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GAZETA LEGNICKA FAKTY

Legnickie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
wygrało przetarg na odśnieża-
nie miasta w latach 2019-2020. 
Umowa z Zarządem Dróg Miej-
skich opiewać będzie na 2 518 
659,36 zł.

W 2015 roku LPGK 
doznało równie spektakular-

nej, co kosztownej wpadki 
przegrywając ogłoszony przez 
ZDM przetarg z konsorcjum, 
które zawiązały jaworska firma 
COM-D i legnicka FHU Paweł 
Wójcik. Miejska spółka stra-
ciła wówczas trzyletnie zlece-
nie na odśnieżanie i sprzątanie 
Legnicy warte blisko 14 mln zł. 

Nie pomogło nawet odwołanie 
do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Tym razem Zarząd Dróg 
Miejskich postanowił wybrać 
firmę osobno do odśnieżania, 
sprzątania i zajmowania się zie-
lenią. I już nie na trzy, a na dwa 
lata. Póki co rozstrzygnął prze-
targ na odśnieżanie. Podobnie, 

jak przed trzema laty o zlecenie 
LPGK rywalizowało z konsor-
cjum COM-D-FHU Paweł Wój-
cik. Tym razem jednak komu-
nalna spółka wygrała, składa-
jąc tańszą ofertę opiewającą na 
nieco ponad 2,5 mln zł. Kon-
kurencja okazała się droższa o 

400 tys. zł z okładem (2 953 
765,74 zł)

Po spektakularnej przetar-
gowej porażce (pierwsza oferta 
LPGK zawierała wady prawne) 
sprzed trzech lat w niełaskę pre-
zydenta Tadeusza Krzakow-
skiego popadł prezes LPGK 
Józef Wasinkiewicz. Wzglę-

dów już nie odzyskał i z cza-
sem został wysłany na emery-
turę. Jego następca – Bogusław 
Graboń, chwilę po objęciu sta-
nowiska ogłosił, że odzyskanie 
umów na odśnieżanie i sprzą-
tanie miasta, będzie dla niego 
priorytetem. Błędów poprzed-
nika nie powielił.

Po trzech latach przerwy LPGK 
znów będzie odśnieżać miasto

Łukasz Laszczyński zain-
teresował się wydawanym 
przez urząd miasta miesięcz-
nikiem „Legnica.eu”. Wice-
przewodniczący rady miejskiej 
zażądał od prezydenta poda-
nia m.in.  kosztów druku tego 
wydawnictwa, a także zesta-
wienia tematów w nim poru-
szanych.

Miejskiemu magazynowi 
Łukasz Laszczyński poświę-
cił swoją pierwszą interpe-
lację. Radny Prawa i Spra-
wiedliwości prosi w niej o 
podanie danych podmiotu 
zajmującego się wydrukiem 
miesięcznika, kosztów wyda-
wania za lata 2016-2018 i 
szczegółowe informacje doty-
czące kolportażu. 

Laszczyński chce rów-
nież wiedzieć, ile artykułów 
w ostatnich dwóch latach 
w „Legnica.eu” poświęco-
nych było działalności pre-
zydenta, a ile rady miejskiej 
- w tym poszczególnych klu-
bów radnych. Radny zażądał 
też wykazu publikacji doty-
czących działalności konkret-
nych legnickich stowarzy-
szeń, fundacji i organizacji. 
W sumie wskazał ich aż 33.

Miesięcznik „Legnica.
eu” magistrat wydaje od 2013 
roku. Od samego początku 
wzbudza on kontrowersje. 
Radni PiS i PO wielokrotnie 
już podkreślali, że magazyn 
nie jest żadnym źródłem infor-
macji dla legniczan, tylko zwy-

kłą tubą propagandową ratu-
sza i narzędziem promocji 
Tadeusza Krzakowskiego.  

