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Służby o bezpiecznych wakacjach w Parku Agrykola

Podczas pikniku otwierającego program „Lato w mieście”,  MSW zainaugurowało kolejną edycję
ogólnopolskiej kampanii policyjnej „Rowerem bezpiecznie do celu”. W Parku Agrykola każde dziecko
mogło przez chwilę poczuć się jak policjant, siedząc za sterami łodzi patrolowej czy zwiedzając
mobilny posterunek. Najmłodsi wcielili się w rolę strażaka, biorąc udział w zawodach celowania
strumieniem wody do tarczy.

Wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej imprezie przywitała prezydent miasta st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz – Waltz. Życząc dzieciom udanej zabawy i odpoczynku przez całe wakacje, podziękowała
wszystkim służbom za organizację pikniku i przygotowanie mnóstwa atrakcji.

Komenda  Stołeczna  Policji  zaprezentowała  m.in.  motocykle,  łódź  patrolową,  robota
pirotechnicznego,  mobilny posterunek policji  oraz miasteczko ruchu drogowego.  Dla wszystkich
odważnych  przygotowane  zostały  atrakcje  laboratorium kryminalistycznego  m.in.  eksperymenty
chemiczne oraz możliwość pobrania odcisków palców. Policja zaprezentowała również konny oddział
prewencji.

Dz iec i  mogły  zobaczyć  pojazdy  s łużbowe  Nadwiś lańskiego  Oddzia łu  Straży
Granicznej.  Przygotowane  zostały  także  pokazy  wyszkolenia  psa  służbowego,  prezentacje
specjalistycznego sprzętu (m.in. kamizelki kuloodporne, hełmy), sprzętu wykorzystywanego przez
technika  kryminalistyki  oraz  kącik  plastyczny  (kolorowanki,  malowanie  twarzy),  a  także
okolicznościowe paszporty z pamiątkowym stemplem granicznym. Dla starszych dzieci przygotowano
atrakcje na strzelnicy oraz wystawę broni służbowej.

Państwowa Straż Pożarna zaprosiła dzieci m.in. na zawody w celowaniu strumieniem wody do tarczy,
ekspozycję ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego i strażackiego quada. Sprzęt ratowniczy
zaprezentowało również Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na wszystkich gości pikniku „Bądź bezpieczny latem w mieście” czekały również liczne konkursy z
upominkami i nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.

Piknik został zorganizowany wspólnie przez MSW, służby oraz Urząd m.st. Warszawy.
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