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TWÓJ DZIELNICOWY (KP SKÓRZEC)
Data publikacji 29.09.2017

Przydział terytorialny gmin dla poszczególnych dzielnicowych:
Gmina Wiśniew
Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik

Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik tel. 696 497 225
Email: dzielnicowy.wisniew@ra.policja.gov.pl
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:Wiśńiew, Borki Kosiorki ,Borki Paduchy, Borki Sołdy,
Ciosny,Daćbogi,Gostchorz,Helenów, Kaczory, Lipniak, Łupiny, Mościbrody, Mroczki, Myrcha, Pluty,Radomyśl, Stare Okniny,
Okniny Podzdrój, Nowe Okniny, Stok Wiśniewski,Śmiary, Tworki,Wiśniew Kolonia, Wólka Wiśniewska,Wólka Wołyniecka
Zabłocie.
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby 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 112 lub 47 707 23 60
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asp. szt. Tomasza Cześnika

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2022r do 31.12.2022r jest wyeliminowanie przypadków

spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz innych wykroczeń uciążliwych społecznie w rejonie sklepu
spożywczego Daćbogi 24.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik zwraca się z apelem do osób zamieszkujących
w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy
łamania prawa

Gmina Wodynie
Dzielnicowy sierż.szt. Tomasz Kiełczykowski

Dzielnicowy sierż.szt. Tomasz Kiełczykowski tel. 696 497 229
Email: dzielnicowy.wodynie@ra.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby 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 112 lub 47 707 23 60
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
Wodynie,Borki,Brodki,Budy,Czajków,Helenów,Jedlina,Kaczory,Kamieniec,Kochany,Kołodziąż, Łomnica,Młynki. Oleśnica, Ruda
Szostkowska,Ruda Wolińska,Rudnik Duży,Rudnik Mały, Seroczyn,Soćki, Szostek,Toki,Wola Serocka,Wola Wodyńska,

Żebraczka.
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sierż.szt. Tomasza Kiełczykowskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od od 01.07.2022r. do 31.12.2022r; jest wyeliminowanie przypadków
spożywania alkoholu, zakócania porządku publicznego w msc. Żebraczka gm.Wodynie oraz zapobieganie przypadkom
utonięć osób w tzw. dzikim kąpielisku Moczydła w rejonie msc. Soćki gm.Wodynie.
W związku z powyższym dzielnicowy sierż.szt. Tomasz Kiełczykowski
zwraca się z apelem do osób
zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego
rodzaju przejawy łamania prawa

Gmina Domanice
Dzielnicowy st.asp. Marcin Krasuski

Dzielnicowy st.asp. Marcin Krasuski tel. 502081962
Email: dzielnicowy.domanice@ra.policja.gov.pl
Dzielnicowy obsługuje gm. Domanice
Domanice,Domanice Kolonia, Przywory Duże, Przywory Małe, Pieńki,Smiary Kolonia,Zażelazna, Olszyc Szlachecki, Olszyc
Folwark,Olszyc Wołościański oraz południową stronę gm. Skórzec tj: Gołąbek , Drupia, Wólka Kobyla ,Grala
Dąbrowizna,Żebrak, Trzciniec
UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby 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 112lub 47 707 23 60
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KP Skórzec st.asp.Marcina Krasuskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. jest wyeliminowanie przypadków
spożywania alkoholu, zakócania porządku publicznego na terenie placu zabaw przy OSP w msc. Przywory Duże.

W związku z powyższym dzielnicowy st.asp. Marcin Krasuski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w
bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy
łamania prawa

Gmina Skórzec
Dzienicowy asp.szt. Krzysztof Paciorek

Dzienicowy asp.szt. Krzysztof Paciorek tel. 696497221
Email: dzielnicowy.skorzec@ra.policja.gov.pl
ywo c i n l
obsługuje

miejscowości gm. Skórzec tj:

Skórzec,
Skarżyn,

Dąbrówka Ług,
Dąbrówka Niwka,
Dąbrówka Stany, Żelków, Dąbrówka Wyłazy, Kłódzie,
Dobrzanów,
Stara Dąbrówka,
Nowaki,
Teodorów,
Boroszków,
Czerniejew,

Ozorów,

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służby 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 47 707 23 60
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KP Skórzec asp.szt. Krzysztof Paciorek

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. jest wyeliminowanie przypadków
spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz innych wykroczeń uciążliwych społecznie w miejscowości
Czerniejew gm. Skórzec.

W związku z powyższym dzielnicowy asp.szt. Krzysztof Paciorek zwraca się z apelem do osób
zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego
rodzaju przejawy łamania praw

Punkty przyjęć interesantów:

a

- Gm. Domanice każda środa miesiąca w godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy asp. Marcin Krasuski tel.
502081962 w Urzędzie Gminy Domanice ( sala konferencyjna)
- Gm. Wodynie każdy wtorek miesiąca w godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy st.sierż Tomasz
Kiełczykowski telefon 696497229 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach ul. Siedlecka 43
(pomieszczenia byłego posterunku )
- Gm. Wiśniew każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00- dzielnicowy asp. szt. Tomasz Cześnik
telefon 696 497 225 w budynku Urzędu Gminy w Wiśniewie ul. Siedlecka 13
- Gm. Skórzec każdy czwartek w godzinach 09.00-11.00 asp.szt. Krzysztof Paciorek telefon 696 497
221 siedziba Komisariatu Policji w Skórcu

