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Strona znajduje się w archiwum.

NOWE RADIOWOZY DLA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI
Dolnośląska Policja otrzymała 23 nowe radiowozy. Oznakowane i nieoznakowane Hyundaie i30
oraz Elantra, a także oznakowane Ople Insignia i nieoznakowane Kia Ceed – traﬁą do jednostek
organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego. Wśród nowych pojazdów jest też oznakowany,
specjalistyczny furgon - Citroen Jumper, przystosowany do przewozu jednocześnie sześciu psów
służbowych i ich przewodników. W najbliższych dniach do nowej ﬂoty dołączą również 2
terenowe, nieoznakowane radiowozy marki Land Rover FreelanderII.
Już niebawem na terenie województwa dolnośląskiego będzie można zobaczyć nowe radiowozy, które właśnie otrzymała
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. 23 samochody, zakupione ze środków pochodzących z budżetu Policji,
samorządów lokalnych oraz środków unijnych - stanowić będą duże wzmocnienie sprzętowe dla dolnośląskiej Policji w
działaniach realizowanych na rzecz społeczeństwa, a dotyczących bezpieczeństwa. Doposażenia Policji w nowe
radiowozy ma również szczególne znaczenie w obliczu zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012.
Zakupione ze środków pochodzących z budżetu Policji i samorządów lokalnych: 7 oznakowanych samochodów
osobowych marki HYUNDAI i30 z silnikiem diesla o pojemności 1582 cm sześciennych i mocy 115 KM, 7
nieoznakowanych samochodów osobowych marki HYUNDAI ELANTRA z silnikiem benzynowym o pojemności 1591 cm
sześciennych i mocy 132 KM, 6 nieoznakowanych samochodów osobowych marki KIA CEED z silnikiem benzynowym o
pojemności 1591 cm sześciennych i mocy 125 KM, które są obecnie przygotowywane i przekazywane przez Wydział
Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, traﬁą m.in. na teren powiatów wrocławskiego, oławskiego,
dzierżoniowskiego, zgorzeleckiego, lubińskiego i głogowskiego. W najbliższych dniach ﬂotę dolnośląskiej Policji uzupełnią
jeszcze 2 nieoznakowane samochody terenowe marki LAND ROVER FREELANDER II z silnikiem diesla o pojemności 2179
cm sześciennych i mocy 150 KM.
Wśród nowych radiowozów, które otrzymała dolnośląska Policja są również 2 oznakowane samochody osobowe marki
OPEL INSIGNIA o podwyższonych parametrach, z silnikiem diesla o pojemności 1956 cm sześciennych i mocy 160 KM –
zakupione ze środków unijnych w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na
transgranicznych szlakach komunikacyjnych” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia
2007-2013. Auta te będą wykorzystywane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej we
Wrocławiu do patrolowania autostrady.
Istotnym wzmocnieniem dla wrocławskiej Policji, szczególnie np. podczas działań w zakresie zabezpieczenia imprez
masowych, będzie także otrzymany specjalistyczny furgon – samochód marki CITROEN JUMPER, przystosowany do
przewozu sześciu psów służbowych i ich przewodników jednocześnie. Auto to zostało zakupione ze środków Urzędu
Gminy Wrocław, w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu.
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