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Festyn w Zgorzelcu

28.09.2010

24 września 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w
ramach projektu Szansa Pomoc Aktywizacja czyli SPA w MOPS
współfinansowanego przez Unię Europejską zorganizował festyn
integracyjny pt. „Spotkajmy się – Poznajmy się”, który odbył się na
terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu.
Funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu zostali zaproszeni na te imprezę i
włączyli się do organizacji festynu poprzez pokaz sprzętu służbowego,
prezentację Schengen-busa oraz pokaz umiejętności psa służbowego.
Nasi funkcjonariusze czynnie uczestniczyli także w zabawach i
konkursach organizowanych przez MOPS wraz z przedstawicielami
miejscowych władz, np. w biegu na skrzynkach czy w zawodach jak np.
„golenie balona”. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszył się
nasz sprzęt służbowy chętnie przymierzany i oglądanych przez
najmłodszych uczestników festynu oraz piesek służbowy. Dla dzieci
zorganizowaliśmy także konkurs na temat ogólnych wiadomości o
Straży Granicznej. Dzieci losowały jedno pytanie i musiał na nie
odpowiedzieć a na zwycięzców czekały ciekawe nagrody. Uczestnikom
festynu jak i organizatorom dopisywał świetny humor i było przy tym
sporo dobrej zabawy.
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