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Po raz kolejny pod takim hasłem odbyła się w Koszęcinie impreza plenerowa dla dzieci z
udziałem przedstawicieli służb mundurowych. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji w tym
pokaz umiejętności i wyszkolenia koni policyjnych, a także prezentację sprzętu
wykorzystywanego w czasie codziennej służby przez poszczególne formacje.
Inicjatorem oraz prowadzącym imprezę był Wójt gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, a organizatorami byli:
gmina Koszęcin, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Wojskowa Komandosów, 13
Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego,
Krajowa Administracja Skarbowa, Fundacja Szturman, Związek Harcerstwa Polskiego. Wraz z gospodarzem imprezę
uroczyście otworzyli: Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu podinsp. Dariusz Kiedrzyn, Zastępca Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu bryg. Artur Szymanek oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Mirosław
Pawlak. Wszyscy organizatorzy przygotowali dla dzieci szereg pokazów i niespodzianek.
Policję reprezentowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Komendy Miejskiej Policji i SPPP w
Częstochowie. Policjanci przygotowali dla dzieci wiele atrakcji, między innymi: pokazy sprzętu i wyposażenia, którym na
co dzień posługują się w trakcie pełnionej służby. Można było zasiąść za kierownicą policyjnych radiowozów czy
motocykla i poczuć się jak prawdziwy policjant jadący na interwencję lub zdarzenie drogowe. Dużą popularnością wśród
uczestników cieszyło się specjalistyczne wyposażenie policjantów z oddziałów prewencji, którzy zabezpieczają imprezy
podwyższonego ryzyka np. mecze piłkarskie. Wśród policyjnych pojazdów można było zobaczyć w pełni wyposażony
ambulans, który na co dzień wspiera działania policjantów. Dzieci chętnie słuchały wykładów na temat bezpieczeństwa
ale same miały także możliwość sprawdzenia się jako ratownik niosący pomoc innym, gdyż policyjni medycy uczyli
podstaw udzielania pierwszej pomocy. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności i wyszkolenia
policyjnych koni zaprezentowany przez częstochowskich funkcjonariuszy. Dzieci z zachwytem obserwowały galopujące
po murawie wierzchowce, a dla odważnych dodatkową atrakcją była możliwość pogłaskania policyjnego rumaka oraz
zrobienia sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Wszystkie stoiska służb mundurowych cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, a w starym koszęcińskim parku długo było słychać syreny radiowozów i wozów bojowych.

