna fon-
tanna mocno zdewastowana, 
wystrzępiona i rdzewiejąca 
kurzy się zaniedbana pomiędzy 
różnymi odpadami na terenie 
magazynów Legnickiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej przy ul. Ceglanej.

Jak deklarował ratusz, fon-
tanna zdemontowana przy prze-
budowie rynku w 2008 roku 
nigdy nie miała trafić na złom, 
lecz wrócić do przestrzeni miej-
skiej w innej lokacji.

Warto zaznaczyć, że dzieło 
znajdujące się dawniej w cen-
trum Legnicy nie zostało dokoń-
czone zgodnie z założeniami 
artysty, który miał wizję fon-
tanny tryskającej wodą i pod-
świetlanej od środka. Zamiast 
tego fontannę zamontowano 
na podstawie, której nie było w 
planach. Natomiast woda try-
skała nie z niej, lecz ulokowa-

nych wokół mniejszych fontann 
oblewających instalację arty-
styczną.

Teraz powrotu fontanny 
domaga się radny Maciej Kupaj, 
który wystosował interpelację 
do Tadeusza Krzakowskiego 
ze wskazaniem potencjalnego 
miejsca na os. Kopernik.

- W związku z przebudową 
Osi Kartuskiej na odcinku od 
ul. Neptuna do ul. Galaktycz-
nej zwracam się z zapytaniem 
o możliwość wykorzystania 
fontanny i przywrócenia jej do 
przestrzeni publicznej. Wydaje 
się, że zieleniec na Osi Kartu-
skiej w pobliżu przedszkola to 
dobre miejsce dla tego obiektu 
– apelował Kupaj.

Jak potoczą się teraz dal-
sze losy fontanny Wincen-
tego Kućmy? Do sprawy wró-
cimy jeszcze na łamach naszej 
gazety. DS
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Dlaczego ceny wywozu śmieci 
podrożały? Radny prosi 
o wyjaśnienia prezydenta

Legnicki radny zaniepoko-
jony dwukrotnym wzrostem cen 
za wywóz kontenerów śmieci 
przez LPGK, wystosował do pre-
zydenta interpretacje z pytaniem 
o przyczyny tak dużych podwy-
żek. Jak przekonuje, obecny 
wzrost cen kłóci się to z ideą 
ekologicznej polityki miasta i 
sprzyja problematycznemu zja-
wisku powstawania dzikich wysy-
pisk śmieci.

Jak tłumaczy radny Koali-
cji Obywatelskiej Piotr Nie-
miec, ceny za wywóz jednego 
kontenera poszły w górę dwu-
krotnie w ciągu jednego mie-
siąca. Obecnie Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej pobiera za wywóz 
małego kontenera 300 zł, a za 
duży 600 zł. W ubiegłym mie-
siącu stawki wynosiły odpo-
wiednio 150 zł za mały i 300 
zł za duży kontener. 

- Dwukrotne podniesie-
nie cen w tak krótkim czasie 
jest nieuczciwe wobec miesz-
kańców. Zwiększy także koszty 

wywozów śmieci u prywatnych 
usługodawców i sytuacja dzi-
kich wysypisk śmieci pogorszy 
się. W konsekwencji ich usu-
wanie będzie mogło stanowić 
dodatkowe koszty dla miasta 
- tłumaczy radny – Takie dzia-
łania nie pasują do „myślenia 
EKO” i sprawiają wrażenie szu-

kania łatwego zarobku kosztem 
mieszkańców.

Radny dopytuje się także 
o zasoby kontenerów i ilość 
pojazdów jakim obecnie dys-
ponuje LPGK. Zgodnie z prze-
pisami prezydent ma 14 dni na 
ustosunkowywanie się do inter-
pelacji. DS
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Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu utrzymał wyrok 25 lat 
pozbawienia wolności dla Mar-
cina M. Mężczyzna w listopa-
dzie 2017 r. na ul. Chojnowskiej 
zabił przypadkowo napotkanego 
człowieka. Obrońca legnicza-
nina chciał udowodnić jego nie-
poczytalność, ale biegli psychia-
trzy byli innego zdania.

30-letni dziś Marcin M. 
usłyszał w Sądzie Apelacyjnym 
we Wrocławiu wyrok podtrzy-
mujący karę 25 lat więzienia. 
Legniczanin o warunkowe zwol-
nienie będzie mógł się ubiegać 
po odsiedzeniu 20 lat.

Przypomnijmy, że do tra-
gicznego zdarzenia doszło w 
nocy z 17 na 18 listopada. Mar-
cin M. przyjechał odwiedzić 
znajomych, gdyż w Legnicy 
już nie mieszkał. W trakcie wie-
czoru pił alkohol i zażył koka-
inę. Około godz. 5 nad ranem 
zaczął niszczyć stanowiska przy 

targowisku na ul. Partyzantów. 
Na miejsce wezwano policję, 
ale mężczyzny już na miejscu 
nie było. Policjanci zatrzymali 
go na ul. Chojnowskiej, gdy 
kopał leżącego już na chodniku 
65-letniego Leszka N.

