2 września 2009

Najpopularniejszy dzielnicowy
Najpopularniejszy dzielnicowy
Dzisiaj ruszył konkurs na Najpopularniejszego Dzielnicowego Powiatu Łukowskiego.
Organizatorem Konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie
Głównym celem organizowanego konkursu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród
lokalnej społeczności. Konkurs pozwoli mieszkańcom na lepsze poznanie swojego dzielnicowego,
jako policjanta pierwszego kontaktu. Wynik Konkursu pokaże, który z funkcjonariuszy jest
„popularny” i najbardziej aktywny w podejmowanych działaniach w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w rejonie służbowym.
W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu łukowskiego poprzez zagłosowanie na
wybranego przez siebie dzielnicowego. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na
terenie powiatu łukowskiego prezentowane będą na stronach internetowych poszczególnych miast i
gmin oraz na stronie Organizatora: www.lubelska.policja.gov.pl (zakładki: Komendy → KPP w
Łukowie → Wydział Prewencji)., a także na łamach lokalnej prasy i w Master TV.
Głos można oddać na specjalnie przygotowanych kuponach konkursowych dostępnych poniżej.
Wypełniony kupon z oddanym głosem można wrzucić do specjalnie przygotowanych skrzynek, które
znajdują się w:
Starostwie Powiatowym w Łukowie – punkt informacyjny,
Urzędzie Miasta w Stoczku Łukowskim,
Urzędach Gmin: w Łukowie, Stoczku Łukowskim, Adamowie, Krzywdzie, Wojcieszkowie,
Serokomli, Staninie, Woli Mysłowskiej, Trzebieszowie
lub wysłać na adres e-mail Organizatora: prew-kpp@o2.pl
Głosy nie podpisane nie będą brane pod uwagę. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos, wybierając
dogodną dla siebie formę głosowania.
Konkurs potrwa do 31 grudnia br., a tytuły „Najpopularniejszy Dzielnicowy Miejski” oraz
„Najpopularniejszy Dzielnicowy Pozamiejski” przypadną policjantom, którzy uzyskają
największą liczbę głosów w swojej kategorii.
Dla laureatów Konkursu, a także sześciu osób głosujących Organizator przewidział nagrody
rzeczowe. Nagrody dla sześciu osób głosujących zostaną wylosowane przez Najpopularniejszych
Dzielnicowych, w trakcie uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu.
Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łukowie podkom. Janusz
Niedziółka tel. 025 797 62 65.
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Informacja pochodzi ze strony www.lukow.pl
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