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Gry i zabawy sportowe, liczne konkursy, pokaz umiejętności psów policyjnych, policyjne
motocykle, Mobilny Posterunek Policji, wóz bojowy i samochód Straży Pożarnej – to tylko
niektóre atrakcje, jakie czekały na dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy
Głównej Policji na pikniku z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowany 4 czerwca w jednej z
warszawskich szkół Dzień Dziecka na Sportowo, okazał się być dla najmłodszych nie lada
przeżyciem.
4 czerwca br. na terenie X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Warszawie, pojawili się nieco młodsi
goście od tych, którzy na co dzień zasiadają w szkolnych ławach. Specjalnie dla dzieci policjantów i pracowników
cywilnych Komendy Głównej Policji, Gabinet KGP przygotował moc atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu.
Wszystkich, którzy zgromadzili się na terenie szkoły w imieniu kierownictwa Komendy Głównej Policji powitał Dyrektor
BOA KGP kom. Dariusz Zięba, który życzył dzieciakom udanej zabawy.
Zespół przygotowujący całe wydarzenie postarał się o to, by każdy uczestnik znalazł coś miłego i ciekawego dla siebie.
Dzieci miały okazję wziąć udział w konkurencjach sportowych zorganizowanych dla poszczególnych grup wiekowych.
Pogoda sprzyjała uczestnikom imprezy więc wszystkie gry i zabawy odbywały się na świeżym powietrzu pod czujnym
okiem nauczycieli wychowania ﬁzycznego i trenerów sportowych.
Oprócz konkurencji sportowych, policyjnych torów przeszkód i meczów piłki nożnej, które zwłaszcza przed zbliżającym
się EURO 2016 wzbudzały nie lada emocje i stanowiły punkt programu cieszący się dużą popularnością, milusińscy
mogli poszaleć w basenie z kulkami i na dmuchanym zamku czy też ozdobić swoje buźki. Dodatkowo dzieci mogły
wykazać się zdolnościami manualnymi podczas prac ręcznych czy zrobić własną rzeźbę z masy solnej.
Na szkolnym boisku zorganizowano pokaz tresury i umiejętności psów policyjnych. Specjalnie dla dzieci z Wydziału
Wywiadowczo Patrolowego KSP przyjechały pieski wraz ze swoimi opiekunami.
Podczas imprezy odbył się także pokaz policyjnego sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie. Dla chłopców
największą atrakcją była możliwość przymierzenia się do prawdziwego karabinu, takiego, jakiego używają antyterroryści
czy też obejrzenia ich wozu bojowego. Oprócz tego można było też zobaczyć jak od środka wygląda Mobilny
Posterunek Policji – specjalistyczny pojazd będący na wyposażeniu Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP.
Policjanci ruchu drogowego uczyli najmłodszych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zademonstrowali też
sprzęt, przy użyciu którego na co dzień patrolują ulice. Dzieci mogły nie tylko dotknąć, ale również wsiąść do
policyjnego radiowozu i na motocykl.
Zorganizowano też konkursy muzyczne oraz zabawy taneczne, jak również punkt daktyloskopowania, gdzie pod okiem
policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KSP można było zabezpieczyć własne odbitki linii papilarnych.

Spotkania z dziećmi były też dobrą okazją do porozmawiania o bezpieczeństwie - zaprezentowano projekty edukacyjne
przygotowane przez Biuro Prewencji KGP oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.
Odbył się również pokaz krótkometrażowych ﬁlmów na temat bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się wakacji a
także innych współczesnych zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. Projekcja ﬁlmów możliwa była dzięki uprzejmości
wielu Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.
Oczywiście nie zabrakło również oprawy muzycznej - tegoroczny festyn uświetniła swoim występem Orkiestra
Reprezentacyjna Policji.
Wszystkich do zabawy zagrzewała kadra sportowa oraz maskotka Stołecznej Policji, z którą każdy uczestnik mógł zrobić
sobie zdjęcie czy też utrwalić chwilę w Fotobudce.
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