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Z okazji 500-lecia miasta w ostatni piątek grodziscy policjanci przygotowali dla mieszkańców
piknik edukacyjny z wieloma atrakcjami. Uczestnicy mieli okazję poznać różne dziedziny
policyjnej pracy i poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. Ważnym elementem
spotkania było przekazanie jak najwięcej informacji na temat prawidłowych zachowań podczas
pobytu nad wodą, stąd wybór miejsca pikniku na terenie Stawów Walczewskiego. Do późnych
godzin popołudniowych nie brakowało zainteresowanych policyjnymi pojazdami, wyposażeniem i
codzienną służbą funkcjonariuszy. Wiele osób pytało o kolejne takie wydarzenie w mieście.
Podczas piątkowego pikniku swoją służbę oraz umiejętności i wykorzystywany sprzęt prezentowali nie tylko miejscowi
policjanci, ale także funkcjonariusze wielu wydziałów i komórek garnizonu stołecznego.
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć widowiskowe pokazy ratownictwa wodnego oraz wystawy dotyczące historii policji
rzecznej i zebrać informacje na temat bezpiecznych zachowań nad wodą przygotowane przez policjantów Komisariatu
Rzecznego Policji w Warszawie. Na parkingu, oprócz miasteczka ruchu drogowego, gdzie odbywały się egzaminy na
kartę rowerową, prezentowane były specjalistyczne pojazdy, jakie w codziennej służbie wykorzystują między innymi
funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji,
Wydziału Ruchu Drogowego.
Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego z Warszawy pokazali jak wygląda ich służba z wykorzystaniem koni i
psów policyjnych. Funkcjonariusze stołecznego Wydziału Doskonalenia Zawodowego prezentowali swoje umiejętności w
zakresie przeprowadzania interwencji i udzielania pomocy przedmedycznej. Miłośnicy historii od policjantów Biura
Edukacji Historycznej KGP mogli dowiedzieć się wiele na temat powstania i działania Policji przez ostatnie 100 lat oraz
zobaczyć jak wyglądało wcześniej i obecnie umundurowanie policjantów. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach
można było obejrzeć z bliska nowoczesne uzbrojenie i wyposażenie Policji. Dla dzieci i dorosłych policjanci grodziskiej
komendy prowadzili liczne działania proﬁlaktyczne, swoją pracę prezentował też technik kryminalistyki. Osoby
zainteresowane służbą w Policji mogły poznać warunki naboru i obejrzeć materiały z policyjnych działań.
W trakcie pikniku około 15.00 na boisku przy ul. Nadarzyńskiej rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy
amatorskimi drużynami policjantów i samorządowców, który miał być zachętą do aktywnego i zdrowego sposobu
spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców.
Najmłodszym przez cały czas trwania imprezy towarzyszyły żywe policyjne maskotki: Komisarz Grodziś i Kapitan
Wyderka, wyposażone w słodkie niespodzianki. Wiele osób dzieliło się z policjantami swoimi wrażeniami z pikniku i już
planowało swój udział w kolejnych wydarzeniach z udziałem Policji.
Podczas prowadzonych działań policjanci otrzymali podziękowania za swoją codzienną pracę na terenie Grodziska Maz.
oraz przygotowanie pikniku od burmistrza miasta i jego zastępcy, którym towarzyszył starosta powiatu grodziskiego.
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