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Nasz dzielnicowy
19.06.2013.

CHOSZCZNO Żeby za bardzo nie komplikować to powiedzmy tylko tyle, że wystarczy wysłać SMS o treści
gs.dr.81 na numer 714666. Zapłacimy za to 1,23 zł z VAT i będziemy mieli satysfakcję, że popraliśmy
najlepszego dzielnicowego w mieście. W ten konkretny sposób zapraszamy mieszkańców naszej gminy do
wzięcia udziału w plebiscycie na &bdquo;Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku&rdquo;, który
organizuje Głos Szczeciński. W tej chwili na trzecim miejscu znajduje się choszcznianin sierż. RADOSŁAW
CIBOROWSKI (na zdjęciu).

Być może nie zwrócilibyśmy na ten plebiscyt większej uwagi, ale fakt, że
dziś w stawce 245 dzielnicowych drugie miejsce zajmuje choszcznianin sierż. RADOSŁAW CIBOROWSKI
oznacza, że ma szacunek w środowisku i
powinniśmy go wesprzeć. Postanowiliśmy sprawdzić czy ta postać w ogóle
jest znana w naszym mieście. W komendzie bez żadnych ogródek mówią, że
to ich exportowy dzielnicowy. To może nieco dziwne, ale jego dzielnica
też nie mówi o nim źle. - Przyjdzie pogada, czasami o coś zapyta, w
sumie szkoda tylko, że tak rzadko &ndash; mówi nam pani Katarzyna z ul. 22
Lipca. To właśnie jej ulica oraz Rynek, Mur Południowy, Stargardzka i
Wojska Polskiego stanowią podwaliny jego rewiru.

A kim jest R. Ciborowski? Z wykształcenia inżynierem transportu,
absolwentem Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie. W
policji pracuje sześć lat, i jak twierdzi, wstąpił w jej szeregi by
pomagać innym. - Cel ten realizuje między innymi poprzez opiekę nad
ofiarami przemocy w rodzinie. Jest mocno zaangażowany w działania
profilaktyczne prowadzone przez KPP w Choszcznie zwłaszcza w te
adresowane do dzieci &ndash; mówi policyjny rzecznik, podkom. JAKUB ZARĘBA.
Maluchom utkwił w pamięci jako łobuz, który w przedstawieniu o
przygodach Stopka, próbuje okraść smerfy.
Tadeusz Krawiec

Jeśli chcesz poprzeć kandydaturę sierż. Radosława Ciborowskiego wyślij SMS-a pod numer 71466 o treści
GS.DR.81
Głosowanie trwa do północy 23 czerwca. Aktualny ranking znjadziesz tutaj .
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