Przypomnijmy, że w Sej-
mie leży już projekt noweli-
zacji ustawy o prawie praso-
wym, wg którego samorządy 
miałyby zakaz wydawania 
własnej prasy. Jego autorami 
są posłowie Kukiz’15. Pomysł 
popiera Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, która jest 
zdania, że samorządowe wła-
dze za publiczne pieniądze 
wydają darmowe gazety sta-
nowiące instrument propa-
gandy, a zamiast zagospoda-
rować przestrzeń, gdzie bra-
kuje prasy jako takiej - są kon-
kurencją dla niezależnych 
tytułów.

Radny PiS pyta prezydenta 
o urzędowy miesięcznik

Łukasz Laszczyński, PiS
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Wiele kobiecych (i nie 
tylko) chorób początkowo nie 
daje o sobie znać. Im wcze-
śniej je wykryjemy, czyli 
poznamy wroga, tym szyb-
ciej możemy rozpocząć z nim 
walkę. Do tego jednak nie-
zbędna jest precyzyjna dia-
gnoza, bo to ona pozwala 
na podjęcie odpowiedniego 
leczenia. W rozpoznaniu m.in. 
raka szyjki macicy, jajnika 
czy endometriozy pomocny 
jest rezonans magnetyczny.  
To badanie można wykonać 
np. w centrum diagnostycz-
nym Affidea w naszym mie-
ście.

Wiele kobiet myśli  
o swoim zdrowiu dopiero, 
gdy odczuwa dolegliwości 
na tyle uciążliwe, że utrud-
niają im codzienne funkcjo-
nowanie. To błąd, bo różne 
schorzenia początkowo 
trudno samodzielnie rozpo-
znać, warto więc regular-
nie wykonywać badania dia-
gnostyczne, m.in. rezonans 
magnetyczny. – Ta tech-
nika jest bezbolesna i bez-
pieczna. Pozwala na zobra-
zowanie tkanek miękkich 
oraz obszarów, które znaj-
dują się za kośćmi, czyli np. 
narządów miednicy mniej-
szej, jak macica, dlatego też 

coraz szerzej jest stosowana 
w ginekologiczno-położni-
czej, urologicznej i onkolo-
gicznej diagnostyce chorób 
kobiecych – mówi dr Bożydar 
Sambor, specjalista w zakre-
sie radiologii i diagnostyki 
obrazowej z centrum diagno-
stycznego Affidea w Legnicy,
gdzie można wykonać m.in. 
badanie rezonansem magne-
tycznym. Jakie schorzenia 
pomoże wykryć lub ocenić ta 
metoda?

Endometrioza
Podczas miesiączki 

błona śluzowa macicy (czyli 
endometrium) złuszcza się,  
a następnie jest wydalana 
wraz z krwią z organizmu. 
U niektórych kobiet jednak 
zamiast tego część komó-
rek endometrium tra�a do
jajowodów, a następnie do  
jamy brzusznej, stamtąd 
wędrują do jajników, otrzew-
nej, jelit, ścian pęcherza,  
a czasem nawet do tak odle-
głych miejsc jak płuca czy 
mózg. Wszczepiają się w te 
organy i tworzą guzki, które 
zgodnie z cyklem menstru-
acyjnym krwawią, a następnie 
tworzą torbiele, stany zapalne 
i zrosty. Właśnie wówczas 
mówimy o endometriozie, 

nazywanej też „wędrującą 
śluzówką macicy”. Szacuje 
się, że cierpi na nią około 10% 
Polek, czasem nawet o tym 
nie wiedząc. Choć tej cho-
roby obecnie nie da się całko-
wicie wyleczyć, można nad 
nią zapanować. Warto więc 
sprawdzić, czy nie jesteśmy 
w tym odsetku, ponieważ 
ta choroba może prowadzić 
m.in. do niepłodności.

