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SŁUŻBA TO NASZ OBOWIĄZEK I ZARÓWNO PRZYWILEJ...
MIESZKAŃCY ANDRESPOLA POZNAWALI ZAWÓD POLICJANTA
1 czerwca 2019 roku w godz. 10:00-13:00 w Andrespolu ul. Rokicińska 126 przed Urzędem
Gminy policjanci powiatu łódzkiego wschodniego prezentowali jak wygląda ich codzienna służba.
Osoby, które zjawiły się w tym miejscu mogły poznać tajniki różnych pionów reprezentowanych
przez stróżów prawa. W tym szczególnym dniu czyli w ,,dzień dziecka” również najmłodsi zostali
obdarowani przez mundurowych policyjnymi upominkami oraz starostwa powiatu łódzkiego
wschodniego i nie tylko.
Tego dnia każdy kto zjawił się w Andrespolu przed Urzędem Gminy i sąsiadującym z nim Posterunkiem Policji miał
okazję na własne oczy podejrzeć jak wygląda praca policjantów, mundurowi powiatu łódzkiego wschodniego
prezentowali jakim sprzętem na co dzień się posługują. Wszyscy zainteresowani mieli również okazję porozmawiać z
policjantami różnych pionów, posłuchać ich historii związanej z mundurem, dowiedzieć się jak fascynująca a zarazem
ciężka jest ta służba. Mieszkańcy Andrespola i nie tylko mogli zobaczyć na żywo pracę rzecznika prasowego,
przewodnika psa, dzielnicowych, instruktora wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyk i technik interwencji, który na co
dzień szkoli policjantów wszystkich pionów. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z porad ratowników
medycznych PCK oraz przyjrzeć się pokazowi pierwszej pomocy przedmedycznej jaki prezentowali. Można było
porozmawiać z reprezentantką Zespołu Kadr i Szkolenia koluszkowskiej komendy, która udzielała wszelkich informacji
dotyczących rekrutacji i doboru do służby w Policji. Nie zabrakło też policyjnego sprzętu oraz pojazdów służbowych m.
in. radiowozów i motocykli, które prezentował policjant koluszkowskiej drogówki. Swoje stanowisko obok policjantów,
prezentowali również uczniowie klasy mundurowej LO w Wiśniowej Górze. Było to znakomite spotkanie mieszkańców z
policjantami powiatu łódzkiego – wschodniego, które wszystkim sprawiło wiele radości i satysfakcji, zgłaszało się
również kilku chętnych kandydatów do służby. Odważni próbowali swoich sił przy pokonaniu przeszkody z alkogoglami
na oczach. Natomiast najmłodsi goście byli zachwyceni zarówno niebieskim mundurem jak i policyjnym sprzętem i
prezentami jakie otrzymywali.

