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Funkcjonariuszki  z  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Piekarach  Śląskich  asp.  Dagmara  Wawrzyniak
oraz  st.sierż.  Aleksandra  Zydyk  spotkały  się  z  członkiniami  piekarskiego  Stowarzyszenia
Amazonek  ,,  Feniks”

Inicjatorem  spotkania  była  Pani  Barbara  Błaszczak,  która  na  co  dzień  udziela  wsparcia  kobietom.  Tematem
przewodnim  spotkania  były  oszustwa  i  zagrożenia  z  jakimi  mogą  się  spotkać  panie,  każdego  dnia  i  jak  ich
uniknąć.  Funkcjonariuszka  z  Wydziału  Prewencji  rozmawiała  z  członkiniami  stowarzyszenia  na  temat
zagrożeń,  przekazała  kilka  cennych  rad,  jak  postępować,  by  nie  stać  się  ofiarą  przestępstwa.   Podkreślała,
jak  ważne  jest  w  kontakcie  z  obcymi  osobami  stosowanie  zasady  ograniczonego  zaufania.  Uczestniczki
spotkania  oraz  policjantki  wymieniły  się  spostrzeżeniami,  informacjami  oraz  doświadczeniami  w  sposobach
radzenia  sobie  z  przestępstwami.  Spotkanie  to  nie  tylko  rady  i  ostrzeżenia  ze  strony  policji,  to  również
okazja  do  przekazania  wiedzy  o  chorobie  i  swoich  własnych  doświadczeniach,  o  tym  co  jest  ważne  w
profilaktyce  dotyczącej  raka,  na  co  zwracać  szczególną  uwagę,  o  czynnikach  zwiększających  ryzyko
zachorowania.  Co  roku  kilka  tysięcy  kobiet  słyszy  od  lekarza  diagnozę  –  rak  piersi.  Nie  ma  wtedy  znaczenie
jaki  zawód  wykonuje  kobieta.  Dlatego  badania,  profilaktyka  i  mówienie  o  tym  jest  tak  ważne.  Policjantki,
które  były  na  spotkaniu  wiedzę,  która  im  została  przekazana,  przekażą  dalej  swoim  koleżankom  z  pracy.
Coraz  więcej  kobiet  zakłada  policyjny  mundur  i  ślubuje  stać  na  straży  prawa.  Kobieca  część  polskiej  Policji
to  nie  tylko  funkcjonariuszki  w  mundurach.  To  także  kobiety  zajmujące  się  logistyką  wspomagającą  pracę
policjantów.  Po  skończeniu  pracy,  zdjęciu  mundurów  znów  stają  się  zwykłymi  kobietami  i  dbają  o  swoje
rodziny  o  siebie  i  przede  wszystkim  o  swoje  zdrowie.

https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/53/53-419933.jpg
https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/53/53-419934.jpg
https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/53/53-419935.jpg


Film  w  formacie  nieobsługiwanym  przez  odtwarzacz.  Pobierz  plik  (format  flv  -  rozmiar
8.84  MB)

https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/53/53-419936.flv
https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/53/53-419936.flv

