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DZIELNICOWI  KP  W  KRUSZWICYDZIELNICOWI  KP  W  KRUSZWICYDZIELNICOWI  KP  W  KRUSZWICY

 

Mieszkańcy  woj.  kujawsko-pomorskiego  mogą  oczekiwać  od  dzielnicowych  pomocy  w
następujących  sprawach:

-  rozwiązywanie  konfliktów  sąsiedzkich

-  podstawowe  poradnictwo  prawne

-  udzielanie  pomocy  ofiarom  przestępstw

-  rozwiązywanie  problemów  rodzinnych  o  podłożu  patologicznym  (alkoholizm,  narkomania)

-  pomoc  nieletnim  zagrożonym  demoralizacją

-  inspirowanie  najskuteczniejszych   metod  technicznego  zabezpieczenia  mienia

-  przeciwdziałanie  zjawiskom  sprzyjającym  popełnianiu  przestępstw  i  wykroczeń.

 

Uwaga!  Podane  adresy  e-mailowe  ułatwią  Ci  kontakt  z  dzielnicowym,  ale  nie  służą  do  składania  zawiadomienia  o
przestępstwie,  wykroczeniu,  petycji,  wniosków  ani  skarg  w  rozumieniu  przepisów.  Dzielnicowy  odbiera  pocztę  w
godzinach  swojej  służby.  W  przypadku  nie  odbierania  przez  dzielnicowego  telefonu  służbowego,  w  pierwszej  kolejności
należy  kontaktować  się  z  dyżurnym  inowrocławskiej  Policji  pod  numerem  47  75  282  10,  a  w  przypadkach  bardzo
pilnych  dotyczących  zagrożenia  życia  i  zdrowia  na  numery  alarmowe  112  i  997.

 

 

Mapa  rewiru  dzielnicowych  gimny  Kruszwica

Data  publikacji  18.09.2015



 

 
 

 

mł.  asp.  Marcin  Kozłowski  -  uprzejmie  informuję  wszystkich  Państwa,  że  jestem  dzielnicowym
w  rejonie  dzielnicy  I  w  Kruszwicy.

Ulice:  Droga  Młyńska,  Niepodległości,  Lipowa,  Jana  Kasprowicza,  Al.  Dworcowa,  Oś.  Robotnicze,  Adama
Mickiewicza,  Poznańska,  Żeglarska,  Piasta,  Stary  Rynek,  Rynek,  Zamkowa,  Podzamcze,  Portowa,  

Rybacka,  Powstańców  Wielkopolskich,  Podgórna,  Józefa  Ignacego  Kraszewskiego,  Stanislawa
Przybyszewskiego,  Ziemowita,   Goplańska,  Wodna,  Popiela,  Półwysep  Rzępowski,  Sportowa.

Mieszkańcy  tego  rejonu  mogą  oczekiwać  ode  mnie  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
związanych  z  bezpieczeństwem.

Komisariat  Policji  w  Kruszwicy,  ul.  Niepodległości  47

tel.  47  75  281  08  ,  kom.  786  859  190

e-mail:  dzielnicowy.kruszwica1@bg.policja.gov.pl

 

Działania  priorytetowe  służące  poprawie  bezpieczeństwa

1.  Plan  priorytetowy  dla  rejonu  służbowego  dzielnica  nr  1  na  okres  od  dnia  01.01.2023r.  do  dnia
30.06.2023r.

2.  Opis  zagrożenia  w  planie  działania:

     -  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów  przy  ul.  Mickiewicza,  Poznańskiej  i  ulic  przyległych,
nietrzeźwi  rowerzyści  poruszający  sie  po  drogach



     -  spożywanie  alkoholu  w  miejscu  publicznych  przy  ul.  Rynek,

3.  Dzielnicowy  mł.  asp.  Marcin  Kozłowski  podejmuje  następujące  działania  w  celu  ograniczenia
zjawiska:

    -  kontrole  miejsca  zagrożonego  w  ramach  obchodu,  wzmożone  kontrole  rowerzystów

    -  w  ramach  działań  profilaktycznych  podczas  spotkań  z  mieszkańcami  będą  przekazywane
informacje  o  konsekwencjach  prawnych.

4.  Insytucje,  z  którymi  współdziała  dzielnicowy:  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Kruszwicy,  lokalny  samorząd.
 

