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OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI W KRZYWINIU
Wczoraj na Rynku w Krzywiniu rozbrzmiała Odezwa społeczności PaT. Jako symbol wolności po
odczytaniu Odezwy zostały wypuszczone gołębie oraz balony. To przesłanie dla młodzieży, że są
wolni a wybory, jakich dokonują w życiu zależą od nich samych. Odczytanie odezwy poprzedziło
wiele atrakcji przygotowanych dla młodzieży.
Dzieci, młodzież, pedagodzy, opiekunowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb pomocowych
wzięli udział w zajęciach przygotowanych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo.”
O godz. 10.00 rozpoczęły się warsztaty taneczne, pokazy i ćwiczenia, w których wszyscy mogli brać udział. Uczestnicy
przedsięwzięcia mieli możliwość bliżej poznać zawód policjanta, a także wyposażenie z jakim policjanci wychodzą do służby.
Strażacy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników wczorajszej imprezy. Dużym zainteresowanie cieszył się namiot z
z adym i en i em , w k t ó rym m o ż n a był o po cz uć się jak w z adymio nym po ko ju po dc z as po ż ar u. Sta cja
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie przygotowała stoisko profilaktyczne. Ponadto można było wziąć udział w zajęciach
praktycznych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziewczyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
zaprezentowały umiejętności taneczne, a następnie każdy zainteresowany mógł się przyłączyć do wspólnego układu
tanecznego. Zespół Semplicze zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewu i tańca. Młodzież z Zespołu Szkół
Pondgimnazjlanych w Nietążkowie przygotowała pokaz musztry oraz zaprezentowała zatrzymania osoby. Kazdy mógł
rownież poćwiczyć wspólnie podstawy musztry.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było utworzenie grupy PaTPORT. Grupa ta powstała wśród młodzieży działającej na terenie
gminy Krzywiń jako zespół „Semplicze”. Grupę tą prowadzi pani Anna Marszewska.
PaTPORT to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem
już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu
edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, realizowanego w kraju od 2006 roku.
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