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ODBYŁA  SIĘ  UROCZYSTA  PROMOCJA  KSIĄŻKI  „OPOWIEM  IODBYŁA  SIĘ  UROCZYSTA  PROMOCJA  KSIĄŻKI  „OPOWIEM  IODBYŁA  SIĘ  UROCZYSTA  PROMOCJA  KSIĄŻKI  „OPOWIEM  I
NARYSUJĘ  CI  BAJKĘ”NARYSUJĘ  CI  BAJKĘ”NARYSUJĘ  CI  BAJKĘ”

W  Gołdapi  już  po  raz  drugi  odbyła  się  uroczysta  promocja  książki  wydanej  w  ramach
ogólnopolskiej  kampanii  „Kieruj  się  rozsądkiem”.  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi  przy
współpracy  z  Biblioteką  Publiczną  w  Gołdapi  zorganizowała  dwa  konkursy  –  plastyczny  i  literacki.
Ich  zwieńczeniem  jest  piękna  i  kolorowa  publikacja  książkowa  „Opowiem  i  narysuję  Ci  bajkę”.

Wczoraj  w  Gołdapi  już  po  raz  drugi  odbyła  się  uroczysta  promocja  książki  wydanej  w  ramach  ogólnopolskiej  kampanii
„Kieruj  się  rozsądkiem”  zrealizowanej  w  związku  projektem  „Bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym”.  Projekt
współfinansowany  był  w  ramach  szwajcarskiego  programu  współpracy  z  nowymi  członkami  Unii  Europejskiej.

W  ramach  tej  kampanii  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gołdapi  przy  współpracy  z  Biblioteką  Publiczną  w  Gołdapi
zorganizowała  dwa  konkursy:  literacki  i  plastyczny.  W  pierwszym  osoby  dorosłe  pisały  bajki  związaną  z  tematyką
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.  W  drugim   uczniowie  szkół  podstawowych  z  terenu  powiatu  gołdapskiego
rysowały  ilustracje  nawiązujące  do  zwycięskich  bajek.  Zwieńczeniem  tych  konkursów  jest  piękna  i  kolorowa  publikacja
książkowa.

Szczególnie  cieszy  fakt,  iż  w  tym  roku  wiele  prac  nadesłano  z  poza  terenu  powiatu  gołdapskiego.  Działania  zaczynają
mieć  charakter  ogólnopolski  –  prace  nadesłano  m.in.  z  Sosnowca,  czy  Warszawy.
W  uroczystości  wzięli  udział  autorzy  bajek,  przedstawiciel  Komendy  Głównego  Policji,   przedstawiciele  władz
samorządowych  oraz  oczywiście  wszystkie  dzieci,  których  prace  znalazły  się  w  książce.  Każdy  z  maluchów  otrzymał  jej
egzemplarz.  Nagrody  otrzymali  również  autorzy  bajek.

Nie  był  to  jednak  koniec  niespodzianek.  Po  części  oficjalnej  pod  przewodnictwem  sierż.  Bobra  najmłodsi  bawili   się  
przy  ognisku.  Dzieciom  zorganizowano  różne  zabawy  i  konkursy.  Była  m.in.  zabawa  z  klaunem,  rowerowy  tor
przeszkód  czy  też  malowanie  twarzy.   

Pragniemy  serdecznie  podziękować  tym  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  promocji  książki.  Szczególne  słowa
podziękowania  kierujemy  pod  adresem:

Centrum  Wolontariatu  przy  Stowarzyszeniu  „Partnerstwo  Sztuk”,
Warsztatom  Terapii  Zajęciowej  w  Gołdapi,
Starostwu  Powiatowemu  w  Gołdapi  oraz
Pani  Krystynie  Gondek  za  nieustanne  starania  o  uśmiech  każdego  dziecka
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