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REWIR II DZIELNICOWYCH:
OS. GÓRY, CIECHOMICE, PRADOLINA WISŁY, RADZIWIE, WYSZOGRODZKA, STARE MIASTO,
KOLEGIALNA, MIĘDZYTORZE, DWORCOWA

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

Kierownik II rewiru dzielnicowych
asp. szt. Jarosław Grobelski
tel. 47 70 513 26 ; kom. 696 497 119

REJON NR 11

w zastępstwie
sierż. szt. KRZYSZTOF KRUK
tel. 47 70 511 60; 696 497 138
e-mail: dzielnicowy.plock14@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 (12 -14 i 13 - 45), Jachowicza 49, Karczmarskiego, Królewiecka (2 - 18a i 1 - 9), Kwiatka (2 - 44), Nowy Rynek,
Sienkiewicza (26 - 52 i 35 - 65), Tumska (4a - 22 i 5 - 15).
Plan priorytetowy sierż. szt. Krzysztofa Kruk
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia porządku) w rejonie kamienicy przy ul. Nowy Rynek 14.
W związku z powyższym dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Kruk zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 12

asp. SŁAWOMIR RULAK
tel. 47 70 511 80; kom. 696 497 117
e-mail: dzielnicowy.plock10@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:
Gradowskiego (9 - 19 i 18 - 32), Dojazd, Jachowicza (1 - 37), Kilińskiego (17 - 41 i 8a - 12), Królewiecka (11 - 27 i
18b - 28), Kupiecka, 1-goMaja (4 - 10 i 7 - 11), 3-go Maja, Misjonarska (5 do 9 i 22), Padlewskiego, Piękna.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Sławomira Rulaka
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
(spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i zakłócanie porządku) w rejonie skweru przy ul. Jachowicza 11 w Płocku
W związku z powyższym dzielnicowy asp. Sławomir Rulak zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 13

asp. MARIUSZ DOBRZENIECKI
tel. 47 70 511 78 ; kom 696 497 118
e-mail: dzielnicowy.plock11@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:
Błonie, Gradowskiego (2 -16 i 1 - 7), Jakubowskiego, Kilińskiego (1 -5, 4, 6a), Kolegialna, Krótka, 1-go Maja (1 - 3/5 i
2), Misjonarska (1a - 3 i 2 do 8), Pl. Obr. Warszawy, Sienkiewicza (3 - 33 i 2 - 24), Stommy
Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Mariusza Dobrzenieckiego
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia porządku i gromadzenie się młodzieży zagrożonej
demoralizacją) w rejonie zbiegu ulic. Gradowskiego Kolegialna i Krótka.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. Mariusz Dobrzeniecki zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 14

asp. JAROSŁAW OSTROWSKI
tel. 47 70 511 79; kom. 696 497 107
e-mail: dzielnicowy.plock12@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 (1 do 11 i 2 do 10), Grodzka, Jerozolimska, Kościuszki, Kozia, Kwiatka (1 do 49), Małachowskiego, Mostowa,
Piekarska, Pl.Dąbrowskiego, Pl.Narutowicza, Rybaki (do Zalewu Sobótka), Staromiejska, Stary Rynek, Synagogalna,
Teatralna, Tumska (1 do 3 i 2 do 4), Warszawska, Zacisze.
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Jarosława Ostrowskiego
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócania porządku publicznego ) w rejonie skrzyżowania ul. Stary
Rynek, Synagogalna, Bielska.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. Jarosław Ostrowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 15

asp. szt. KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
tel. 47 70 511 61; 696 497 090
e-mail: dzielnicowy.plock13@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:
Drzewna, Gajowa, Gromadzka, Jaworowa, Kapitańska, Kolejowa (od 2 do 48), Kotwiczna, Kutnowska (nr parzyste),
Leśna, Marynarska, Myśliwska, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Podleśna, Popłacińska, Portowa, Przytulna, Sołdka,
Stoczniowa, Strażacka, Sucha, Sukcesorska, Szkutnicza, Tartaczna, Teligi, Ukośna, Wesółka, Wrzosowa, Wysoka,
Zagroda, Zdrojowa, Zielona
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt. Krzysztofa Lewandowskiego
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie porządku publicznego) w rejonie bloków przy ul.
Popłacińskiej 42,42A i 42B
W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Lewandowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 16

sierż. szt. KRZYSZTOF KRUK
tel. 47 70 511 60; 696 497 138
e-mail: dzielnicowy.plock14@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:
Browarna, Chmielowa, Cicha, Ciechomicka, Dobrzykowska, Edukacyjna, Faustyny, Gąbińska, Górka, Góry, Grabińska,
Herbaciana, Janówek, Jeziorna, Jordanowska, Kolejowa(od 1 do 47), Krakówka, Kręta, Kutnowska(nr nieparzyste),
Lawendowa, Letniskowa, Łącka, Miętowa, Na Stoku, Nadwiślańska, Nauczycielska, Nizinna, Nowociechomicka,
Nowoosiedlowa, Ogrodowa, Okopowa, Pedagogiczna, Piwna, Przeprawa, Przesmyk, Przyszkolna, Rekreacyjna,
Rumiankowa, Sannicka, Semestralna, Siewna, Spokojna, Tęczowa, Tokarska, Tymiankowa, Wakacyjna, Wąska,
Wczasowa, Włościany, Wygon, Ziołowa.
Plan priorytetowy dzielnicowego sierż. szt. Krzysztofa Kruka
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
(zakłócenia porządku publicznego, spożywanie alkoholu i zanieczyszczenia miejsc dostępnych dla publiczności) w rejonie
sklepu przy ul. Kościelnej 13 w Płocku.
W związku z powyższym dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Kruk zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.

