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Tuż przed letnim wypoczynkiem niemal 400 dzieci odwiedziło ogrody Rezydencji Belweder, by
wspólnie z Parą Prezydencką wziąć udział w corocznej akcji „Bezpieczne wakacje” i przez
zabawę uczyć się jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Andrzej Duda uhonorował przy tej
okazji Młodych Bohaterów, którzy wykazali się niebywałą odwagą, by ratować życie drugiego
człowieka.
Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w zajęciach oraz pokazach przedstawicieli formacji, służb ratowniczych
i mundurowych, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Żandarmerii Wojskowych, i poznać zasady właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia. Dowiedzieli się też jak bezpiecznie wypoczywać w górach, nad jeziorem czy nad
morzem.
– Te odznaczenia zazwyczaj odbierają dorośli; policjanci, strażacy, żołnierze. Dzisiaj dostają je Julka, Dawid, Michał i
Maciek za to, że umieli zachować się w sposób wyjątkowy i uratować innych – podkreślił Prezydent.
Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w zajęciach oraz pokazach przedstawicieli formacji, służb ratowniczych
i mundurowych, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Żandarmerii Wojskowych, i poznać zasady właściwych
zachowań w sytuacjach zagrożenia. Dowiedzieli się też jak bezpiecznie wypoczywać w górach, nad jeziorem czy nad
morzem.
Podczas pikniku młodzi goście Pary Prezydenckiej mogli odwiedzić stoisko promocyjne Policji koordynowane przez
Gabinet Komendanta Głównego Policji, gdzie na najmłodszych czekał kącik plastyczny z niespodziankami. Ponadto
każdy z uczestników pikniku miał okazję zobaczyć z bliska policyjny sprzęt służbowy udostępniony przez Komendę
Stołeczną Policji — radiowozy, motocykle, Ruchome Stanowisko Dowodzenia, ambulans kryminalistyczny oraz pokaz
umiejętności robota do działań pirotechnicznych. Dla gości pikniku zagrała specjalnie Orkiestra Reprezentacyjna Policji.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa wybranego wyposażenia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji „BOA” oraz pokaz tresury psów służbowych z WWP KSP. Były także zdjęcia z policyjnymi maskotkami — Zeberką
z KWP zs. w Radomiu oraz Łosiem z KPP Wyszków.
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