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MAJ
- 14 maja 2019 r.
Uroczystości pod Pomnikiem ku Czci Pomordowanych Policjantów II RP woj. Poznańskiego
- godz. 11.00 kościół garnizonowy Policji, Poznań ul. Swoboda 43a

"Drzwi otwarte" w Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie (zwiedzanie jednostki, promocja zawodu policjanta)
- Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 22a

- 17 maja 2019 r.
W ramach "Nocy Muzeów" impreza pn. "100 lat Policji Państwowej w powiecie międzychodzkim" - otwarcie wystawy,
prelekcje nt. historii PP w Polsce i na terenie powiatu międzychodzkiego, prezentacja sprzętu policyjnego, wernisaż prac
uczniów ze szkół podstawowych z całego powiatu międzychodzkiego (wystawa planowana jest do 8 sierpnia 2019 r.)
- Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, ul. Stadnina 3a

- 18 maja 2019 r.
"Drzwi otwarte z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej" - zwiedzanie Sali Tradycji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, zwiedzanie parku maszyn (radiowozy, miotacze wody, olśniewacze, łodzie motorowe, sanitarka, transporter koni
itp.), punkt pirotechniczny z pokazem robota przy pracy nocnej, pokaz uzbrojenia Policji, punkt doradztwa zawodowego tj.
pogadanki na temat "co nam przyniosła służba", nocne oględziny miejsca zdarzenia (pokaz pracy policyjnych techników),
degustacja grochówki w warunkach polowych "Z Policją pod namiotem".
- teren OPP w Poznaniu, ul. Taborowa 22,
wejście od ulicy Obozowej
WSTĘP WOLNY

- maj 2019 r.
Srebrny rajd rowerowy "Szlakiem rzeki Warta" organizowany przez Oddział Prewencji Policji w Poznaniu na dystansie 100
km.
- start: Teren OPP w Poznaniu ul. Taborowa 22, meta: miejscowość Klony

UWAGA!!!
Z uwagi na charakter służby funkcjonariuszy OPP w Poznaniu dokładny termin rajdu zostanie podany minimum dwa tygodnie
przed imprezą.

- 31 maja 2019 r.
W ramach krajowej inicjatywy "Noc Muzeów" nastąpi otwarcie cyklu prelekcji historycznych pt. "Wybrane aspekty
historyczne grodziskiej Policji w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. W międzyczasie zaprezentowana zostanie
wystawa sprzętu policyjnego oraz pokaz psów służbowych.
- godz. 17.00 - 22.00 teren Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Drzymały 13
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