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ZROBIMY WSZYSTKO BY POMAGAĆ DZIECIOM. POLICJANCI NA
CHARYTATYWNYCH FESTYNACH
Uśmiech dziecka, to najlepsza nagroda dla policjantów, a satysfakcja jaką daje niesienie pomocy
innym sprawia, że mundurowi chętnie włączają się w organizację imprez charytatywnych. W piątek
(25 maja) policjanci wspomagali szkołę w Osiecznicy, natomiast w sobotę (26 maja) Turniej
Charytatywny Grand Prix Gubina, podczas którego zbierano pieniądze na trójkę chorych dzieci.
Pokaz sprzętu służb mundurowych, konkursy, mecze piłkarskie i wiele innych atrakcji czekało na uczestników festynów
zorganizowanych w piątek (25 maja) w Osiecznicy oraz w sobotę (26 maja) w Gubinie. Festyn charytatywny w Gubinie
zorganizowany został na rzecz trójki chorych dzieci, z kolei w Osiecznicy wszyscy spotkali się żeby pomóc zebrać pieniądze
na doposażenie szkoły. Podczas obu imprez nie mogło zabraknąć policjantów z powiatu krośnieńskiego, którzy specjalnie z
tej okazji przygotowali wiele niespodzianek. Mundurowi nie zapomnieli także o bohaterach festynu w Gubinie i przekazali na
ręce organizatora maskotki LUPO, które za ich pośrednictwem wręczone zostaną chorym dzieciom. Na najmłodszych czekały
między innymi kolorowanki, klocki oraz puzzle wielkoformatowe. Ponadto każdy chętny mógł sprawdzić swoją wiedzę,
odpowiadając na wylosowane przez siebie pytanie, zrobić pamiątkowe zdjęcie na fotorolapie, obejrzeć radiowóz, a także
zobaczyć jakie jest widzenie po alkoholu, zakładając specjalne okulary tzw. alkogogle, które zniekształcają obraz widzenia i
pokonując przygotowane zadania. Zarówno w Osiecznicy, jak i w Gubinie dużym zainteresowaniem cieszył się sprzęt
służbowy wykorzystywany przez policjantów podczas zabezpieczenia imprez masowych. Podczas festynu w Osiecznicy
policjanci mogli liczyć na pomoc wolontariuszy, natomiast w Gubinie, policjantów z powiatu krośnieńskiego wspomagali
strażnik miejski z Gubina oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie
Wielkopolskim, którzy prezentowali wyposażenie wykorzystywane przez nich podczas akcji, a także opowiadali o elitarności
wykonywanego zawodu. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, funkcjonariusze przypominali o zasadach bezpiecznego
spędzania wolnego czasu nad wodą, w domu, podczas wycieczek rowerowych, a także o bezpieczeństwie w sieci. Dla
dorosłych przygotowano różne ulotki, między innymi dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi, przemocy domowej, czy
też oszustw. Odwiedzający stoisko mogli także porozmawiać z policjantami na temat wykonywanego przez nich zawodu i
dowiedzieć się jakie są warunki przyjęć. Mundurowi zachęcając do wstąpienia do Policji, informowali także o zajęciach
doskonalących umiejętności sprawnościowe, organizowanych specjalnie dla kandydatów. Treningi prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę Lubuskiej Policji, która przez całe zajęcia służy radą i pomocą, by kandydaci sprawnie poradzili sobie
z czasem, w jakim należy ukończyć tor przeszkód.
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