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REWIR I DZIELNICOWYCH
os. Skarpa, Miodowa, Winiary, Tysiąclecia, Łukasiewicza, Rembielińkiego, Kochanowskiego

DZIELNICOWI PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W KOMENDZIE
MIEJSKIEJ POLICJI W PŁOCKU, AL. KILIŃSKIEGO 8

Kierownik I rewiru dzielnicowych
asp. szt. Dariusz Kamiński
tel. 47 70 512 41 ; kom. 696 497 104

REJON NR 1

sierż. Michał Jabłoński
tel. 47 70 513 79, kom. 696 497 094
e-mail: dzielnicowy.plock1@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Biegańskiego, Chałubińskiego, Dobrzyńska (1– 47), Dybowskiego, Garleja, HDK, Jabłczyńskiej, Jasna, Judyma,
Kamińskiej S., Kwiatowa, Macieszy, Mała, Medyczna, Na Skarpie, Parowa (od Wisły do ul. Dobrzyńskiej), PCK, Polna,
Sosnowa, Szpitalna, Śniadeckiego, Traktowa, Zamenhofa L., Dobra.
Plan priorytetowy dzielnicowego sierż. Michała Jabłońskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa poprzez ograniczenie występowania wykroczeń związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz
spożywania alkoholu w rejonie ul. Dobrzyńskiej 17a.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 2

sierż. szt. JAKUB TOMASZEWSKI
tel. 47 70 511 53, kom. 696 497 113
e-mail: dzielnicowy.plock2@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Asnyka, Dąbrowskiej, Dobrzyńska (14–66), Gałczyńskiego (1–5 i 2 do 12), Konopnickiej, Kredytowa (14 do 28; 19 do 47),
Łukasiewicza (od nr 19), Maszewska, Mehoﬀera, Miodowa (21 do 51), Mościckiego (1 do 27), Nałkowskiej, Norwida,
Parowa (od ul. Dobrzyńskiej do ul. Łukasiewicza), Słowackiego, Środkowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zalewskiego,
Zglenickiego (od ul. Łukasiewicza), ul. Długa od ronda do ul. Zglenickiego.
Plan priorytetowy dzielnicowego sierż.szt. JAKUBA TOMASZEWSKIEGO
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców i wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek
publiczny ( grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją, spożywanie alkoholu, zakłócenie porządku publicznego)
w rejonie bloku ul. Słowackiego 12 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 3

asp. MICHAŁ DYDAK
tel. 47 70 511 52, kom. 696 497 108
e-mail: dzielnicowy.plock3@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Bartnicza, Kazimierza Wielkiego (26 do nr 38D), Kobylińskiego (25 do końca i od 28 do 38), Kredytowa (1 do 12),
Miodowa (5 i 13), Mościckiego (2 do 6), Nowowiejskiego (4 – 8), Skłodowskiej, Słodowa, Topolowa.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Michała Dydaka
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców i wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek
publiczny ( akty wandalizmu) przy ul. Słodowej w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 4

asp. SEBASTIAN KOZIŃSKI
tel. 47 70 511 51, kom. 696 497 089
e-mail: dzielnicowy.plock4@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Gałczyńskiego (14 do nr 24 i nr 11), Jaśminowa, Łukasiewicza (7 do nr 17), Miodowa (2 do nr 20), Pszczela, Zawidzkiego
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Sebastiana Kozińskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny
w rejonie sklepu przy ul. Miodowej 4 a także skweru miedzy sklepem a Przychodnią Medyczną przy ul. Miodowa 2 w
Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 5

st. asp. ANDRZEJ MATCZAK
tel. 47 70 511 64, kom. 696 497 106
e-mail: dzielnicowy.plock5@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Aleja Spacerowa, Dąbrówki, Hermana, Kobylińskiego (2 do 14), Piasta Kołodzieja, Krzywoustego, Łukasiewicza
(12 do nr20), Mieszka I, Tysiąclecia (1do 13), Bielska (51 do 51/3)
Plan priorytetowy dzielnicowego st. asp. Andrzeja Matczaka
Zakładanym celem do osiągnięcia od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańcom oraz wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek
publiczny ( dewastacja mienia, zakłócenie spokoju i porządku publicznego) w rejonie ul. Hermana 2 - ul. Krzywoustego
w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 6

