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Gratulacje, za godną naśladowania postawę, należą się 12-letniemu Jakubowi i jego 6-letniemu
bratu, którzy z odwagą zainteresowali się zdarzeniem drogowym. Ich wyczyn został nagrodzony
przez bydgoskich policjantów, władze miasta oraz dyrekcje placówek oświatowych, do których
chłopcy uczęszczają.
Zrobienie zdjęć miejsca zdarzenia i pojazdów w nich uczestniczących, a przede wszystkim nakłonienie sprawcy do
powrotu na miejsce zdarzenia, to zachowanie, które zasługuje na szczególne uznanie z uwagi na wiek chłopców. Takiej
postawy może pozazdrościć niejeden dorosły. Dlatego też to jakże pozytywne zachowanie spotkało się z uznaniem
policjantów, władz miasta i dyrekcji placówek oświatowych, których są wychowankami.
Z tej okazji radosnym dniem dla 6-letniego Pawełka okazał się wczorajszy dzień,13.09.2016 r., w Przedszkolu „U
Krecika Szybownika”. W ramach niespodzianki przyszli do niego specjalni goście, by pogratulować mu jego postawy.
Wśród nich byli: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Tomasz Meyze,
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy Pani Jadwiga Zagert, maskotka bydgoskiej policji
„Polﬁnek”, a także pies policyjny „Boss” wraz ze swoim opiekunem. Z rąk pana Naczelnika oraz pani Zastępcy
Dyrektora Paweł, w dowód uznania, otrzymał gratulacje i prezenty. Na koniec spotkania wszystkie obecne dzieci mogły
posłuchać na temat bezpiecznego zachowania w kontakcie z psem.
Niemal identyczną niespodziankę policjanci przygotowali dla 12-letniego Jakuba. Dzisiejsza (14.09.2016) lekcja
matematyki miała zupełnie inny przebieg. „Przeprowadził” ją Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł.
insp. Sławomir Szymański wraz z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy Panią Elżbietą Wiewióra,
Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy. Towarzyszyli im również maskotka bydgoskiej policji „Polﬁnek”, a
także pies policyjny „Boss” wraz ze swoim opiekunem. Jakub, podobnie jak jego młodszy brat, w dowód uznania za to,
co zrobił otrzymał gratulacje i prezenty.
Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w niedzielę, 28.08.2016 br., na skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Kaliskiego.
Kierujący mercedesem jadąc ulicą Kaliskiego w kierunku ul. Berlinga nie zatrzymał się na czerwonym świetle i
doprowadził do zderzenia z jadącą prawidłowo ulicą Akademicką skodą. Sprawca wysiadł z pojazdu, rozejrzał się, po
czym wsiadł z powrotem do auta i odjechał w kierunku ul. Berlinga. Zdarzeniem zainteresowali się idący chodnikiem
dwaj chłopcy w wieku 12 i 6 lat i ich mama. Młodszy z nich telefonem wykonał zdjęcia miejsca zdarzenia, natomiast
starszy pobiegł za samochodem sprawcy. Ten po przejechaniu niemal kilometra wjechał na parking. Tam dobiegł do
niego 12-latek i zaczął przekonywać starszego mężczyznę do powrotu na miejsce zdarzenia, gdyż był sprawcą kolizji

drogowej. 90-letni kierowca początkowo nie słuchał, ostatecznie jednak chłopiec zdołał go przekonać. Razem wrócili na
feralne skrzyżowanie. Będący na miejscu policjanci wykonali wszystkie niezbędne czynności. Sprawcy zostało
zatrzymane prawo jazdy, a w związku z popełnionym wykroczeniem zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
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