Rak szyjki macicy
Eksperci szacują, że wy- 

krycie raka szyjki macicy w sta-
dium przedinwazyjnym daje 
aż 99,9% szans na wylecze-
nie. Początkowo ta choroba 
nie ujawnia się, a pierwsze 
dostrzegalne objawy to krwa-
wienie między miesiączkami,  
po stosunku, badaniu gine-
kologicznym lub po meno-
pauzie. Zaniepokoić powinny 
nas też krwiste upławy o nie-
przyjemnym zapachu. Dole-
gliwości takie jak bóle w dole 
brzucha i okolicy lędźwio-
wo-krzyżowej pojawiają się 
dopiero, gdy guz jest już roz-
rośnięty. – Choć sam nowo-
twór wykrywany jest naj-
częściej podczas rutyno-
wych badań cytologicznych,  
w dokładnej ocenie roz-
miarów zmiany, jej lokaliza-

cji względem przyległych 
narządów oraz ewentual-
nego zajęcia węzłów chłon-
nych pomocny jest rezonans 
magnetyczny, który wyka-
zuje się największą czuło-
ścią wśród badań obrazo-
wych. Precyzyjna diagno-
styka, którą umożliwia ta 
metoda, pozwala natomiast 
na zaplanowanie jak najsku-
teczniejszej walki z chorobą 

– mówi dr Bożydar Sambor  
z Affidea w Legnicy. 

Rak jajników
Również początek tej 

choroby wielokrotnie nie 
wiąże się z żadnymi objawami 
lub są one tak mało charakte-
rystyczne, że rzadko od razu 
kojarzone są właśnie z rakiem 
jajnika – mowa bowiem  

np. o zaparciach, wzdęciach, 
szybkim uczuciu pełności 
w brzuchu lub zwiększeniu 
jego obwodu bądź bólach  
podbrzusza. Nowotwór jajni-
ków jest więc często rozpo-
znawany dopiero w zaawan-
sowanym stadium. W przy-
padku niepokojących dole-
gliwości zwykle w pierwszej 
kolejności wykonuje się bada-
nie USG. Niektóre torbiele czy 
guzki mogą jednak być trudne 
do jednoznacznego zdia-
gnozowania podczas niego. 
Wówczas warto wspomóc się  
np. rezona sem magnetycz-
nym. O badaniach pro�lak-
tycznych powinny szczegól-
nie pamiętać osoby, w rodzi-
nach których już ta cho-
roba wystąpiła, miewa ona 
bowiem podłoże gene-
tyczne. Najczęściej ata-
kuje kobiety w wieku od 40.  
do 70. roku życia. 

– Nowoczesna diagno-
styka obrazowa, m.in. rezo-
nans magnetyczny to sku-
teczne narzędzie kobiet, 
które chcą jak najdłużej cie-
szyć się zdrowiem. Pozwala 
bowiem na szybkie rozpo-
znanie przeciwnika i podjęcie 
walki z chorobą. Czas jest na 
wagę złota – podsumowuje 
dr Bożydar Sambor z Affidea
w Legnicy.

Jak rozpoznać wroga? Diagnoza kobiecych chorób
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Teren inwestycyjny na 
byłym legnickim lotnisku w oko-
licach ulic Hangarowej, Śmi-
głowcowej i Piskozuba został 
uznany za najlepszy na Dolnym 
Śląsku w VIII Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu „Grunt na 
Medal” 2018. Wyróżnienie oso-
biście odebrał w Warszawie pre-
zydent Tadeusz Krzakowski.

Do konkursu „Grunt na 
medal” 2018 organizowanym 
przez Polską Agencję Inwe-
stycji i Handlu we współpracy 
z urzędami marszałkowskimi 
oraz Regionalnymi Centrami 
Obsługi Inwestora, przystąpiło 
81 gmin z całego kraju, które 
zaprezentowały 103 oferty tere-
nów inwestycyjnych. Do dru-
giego etapu zakwalifikowało się 

65. Spośród nich wybrano 16 
zwycięzców – po jednym w każ-
dym województwie.

Najlepsze tereny będą 
rekomendowane przez PAiH 
inwestorom zagranicznym, pla-
nującym rozpoczęcie lub roz-
szerzenie działalności gospo-
darczej w Polsce. Zwycięzcy 
konkursu będą też mogli uży-
wać logo „Grunt na Medal” 
2018 na wszystkich materiałach 
promocyjnych.

