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Śląscy policjanci z okazji Dnia Dziecka odwiedzili podopiecznych katowickiego domu
dziecka. Mundurowi zorganizowali dla najmłodszych sporo atrakcji. Dzieci mogły
wysłuchać utworów zagranych specjalnie dla nich przez Orkiestrę Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Radosne spotkanie umilał im także Sznupek –
maskotka śląskiej Policji. Nie zabrakło również upominków i wesołych momentów, a
wszystko po to, by wywołać uśmiech na buziach dzieci i w wyjątkowej atmosferze
uczcić ich święto.
Śląscy policjanci wzorem lat ubiegłych postanowili uczcić Międzynarodowy Dzień Dziecka i przygotowali dla
najmłodszych niespodziankę. Chociaż w tym roku obchody są nietypowe, bowiem mundurowi nie mogą
zorganizować dla dzieci dużego festynu czy spotkania, to nie zapominają o tym szczególnym dniu, jakim jest
1 czerwca. Z tej okazji stróże prawa odwiedzili podopiecznych z Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach
mieszczącego się w sąsiedztwie katowickiej komendy wojewódzkiej.
Mundurowi z Wydziału Gabinet Komendanta, Wydziału Ruchu Drogowego katowickiej komendy wojewódzkiej
oraz drogówka z Katowic przygotowali dla dzieci sporo atrakcji. Pierwszą z nich był Sznupek – pluszowa
maskotka śląskiej Policji i ulubieniec maluchów, z którym spędziły one czas na beztroskiej, radosnej zabawie.
Wszystko przy wyjątkowych utworach Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dedykowanych
specjalnie dla najmłodszych. Policyjni muzycy zagrali maluchom znane i lubiane melodie z popularnych
bajek. Dzieci miały także okazję porozmawiać z policjantami oraz wysłuchać ich porad na temat
bezpieczeństwa. Ogromną frajdę zapewniły im także policyjne motocykle, które mogli podziwiać pod okiem
mundurowych. Nie zabrakło również drobnych upominków. Wszystko po to, aby wywołać uśmiech na ich
twarzach i podkreślić, że mundurowi są przyjaciółmi dzieci, a one wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomoc
i wsparcie policjantów.
Natomiast policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przygotowali niespodziankę dla 2-letniego
Borysa - syna sierż. Klaudiusza Siedlaczka, który w marcu w szpitalu w Katowicach zmarł w wyniku powikłań
zdrowotnych.
A tak w obchody Dnia Dziecka włączyli się policjanci z poszczególnych miast:
Bielsko - Biała
Jastrzębie - Zdrój
Jaworzno
Piekary Śląskie
Siemianowice Śląskie
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