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UROCZYSTE PODZIĘKOWANIA DLA 9-LETNIEGO BOHATERA
Data publikacji 05.03.2014

Komendant poddębickiej Policji wraz z Wójtem Gminy Pęczniew uhonorowali małego bohatera,
który w styczniu 2014 roku uratował swojego kolegę. 9-latek z rąk Komendanta Policji, Wójta
Gminy oraz Dyrektora szkoły otrzymał upominki okolicznościowe. Szczególne podziękowania
otrzymali również rodzice chłopca.
5 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Pęczniewie odbyła się bardzo miła uroczystość. Podczas apelu z udziałem
Dyrekcji oraz wszystkich uczniów szkoły, Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Marek Krzemiński wraz z
Wójtem Gminy Pęczniewa Marcinem Janiakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zych, uroczyście podziękowali
9-letniemu uczniowi szkoły za wzorową i godną naśladowania postawę, którą zaprezentował podczas zdarzenia z
udziałem jego kolegi. Mały bohater z rąk Komendanta Policji, Wójta Gminy oraz Dyrektora szkoły otrzymał upominki
okolicznościowe. Szczególne podziękowania otrzymali również rodzice chłopca.
Przypomnijmy:13 stycznia 2014 roku po godzinie 12.00 dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
w gminie Pęczniew z udziałem 9-letniego dziecka. Policjanci ustalili, że chłopiec wracając po lekcjach ze szkoły, chcąc
skrócić sobie drogę do domu, wszedł na pobliski plac jednej z gminnej spółdzielni, gdzie znajdowało się betonowe
ogrodzenie i usiłował przejść przez otwór znajdujący się w płytach. Wtedy runęły na niego dwa górne przęsła
ogrodzeniowe, które jak się okazało, były wcześniej uszkodzone. Wtedy jego kolega, który widział całe zdarzenia
natychmiast ruszył mu na pomoc. Kiedy 9-letni Adam zobaczył, że sam nie pomoże koledze, natychmiast pobiegł
szukać pomocy. Widząc siedzących nieopodal mężczyzn, dobiegł do nich i poinformował o tym nieszczęśliwym
zdarzeniu. Ci ruszyli na pomoc uwięzionemu chłopcu i unosząc przęsła ogrodzeniowe - wyciągnęli poszkodowanego. To
właśnie szybka i rezolutna postawa 9-latka doprowadziła do tego, że czas oczekiwania na pomoc przez przygniecionego
przez płyty chłopca, zwiększyła jego szanse przeżycia.
Po uroczystym apelu i uhonorowaniu 9-latka, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przeprowadzili
prelekcje dla klas I-III i IV-VI, podczas której omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu
w szkole jak również podczas drogi do i ze szkoły.
(KWP w Łodzi / mw)