Wyróżniona legnicka 
działka o powierzchni 2,27 ha 
położona jest przy byłym lot-
nisku. Jak informuje ratusz, 
objęta jest miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego, który dopuszcza 
tam m.in. budowę składów, baz, 

działalność handlową, admini-
stracyjną i nieuciążliwy prze-
mysł. Szkopuł w tym, że na 
położone na obrzeżach byłego 
lotniska działki wciąż brak jest 
chętnych. Kolejne rozpisywane 
przez miasto przetargi kończą 
się bowiem fiaskiem. 

Niewiele, a w zasadzie nic 
nie dzieje się również na samym 
„lotnisku”. Przypomnijmy, że 
plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu byłego 
lotniska rada miejska uchwa-
liła już ponad dwa lata temu. 
Zgodnie z nim w całości ma on 
zostać przeznaczony pod dzia-
łalność produkcyjno-usługową. 
Prezydencka wizja z fabrykami i 
tysiącami miejsc pracy, póki co, 
jest daleka od ziszczenia się.

Legnica ma grunt na medal. 
Ciekawe, czy ktoś go kupi?

Paweł Jantura

Prokuratura Okręgowa 
w Legnicy nadzoruje prowa-
dzone przez Komendę Woje-
wódzką Policji we Wrocławiu 
śledztwo w sprawie podrobienia 
i puszczenia w obieg podrobio-
nych banknotów Euro o różnych 
nominałach i w łącznej kwocie 
nie mniejszej niż 1,4 mln zł.

Póki co, w sprawie zatrzy-
mano jednego mężczyznę, 
który został tymczasowo aresz-
towany na trzy miesiące, a 
dwaj pozostali poszukiwani 
są listami gończymi. Proku-
ratura ustaliła, że Tomasz Z. 
na początku 2018 roku nabył 
urządzenie, które umieścił 
w użytkowanym przez siebie 
obiekcie drukarni położonym 
w Zgorzelcu, gdzie przy użyciu 
tego urządzenia drukował pod-
robione banknoty Euro w celu 
puszczenia ich w obieg.

W tym przestępczym pro-
cederze współdziałał drugi 
podejrzany w tym śledztwie 
Adrian Cz., który zlecił i dostar-
czył Tomaszowi Z. środki do 
wykonania i wydrukowania 
falsyfikatów banknotów Euro, 
a następnie odebrał je w celu 

puszczenia do obiegu. Podro-
bione banknoty Euro Adrian 
Cz. wspólnie i w porozumieniu 
z trzecim współsprawcą Grze-
gorzem Cz. w marcu 2018 roku 
wprowadzili do obrotu w kan-
torze wymiany walut przy auto-
stradzie A4.

Podczas transakcji 
wymiany kwoty ponad 6,2 mln 
zł 1,5 mln Euro wprowadzili w 
błąd nabywcę co do autentycz-
ności banknotów. Pokrzyw-
dzony, który po otrzymaniu 
banknotów Euro zoriento-
wał się, że są one podrobione, 
zawiadomił o zdarzeniu poli-
cję.

- Przeszukanie zarówno 
kantoru wymiany walut, jak i 
drukarni w Zgorzelcu pozwo-
liło na zabezpieczenie dowo-
dów przestępstwa. W obiek-
cie drukarni w Zgorzelcu ujaw-
niono także i zabezpieczono 
podrobione produkty lecznicze, 
środki farmaceutyczne oraz 
linię do ich produkcji – mówi 
Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Pro-
kuratury Okręgowej w Legnicy.

