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SKIERNIEWICKI PAT 2016
1 czerwca 2016 roku skierniewiccy policjanci spotkali się z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego
Głosu Proﬁlaktyki PaT.
1 czerwca 2016 roku skierniewiccy policjanci spotkali się z młodzieżą w ramach Ogólnopolskiego Głosu Proﬁlaktyki PaT. W
organizację wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka włączyła się grupa uczniów i
nauczyciele z Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, Centrum Kultury i
Sztuki, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Miejska w Skierniewicach,
Akademia Tańca 4-20 oraz zespół „Tęcza”. Na salę w CEKiS przybyli przybyło około 150 uczniów gimnazjów i liceów z terenu
miasta i powiatu skierniewickiego.
Impreza rozpoczęła się o godz. 12:00 przywitaniem przez zgromadzonych gości wchodzącej z proﬁlaktycznymi
transparentami grupy uczniów z Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach. Następnie po przedstawieniu przez prowadzącą
spotkanie idei społeczności PaT, odezwę zrywu wolnych serc odczytała uczennica Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach - Iza
Szymańska. Uczestnicy spotkania obejrzeli następujące widowiska: ﬁlm o niebezpieczeństwie jazdy pod wpływem alkoholu,
układy taneczne i spektakl proﬁlaktyczny „Ślepy zaułek” przygotowany przez uczniów z Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach,
pokazy taneczne skierniewickiej Akademii Tańca 4-20 i zespołu „Tęcza”, a także wysłuchać Juli Tuszyńskiej i Patrycji
Okońskiej – wokalistek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Goście w trakcie wydarzenia, mieli możliwość
przejść się i rozwikłać wątpliwości i omówić różne problemy w namiotach tematycznych Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej i Policji. Niemałą atrakcją były też sprzęty policyjne i Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, która
dodatkowo instruowała na temat udzielania pierwszej pomocy. Było dużo zabawy, śmiechu i dobrej atmosfery. Tak właśnie
powinno wyglądać życie wolne od uzależnień.
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