
Sprawozdanie z „Programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 

– Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów. 
 

 

 

Dnia 19 grudnia 2017 roku odbyło się podsumowanie działao związanych z realizacją 

projektu w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowao Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. 

Celem programu było zintegrowanie działao różnych instytucji dbających o bez-

pieczeostwo na terenie gminy. Przede wszystkim szkoły jako środowiska oddziałującego na 

młodych ludzi oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeostwo – Policja , Straż Pożarna 

a także wspierających – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek 

Zdrowia. 

Na podsumowaniu obecni byli: Wójt Gminy Przybiernów pani Lilia Ławicka, 

przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Kazanowski, przedstawiciele: policji pan Grzegorz 

Kulma, straży pożarnej pan Henryk Lisiecki,  ośrodka zdrowia pani Elżbieta Michalak, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych panie Mariola Kazanowska i Anna 

Pasławska.  W ramach projektu odbyły się: 

-zajęcia taneczne  „Radośd w sercu i ciele”, które prowadziła pani Beata Kazanowska i Irmina 

Łachacz, 

-zajęcia sportowe „Chcesz kopnąd-weź piłkę”, prowadzone przez panią Sylwię Karczewicz, 

panią Justynę Tołstyko, pana Radosława Szczepanowicza i Urszulę Maciejewską, 

-zajęcia fotograficzno-plastyczne „Kalejdoskop bezpieczeostwa”, prowadzone przez panią 

Małgorzatę Nozdryn-Płotnicką. 

-zajęcia teatralne „Dusza moja w słowach” – które prowadziła pani Elżbieta Radziejewska 

-koło wolontariatu ”Dalej, niż czubek własnego nosa” – prowadzone przez Alicję Chudowolską 

-chór „Tobie śpiewam, przyjacielu”, który prowadziły dla młodszych uczniów pani Grażyna 

Tasarz, Magdalena Fiłkowska, Aleksandra Jankowska, dla uczniów z klas gimnazjalnych pani 

Anna Igras 

-zajęcia z pierwszej pomocy – prowadzone przez pana Mariusza Łuszczyoskiego. 

Podczas podsumowania uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas 

realizacji programu. Były występy taneczne, muzyczne, pokaz udzielania pierwszej pomocy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odbyły się również zawody sportowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele przygotowali wystawy prac wykonanych w czasie trwania projektu, 

zaprezentowano również plansze ze zdjęciami spektakli teatralnych, zajęd fotograficznych 

i plastycznych. Powstał „Kalejdoskop bezpieczeostwa” w Gminie Przybiernów. W którym 

uczniowie sfotografowali i opisali miejsca, w których mogą powstad zagrożenia. Przygotowali 

również ulotki, które zostały rozdane mieszkaocom Gminy w ramach akcji „ Żyj zdrowo i 

bezpiecznie” pt. „Czujemy się bezpieczni, ponieważ…”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło wolontariatu przygotowało film w formie teledysku . Opowiedzieli mam o swojej 

działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zadania  z tego programu, to nie tylko dodatkowe zajęcia. Do programu zostali włączeni 

rodzice. Dla nich odbywały się spotkania w ramach programu „Szkoła dla rodziców”, gdzie 

rozwijali swoje umiejętności wychowawcze i mogli dzielid się swoim doświadczeniem. Rodzice 

korzystali również z wywiadówki profilaktycznej „ Cyberprzemoc” 

Działaniami wspierającymi objęci byli też nauczyciele. Uczestniczyli w warsztatach  

„ Interwencja kryzysowa” oraz „ Cyberprzemoc”. 

Z warsztatów prowadzonych przez specjalistów korzystali również uczniowie. Dla nich 

zorganizowano warsztaty profilaktyczne „Dopalacze i inne substancje psychoaktywne”, „Piwo, 

czy to też alkohol”, „Cyberprzemoc” 

Podczas trwania programu byliśmy również świadkami większych imprez środo-

wiskowych: „Dla naszych rodziców”, plener rodzinny „Bezpieczna Rodzina”, wieczorek 

poetycki dla mieszkaoców gminy, „Rodzinny turniej w piłkę siatkową”, wieczornica i turniej 

siatkowy z okazji Dnia Niepodległości, przedstawienie dla przedszkolaków „O rozsądnych 

dzieciach”, zajęcia nad wodą” Bezpiecznie nad wodą”, akcja promująca  zdrowy styl życia „ Żyj 

zdrowo i bezpiecznie”, w czasie której uczniowie pod opieką wychowawców rozdawali na 

terenie Przybiernowa przygotowane przez siebie ulotki. 

Wspólne  działania różnych służb i instytucji  przyczyniły się do wyrobienia u uczestników 

programu nawyków zwracania uwagi na bezpieczeostwo swoje i innych ludzi.  Uczniowie 

zobaczyli, że czas wolny można spędzad w inny, ciekawszy sposób, a przede wszystkim ważne 

było to, że byliśmy razem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             
   

             
              

_____________________________________________________________________________ 

„Świadomie bezpieczni w gminie Przybiernów” 

został dofinansowany w 2017 roku 
z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowao „Razem bezpieczniej” 

im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  _______________________________________________________________________________                                                    
wrzesieo, 2017 rok 