Tomasz Z. usłyszał już w 
legnickiej prokuraturze zarzuty 
popełnienia dwóch przestępstw 
- podrobienia w banknotów 

Euro o różnych nominałach i 
o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 1,4 mln zł w celu puszcze-
nia ich w obieg jako autentycz-
nych oraz sprowadzenia niebez-
pieczeństwa dla życia i zdrowia 
wielu osób przez wytwarzanie 
sfałszowanych produktów lecz-
niczych oraz środków farmaceu-
tycznych, w tym leku o nazwie 
Nodritropin Simple Xx w celu 
ich rozprowadzenia innym oso-
bom.

Dwaj pozostali współ-
sprawcy tego przestępczego 
procederu, tj. Adrian Cz. i 
Grzegorz Cz. ukrywają się 
przed organami ścigania. Są 
poszukiwani przez Proku-
raturę Okręgową w Legnicy 
listami gończymi.

- Za przestępstwo fałszo-
wania pieniędzy grozi Toma-
szowi Z. i Adrianowi Cz. kara 
pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 5 albo kara 
25 lat pozbawienia wolności, 
a za przestępstwo puszcze-
nia w obieg sfałszowanych pie-
niędzy grozi Adrianowi Cz. i 
Grzegorzowi Cz. kara pozba-
wienia wolności od roku do lat 
10 - kończy prokurator Tkaczy-
szyn.

Legnicka prokuratura prowadzi śledztwo  
ws. fałszowania pieniędzy



6 GAZETA LEGNICKA 6 grudnia 2018 r.FAKTY

Paweł Jantura

Na grudniowej sesji pre-
zydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski zwróci się do radnych o 
zgodę na zaciągnięcie kredytu 
w Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym w Luksemburgu. Cho-
dzi o niebagatelną kwotę 136 
mln zł, które miasto spłacać 
będzie do 2047 roku.

Kredyt podzielony ma 
być na cztery transze po 34 
mln zł. Pierwszą Legnica ma 
otrzymać już w 2019 roku, 
kolejne w 2020, 2021 i ostat-
nią w 2022 roku.

Pożyczone w Europej-
skim Banku Inwestycyjnym 
pieniądze mają zostać prze-
znaczone, jak czytamy w 

uzasadnieniu uchwały, na 
„sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego miasta 
Legnicy związanego z reali-
zacją wybranych zadań inwe-
stycyjnych ujętych w budże-
tach poszczególnych lat i w 
uchwale ws. WPF oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zacią-
gniętych kredytów i poży-
czek”.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski zastrzega w projekcie, 
że wielkość kredytu jest jedy-
nie limitem, do którego może 
być zaciągany, a wysokość 
transzy na dany rok może ulec 
zmianie. Jednocześnie powo-
łuje się na przykłady miast, 
które skorzystały na pożyczce 

z EBI i wymienia: Katowice, 
Zabrze, Dąbrowę Górniczą, 
Rybnik i Wałbrzych.

Uchwała ws. luksembur-
skiego kredytu ma trafić na 
grudniową sesję rady miej-
skiej.

Przypomnijmy, że trwa 
procedura przetargowa 
mająca wyłonić bank, który 
jeszcze w tym roku pożyczy 
Legnicy 27,2 mln zł. Pienią-
dze te mają zostać przezna-
czone na pokrycie planowa-
nego deficytu budżetowego 
oraz spłatę starych kredytów 
i pożyczek. Dodajmy jesz-
cze, że planowana w uchwale 
budżetowej kwota zadłużenia 
Legnicy na koniec 2018 roku 
to 272,1 mln zł. 

Krzakowski chce pożyczyć 
w Luksemburgu 136 mln złw Luksemburgu 136 mln zł
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Przede wszystkim 
zatwierdzone zostało 
wynagrodzenie prezy-
denta Tadeusza Krza-

kowskiego. Zgodnie z projektem 
uchwały, która przeszła bez żad-
nej dyskusji, gospodarz miasta 
zarabiać będzie 10 940 zł brutto, 
czyli ok. 8 tys. zł netto.

