
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8221,Festyny-w-Zgorzelcu.
html
2023-05-26, 22:43

Festyny w Zgorzelcu

28.06.2010

W dniu 23 czerwca 2010 roku w m. Zawidów był organizowany festyn
edukacyjno – wychowawczy "Bezpieczna Sobótka". Na zaproszenie
Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Zawidowie, która była
organizatorem festynu, w imprezie tej wzięli udział funkcjonariusze
PSG w Zgorzelcu. Nasi koledzy wraz z psem służbowym uczestniczyli w
licznych grach, zabawach i quizach przygotowanych z tej okazji. Odbył
się również pokaz tresury psa służbowego przy okazji pogadanki na
temat „Jak należy zachować się gdy dojdzie do kontaktu z psem
niebezpiecznym”. Oczywiście jak zwykle największe rzesze fanów miał
nasz piesek, o którego dopytywały się dzieci i chciały jak najwięcej
wiedzieć na temat jego „pracy” w Straży Granicznej.
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Zaprezentowaliśmy także sprzęt służbowy, służący do zatrzymywania i kontroli pojazdów.
Oprócz funkcjonariuszy SG w festynie udział wzięli również funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Zgorzelcu i w ramach wspólnego udziału obu służb w tej zabawie
odbyły się rozgrywki w piłce nożnej o puchar Pol Misia, maskotki policyjnej, a także quiz
na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji i nad wodą. Było mnóstwo dobrej
zabawy i humoru. Natomiast 24 czerwca 2010 roku zostaliśmy przez Szkołę Podstawową
nr 2 w Zgorzelcu zaproszeni na festyn rodzinny pod hasłem „Nie piję, nie palę i tym się
właśnie chwalę”. W trakcie festynu przedstawiliśmy dzieciom i ich rodzicom specyfikę
naszego zawodu, jakie mamy zadania, czym się zajmujemy na co dzień. Największe
zainteresowanie wzbudził nasz pojazd służbowy Schengenbus. Dzieci koniecznie chciały
posiedzieć „za kierownicą”, chętnie zadawały pytania dotyczące Schengenbusa, do czego
on służy i czy „fajnie się nim jeździ”. Dzieci a nawet dorośli przymierzali przywiezione
przez nas hełmy i kamizelki taktyczne i kuloodporne. Najmłodsi mogli kolorować



malowanki i robić odciski palców. I tutaj dopisał świetny humor i ładna pogoda.
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