- Według ustaleń śledczych 
Marcin M. bez żadnych powo-
dów zaatakował przypadko-
wego przechodnia. Jak później 
miał mówić w radiowozie, nie 
spodobała mu się twarz ofiary. 
Powalił mężczyznę i zaczął 

go kopać i deptać po głowie. 
Odciągnęli go dopiero przybyli 
na miejsce policjanci  - mówił 
w marcu w trakcie rozprawy w 
legnickim Sądzie Okręgowym 
sędzia Marek Regulski.

Starszy mężczyzna miał 
zmasakrowaną twarz i klatkę 
piersiową. Leszek N. wyszedł 
jak każdego poranka na zakupy 
po pieczywo. Był osobą niepeł-
nosprawną i bał się ludzi.

Marcin M. został przez 
Sąd Okręgowy w Legnicy ska-
zany na karę 25 lat więzienia. 
W wyroku znalazł się zapis 
mówiący, że o warunkowe 
zwolnienie będzie mógł się sta-
rać po 20 latach. Obrona odwo-
łała się od wyroku, choć proku-
rator żądał dla 30-latka doży-
wocia.

17 lipca Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu utrzymał wyrok 
w tej sprawie. Wyrok jest pra-
womocny.

MB

Prawomocny wyrok  
dla mordercy z Chojnowskiej

23-letni legniczanin 
okradający jeden z legnic-
kich hoteli wpadł w ręce po-
licji w trakcie przeprowadza-
nia swojej przestępczej akcji. 
Jak się okazało, złodziej miał 
na swoim koncie jeszcze 
inne kradzieże. Za kradzież 
z włamaniem mężczyźnie 
grozi teraz od roku do 10 lat 
więzienia.

Złodziej swoją akcję 
przygotował dwuetapowo. 
Za pierwszym razem ukradł z 
hotelu pęk kluczy. Następnie 
w środę późnym wieczorem 
wyruszył na łupy i włamał 
się do sali konferencyjnej 
hotelu, z której ukradł m. in. 
telefon komórkowy i rzutnik. 
Jednak zanim zdołał opuścić 
budynek, to wpadł tuż po 
godz. 21 w ręce policjantów 
z Wydziału Patrolowo-Inter-

wencyjnego Komendy Miej-
skiej Policji w Legnicy.

21-latek trafił do aresz-
tu, gdzie policjanci z wydzia-
łu kryminalnego udowodnili 
mu także kradzież konsoli o 
wartości 1500 zł na ternie 
jednego z legnickich skle-
pów. Teraz mężczyzna odpo-
wie przed sądem.

- Za kradzież z włama-
niem grozi od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności– tłu-
maczy st. sierż. Anna Tersa z 
KMP w Legnicy.

DS
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Uwaga, 
to nie żart! 

Działa 
sygnalizacja 

na os. 
Kopernika

4,5 miesiąca – tyle czasu 
miasto potrzebowało z naprawą 
zepsutej sygnalizacji na skrzyżo-
waniu ulicy Wrocławskiej i Wiel-
kiej Niedźwiedzicy. - Od ponie-
działku światła już działają - 
pochwalił się w swoim serwisie 
ratusz.

Sygnalizacja została uszko-
dzona przez wiatr 11 marca. Zła-
mał on jeden z masztów, uszka-
dzając urządzenia będące czę-
ścią systemu ITS, m.in. sterow-
niki, kamery i przewody. Zarząd 
Dróg Miejskich najpierw czekał 
na części od producenta, a gdy 
już je otrzymał, nie mógł zna-
leźć właściciela zakopanego 
pod skrzyżowaniem przewodu 
średniego napięcia.

PJ

Legniccy policjanci zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewanego 
o posiadanie i handel narkoty-
kami. 44-latek miał w mieszka-
niu kilkadziesiąt działek marihu-
any i metamfetaminy.

- Funkcjonariusze 
Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Przeciwko Życiu 
i Zdrowiu w wyniku swojej 

pracy operacyjnej zatrzymali 
mężczyznę, a w jego domu 
znaleźli środki odurzające w 
postaci marihuany, z których 
można byłoby uzyskać blisko 
20 porcji narkotyku. Dodat-
kowo policjanci zabezpieczyli 
50 działek metamfetaminy 
oraz wagę do porcjowania nar-
kotyków – informuje st. sierż. 

Anna Tersa z zespołu praso-
wego legnickiej policji.

Wobec mężczyzny zasto-
sowano dozór policyjny. 
Legniczanin odpowie przed 
sądem za posiadanie środków 
odurzających i wprowadzanie 
ich do obrotu. Grozi mu kara 
do 8 lat więzienia i wysoka 
grzywna.

Policjanci złapali dilera. 
Grozi mu odsiadka plus grzywna
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Od teraz  
każda, pierwsza  

niedziela miesiąca  
jest totalnie za FREE! 
DLA WSZYSTKICH!

Oferta trwa do końca sierpnia! 
Nie przegapcie  

i przyprowadźcie bliskich  
na trening próbny!

 507 831 528




