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ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE W BIAŁYM BRZEGU
13- 15 czerwca 2018 roku to dni, kiedy na terenie stanicy harcerskiej w Białym Brzegu młodzież klas
mundurowych i rehabilitacyjno – zdrowotnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku
podczas biwaku realizowała zajęcia sportowo – rekreacyjne. Impreza została zorganizowana przez
ZSP 1 we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku.
13- 15 czerwca 2018 roku to dni, kiedy na terenie stanicy harcerskiej w Białym Brzegu młodzież klas mundurowych i
rehabilitacyjno – zdrowotnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku podczas biwaku realizowała zajęcia
sportowo – rekreacyjne. Impreza została zorganizowana przez ZSP 1 we współpracy z Komendą Powiatową Policji w
Radomsku. Młodzież przez trzy dni zmagała się z wytyczonymi zadaniami, które miały na celu doskonalenie umiejętności
pracy w grupie, odpowiedzialności za drugą osobę, podejmowania szybkich i trafnych decyzji w różnych sytuacjach.
Wymagało to od uczestników wytrwałości, opanowania i orientacji w terenie. Klasy mundurowe miały również za zadanie
doskonalenie elementów musztry policyjnej, strzelanie z łuku, wspinanie po ściance, bieg na orientację oraz pierwszą pomoc
przedmedyczną. Zaś młodzież klas rehabilitacyjno – zdrowotnych doskonaliła kroki zumby, fitnessu i cross fit. W ostatnim
dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej
Policji w Radomsku. Pod okiem instruktora poznali techniki samoobrony. W grupie z technikiem kryminalistyki odbyły się
warsztaty poświęcone sposobom ujawniania śladów kryminalistycznych. Policjanci ruchu drogowego zaprezentowali sprzęt
policyjny w postaci motocykli i urządzeń pomiarowych alkoholu i prędkości. Natomiast profilaktyk społeczny przedstawił
zasady bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji oraz procedurę doboru do Policji. Spotkanie zakończyło się
rozdaniem dyplomów dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach oraz podsumowaniem wspólnych działań przez
Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku Pawła Pichita oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego
Policji w Radomsku, mł. insp. Dariusza Szulca, którzy pogratulowali wygranej zwycięzcom poszczególnych konkurencji, a
wszystkim uczestnikom wytrwałości i zaangażowania.
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