PIĄTEK-NIEDZIELA, 17-19 MARCA 2017

13.

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 III Komisariatu. 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.

mł. asp. Michał Wieleba,
tel. 508036568 – w policji pracuje od

asp. szt. Arkadiusz Wróbel,
tel. 508036567 – w policji pracuje od 25 lat; rejon:

l Dlaczego

l Dlaczego ten zawód?

ul. Dekabrystów, ul. Łódzka, al. Jana Pawła II, al. Armii
Krakowskiej (i wszystkie ulice tworzące ten prostokąt)

2008 roku; rejon: ul. św. Rocha, Zakopiańska,
Mazowiecka oraz ulice przyległe

ten zawód?
O zostaniu
policjantem
marzyłem od
dziecka

l

l Piosenka, której

nigdy nie usunę
ze swojego
odtwarzacza –
Dżem „Wehikuł
czasu”

l

l

l Najbardziej wciągający serial - „Prison break”

l

l Książka, którą ostatnio przeczytałem - „Wołanie

w górach” Michała Jagiełło

l

l Śpiew czy taniec? Śpiew
l

l Kino czy teatr? Kino

l

l Morze czy góry? Góry

l

l Miłość czy pieniądze? Miłość

l
l

l Na bezludną wyspę zabrałbym....wędki oraz

l

sprzęt wędkarski, zapas kawy i oczywiście żonę
i córkę
l Największa wartość w życiu...rodzina

l

Chciałem zapewnić „lepszy
- bezpieczniejszy świat”
Najbardziej zadziwiające/
wstrząsające przeżycie
w pracy – Nie potrafię
przytoczyć jednego, ale
zawsze szokują mnie
zamieszania związane
z dziećmi
Najlepszy film, jaki
widziałem – Było wiele takich. Należy do nich między
innymi „Przed wschodem słońca”
Piosenka, której nigdy nie usunę ze swojego
odtwarzacza - „Until” Cassandra Wilson
Najbardziej wciągający serial - „Gra o tron”,
„Archiwum X”
Książka, którą ostatnio przeczytałem - „Bóg urojony”
Richard Dawkins
Śpiew czy taniec? Taniec
Kino czy teatr? Teatr oraz kino
Morze czy góry? Morze
Miłość czy pieniądze? Daj Boże i jedno, i drugie
Na bezludną wyspę zabrałbym....moich najbliższych
Gdybym nie był policjantem.....chętnie bym pracował
przy sprzęcie audiofilskim albo realizacji muzyki
w studiu nagraniowym
Największa wartość w życiu...dzieci

asp. szt. Bartosz Parkitny,
tel. 508036569 – w policji

pracuje od 1999 roku; rejon:
ul. Wręczycka i św. Rocha
oraz ulice przyległe

l Najbardziej wciągający

serial - „Twin Peaks”

l Książka, którą ostatnio

przeczytałem - „Miasteczko
Salem” Stephena Kinga

l Bez tej potrawy nie

wyobrażam sobie świata rosół

l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Na bezludną wyspę

zabrałbym....kawę
brazylijską

l Gdybym nie był

policjantem.....życie by
pokazało...

l Największa wartość w

życiu...rodzina

asp. szt. Joanna Czerwińska-Słabik,
tel. 508036562 - w policji pracuje od 2004

roku; rejon: ul. Kiedrzyńska, ul. Zapolskiej,
ul. Romera, ul. Inwalidów Wojennych, ul.
Brzeźnicka, ul. Rolnicza oraz ulice przyległe
l Dlaczego ten
zawód? Powołanie
l Najbardziej
zadziwiające/
wstrząsające
przeżycie w pracy
– Nasza praca
jest interesująca
i przeżyć jest
bardzo dużo – od
śmiesznych do
wstrząsających. Z
uwagi na ich charakter nie mogę przybliżać
szczegółów.
l Najlepszy film, jaki widziałam - „Dead men
down”
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze swojego
odtwarzacza - Zaz „Eblouie par la nuit”
l Najbardziej wciągający serial – „Dziewczyny
ze Lwowa”
l Książka, którą ostatnio przeczytałam „Piędziesiąt twarzy Greya”
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata –
placki ziemniaczane
l Śpiew czy taniec? Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze
l Miłość czy pieniądze? Miłość
l Na bezludną wyspę zabrałabym....swojego
męża i dzieci
l Największa wartość w życiu...rodzina

