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Dzielnicowi to ludzie otwarci, kompetentni, dostępni, wzbudzający zaufanie, znający swoje
kompetencje jako policjanci, ale umiejący również wskazać podmioty odpowiedzialne za
poszczególne obszary życia społecznego, do których należy również szeroko pojmowane
bezpieczeństwo.
Starszy aspirant Krzysztof Krystyjanik rozpoczął swoją służbę w roku 2000. Chwilę później odbył kurs podstawowy w
Ośrodku Szkolenia Policji w Toruniu. Przez 12 lat pełnił służbę jako patrolowiec w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym
Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie oraz konwojent wykonując doprowadzenia i konwoje osób zatrzymanych po
całej Polsce. W roku 2012 został dzielnicowym. Jako pierwszy rejon objął centrum Żyrardowa jednak można było go
spotkać również w innych częściach miasta, gdyż chętnie udzielał pomocy innym policjantom. Następnie objął rejon
dzielnicy „wschód”. Obecnie jest dzielnicowym gminy Wiskitki i to właśnie mieszkańcy samych Wiskitek jak i gminy
mogą zwracać się do Pana Krzysztofa o pomoc. Kontaktować z nim można się pod nr tel: 506-905-573, tel.: 47 70
582 8 lub mailowo dzielnicowy.wiskitki@ra.policja.gov.pl.
To już ostatni dzielnicowy służący na terenie powiatu żyrardowskiego. Przypominamy o aplikacji Moja Komenda.
Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który
dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Państwu obsługi,
w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości.
Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić, jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać
pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.
Warto podkreślić, iż w Policji dla Państwa wygody, wprowadzono zasadę stałego numeru telefonu komórkowego oraz
adresu email, który jest „przypisany” do określonego rejonu służbowego, nawet w sytuacji zmiany personalnej na
stanowisku dzielnicowego, dane te nie ulegają zmianie.
Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo, stąd też w sytuacji, kiedy dzielnicowy nie odbiera służbowego telefonu
komórkowego, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje Państwa jednostek, w których pełnią oni służbę, gdzie uzyskają
Państwo informację dotyczącą dostępności dzielnicowych.
Podane adresy mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania formalnych zawiadomień o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Aplikacja, po jej zainstalowaniu, może pracować w trybie oﬀ-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy
zapewnieniu dostępu do sieci Internet.
Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane
kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju.
Baza danych, poprzez sieć redaktorów lokalnych, aktualizowana jest w systemie ciągłym, w związku z czym zaleca się
zapewnienie okresowego dostępu do sieci Internet, podczas którego następuje automatyczna aktualizacja informacji.
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