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BEZPIECZEŃSTWO Z HISTORIĄ W TLE
"Poznaj historię tego miejsca" - pod takim hasłem 1 grudnia 2017 roku został zorganizowany dzień
otwarty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W
budynku przy ulicy Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli ponownie pojawili się policjanci, dla których
przez długie lata miejsce to było ich siedzibą. Spotkanie z mieszkańcami stało się okazją do promocji
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz bezpiecznych
zachowań na drodze wśród najmłodszych.
Po oficjalnym przywitaniu gości historię budynku przy ulicy Dąbrowskiego 15 przedstawił dyrektor Muzeum Historii Miasta
Tomasz Polkowski, który pasjonująco opowiadał o dziejach i losach tego tego miejsca. Przypomniał, że na początku XX wieku
w budynku zajmowanym obecnie przez PCPR mieścił się szpital, a w czasie II Wojny Światowej utworzono w nim posterunek
niemieckiej policji. Po wojnie, od 1945 roku funkcjonowała w nim komenda milicji obywatelskiej, a po roku 1990 r komenda
policji. Zduńskowolscy policjanci pracowali przy ulicy Dąbrowskiego 15, aż do 2009 r, kiedy to z uwagi na zły stan techniczny
budynku przeprowadzili się do nowo wybudowanej komendy przy ul. Spacerowej 27. Teraz, po gruntownej przebudowie, w
historycznym budynku przy Dąbrowskiego 15, mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy.
Nawiązując do historii tego miejsca zduńskowolscy policjanci przygotowali dla odwiedzających wystawę archiwalnych
fotografii oraz umundurowania służbowego z rożnych epok. Dodatkowo dzielnicowi w ramach programu „Dzielnicowy bliżej
nas” informowali odwiedzających o idei i możliwościach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy ma
możliwość wpływu na poprawę bezpieczeństwa. Zainteresowanych informowali, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać
policjantem i jak wygląda rekrutacja do służby. Dla najmłodszych, którzy również pojawili się w „starym budynku komendy”
przygotowana została niespodzianka. Każdy mógł zapoznać z aktualnym umundurowaniem policjanta służby prewencyjnej,
usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu i przez chwilę poczuć się jak „stróż prawa”. Najmłodsi zostali też obdarowani
przez Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli insp. Małgorzatę Mączyńską oraz dyrektora PCPR Mariusza Kubiaka
odblaskowymi opaskami. Pani Komendant uświadamiała przedszkolaków, jak ważne są elementy odblaskowe dla
bezpieczeństwa pieszych, szczególnie teraz, kiedy szybko zapada zmrok.
Odnowiony budynek przy Dąbrowskiego 15 szczególne wrażenie wywarł na policyjnych emerytach, policjantach i
pracownikach cywilnych, którzy w tym miejscu służyli społeczeństwu przez długie lata. Zwieńczeniem dnia otwartego była
premierowa prezentacja filmu o historii miasta zrealizowanego przez zduńskowolskie muzeum w ramach projektu „Muzeum
to ja”.
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