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POLICJANTKA WYRÓŻNIONA W PLEBISCYCIE „PERŁA ROKU
2013”
Data publikacji 20.03.2013

Podinsp. Jolanta Dec z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich została wyróżniona w
plebiscycie „Perła Roku 2013”. To plebiscyt dla kobiet szczególnie zasłużonych dla regionu.
Inicjatorem konkursu jest prezes wydawnictwa „Silesiana”. Nominowanych do tytułu było
dziewięć pań.
W Domu Kultury w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta gala "Perły Roku 2013". To plebiscyt dla kobiet
szczególnie zasłużonych dla regionu, zorganizowany już po raz piąty przez Prezesa Wydawnictwa Silesiana Pana Karola
Cebulę. W 2013 roku zdaniem Czytelników na uznanie zasłużyło dziewięć wyjątkowych kobiet, które zostały
dostrzeżone przez swoje otoczenie. Za swoją pracę i zaangażowanie zostały zgłoszone do konkursu.
W tak zaszczytnym gronie znalazła się również podinsp. Jolanta Dec - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, która z rąk Pana Karola Cebuli odebrała wyróżnienie „Srebrną Perłę”.
Kandydaturę podinsp. Jolanty Dec zgłosiła strzelecka społeczność uczniowska i młodzież działająca w teatrze "Po drugiej
stronie". Pani podinsp. Jolanta Dec od lat związana jest ze strzeleckimi szkołami poprzez uczestnictwo w pogadankach,
prelekcjach dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. To z jej inicjatywy powstał teatr „Po drugiej stronie”, gdzie
swoje talenty aktorskie realizują młodzi ludzie. Tworzone spektakle mają charakter edukacyjny i wychowawczy,
podejmują trudne tematy związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Jest organizatorem wielu
pikników dla dzieci. Zawsze tam, gdzie się pojawia, otaczają ją dzieci oraz młodzież, gdyż nie stroni od udziału w ich
zabawach tj. wspólnym tańcu, śpiewie, zawodach sportowych.
Jak mówi młodzież - to przebojowa, elokwentna, rezolutna, łebska, ambitna osoba. Zawsze ma czas, aby rozwiązać
małe i duże problemy. Nigdy nie odmawia pomocy. Jest serdeczna, miła, ale zarazem konsekwentna. Z uporem dąży
do celu. Jest dla nich wzorem do naśladowania. Swoją osobowością szybko zjednuje tych najmniejszych i tych dużych.
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