asp. szt. Robert
Kaleta,
tel. 508036564 -

w policji pracuje od
1996 roku; rejon: ul.
Kwiatkowskiego, ul.
Okólna, ul. Wodzickiego,
ul. Szajnowicza-Iwanowa
oraz ulice przyległe

asp. szt. Wojciech
Sobczak,
tel. 508036524;

w policji pracuje od 2006
roku; ulice: Armii Krajowej nr
66-84, Dekabrystów nr 4145, Kiedrzyńska nr 95 i 97,
Kurpińskiego, Oskara Lange,
Michałowicza

l Dlaczego ten

l

Najbardziej zadziwiające/
wstrząsające
przeżycie w pracy –
zabezpieczenie imprez/
meczów w Warszawie

l

Śpiew czy taniec? Lubię
zarówno śpiewać, jak
i tańczyć

l

Morze czy góry? Morze

l

Miłość czy pieniądze?
Miłość

l

Największa wartość
w życiu...rodzina
i zdrowie

zawód?
Zawód policjanta nie
pozwala mi
osiągnąć
monotonności zawodowej z uwagi
na różnorodność wykonywanych
zadań i ich nieprzewidywalność.
l Najlepszy film, jaki widziałam – Nie
mam ulubionego, jest ich zbyt
wiele.
l Piosenka, której nigdy nie usunę ze
swojego odtwarzacza.
Jest ich dużo
l Najbardziej wciągający serial. Nie
oglądam
l Książka, którą ostatnio przeczytałam. Nie pamiętam
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze
l Największa wartość w życiu:
Rodzina
l Gdybym nie był policjantem.....
Pracował bym w zawodzie
wyuczonym, który wykonywał
przed wstąpieniem do policji.

asp. szt. Paweł Musiał,
kom. 604422708 – w policji

pracuje od 1996 roku; rejon:
al. Jana Pawła II, Worcella,
Kiedrzyńska oraz ulice przyległe
l Książka,
którą
ostatnio
przeczytałem
- „Alchemik”
Paulo
Coelho
l Bez tej potrawy nie wyobrażam sobie świata – włoskie
makarony
l Śpiew czy taniec? Pierwszego
nie umiem, od drugiego
uciekam (śmiech)
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze?
Pieniądze
l Na bezludną wyspę
zabrałbym....kufer książek i
kobiecą kawę – rozpuszczalną
(śmiech)
l Gdybym nie był
policjantem.....może
pracowałbym w Życiu
Częstochowy
l Największa wartość w życiu...
uśmiech osoby, której
mogłem pomóc

mł. asp. Michał
Nowakowski,
tel. 508036566;

w policji pracuje od 2006
roku; rejon: osiedle Parkitka
– ulice Bialska nieparzyste nr
1-61, Krzysztofa, Kujawska,
Łódzka nieparzyste nr 1-33,
Mościckiego, Okulickiego
nieparzyste, ul. Sikorskiego nr
od 45-60, Rocha parzyste nr
2-68, Rynek Wieluński nr 25-44

l Najlepszy film, jaki widzia-

łem - „Gorączka”
l Piosenka, której nigdy nie
usunę ze swojego odtwarzacza – Metallica „The
unforgiven”
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Góry
l Miłość czy pieniądze? Miłość
l Na bezludną wyspę zabrałbym....zestaw do przetrwania
l Największa wartość
w życiu...rodzina

asp. sztab. Krzysztof
Badora,
tel. 508036561;
w policji pracuje od
1992 roku; rejon: ulice:
Armi Krajowej nr 36-58,
Gwiezdna, Dekabrystów,
Księżycowa, Kosmiczna,
Prądzyńskiego

l Śpiew czy taniec?

Taniec
l Kino czy teatr? Kino
l Morze czy góry? Morze

