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,,POLICYJNY DZIEŃ EDUKACJI" Z KOLUSZKOWSKĄ I
SIERADZKĄ POLICJĄ
Dzięki owocnej współpracy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z
Komendą Powiatową Policji w Sieradzu został aktywnie zorganizowany drugi dzień obozu dla
uczniów klas mundurowych z LO w Wiśniowej Górze. Cały dzień był poświęcony tematyce
policyjnej, kadeci spędzili ten czas w sieradzkiej Policji wraz z przedstawicielami koluszkowskiej
komendy. Nie zabrakło również innych atrakcji, które zachwycały jak wizyta w sieradzkim radio
,, Nasze Radio”.
29 maja 2019 roku rozpoczął się drugi dzień obozu mundurowego w Burzeninie, w którym uczestniczyli uczniowie klas
mundurowych z LO w Wiśniowej Górze. Tego dnia opracowana została tematyka policyjna i cały dzień młodzi ludzie
spędzili z mundurowymi z sieradzkiej i koluszkowskiej Policji wraz z technikiem Zespołu Kadr i Szkolenia. Dzięki
wzajemnej i życzliwej współpracy między tymi jednostkami uczniowie mieli zapewniony bardzo aktywny dzień. Na
początku troszkę rozrywki zapewniła wizyta w sieradzkim studio radiowym ,,Nasze Radio”. Uczniowie mogli poznać
pracę prezentera radiowego, zobaczyć jak wygląda ona ,,od środka” oraz jakim sprzętem na co dzień posługują się
radiowcy. Kadeci udzielali również wywiadu na temat wyboru klasy o proﬁlu mundurowym, planach jakie wiążą ze
służbą w Policji oraz dlaczego tak interesuje ich ten zawód. Następnie wszyscy wybrali się do Komendy Powiatowej
Policji w Sieradzu gdzie zostali oprowadzeni po jednostce przez sieradzkiego Oﬁcera Prasowego oraz policjantki, które
na co dzień pracują z osobami nieletnimi. Mundurowi przedstawili specyﬁkę pracy Policjanta, jak wygląda ich codzienna
służba. Zobaczyli również bardzo ważne w jednostce stanowisko kierowania i poznali oﬁcerów dyżurnych oraz salę
odpraw, na której spotykają się mundurowi przed przystąpieniem do służby. Kolejnym punktem dnia był pokaz tresury
psa patrolowo – tropiącego przez jego przewodnika, wzbudziło to wiele zainteresowania czworonożnym
funkcjonariuszem. Młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć ,,policyjny areszt” kiedyś i dziś. Zestawienie tych dwóch
budynków i różnica w wystroju wnętrza pomogła im wyobrazić sobie jak to jest być ,,osadzonym”. Zakończeniem
całego dnia były zajęcia z samoobrony, które przeprowadził instruktor taktyk i technik interwencji sieradzkiej Policji.
Uczniowie mogli ćwiczyć w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu gdzie na co dzień szkoleni są tutaj policjanci podczas
kursów podstawowych. ,,Policyjny dzień edukacji” wzbogacił kadetów o nowe doświadczenia.
Serdeczne podziękowania dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu za wielkie zaangażowanie i przygotowane
atrakcje.

O powyższym wydarzeniu można poczytać i posłuchać w linkach poniżej:

http://www.nasze.fm/news,31997

http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/37543,Wizyta-pelna-wrazen.html