Rada miejska zatwierdziła 
też proponowane przez prezy-
denta zmiany w tegorocznym 
budżecie. Dodajmy, że większość 
z nich należy zaliczyć do kosme-
tycznych. Emocje wywołały nie-
oczekiwanie dwie inne uchwały.

Zaczęło się od tego, że 
radny Maciej Kupaj (PO) sprze-
ciwił się dzierżawie jednego z 
należących do ZGM-u lokali 
poniżej kosztów eksploatacji. 

Uchwała ostatecznie przeszła, 
ale radni PO i PiS zapowie-
dzieli prace nad uregulowaniem 
polityki miasta dot. dzierżawy 
lokali użytkowych. Ich zdaniem 
ratusz de facto jej nie ma, przez 
co traci budżet.

Temperatura na sali pod-
niosła się jeszcze przy proce-
dowaniu uchwały ws. warun-
ków udzielania bonifikat przy 
przekształceniach gruntów sta-
nowiących własność gminy. 
Ostatecznie radni wykreślili 
punkt, który z grona benefi-
cjentów uchwały wykluczał 
osoby zalegające z najdrobniej-
szymi nawet opłatami wobec 
miasta.

Od 1 stycznia 2019 roku 
właścicielom domków jednoro-

dzinnych lub lokali mieszkal-
nych oraz spółdzielniom miesz-
kaniowym będzie przysługiwać 
bonifikata od opłaty jednorazo-
wej za przekształcenie z prawa 
użytkowania wieczystego na 

prawo własności gruntu stano-
wiącego własność miasta.

Jeśli wniosą opłatę w trak-
cie roku, w którym nastąpiło 
przekształcenie, miasto daruje 
im 60 proc. należności. Jeśli 
zrobią to w roku następnym – 
50 proc. Trzy lata po przekształ-
ceniu – 40 proc. itd. Po sześciu 
latach przysługiwać będzie im 
10-proc. Bonifikata.

Następna sesja pod koniec 
grudnia. Radni pochylą się 
wtedy nad budżetem Legnicy 
na 2019 rok

Prezydent ma pensję,  
wyborcy bonifikaty, a budżet korektę

Za nami druga w tej kadencji sesja rady miejskiej. Działo się 
na niej niewiele, a radni sprawiali wrażenie, że oszczędzają siły 
na grudniowe posiedzenie ws. budżetu na rok 2019. Co się w 
czwartek wydarzyło w sali im. Marka Kozłowskiego?

W Sejmie powstał klub 
poselski Platforma Obywatelska 
– Koalicja Obywatelska. Dołą-
czyła do niego ósemka posłów 
Nowoczesnej, w tym Elżbieta 
Stępień z podlegnickich Kunic.

Byłam, jestem i będę w 
Koalicji Obywatelskiej. Uwa-
żam, że tak jak na wszystkich 
szczeblach samorządu, tak 
samo w parlamencie powinien 
powstać wspólny klub Koali-
cji Obywatelskiej. Polityczna 
odpowiedzialność wymaga od 
nas współpracy i pogłębiania 
Koalicji Obywatelskiej. Każdy, 
kto chce być w Koalicji Oby-
watelskiej, musi być w jej klu-
bie parlamentarnym – wyjaśnia 
swoją decyzję Elżbieta Stępień 
w mediach społecznościowych.

W 2014 roku polityczna 
debiutantka Stępień zdobyła 
poselski mandat z pierwszego 
miejsca legnicko-jeleniogórskiej 
listy Nowoczesnej. Gdy przed 
dwoma laty do pojedynku o 
przywództwo w partii stanął 
Ryszard Petru i Katarzyna Lub-
nauer – poparła tego pierw-

szego. Lada chwila posłanka 
z Kunic zapewne znajdzie się 
poza Nowoczesną, ale zwięk-
szą się za to jej szanse na dobre 
miejsce na liście PO-KO w przy-
szłorocznych wyborach.

