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Białostoccy policjanci uczestniczyli w festynie organizowanym z okazji Dnia Dziecka przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa”. W ramach działań proﬁlaktycznych najmłodsi
uczestnicy poznali najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszył się
pokaz sprzętu służbowego oraz tresury psa policyjnego. W trakcie festynu funkcjonariusze
białostockiej prewencji zainaugurowali także program „Mój Przyjaciel Dzielnicowy”.
Białostoccy policjanci uczestniczyli w miniony piątek w festynie organizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” przy osiedlowym klubie „Puchatek”. Kilkuset zgromadzonych mieszkańców mogło
zapoznać się z proﬁlaktyczną działalnością prowadzoną przez funkcjonariuszy. Uczestnikom zaprezentowano założenia
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując na prostotę i intuicyjność tego narzędzia. Mundurowi przypomnieli
także o działaniu aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia w łatwy sposób wyszukanie funkcjonariusza, który dba o
dany rejon, oraz umożliwia szybki połączenie się z dzielnicowym. Trakcie festynu policjanci z Wydziału PatrolowoInterwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zorganizowali pokaz szkolenia psa policyjnego oraz pokaz
sprzętu służbowego, co tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Podczas festynu odbyła się również uroczysta inauguracja programu „Mój Przyjaciel Dzielnicowy” organizowanego przez
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Szkołą
Podstawową nr 2 w Białymstoku. Zgromadzonych gości przywitała oraz podziękowała w imieniu Komendanta Miejskiego
Policji w Białymstoku inspektora Wojciecha Macutkiewicza osobom zaangażowanym w powstanie programu Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku podinspektor Aneta Bogut. „Mój Przyjaciel Dzielnicowy”
będzie trwał przez 3 lata, podczas których dzieci najmłodszych klas podstawówki będą uczestniczyły w konkursach,
rozwiązywały krzyżówki oraz rebusy na temat Dzielnicowego oraz numeru alarmowego 112. Program, podczas którego
będzie prezentowana piosenka proﬁlaktyczno-informacyjna wykonana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Białymstoku, ma na celu przekazanie jak największej liczbie dzieci informacji dotyczących pracy dzielnicowego, jak
również prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
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