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Festyny w Zgorzelcu

05.09.2011

W dniu 2 września 2011 roku odbył się w Zgorzelcu festyn pod hasłem
„Spotkajmy się” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu w ramach projektu unijnego „Szansa – Pomoc –
Aktywizacja czyli SPA w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”. W
imprezie udział wzięli także funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu
poprzez pokaz tresury psów służbowych, pokaz sprzętu, który jest
przez nas używany do kontroli osób i pojazdów. Program artystyczny
był bogaty, zorganizowano liczne zabawy i konkursy dla „małych i
dużych”. Największym zainteresowaniem cieszył Schengenbus, przy
którym chętnie robiono sobie zdjęcia.

W dniu 2 września 2011 roku odbył się w Zgorzelcu festyn pod hasłem „Spotkajmy się”
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu w ramach projektu
unijnego  „Szansa  –  Pomoc  –  Aktywizacja  czyli  SPA  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy
Społecznej”. W imprezie udział wzięli także funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu poprzez
pokaz tresury psów służbowych, pokaz sprzętu, który jest przez nas używany do kontroli
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przy którym chętnie robiono sobie zdjęcia.
Natomiast 3 września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu organizowało
festyn pt. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”. Na zaproszenie PCPR w imprezie wzięli
udział funkcjonariusze z PSG w Zgorzelcu. Nasi koledzy uczestniczyli w licznych grach i
zabawach przygotowanych z  tej  okazji.  Dzieci  chętnie kolorowały obrazki  związane z
tematyką Straży Granicznej a także uczestniczyły w konkursie zorganizowanym przez nas
o  tematyce  „Co  wiesz  o  Straży  Granicznej”.  Odbył  się  również  pokaz  tresury  psów
służbowych. Oczywiście jak zwykle największe rzesze fanów miały nasze pieski, o które
dopytywały się dzieci i  chciały jak najwięcej wiedzieć na temat ich „pracy” w Straży
Granicznej.  Zaprezentowaliśmy  także  sprzęt  służbowy,  służący  do  zatrzymywania  i
kontroli pojazdów. Było mnóstwo dobrej zabawy i humoru.
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