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DOLNOŚLĄSCY POLICJANCI SPEŁNILI MARZENIE WIKTORA
Data publikacji 15.07.2018

Wiktor jest niepełnosprawnym młodym mężczyzną. Jego największym marzeniem było zostać
policjantem. W dniu jego 21 urodzin dolnośląscy policjanci spełnili to marzenie. Oprócz pływania
policyjną motorówką funkcjonariusze przygotowali dla solenizanta wiele atrakcji. Spełniając
marzenie Wiktora wywołali radość na jego twarzy, a spotkanie z policjantami z pewnością było
dla niego niezapomnianym przeżyciem.
Wszystko zaczęło się od listu, jaki napisał Wiktor do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Młody chłopak
opisał w nim, że jest niepełnosprawny jak też to, co jest jego największym marzeniem, a mianiowicie zawsze chciał
zostać policjantem. Wzruszające słowa były wystarczającą „przepustką”, żeby spełnić marzenie Wiktora.
Policjanci 13 lipca br. o godz. 9.00 przywitali solenizanta tortem i życzeniami od komendanta, które zostały
dostarczone prosto do jego miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze podarowując mu mundur sprawili, że Wiktor stał się
policjantem.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pokazali 21-latkowi policyjny
radiowóz i jego wyposażenie. Opowiedzieli na czym polega ich służba oraz dlaczego kontrolują innych kierowców.
Kolejną atrakcją była wizyta u policjantów, którzy są przewodnikami psów. Wiktor przywitał się z opiekunami i
zwierzętami. Widać było, że jest bardzo zadowolony z tej wizyty. Policjanci zaprezentowali solenizantowi krótki pokaz
tresury i wyjaśnili, jakie zadania realizują w codziennej służbie wspólnie z psami.
Wiktor miał też okazję popływać z funkcjonariuszami komisariatu wodnego policyjną łodzią i patrolować Odrę oraz
tereny w okolicy rzeki. Policjanci opowiadali o znakach, jakie obowiązują podczas pływania tego typu sprzętem, a
także, jakie zachowania są niebezpieczne przy letnim wypoczynku nad wodą.
Na zakończenie funkcjonariusze z oddziału prewencji pokazali Wiktorowi sprzęt policyjny wykorzystywany przy
zabezpieczaniu różnych imprez masowych. Policjanci tłumaczyli, do czego służą poszczególne urządzenia zamontowane
w specjalnym samochodzie, który bierze udział w tego typu działaniach.
Spełniając marzenie Wiktora, wywołaliśmy u niego dużą radość i szczęście, a spotkanie z dolnośląskimi policjantami
było dla niego niezapomnianym przeżyciem.
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