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KLASY MUNDUROWE ODWIEDZIŁY SZKOŁĘ POLICJI W
KATOWICACH
Szkoły Policji w Katowicach już po raz XIX zorganizowała "Dzień Otwarty". Kolejny raz uczniowie
zabrzańskich klas mundurowych odwiedzili policyjną placówkę, aby w towarzystwie zabrzańskich
policjantów zwiedzić kompleks dydaktyczny oraz poznać tajniki policyjnego szkolenia. Ja co roku na
"Dzień Otwarty" Szkoły Policji w Katowicach przybyły tłumy gości.
"Dzień Otwarty" w Szkole Policji w Katowicach to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby przekonać się czego uczą się policyjni
adepci oraz jakie szkolenia specjalistyczne dla policjantów prowadzone są w śląskim policyjnym centrum dydaktycznym.
Okazji takiej nie mogli przepuścić uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, których
szkolny plan zajęć jest poszerzony o cotygodniowy blok przedmiotów policyjnych prowadzony przez policjantów z
zabrzańskiej komendy, a także o blok przedmiotów wojskowych. Wizyta w katowickiej szkole była tym większą atrakcją dla
uczniów ponieważ wielu z nich planuje w przyszłości założyć policyjny mundur.
Uroczyste rozpoczęcie "Dnia Otwartego" tradycyjnie już mialo miejsce na placu apelowym. Uczestnicy imprezy zostali
sfotografowani na wspólnym zdjęciu, które było możliwe dzięki wysięgnikowi straży pożarnej. Następnie odbył się pokaz
sprawności ﬁzycznej słuchaczy, a po krótkiej przerwie efektowna prezentacja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, w
której funkcjonariusze przedstawili kilka zainscenizowanych sytuacji związanych z próbą odbicia czy ucieczki przewożonego
więźnia.
Dużą popularnością cieszyły się pokazy sprzętu wojskowego (6. Brygady Powietrznodesantowej), Grupy Beskidzkiej GOPR,
Straży Granicznej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej i policyjnego – zorganizowanego we
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.
Wielkim zainteresowaniem, cieszyły się pokazy wyszkolenia i tresury psów policyjnych, a także Zespołu Konnego Sekcji
Prewencji KMP w Chorzowie, którym towarzyszył głośny aplauz zgromadzonej widowni.
Dla wszystkich zainteresowanych aktywnością sportową organizatorzy przygotowali konkursy sprawnościowe i rowerowy tor
przeszkód. Chętni do wypróbowania swoich umiejętności w strzelaniu z broni pneumatycznej mieli taką okazję na szkolnej
strzelnicy.

Foto: Szkoła Policji w Katowicach i KMP Zabrze

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij
współpraca Policji z innymi podmiotami

