Wybieramy najlepszego dzielnicowego!

Twój dzielnicowy zawsze chętnie służy pomocą, jest aktywny i interesuje się losem mieszkańców? Doceń jego pracę i zagłosuj w plebiscycie na naszej stronie
internetowej www.zycieczestochowy.pl! Dziś przedstawiamy Wam dzielnicowych z Koniecpola i Olsztyna. To Wy zdecydujecie, których z nich jest najlepszy! Najlepsi
dzielnicowy z poszczególnych komisariatów trafią do wielkiego finału. Kandydat, który w ostatecznym głosowaniu zdobędzie największą liczbę, otrzyma tytuł
„Najlepszego dzielnicowego”oraz nagrodę. Kupon na str. 19.

KONIECPOL
mł. asp. Piotr BLADZIAK, tel. 508036620

– w policji od 2007 roku, rejon: Przyrów, Aleksandrów,
Knieja, Kopaniny,Smyków, Wola Mokrzeska, Zalesice,
Bolesławów, Julianka, Sieraków, Stanisławów,
Staropole, Wiercica,Sygontka
l Dlaczego ten zawód? Zawsze chciałem być policjantem
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające przeżycie w pracy: widok śmierci
znanych mi osób
l Najlepszy film, jaki widziałem: „Pitbull”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze
swojego odtwarzacza: „Przez twe
oczy zielone” Zenon Martyniuk
l Najbardziej wciągający serial: „Lost”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: „Olewnik. Śmierć
za 300 tysięcy złotych”
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: bigos
l Śpiew czy taniec? Śpiew
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… żonę i syna
l Gdybym nie był policjantem… byłbym żołnierzem
l Największa wartość w życiu… rodzina

asp. Wiesław WYPART, tel. 508036626

– w policji od 1996 roku, rejon: Koniecpol, Zagacie,
Stefanów, Luborcza, Radoszewnica, Okołowice,
Stanisławice, Łysiny, Łabądź, Koniecpol Stary
l Dlaczego ten zawód? Od podstawówki swoją przyszłość
wiązałem z pracą w mundurze
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy: wypadek drogowy,
w którym śmierć poniosło dziecko
l Najlepszy film, jaki widziałem:
„Waleczne serce”, „Gladiator”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze
swojego odtwarzacza: „Niewiara”
Piękni i Młodzi
l Najbardziej wciągający serial:
„Cesarzowa Ki”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: „Ten okrutny wiek”
Bogusław Wołoszański
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: pieczona
kaczka z żurawiną
l Śpiew czy taniec? Śpiew
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze
l Miłość czy pieniądze: prawdziwa wielka miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… miłość swojego życia
l Gdybym nie był policjantem… byłbym zawodowym
żołnierzem
l Największa wartość w życiu… zdrowie i rodzina

mł. asp. Krzysztof ŁUSZCZEK, tel. 508036622

– w policji od 2006 roku, rejon: Dąbrowa Zielona, Dąbek,
Lipie, Milionów, Święta Anna, Olbrachcie, Ulesie, Cielętniki,
Borowce, Cudków, Nowa Wieś, Raczkowice, Raczkowice
Kolonia, Niebyła, Rogaczew, Soborzyce
l Dlaczego ten zawód? Od zawsze chciałem
zostać policjantem
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy: zabójstwo w najblizszej rodzinie
l Najlepszy film, jaki widziałem: „Skazani
na Shawshank”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze swojego odtwarzacza: „Policeman” Jamal
l Najbardziej wciągający serial: „Lost”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: „Olewnik. Śmierć za 300
tysięcy złotych”
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: rosół
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym …rodzinę
l Gdybym nie był policjantem …zostałbym żołnierzem
l Największa wartość w życiu …rodzina

mł. asp Robert ŚLĘZAK, tel. 508 036 628

– w policji od 1995 roku, rejon: Lgota Błotna, Lgota
Gawronna, Staromieście, Ślęzany, Turzyn, Gródek Wesoła, Nakło, Paulinów
l Dlaczego ten zawód? Zawsze
pasjonowały mnie zawody mundurowe
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy: wypadek ze
skutkiem śmiertelnym
l Najlepszy film, jaki widziałem:
„Ciemniejsza strona Greya”
l Piosenka, której nigdy nie usunę
ze swojego odtwarzacza: „Felicita”,
„Kawiarenki”
l Najbardziej wciągający serial: „07 zgłoś się”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: „Kod Leonarda Da
Vinci”
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: pierogi
z kapustą i grzybami
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze: pieniądze
l Na bezludną wyspę zabrałbym… bliską osobę
l Gdybym nie był policjantem… pracowałbym w innych
służbach mundurowych
l Największa wartość w życiu… zdrowie

