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ZOSTAŃ POLICJANTEM. TEST DLA JUNIORA
Podczas tegorocznego Święta Wody swoją obecność zaakcentowali policjanci. Pod granatowym
namiotem Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach przygotowali wiele atrakcji. Największym
powodzeniem cieszyły się małe policjantki, które dla juniorów przygotowały elementy toru
sprawności fizycznej taki jak dla kandydatów do służby w policji oraz mini test wiedzy o
bezpieczeństwie. W ten sposób promowano zawód policjanta i zachęcano do wstąpienia w szeregi
policji.
Kilka tysięcy mieszkańców Pabianic odwiedziło w sobotę, 14 kwietnia stację uzdatniania wody przy Strzelnicy, gdzie przy
słonecznej pogodzie świętowano Dni Wody. Była to również doskonała okazja do promowania zawodu policjanta. Pod
granatowym namiotem Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Policjanci
prezentowali sprzęt i wyposażenie, jakiego na co dzień używają podczas służby. Najmłodsi mieli niecodzienną okazję poznać
z bliska pracę mundurowych, wsiąść na motocykl czy do radiowozu. Atrakcją były również alkogogle. Dzięki temu urządzeniu
w atmosferze świetnej zabawy, każdy kierowca mógł uświadomić sobie, jakim zagrożeniem jest jazda na podwójnym gazie.
Pokonanie pozornie prostego slalomu między pachołkami przy zaburzonej koordynacji wzorkowo-ruchowej było dla
niektórych nie lada wyzwaniem. Największym powodzeniem cieszyły się małe policjantki, które dla juniorów przygotowały
elementy toru sprawności fizycznej oraz mini test wiedzy o bezpieczeństwie, w tym o bezpieczeństwie nad wodą. 10-letnia
Martyna prezentowała najmłodszym elementy toru, jaki mają do pokonania kandydaci do służby w policji, natomiast 6-letnia
Pola omawiała test wiedzy. Najmłodsi mieli sporo frajdy z ,,policyjnych” konkurencji. Na czas robili przewroty i biegali między
pachołkami. Wykazywali się sprawnością fizyczną oraz wiedzą o bezpieczeństwie. Być może to oni w przyszłości wstąpią w
szeregi pabianickiej policji. Małe policjantki w nagrodę częstowały słodyczami, wręczały niebieskie baloniki i pozowały do
pamiątkowych fotografii. Dorośli przy tej okazji mogli uzyskać od pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia pełną wiedzę o
procedurze kwalifikacyjnej do służby oraz obejrzeć spot promujący zawód policjanta, którego bohaterami są funkcjonariusze
garnizonu łódzkiego. Dla wielu młodych pabianiczan wstąpienie do formacji mundurowej byłoby początkiem kariery
zawodowej. Podczas festynu policyjne stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i było jedną z wielu przewidzianych
na tę okazję atrakcji.
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