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ZAGŁOSUJ, WYBIERZ I ...

Trwa KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZEGO DZIELNICOWEGO. Dziś na
naszej stronie internetowej prezentujemy dzielnicowych gminy Śrem: mł. asp.
Sławomira Siejka i mł. asp. Zbigniewa Juskowiaka.
Jeżeli dzielnicowy pomógł Tobie albo Twoim najbliższym lub w jakikolwiek inny
sposób wpłynął na Twoją pozytywną opinię o nim, to możesz na niego oddać
swój głos. Konkursu rozpoczął się 7 stycznia br. i przeprowadzamy go za
pośrednictwem lokalnego tygodnika „Tydzień Ziemi Śremskiej”, gdzie ukazują się
wizerunki i dane dot. poszczególnych dzielnicowych. W sumie w każdym numerze
tygodnika zamieszczona zostaje prezentacja fotograficzna wszystkich dzielnicowych i
dane opisujące jednego funkcjonariusza.
Do tej pory w "Tygodniu Ziemi Śremskiej", w szerszym zakresie, zaprezentowaliśmy
wszystkich śremskich dzielnicowych tj. mł. asp. Grzegorza Brussa, asp. szt. Adama
Kaźmierczaka, mł. asp. Bartosza Limańskiego, mł. asp. Krzysztofa Tabatta, sierż.
Krzysztofa Kujawę, mł. asp. Sławomira Siejka i mł. asp. Zbigniewa Juskowiaka oraz
dzielnicowych z Rewiru w Dolsku: st. asp. Dariusza Dębskiego i mł. asp. Waldemara
Kwiecińskiego. Natomiast na naszej stronie internetowej prezentowaliśmy już: mł. asp.
Grzegorza Brussa, asp. szt. Adama Kaźmierczaka, mł. asp. Bartosza Limańskiego, mł.
asp. Krzysztofa Tabatta, sierż. Krzysztofa Kujawę. Dziś przedstawiamy dzielnicowych
gminy Śrem: mł. asp. Sławomira Sieja i mł. asp. Zbigniewa Juskowiaka.
Obok prezentacji policjantów w każdym numerze tygodnika jest kupon konkursowy do
wycięcia zawierający następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
głosującego czytelnika, imię i nazwisko dzielnicowego, na którego głosuje czytelnik oraz
loga bądź herby partnerów współrealizujących przedsięwzięcie. Zainteresowani czytelnicy
mogą wypełnione kupony wrzucać do skrzynek znajdujących się w miejscach sprzedaży
gazety. Planujemy, że uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem
nagród czytelnikom i dzielnicowym odbędzie się w Klubie Relax Spółdzielni
Mieszkaniowej w Śremie.
mł. asp. Sławomir Siejek – służbę w Policji pełni od 1991r., a dzielnicowym jest
od 2005r.
Jego rejon służbowy to wioski gminy Śrem: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra,

Grodzewo, Kaleje, Krzyżanowo, Kawcze, Luciny, Mateuszewo, Mechlin, Niesłabin,
Orkowo, Pucołowo, Psarskie, Szymanowo, Tesiny, Zbrudzewo, Marianowo.
Nr telefonu kontaktowego: 0-61 28 15 244.
Zainteresowania: muzyka, motoryzacja, film.

mł. asp. Zbigniew Juskowiak – służbę w Policji pełni od 1996r., a dzielnicowym
jest od 1997r.
Jego rejon służbowy to wioski gminy Śrem: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo,
Bystrzek, Dalewo, Dobczyn, Grzymysław, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Łęg, Nochowo,
Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Pysząca, Sosnowiec, Wirginowo, Wyrzeka,
Jeleńczewo.
Nr telefonu kontaktowego: 0-61 28 15 244.
Zainteresowania: muzyka, motoryzacja, film.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

