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Z okazji Dnia Dziecka policjanci w całym kraju przygotowali dla dzieci wiele niespodzianek.
Pokazy sprzętu policyjnego, tresury psów służbowych, rozmowy z policjantami o szczegółach ich
codziennej służby, liczne konkursy z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia - to tylko niektóre z
atrakcji, które czekały i czekać będą w najbliższych dniach na najmłodszych.
KWP Radom
W Pionkach odbył się festyn służb mundurowych z okazji Dnia Dziecka. zapewnili uczniom mnóstwo atrakcji. Na
terenie jednostki straży pożarnej w Pionkach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez służby
mundurowe dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Pionki oraz powiatu radomskiego. Policjanci, strażacy, leśnicy i
funkcjonariusze służby więziennej przygotowali dla dzieci już po raz piąty wiele atrakcji podczas imprezy pn." Z
mundurem za pan brat".
Czytaj więcej ►
KSP
Po raz kolejny na Woli mieszkańcy mogli się spotkać na pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Policjanci z wolskiej komendy również włączyli się w zapewnienie atrakcji dzieciom z okazji ich święta.
Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, pogłaskać psy policyjne czy obejrzeć konny patrol policyjny.
Czytaj więcej ►
KWP Szczecin
Policyjny pies oraz funkcjonariusze ze świnoujskiej komendy spotkali się z najmłodszymi i ich rodzicami na polanie przy
stajni Fundacji Koni-czyny i Fundacji Animals Przystań Świnoujście z okazji Dnia Dziecka. Obok porad i wskazówek
dotyczących zachowania w zetknięciu się z agresywnym czworonogiem, na spotkaniu nie zabrakło pokazów tresury
policyjnego psa wykorzystywanego w codziennej służbie.
Czytaj więcej ►
KWP Poznań
Związki Zawodowe oraz IPA działające przy Komendzie Miejskiej Policji w Koninie wspólnie z władzami samorządowymi
Kazimierza Biskupiego zorganizowały obchody Dnia Dziecka połączone z I Policyjnym Piknikiem Rodzinnym. Impreza
odbyła się na lotnisku Aeroklubu Konińskiego.

Czytaj więcej ►
KWP Olsztyn
9 maja 2016 r. na boisku Zespołu Szkół nr 2 na ul. Polnej w Działdowie odbył się Festyn Rodzinny. Na zaproszenie
organizatora Działdowskiego Centrum Caritas udział w imprezie wzięła działdowska Policja. Policjanci z Działdowa
wystawili namiot z akcesoriami policyjnymi, ulotkami informacyjnymi, kolorowankami i policyjnym sprzętem.
Zainteresowani mogli m.in. przymierzyć alkogoogle jak również umundurowanie i sprzęt policjantów zabezpieczających
mecze.
Czytaj więcej ►
KWP Wrocław
Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zgłaszali się wczoraj, 31.05.br., chętni funkcjonariusze policji, służby
więziennej, leśnicy i żołnierze z Piechoty Górskiej do oddania krwi. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem
honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusza Golanowskiego. Zbiórka „Kropla krwi na
Dzień Dziecka” zorganizowana przez funkcjonariuszy Policji i Zakładu Karnego w Kłodzku przyciągnęła do mobilnego
punktu poboru krwi ponad 30 mundurowych.
Czytaj więcej ►
KWP Katowice
Z okazji Dnia dziecka na śląskich drogach pojawił się "Patrol uśmiechu". Pod tą nazwą kryją się niekonwencjonalne
działania zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad przy wsparciu fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patrol sprawdzał zachowanie na
drodze najmłodszych oraz podstawową wiedzę o znakach drogowych. W nagrodę dzieci otrzymywały odblaskowe
maskotki, specjalne lizaki oraz wiele innych.
Czytaj więcej ►
KWP Radom
W tym roku Dzień Dziecka był wyjątkowo bogaty w imprezy, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa wśród
najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Największa z imprez odbyła się w Radomiu. KWP zs. w Radomiu zorganizowała
pierwszą edycję Mazowieckiego Forum Proﬁlaktyki i Promocji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W czasie trwania
festynu wszystkie dzieci wraz z opiekunami mogły przekonać się, jak ważne jest bezpieczeństwa w drodze do domu,
czy szkoły.
Czytaj więcej ►
WSPol Szczytno
Na Placu Jana Pawła II w Ełku tłumnie zjawiły się całe rodziny z dziećmi. Organizatorzy, którym byli Caritas Diecezji
Ełckiej oraz Urząd Miasta Ełk nie zapomnieli o zapewnieniu wielu interesujących atrakcji. Wśród przedstawicieli służb
mundurowych, na pikniku nie mogło zabraknąć pracowników i policjantów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tego
dnia na odwiedzających stanowisko promocyjne Uczelni czekały gry oraz konkursy z nagrodami, a także stanowisko
daktyloskopijne. Dużym zainteresowaniem szczególnie wśród najmłodszych uczestników pikniku cieszył się sprzęt i
umundurowanie wykorzystywane przez policjantów podczas tłumienia zamieszek. Na pikniku swoją obecnością
zaszczyciła obecnych Para Prezydencka, która do Ełku przybyła, by wręczyć laureatom konkursu rysunkowego pt. „Co
najbardziej lubię w Polsce” nagrody, a także złożyć wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich święta.
Czytaj więcej ►
KWP Bydgoszcz
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wraz z innymi partnerami zorganizował obchody

„Międzynarodowego Dnia Dziecka”. Impreza odbyła się na bydgoskim „Kartodromie” przy ulicy Fordońskiej 116 w
formie festynu pn. „Bezpieczny uśmiech dziecka”. Organizatorzy zaprosili 300 uczniów ze szkół podstawowych. Dzieci
miały okazję zobaczyć jak wygląda praca różnych służb mundurowych, a przede wszystkim uświadomić sobie jak ważne
jest bezpieczeństwo, które było kluczowym tematem przedsięwzięcia.
Czytaj więcej ►
KWP Kraków
1 czerwca podczas Dnia Dziecka nie zabrakło policjantów, którzy przy okazji licznych festynów odbywających się na
terenie Sądecczyzny w ciekawy sposób zwracali uwagę jego najmłodszym uczestnikom na kwestie bezpieczeństwa.
Każde dziecko uczestniczące w takiej imprezie mogło obejrzeć policyjny sprzęt, usiąść za kierownicą radiowozu i na
policyjnym motorze oraz wziąć udział w konkursie wiedzy i loterii fantowej.
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