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JAK WYGLĄDA PRACA W POLICJI? PRZEKONAŁY SIĘ O TYM
PRZEDSZKOLAKI
Przedszkolaki odwiedziły policjantów ze strzeleckiej komendy. Pokaz sprzętu, radiowozów,
policyjnego motocykla, a także udział w miasteczku ruchu drogowego to tylko niektóre atrakcje jakie
dzieci mogły zobaczyć w siedzibie strzeleckich stróżów prawa. Dla dzieci wielkim wydarzeniem było
spotkanie z mł. insp. Tomaszem Zgirskim - szefem strzeleckiej Policji. Wspólny czas spędzony z
policjantami wywołał u najmłodszych mnóstwo uśmiechu, a spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
We wtorek (22 maja) policjantów ze Strzelec Krajeńskich odwiedziła grupa przedszkolaków z Drezdenka i Strzelec
Krajeńskich. Policjanci opowiadali maluchom o ich codziennej służbie, niebezpieczeństwach jakie czyhają na drodze i nie
omieszkali wspomnieć o bezpiecznej zabawie. Przedszkolaki mogli zobaczyć pracę Policji „od kuchni”. Zwiedzanie komendy
rozpoczęli od pomieszczeń dla osób zatrzymanych, co było dla nich ogromnym przeżyciem. Po przejściu na aulę strzeleckiej
komendy na dzieci czekały przygotowane atrakcje i pokaz sprzętu policyjnego. Młodzi goście byli zadowoleni, że mogli
sprawdzić swoją wiedzę z ruchu drogowego m.in. jak przejść bezpiecznie przez jezdnię. Dzieci mogły również wcielić się w
rolę kierowców wykorzystując autochodziki z miasteczka ruchu drogowego. Edukacja przez zabawę sprawiła im mnóstwo
radości. Maluchy zobaczyły także radiowozy i motocykle, w których najbardziej fascynowały je sygnały dźwiękowe. Małym
gościom najwięcej radości przyniosło spotkanie z mł. insp. Tomaszem Zgirskim - Komendantem Powiatowym Policji w
Strzelcach Kraj. Dzieci zadawały wiele pytań, na które Pan Komendant z radością i uśmiechem odpowiadał. Na koniec
spotkania wręczył im upominki w postaci opasek odblaskowych i przypominał jak ważną rolę pełnią one podczas wieczornych
spacerów, gdy zrobi się już ciemno. Najmłodsi natomiast podarowali Komendantowi własnoręcznie robione podziękowania.
Dla maluchów sam widok policjantów jest już niezwykłym przeżyciem, a spotkanie i możliwość zobaczenia ich pracy z bliska
jest fascynującą i pełną emocji przygodą.
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