asp. Jarosław Gapiński
tel. 47 70 511 69, kom. 696 497 125
e-mail: dzielnicowy.plock6@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Al. Roguckiego, Batalionów Chłopskich, Kr. Jadwigi, Morykoniego, Zgliczyńskiego, Tysiąclecia (14-16), 7-go czerwca, Długa
(od Łukasiewicza do PGB), Narodowych Sił Zbrojnych 17, Łukasiewicza (22 do bramy II), Siennickiego, Pl. Celebry
(od ul. Łukasiewicza)
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Jarosława Gapińskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańcom oraz wyeliminowanie negatywnych zjawisk (ograniczenie zjawiska grupowania się
młodzieży zagrożonej demoralizacją i popełnianych wykroczeń ) w rejonie bloku przy ul. Zgliczyńskiego 1 i
Zgliczyńskiego 1/1 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 7

asp. sztab WALDEMAR ŚWIERCZEWSKI
tel. 47 70 511 70, kom. 696 497 121
e-mail: dzielnicowy.plock7@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Narodowych Sił Zbrojnych od ul. Siennickiego do ul. Bielskiej, Kostrogaj, Przemysłowa (1 do7), Rutskich, Wiadukt,
Gawareckiego, Kossobudzkiego, Płoskiego, Rembielińskiego, Tysiąclecia (2 do 10), Bielska (od Tysiąclecia do Narodowych
Sił Zbrojnych– numery nieparzyste), Sierpecka.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Waldemara Świerczewskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych (zakłócenia porządku
publicznego, spożywanie alkoholu) w rejonie placu zabaw przy ul. Kossobudzkiego 3 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 8

asp. szt. MAREK IMIELSKI
tel. 47 70 513 49 ; kom. 696 497 134
e-mail: dzielnicowy.plock17@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Kwiatka (51 do 59 i 48), K.Wielkiego (2 do 20 i od nr 1do końca), Kobylińskiego (nr nieparzyste do 23),
Nowowiejskiego (1 do 11), Okrzei, Ostatnia, Sienkiewicza (54 do 64), Rybaki (na długości Zalewu Sobótka), Zduńska.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp.szt. Marka Imielskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. jest zapewnienie właściwego poziomu
bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny
( zakłócenie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie) na ul. K. Wielkiego 4 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 9

asp. PAWEŁ KACZMARCZYK
tel. 47 70 513 50 ; kom. 696 497 093
e-mail: dzielnicowy.plock15@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Bielska (22 do 30a), Jachowicza (8 do 44), Kochanowskiego (2 do 6 i 1 do 7), Lasockiego (1 do 13 i 2 do12), 11-go
Listopada, Mickiewicza (2 do 28), Ob.Płocka 1920r. (1 do 25), Obr. Westerplatte (1 do 9 i 2 do 10/2), Salezjańska,
Sportowa.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Pawła Kaczmarczyka
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku jest zapewnienie właściwego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i
porządek publiczny (zakłócenia porządku publicznego, spożywanie alkoholu) w rejonie ul. Jachowicza 40-42 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 10

asp. RAFAŁ KARCZ
tel. 47 70 513 52 ; kom. 696 497 129
e-mail: dzielnicowy.plock16@ra.policja.gov.pl
UWAGA!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01
Ulice:
Bielska (32 do 50),Chopina (2 do 44 i 1 do 55), Kochanowskiego (10 do 52/1 i 11 do 35), Lotników, Łączna,
Mickiewicza (1 do 23), Przeskok, Północna, 21-go Stycznia, Wschodnia, Traugutta, Żwirki i Wigury, Obrońców Płocka (29
do 37A), Obrońców Westerplatte (numery parzyste od 12 do końca).
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Rafała Karcza
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2020 roku do 31.12.2020 roku jest zapewnienie właściwego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i
porządek publiczny ( grupowanie się młodzieży , spożywanie alkoholu oraz zakłócenia porządku publicznego) w rejonie
bloków na ul. Bielskiej 38-40 oraz ul. Kochanowskiego 31-33 w Płocku.
W związku z powyższym właściwy rejonowo dzielnicowy zwraca się z apelem o reagowanie na wszelkiego rodzaju
przejawy łamania prawa w w/w rejonie.
W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny reagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

