
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
https://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8315,Mikolajki-w-Gryfinie.h
tml
2023-05-26, 22:44

Mikołajki w Gryfinie

08.12.2011

Jak co roku 6 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w
Szczecinie uczestniczyli w imprezie pn. ,,Mikołajki na Placu Barnima”
zorganizowanej przez władze miasta Gryfino i Gryfiński Dom Kultury.
Na uczestników imprezy i tym razem czekało wiele niespodzianek i
atrakcji. Soliści i zespoły działające przy gryfińskim Domu Kultury
przedstawili ciekawy program artystyczny przygotowany specjalnie na
ten dzień. Dorośli wraz ze swymi pociechami mogli wziąć udział w
wielu konkursach i zabawach na wesoło, a wspólne pląsy i tańce na
świeżym powietrzu wzmacniały gorącą, mikołajkową atmosferę. W
oczekiwaniu na przybycie Św. Mikołaja dodatkową atrakcją dla
młodszych, i jak się okazało też starszych mieszkańców Gryfina była
przygotowana przez naszych funkcjonariuszy prezentacja wybranego
sprzęty służbowego wykorzystywanego w codziennej naszej służbie. Na
pamiątkę uczestnictwa w imprezie i spotkania się z funkcjonariuszami
SG każdy mógł zrobić i zabrać ze sobą swój osobisty odcisk palca.
Kończąc swą wizytę w Gryfinie Św. Mikołaj zapewnił wszystkich - ,,Do
zobaczenia za rok!”.
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