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Dzień Otwarty w PSG Olszyna dla przedszkolaków

14.06.2011

09.06.2011 roku Placówka Straży Granicznej w Olszynie gościła
specjalnych gości. Była to grupa przedszkolaków wraz z opiekunami z
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach im. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wizyta dzieci w Placówce w Olszynie
zorganizowana była w związku z wylicytowanym w styczniu, podczas
XIX finału WOŚP przez rodziców grupy zaproszeniem na Dzień Otwarty
w Placówce Straży Granicznej w Olszynie.

09.06.2011 roku Placówka Straży Granicznej w Olszynie gościła specjalnych gości. Była to
grupa przedszkolaków wraz z opiekunami z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach im.
Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Wizyta  dzieci  w  Placówce  w  Olszynie
zorganizowana była w związku z wylicytowanym w styczniu, podczas XIX finału WOŚP
przez rodziców grupy zaproszeniem na Dzień Otwarty w Placówce Straży Granicznej w
Olszynie.

Podczas wizyty dzieci gościły w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Olszynie oraz w
obiekcie  Placówki  mieszczącym  się  w  Tuplicach.  Zapoznały  się  ze  specyfiką  służby
pełnionej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, mogły zobaczyć miejsca, które na co
dzień  nie  są  dostępne  dla  osób  z  zewnątrz  tj.  pomieszczenie  służby  dyżurnej,
pomieszczenia  dla  osób  zatrzymanych  i  inne.  Dla  dzieci  z  przygotowanych  przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej w Olszynie atrakcji największą był pokaz tresury psa
służbowego służącego do wykrywania narkotyków oraz możliwość wejścia do pojazdów
służbowych będących na wyposażeniu Straży Granicznej w tym m.in. do Schengenbusa i
innych oznakowanych pojazdów. Ponadto z wielu przygotowanych atrakcji dzieci mogły
dokonać symbolicznego odcisku palca na specjalnie przygotowanych dla nich drukach
oraz przymierzyć lub dotknąć część umundurowania i sprzętu będącego na wyposażeniu
Straży Granicznej.

W związku z tym, że pogoda dopisała na koniec pobytu funkcjonariusze Straży Granicznej
z Placówki w Olszynie przygotowali dla dzieci w plenerze poczęstunek oraz ognisko z
pieczeniem kiełbasek. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Olszynie w ramach
podziękowania również zostali obdarowani przez dzieci upominkami, w tym pamiątkowym
zdjęciem odwiedzającej grupy przedszkolaków oraz albumem rysunków przygotowanym
przez dzieci przedstawiającymi według nich „pracę” funkcjonariuszy Straży Granicznej.
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