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MŁODZI, SZYBCY I SPRAWNI – PIERWSZY PRÓBNY TEST DO
POLICJI W ŚWIEBODZINIE WZBUDZIŁ SPORE
ZAINTERESOWANIE.
25 osób sprawdziło swoja szybkość, siłę i wytrzymałość na pierwszym próbnym teście sprawności do
Policji, który miał miejsce w Miejskiej Hali Sportowej w Świebodzinie. Duże zainteresowanie, a także
sprawność ﬁzyczna osób które przyszły zmierzyć się z wyzwaniem pokazują, że nad naszym
bezpieczeństwem będą czuwać najlepsi. Służba w Policji to nie tylko korzystna oferta, to przede
wszystkim praca, której cel jest jasny i niesie ze sobą wyższe wartości.
Szybkość, siła, ale przede wszystkim wytrzymałość. To właśnie te cechy sprawdza test sprawności ﬁzycznej do policji. W
Świebodzinie Komenda Powiatowa Policji, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Gminy Świebodzin
oraz kierownictwa i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSIR) w Świebodzinie zorganizowała pierwszy próbny test
sprawności dla policji. Każdy mógł spróbować swoich sił, na wydawałoby się z pozoru prostym torze. Do testu przystąpiło 25
osób, obserwowało go blisko 50. Wśród obserwujących test można było zauważyć zainteresowanie oraz usłyszeć chęć
wzięcia udziału w przyszłym teście, który zorganizowany będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Osoby, które wzięły
w nim udział, wykazały się niesamowitą sprawnością ﬁzyczną. Test udało się pokonać prawie wszystkim biorącym udział. W
trakcie opisywania toru, a także tuż po jego pokonaniu, istniała możliwość rozmowy z policjantami organizującymi test,
podczas której można było uzyskać wiele informacji co do najlepszego sposobu pokonania danej przeszkody czy też całego
toru, jak również warunków i sposobu dostania się do policji, czyli całego procesu rekrutacji. W trakcie tych zmagań można
było zauważyć duży entuzjazm oraz zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia. Test ten ma również na celu przedstawienie
zawodu, jakim jest Policjant. Służba ta oferuje bardzo korzystne warunki przy jednoczesnym jasnym i pozytywnym celu
pracy, czyli czuwaniu nad bezpieczeństwem nas samych i naszych rodzin. Test w rodzinnym mieście, „na miejscu”, miał
również pozwolić sprawdzić się osobom, które nie są przekonane co do swojej „przydatności”. Innymi słowy, osoby, którym
zabrakło wiary w siebie, mogły ją szybko zweryﬁkować na torze. Przyjdź, sprawdź się i dołącz do naszego zespołu.
W związku z dużym zainteresowaniem, zorganizowane zostaną kolejne próbne testy. O ich terminie poinformujemy za
pośrednictwem strony oraz lokalnych mediów. wszystkich zainteresowanych zapraszamy na testy lub do kontaktu z
Rzecznikiem Prasowym KPP w Świebodzinie
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