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Sute de elevi &#537;i timi&#537;oreni au vizitat ast&#259;zi Poli&#539;ia Local&#259; cu ocazia Zilei Por&#539;ilor Deschise

Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#537;oara a marcat ast&#259;zi, de ziua Sfin&#539;ilor Constantin
&#537;i Elena, a&#537;a cum se s&#259;rb&#259;tore&#537;te în fiecare an la data de 21 mai, Ziua
Poli&#539;iei Locale. Cu aceast&#259; ocazie a fost organizat&#259; Ziua Por&#539;ilor Deschise,
iar timi&#537;orenii au avut ocazia s&#259; viziteze sediul institu&#539;iei, birourile, sala de
festivit&#259;&#539;i, sala de sport unde poli&#539;i&#537;tii locali se antreneaz&#259;, s&#259;
afle care sunt atribu&#539;iile poli&#539;i&#537;tilor locali, s&#259; afle mai multe despre rezultatele
foarte bune la competi&#539;iile sportive, s&#259; vad&#259; dotarea, motocicletele, bicicletele,
autovehiculele cu care poli&#539;i&#537;tii locali patruleaz&#259;. La eveniment au fost
prezen&#539;i în special copii de la unit&#259;&#539;ile de înv&#259;&#539;&#259;mânt pe care
Poli&#539;ia Local&#259; le are în supraveghere &#537;i care &#537;i-au exprimat dorin&#539;a de
a vizita sediul nostru, men&#539;ionând aici c&#259; peste 200 de elevi de la &#536;coala
General&#259; nr. 1, Liceul Nikolaus Lenau, &#536;coala General&#259; nr. 21, Liceul C.D. Loga,
Colegiul Silvic au fost la aceast&#259; manifestare, fiind foarte încânta&#539;i &#537;i punând foarte
multe întreb&#259;ri. Tinerii de la Liceul Nikolaus Lenau au declarat, spre exemplu, c&#259; au
r&#259;mas pl&#259;cut surprin&#537;i de aceast&#259; vizit&#259;, c&#259; nu au &#537;tiut câte
pot vedea la Poli&#539;ia Local&#259;, ba chiar c&#259; aceast&#259; manifestarea a reu&#537;it
s&#259;-&#537;i fac&#259; s&#259; se gândeasc&#259; pe viitor s&#259; opteze chiar pentru
aceast&#259; meserie. Pe lâng&#259; elevi au fost prezen&#539;i &#537;i al&#539;i timi&#537;oreni
care au dorit sa vad&#259; cu ce se ocup&#259; Poli&#539;ia Local&#259;, printre ace&#537;tia
amintind &#537;i pe dna profesor Agneta Soporan care în urm&#259; cu 70 de ani a recitat la
inaugurarea Casei de Cultur&#259; a Întreprinderii Electromecanica, ce a func&#539;ionat chiar în
cl&#259;direa în care Poli&#539;ia Local&#259; func&#539;ioneaz&#259; acum, poezia
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”Luceaf&#259;rul” de Mihai Eminescu. Domnia sa a declarat c&#259; este foarte încântat&#259; de
modul în care arat&#259; acum sediul Poli&#539;iei Locale &#537;i c&#259; de fiecare dat&#259;
când trecea prin zon&#259; &#537;i vedea cum arat&#259; în trecut era trist&#259; vizavi de
aspectul pe care cl&#259;direa l-a avut.
Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#539;ia Local&#259;
Timi&#537;oara, &#536;ef Birou Daniela Seracin
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