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GIMNAZJALIŚCI Z ,,JEDYNKI” PO RAZ KOLEJNY W
KOLUSZKOWSKIEJ KOMENDZIE
Kolejne dwie grupy uczniów klas III, Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach
gościły w murach Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach.

Do spotkania z kolejnymi grupami gimnazjalistów doszło w dniu 3 i 7 czerwca 2016 roku w budynku
koluszkowskiej komendy. Uczniowie przyszli wraz z wychowawcami by odbyć ,,wycieczkę edukacyjną”
w trakcie, której mieli możliwość zapoznania się ze specyﬁką codziennej służby policjantów i pracy w
poszczególnych wydziałach. Zobaczyli gdzie i w jaki sposób pobiera się daktyloskopijny materiał
dowowdowy, gdzie mundurowi poprawiają swoją tężyznę i dbają o kondycję, oraz gdzie poprawiają
swoje umiejetności strzeleckie.
Była to również doskonała okazja do tego by przybliżyć tym młodym osobom stojącym przed
wyborem nowych szkół, zasad naboru do policyjnej służby oraz omówienia zagadnień dotyczących
wymagań stawianych kandydatom do służby.
W trakcie spotkania młodzież miała możliwość przyjrzenia się różnego rodzaju urządzeniom i sprzętom
wykorzystywanym przez policję. Wśród uczniów byli również tacy, którzy w trakcie spotkania
deklarowali chęć przyjęcia się do policyjnej służby. To spotkanie z pewnością pomoże
niezdecydowanym podjąć ważne decyzje życiowe, choćby wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Kto wie
może będą to szkoły o proﬁlu mundurowym…
Tradycyjnie na koniec spotkań wykonano pamiątkowe zdjęcia.
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