Poza Stępień do klubu par-
lamentarnego Platforma Oby-
watelska – Koalicja Obywatel-
ska przeszli: Kamila Gasiuk-
-Pihowicz, Marek Sowa, Piotr 
Kobyliński, Kornelia Wróblew-
ska, Krzysztof Truskolaski, 
Piotr Misiło oraz Michał Jaros. 

Ten ostatni to bohater tzw. 
afery taśmowej sprzed pięciu 
lat. Jaros, wówczas wrocławski 
poseł PO złożył radnemu miej-
skiemu z Legnicy Pawłowi Fro-
stowi, i złożył mu ocierająca się 
o polityczną korupcją propo-
zycję. Chodziło o poparcie w 
wyborach szefa wojewódzkich 
struktur partii PO Jacka Prota-
siewicza, a nie Grzegorza Sche-
tyny. W 2016 roku Jaros prze-
szedł do Nowoczesnej. Publicz-
nie wówczas oświadczył, że „ze 
względu na Schetynę”.

(PJ)

Transfer posłanki 

Stępień
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Od dnia 3 grudnia br. Cen-
trum Powiadamiania Ratun-
kowego we Wrocławiu roz-
pocznie przejmowanie obsługi 
numeru alarmowego 997. Pro-
ces ten zakończy się 12 grud-
nia, kiedy to do stolicy Dol-
nego Śląska przekierowane 
zostaną połączenia z Legnicy.

Oznacza to, że osoba zgła-
szająca po wybraniu numeru 
997 z dowolnego miejsca na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego zostanie połączona z 
CPR we Wrocławiu, tak samo 
jak w przypadku wybrania 
numeru 112.

Zgłoszenie obsługiwane w 
CPR zostanie przyjęte przez 
operatora numerów alarmo-
wych, wprowadzone do sys-
temu teleinformatycznego 
i przekazane do dyżurnego 
policji, a w przypadku takiej 

konieczności – również do 
innych służb – w zależności od 
charakteru zagrożenia lub zda-
rzenia.

Przejęcie obsługi numeru 
997 przez CPR spowoduje 
skrócenie czasu oczekiwa-
nia na połączenie z nume-
rem alarmowym do kilkuna-
stu sekund. Obecnie na pod-
jęcie połączenia kierowanego 
na numer 997 trzeba cze-
kać nawet do kilkudziesię-
ciu sekund (a nawet minut w 
przypadku dużych miast), co 
jest spowodowane dużą liczbą 
zgłoszeń – w dużej części nie-
zasadnych, w czasie których 
osoby potrzebujące pomocy 
oczekują na linii.

Obsługa numeru 997 
w CPR umożliwi, w razie 
potrzeby, automatyczne prze-
kierowanie połączenia do 

innego CPR, np. w przypadku 
zajętości wszystkich operato-
rów. Tam zgłoszenie zostanie 
przyjęte niezwłocznie i przeka-
zane do właściwej miejscowo 
jednostki Policji, a to wpłynie 
na szybkość podjęcia interwen-
cji przez służby. Tego rodzaju 
rozwiązanie doskonale spraw-
dza się już kilka lat w przy-
padku numeru 112, gdzie czas 
oczekiwania średnio wynosi 
zaledwie 10-12 sekund.

Tak samo będzie z nume-
rem 997, ponieważ będzie 
on funkcjonował w oparciu 
o nowoczesną infrastrukturę 
teletechniczną, w ramach któ-
rej działa numer 112.

Średni wzrost liczby 
połączeń w CPR po przeję-
ciu numeru 997 w skali kraju 
wynosi ok. 8 proc.. Taki sam 
rezultat spodziewany jest w 

CPR we Wrocławiu. W chwili 
obecnej miesięcznie CPR 
obsługuje około 100 tys. zgło-
szeń.