asp. Adam NIEPSUJ, tel. 508036623

– w policji od 1995 roku, rejon: Koniecpol, Teresów, Załęże,
Kuźnica Grodziska, Oblasy, Pękowiec, Wólka, Rudniki,
Teodorów, Michałów, Wąsosz, Koniawy, Kuźnica
Wąsowska, Łysaków
l Dlaczego ten zawód? Chęć niesienia
pomocy innym
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy: wypadek drogowy,
w którym zginął człowiek
l Najlepszy film, jaki widziałem:
„Gwiezdne wojny”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze
swojego odtwarzacza: „Ona tańczy dla
mnie” Weekend
l Najbardziej wciągający serial:
„Alternatywy 4”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: „Sztuka wojny”
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: rosół
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze i góry
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… rodzinę
l Gdybym nie był policjantem… byłbym biznesmenem
l Największa wartość w życiu… zdrowie i rodzina

mł. asp. Piotr ZYGMUNT, tel.508036621

– w policji od 1999 roku, rejon: Koniecpol
- ul. Robotnicza, Różana, Słowik,
Szkolna,Tarchalskiego,Tartaczna,Żeromskiego, Ogrodowa,
Kolejowa, Działkowa
l Dlaczego ten zawód? Chęć niesienia
pomocy innym
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy: wypadek drogowy
ze skutkiem śmiertelnym
l Najlepszy film, jaki widziałem: „Sami
swoi”
l Najbardziej wciągający serial:
„Janosik”
l Książka, którą ostatnio przeczytałem:
„Loty dalekodystansowe gołębi” Piotr
Patas
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: barszcz
czerwony
l Śpiew czy taniec? Śpiew
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… rodzinę
l Gdybym nie był policjantem… prowadziłbym wspólny
gołębnik i hodował gołębie pocztowe
l Największa wartość w życiu… zdrowie, rodzina, miłość,
szczerość

OLSZTYN
mł asp. Robert Frączyk,
tel.508 036 597

– w policji od 2006 roku, rejon: Biskupice,
Bloki Kolejowe Mirów, Kusięta, Olsztyn,
Skrajnica
l Dlaczego ten zawód?
Zamiłowanie
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające
przeżycie w pracy:
przemoc domowa
l Najlepszy film, jaki
widziałem: „Harry
Potter”
l Piosenka, której nigdy
nie usunę ze swojego
odtwarzacza: „Gdyby...” – Paktofonika
l Najbardziej wciągający serial: „M jak miłość”
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… rodzinę
l Gdybym nie był policjantem…
najprawdopodobniej zostałbym kierowcą
l Największa wartość w życiu… rodzina

asp. szt. Andrzej Foltyn, tel. 508 036 624

– w policji od 1991 roku, rejon: Bukowno, Czepurka,
Krasawa, Lusławice, Pabianice, Piasek, Przymiłowice,
Siedlec, Skowronów, Turów, Zagórze, Zrębice
l Dlaczego ten zawód?
Zawsze o tym marzyłem
l Najbardziej zadziwiające/
wstrząsające przeżycie w
pracy: W czasie służby
miałem wiele przypadków
zadziwiających oraz
wstrząsających
l Najlepszy film, jaki
widziałem: „Wielka ucieczka”
l Najbardziej wciągający
serial: Nie oglądam seriali
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: Dawno nie
czytałem książek
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: chleb
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… rodzinę
l Gdybym nie był policjantem… założyłbym własną
działalność gospodarczą
l Największa wartość w życiu… zdrowie

mł. asp. Mirosław Popiół, tel. 508 036 625

– w policji od 10 lat, rejon: Apolonka, Bystrzanowice, Góry Gorzkowskie,
Hucisko, Janów, Lgoczanka, Lipnik, Okrąglik, Ponik, Sokole Pole, Śmiertny Dąb,
Teodorów, Złoty Potok, Żuraw. Dzielnicowy,
l Dlaczego ten zawód? Zamiłowanie, podoba mi się
służba mundurowa
l Najbardziej zadziwiające/wstrząsające przeżycie w
pracy: W tej pracy mamy do czynienia z różnymi
sytuacjami. Zawsze wstrząsające są interwencje
związane z przemocą domową
l Najlepszy film, jaki widziałem: „Harry Potter”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze swojego
odtwarzacza: „Przeżyj to sam” Lombard
l Najbardziej wciągający serial: Nie oglądam seriali
l Książka, którą ostatnio przeczytałem: Nie mam czasu
za czytanie książek, ograniczam się więc do lektur szkolnych, które czytam z
synem
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata: chleb
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze: miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym… rodzinę
l Gdybym nie był policjantem… pracowałbym w innej służbie mundurowej lub
prowadził własną działalność gospodarczą
l Największa wartość w życiu… miłość, zdrowie, rodzina

