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KRUTLA - FESTYN "POLICYJNI ZWIĄZKOWCY DZIECIOM"

W minioną niedzielę na strzelnicy w podwolsztyńskiej Krutli odbyły się obchody
Dnia Dziecka zorganizowane dla najmłodszych przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w
Wolsztynie. Tegoroczna aura okazała się dla bardzo łaskawa, a liczba atrakcji sprawiła, że całe
popołudnie było nieprzerwanym pasmem zabawy. Gośćmi specjalnymi podczas tegorocznego
święta byli leśnicy z Nadleśnictwa w Wolsztynie…
01.06.2014r. na terenie strzelnicy w Krutli niedaleko Wolsztyna policyjni związkowcy zorganizowali festyn z
okazji Dnia Dziecka. Tego dnia na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Kolejki chętnych ustawiały się
przed dmuchanymi zjeżdżalniami oraz trampolinami, a także do przejażdżki czterokołowymi rowerami.
Chętni, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą mogli wziąć udział w konkursach
przygotowanych przez przedstawicieli Nadleśnictwa w Wolsztynie. Zwycięzców i uczestników przyrodniczych
zmagań nagradzano ciekawymi książkami oraz upominkami związanymi z przyrodą. Leśnicy zapewnili
również specjalne emocje prezentując swoich pupili, którymi podczas tegorocznej wizyty były pies myśliwski
oraz najmniejszy z sokołów - Pustułka. Dzieci mogły wziąć udział w niezliczonej ilości gier, zabaw i
konkursów zorganizowanych specjalnie dla nich przez animatorów.
Amatorzy dobrej zabawy i rywalizacji mogli także zmierzyć siłę uderzenia i kopnięcia na przystosowanych
do tego urządzeniach, zagrać w „powietrznego” tenisa oraz złożyć odciski linii papilarnych na specjalnie
przygotowanej karcie. Dla każdego dziecka przygotowano specjalną koszulkę z wizerunkiem maskotki
wielkopolskich policjantów - sierżantem Pyrkiem oraz mnóstwo przysmaków i słodyczy. Ogromnym
powodzeniem cieszyły się gry i zabawy sprawnościowe, których wynikami wszystkie dzieci z dumą chwaliły
się rodzicom. Pośród gier i zabaw nie zabrakło miejsca na garść cennych porad dotyczących bezpiecznego
spędzenia nadchodzących wakacji.
Zgodnie z ubiegłoroczną obietnicą Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów Piotra Horowskiego festyn został
zorganizowany po raz kolejny, jako kontynuacja działań skierowanych do najmłodszych. Sądząc po odbiorze
ze strony dzieci oraz ich rodziców impreza była znakomitym połączeniem rodzinnego spędzenia czasu, z
dobrą i bezpieczną zabawą oraz edukacją i działaniami o charakterze prewencyjnym.
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