REJON NR 17

st. asp. JACEK KORYTKOWSKI
tel 47 70 511 61; kom. 696 497123
e-mail: dzielnicowy.plock8@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 ( 54 - 70 ), Chopina ( 57 - 67 i 46 - 66), Dworcowa, Graniczna ( 1 - 11 i 2 - 20a), Jachowicza ( 2 - 6 ),
Jędrzejewo, Mickiewicza ( 25 - 33 i 30 - 40), Obrońców Płocka 1920 r. ( nr parzyste), Targowa, Wiścickiego, Reja,
Lasockiego ( 13 - 21 i 12 - 22).
Plan priorytetowy dzielnicowego
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie porządku, gromadzenie się młodzieży zagrożonej
demoralizacją ) w rejonie placu zabaw między blokami przy ul. Reja 24-26.
W związku z powyższym dzielnicowy st. asp. Jacek Korytkowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 18

mł. asp. WALDEMAR KOMINEK
tel. 47 70 516 52 ; 696 497 122
e-mail: dzielnicowy.plock18@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:
Banacha, Chopina (od Otolińskiej do Lachmana), Gierzyńskiego, Heweliusza, Kolberga, Kopernika, Kołłątaja, Lachmana,
Krzywickiego, Otolińska (2 do 10 i 11do19), Rożego Staszica, Piaska, Piłsudskiego (nr 31), Stodółkiewicza.
Plan priorytetowy dzielnicowego mł.asp. Waldemara Kominka
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
(nieprawidłowe parkowanie) w rejonie przejścia dla pieszych w rejonie obiektów handlowych przy ul. Gierzyńskiego w
Płocku.
W związku z powyższym dzielnicowy mł. asp. Waldemar Kominek zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 19

asp. PIOTR KRAWCZEWSKI
tel. 47 70 511 67 ; 696 497 114
e-mail: dzielnicowy.plock19@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:
Dobrowolskiego, Gintera, Graniczna (11 do 53 i 22 do 46), Otolińska (21 do 31A i 12 do końca), Piłsudskiego (33 do
41 i 28 do 52), Wyszogrodzka(65 do 91B), Pasternakiewicza, Wilgii
Plan priorytetowy dzielnicowego asp. Piotra Krawczewskiego
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
(spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i zakłócanie porządku) w rejonie bloku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. Piotr Krawczewski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 20

mł. asp. WOJCIECH MŁOTKOWSKI
tel. 47 70 511 62 ; 696 497 120
e-mail: dzielnicowy.plock20@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:
Błotna, Gronowa, Gęsia, Jesienna, Kacza, Lenartowicza(10 do 28 i 7 do 25), Letnia, Łąkowa, Maneżowa, Niecała, Oaza,
Otolińska (3 do 7A), Owocowa, Piłsudskiego (2 do 8), Podchorążych, Powstańców Styczniowych, Pszenna, Saperska,
Sienna, Spółdzielcza, Strzelecka, Torowa, Ułańska, Wronia, Wspólna, Wyszogrodzka(1 do 63), Zdziarskiego, Zakątek,
Żabia, Żytnia, 4 Pułku Strzelców Konnych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, ul. Kilińskiego 8 a - 12 , Otapa, Śmigielskiego
Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Wojciecha Młotkowskiego
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
(spożywanie alkoholu ) w rejonie sklepu przy ul. Jesiennej 13 w Płocku.
W związku z powyższym dzielnicowy mł. asp. Wojciech Młotkowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON NR 21

asp. Beata Różańska
tel. 47 70 511 74 ; 696 497 110
e-mail: dzielnicowy.plock@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:
Agrestowa, Akacjowa, Batorego, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Działkowa, Dziedziniec,
Fabryczna, Filtrowa, Górna, Grabówka (2 do 16 i 1 do 19), Głowackiego, Graniczna (od nr 48 i od nr 57 do końca),
Imielnicka, Jodłowa, Kalinowa, Kawieckiego, Klonowa, Lenartowicza (1-5 i 2-8), Malinowa, Modrzewiowa, Miła,
Norbertańska, Obejście, Ośnicka, Partyzantów, Poprzeczna, Paśniki, Plac Zielony, Południowa, Różana, Rzeczna, Sadowa,
Słoneczna, Słowicza, Studzienna, Świerkowa, Urocza, Wesoła, Wiślana, Wiatraki, Widok,Wodna,Wyszogrodzka(2 do 108),
Zalesie, Zaułek, Źródlana.
Plan priorytetowy dzielnicowej asp. Beaty Różańskiej
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
(spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym) w rejonie ul. Fabryczna / Plac Zielony.
W związku z powyższym dzielnicowy mł. asp. Waldemar Kominek zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawu
łamania prawa.
W przypadku kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie
należy powiadomić policję, skontaktować się z dzielnicowym.

