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„SMERFOWALI” Z POLICJANTAMI Z KOMISARIATU POLICJI W
BISKUPCU
Komisariat Policji w Biskupcu zorganizował festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców
miasta oraz dzieci z Ukrainy, które na terenie działania tamtejszego komisariatu znaleźli swoją
oazę spokoju i bezpieczne miejsce. To pierwszy tego typu piknik rodzinny, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem – komisariat odwiedziło kilkaset dzieci wraz z opiekunami. Każdy
mógł skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, elektrycznego autka, zobaczyć policyjny sprzęt, wsiąść
do radiowozu, nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić swoją wiedzę
rozwiązując rebusy i krzyżówki, a w przerwie posilić się smaczną kiełbaską i skosztować
przygotowanej specjalnie na tę okazję „kawy małego Policjanta”. Dziś już wiemy, że spotkamy
się kolejny raz i z niecierpliwością czekamy na Was za rok!
Policjanci i pracownicy cywilni Komisariatu Policji w Biskupcu „zamówili” pogodę i przygotowali moc
atrakcji dla dzieci i ich opiekunów na otwartym festynie pn. „Smerfuj z policjantami”. Frekwencja dopisała!
W czwartek (12.05.2022 r.) punktualnie o godzinie 15-tej na niedawno wyremontowanym zapleczu
Komisariatu licznie przybyło kilkaset dzieci wraz z opiekunami. Organizatorzy na otwarty piknik zaprosili
mieszkańców Biskupca i okolic oraz dzieci z Ukrainy, które uciekając przed wojną, adaptują się z polskimi
rówieśnikami dzięki czemu mają okazję aby poznać zwyczaje i obyczaje biskupieckiej społeczności lokalnej.
To oni odpowiadają za to przedsięwzięcie!

Organizatorzy podeszli do przedsięwzięcia profesjonalnie, przygotowując m.in. sprzęt będący na
wyposażeniu biskupieckiej jednostki Policji taki jak radiowozy, specjalistyczne urządzenie do pomiaru
prędkości czy badania stanu trzeźwości po to aby przybliżyć najmłodszym specyfikę policyjnej służby
zachęcając uczestników festynu jednocześnie do wstąpienia w przyszłości w szeregi Policji.

Dla najmłodszych zorganizowano konkursy rysunkowe czy łamigłówki. Dzieciaki skupiły również swoją
uwagę na prezentacji i czytaniu książeczki profilaktycznej „Na ratunek Poli – Profilaktyka Smyka”, czyli
serii wierszowanych opowieści o przygodach małej Poli, która wpadając w tarapaty, na własnym
przykładzie pokazuje dzieciom, jak z nich szybko wyjść i tym samym uniknąć niebezpieczeństwa. Niesforna
Pola porywa czytelników w 13 różnych niebezpiecznych sytuacji, gdzie z opresji za każdym razem ratuje ją
policjant. Policjantka opowiadająca o przygodach Poli swoim słuchaczom wręczyła specjalne dyplomy
ukończenia projektu – „PROFILAKTYKA SMYKA”.

Ale to nie wszystko, ponieważ policyjnych ciekawostek było mnóstwo. Atmosferę podgrzewała maskotka
olsztyńskich policjantów sierż. Żabuś przechadzający się w tłumie dzieci i rozdający cukierki. Każdy mógł
liczyć na zdjęcie u boku Żabusia w imitacji policyjnego stroju. Funkcjonariusze zaprezentowali także
specjalistyczne wyposażenie policjanta prewencji, biorącego udział w zabezpieczeniach meczów piłkarskich i
zgromadzeń. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko ratownika medycznego, który skupił się
na przekazaniu jak największej grupie osób wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Specjalne zadanie przypadło stojącemu na placu SMERFOWI. Jego rolą tym razem było pilnowanie
porządku w „korkowej zagrodzie”. To właśnie tam trafiło tysiące nakrętek, które po spieniężeniu zasilą
zbiórkę przeznaczoną na leczenie małej Lilki. Festyn był doskonałą okazją do wyczulenia jego uczestników
na los innych osób znajdujących się w naszym otoczeniu.

Dodatkowymi atrakcjami były dmuchane zjeżdżalnie oraz zamki, z których bez ograniczeń mogły korzystać
wszystkie dzieci. Kolejka do zjazdu była dłuuuuga. Takie atrakcje zostały zapewnione przez przyjaciół
Komisariatu Policji w Biskupcu. Organizatorzy zadbali także o żołądki gości na których czekała grillowana
kiełbaska z pieczywem, a do popicia przygotowano kawę, herbatę w tym „kawę małego policjanta”.
Policjanci, pracownicy, wolontariusze i patroni którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy dziękują
za niezwykle miłe przyjęcie i liczne przybycie. Jedno jest pewne - czas zacząć przygotowania do kolejnych
imprez!
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