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„GRA MIEJSKA” Z UDZIAŁEM ŁOMŻYŃSKICH
FUNKCJONARIUSZY
Na terenie Parku Jana Pawła II w Łomży odbyła się gra terenowa dla młodzieży klas 7-8, w której
wziął udział dzielnicowy Wydziału Prewencji łomżyńskiej jednostki Policji. Przedsięwzięcie
zorganizowano ku uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II.
W miniony weekend na terenie Parku Jana Pawła II w Łomży odbyła się Gra Miejska. 6 zespołów składających się z uczniów
klas 7 i 8 łomżyńskich szkół podstawowych przystąpiło do rywalizacji, a wszystko po to by promować wśród młodzieży
zdrowy i bezpieczny tryb życia bez używek. Najwięcej emocji budziła gra skupiona tematycznie wokół postaci Papieża
Polaka. Entuzjazmu nie zabrakło również przy stanowisku zorganizowanym przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w
Łomży. W Grę Miejską zaangażował się dzielnicowy Wydziału Prewencji, który na co dzień, między innymi pełni służbę w
rejonie Parku. Odwiedziny „niebieskiego namiotu” były jednym z etapów gry, w której młodzież otrzymywała punkty za
wiedzę o uzależnieniach i sposobach ich zwalczania oraz przeciwdziałania im. Były też do wykonania zadania w alkogoglach
przedstawiających rzeczywistość po spożyciu alkoholu. Młodzi ludzie z rozmytym przez okulary obrazem mieli przejść po
linie, musieli też przeczytać zagadkę. Nie mało trudności przysporzyło im złapanie piłki czy pokonanie slalomu pomiędzy
drzewami. Tak jak podkreślał funkcjonariusz, każda forma propagowania zdrowego stylu życia wolnego od używek jest
bardzo dobra, a zadania z alkogoglami miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że nie warto sięgać po alkohol i żyć w
„rozmytej” rzeczywistości.
Na podium stanęli przedstawiciele SP nr 9 – I miejsce, SP nr 1 – II miejsce, SP w Miastkowie – III miejsce. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za pozytywne emocje i działanie na rzecz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa.
Głównym celem gry było zaangażowanie różnych środowisk do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Sobotnia
impreza poświęcona była przeciwdziałaniu współczesnym formom uzależnienia takim jak telefon, komputer, internet...
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