Przejęcie obsługi 997 w 
CPR w poszczególnych woje-
wództwach zostało już zreali-
zowane. Województwo dol-
nośląskie jest ujęte w harmo-
nogramie MSWiA jako ostat-
nie, z uwagi na zakończoną na 
początku listopada tego roku 
inwestycję Zintegrowanego 
Centrum Bezpieczeństwa 
Wojewody Dolnośląskiego we 
Wrocławiu, gdzie zlokalizo-
wane jest Centrum Powiada-
miania Ratunkowego, przenie-
sione wraz z całą infrastruk-
turą z dotychczasowej lokali-
zacji.

Obecnie w CPR we Wro-
cławiu przez całą dobę dyżur 
pełni około 12-14 osób.

15 lat więzienia grozi 
dwóm legnickim złodziejom 
samochodów. Policja zatrzy-
mała ich w ub. tygodniu. Teraz 

dopiero ujawnia szczegóły 
akcji, której przebieg mógłby 
zainteresować reżyserów kina 
akcji.

Zaczęło się od tego, że kry-
minalni z legnickiej komendy 
pracujący nad ujęciem dwóch 
złodziei, zdobyli informację o 

miejscu ich pobytu. 33-latek 
oraz 37-latek mieli znajdować 
się w zaparkowanym pojeździe 
marki Mercedes. Gdy podjęli 
interwencję, samochód ruszył z 
impetem w ich stronę.

- Tylko szybka reakcja 
funkcjonariuszy uchroniła ich 
przed potrąceniem. Z uwagi na 
agresywne zachowanie mężczy-
zny, kryminalni zmuszeni byli 
do wykorzystania broni pal-
nej. Oddano strzały ostrzegaw-
cze. Jednak nie skutkowało, 
to zatrzymaniem. Kierowca 
był zdeterminowany. Ucieczkę 
kontynuował przejeżdża-
jąc po chodnikach. O zdarze-
niu, natychmiast został powia-
domiony dyżurny komendy, 
koordynując pościg, przeka-

zał komunikat do wszystkich 
okolicznych jednostek o sytu-
acji – opowiada mł. asp. Iza-
bela Burska z biura prasowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Legnicy.

Uciekający złodzieje 
pozbyli się Mercedesa w 
Jaworze i przesiedli się do 
skradzionego w tym mieście 
Fiata Ducato. Mimo to namie-
rzyli ich policjanci z jelenio-
górskiej drogówki. Uciekinie-
rzy zignorowali sygnały do 
zatrzymania pojazdu i potrą-
cili jednego z funkcjonariuszy. 
Pościg zakończyły dopiero 
strzały w w opony fiata. Ale 
przestępcy nadal nie dawali za 
wygraną. Po unieruchomieniu 
ich pojazdu, uciekali pieszo. 

Policjanci byli jednak szybsi. 
Legniczanie zostali zatrzy-
mani.

- Mężczyźni mieli przy 
sobie ponad sto działek metam-
fetaminy. Na komendzie usły-
szeli zarzuty dot. kradzieży 
kilku pojazdów na terenie kraju, 
niezatrzymania się do kontroli 
drogowej, czynnej napaść na 
funkcjonariuszy oraz posiada-
nia znacznej ilości narkotyków. 
Obecnie przebywają w areszcie, 
o którego trzymiesięczne zasto-
sowanie wystąpiła prokura-
tura. Obaj, za swoje czyny będą 
odpowiadali w warunkach wie-
lokrotnej recydywy. Grozi im 
kara 15 lat pozbawienia wolno-
ści – mówi mł. asp. Izabela Bur-
ska.

Jak w gangsterskim filmie

Policja strzelała do złodziei z Legnicy

Wrocław przejmuje obsługę numeru 
alarmowego 997. Ma być szybciej