 

__________________________________________________________________________

 

 asp.  Karol  Barczak  -  uprzejmie  informuję  wszystkich  Państwa,  że  pełnię  obowiązki  dzielnicowego
w  rejonie  dzielnicy  II  w  Kruszwicy.

Ulice:  Tadeusza  Kościuszki,  Kujawska,  Kolegiacka,  Wiejska,  Cmentarna,  Szosa  Tryszczyńska,  Szosa
Radziejowska,  Grodzka,  Polna,  Ogrodowa,  Nadgoplańska,  PCK,  Cicha,  Honorowych  Dawców  Krwi,

Słoneczna,  Mieszka  I,  Spokojna,  Solidarności,  Folwark  Gopło,  Wspólna
 

Mieszkańcy  tego  rejonu  mogą  oczekiwać  ode  mnie  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
związanych  z  bezpieczeństwem.

Komisariat  Policji  w  Kruszwicy,  ul.  Niepodległości  47

tel.   47  75  281  09,  kom.  786  859  188

e-mail:  dzielnicowy.kruszwica2@bg.policja.gov.pl

 

Działania  priorytetowe  służące  poprawie  bezpieczeństwa

1.  Plan  priorytetowy  dla  rejonu  służbowego  nr  2  na  okres  od  dnia  01.01.2023r.  do  dnia  30.06.2023r.

2.  Opis  zagrożenia  w  planie  działania:  spożywanie  alkoholu  oraz  zakłócenia  ładu  i  porządku



publicznego  w  rejonie  sklepu  i  bloków  i  ZSP  przy  ul.  Kujawskiej  w  Kruszwicy.  Ponadto  teren
targowiska  przy  ul.  Kujawskiej.

3.  Dzielnicowy  asp.  Karol  Barczak  podejmuje  następujące  działania  w  celu  ograniczenia  zjawiska:

-  kontrole  miejsca  zagrożonego  w  ramach  obchodu,

-  działania  profilkatyczne  podczas  spotkań  z  mieszkańcami,

-  reagowanie  na  popełnione  wykroczenia,

-  rozmowy  z  mieszkańcami.

4.  Insytucje,  z  którymi  współdziała  dzielnicowy:  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Kruszwicy,  wspólnoty  mieszkaniowe,  dyrekcja  szkoły.

 

______________________________________________________________________________________

                          
 
 

 st.  asp.  Łukasz  Kiciński  -  uprzejmie  informuję  wszystkich  państwa  iż  pełnię  obowiązki
dzielnicowego  w  rejonie  dzielnicy  III  w  Kruszwicy.

Miejscowości:  Przedbojewice,  Janowice,  Rożniaty,  Kobylniki,  Sławsk  Wielki,  Łagiewniki,  Gustawowo,
Rzepiszyn,  Zakupie,  Sokolniki,  Rzepowo,  Kraszyce,  Giżewo,  Polanowice,  Janikowo,  Racice,  Słabęcin,

Baranowo,  Sukowy,

Lachmierowice,  Chrosno,  Żerniki,  Grodztwo,   Cykowo.

Mieszkańcy  tego  rejonu  mogą  oczekiwać  ode  mnie  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
związanych  z  bezpieczeństwem.

Komisariat  Policji  w  Kruszwicy,  ul.  Niepodległości  47

tel.   47  75  281  08,   kom.  786  859  189

e-mail:  dzielnicowy.kruszwica3@bg.policja.gov.pl

 

Działania  priorytetowe  służące  poprawie  bezpieczeństwa

1.  Plan  priorytetowy  dla  rejonu  służbowego  dzielnica  nr  3  na  okres  od  dnia  01.01.2023r.  do  dnia
30.06.2023r.

2.  Opis  zagrożenia  w  planie  działania:  nieprawidłowa  infrastruktura  drogowa  w  podległym  rejonie,
nietrzeźwi  rowerzyści  poruszający  się  po  drogach.

3.  Dzielnicowy  st.  asp.  Łukasz  Kiciński  podejmuje  następujące  działania  w  celu  ograniczenia
zjawiska:

-  kontrole  miejsca  zagrożonego  w  ramach  obchodu,

-  reagowanie  na  popełnione  wykroczenia,

4.  Insytucje,  z  którymi  współdziała  dzielnicowy:  Urząd  Miejski  Kruszwica,  lokalny  samorząd.



__________________________________________________________________________
                                                           

 
 
 

st.  asp.  Łukasz  Zbawicki  -  uprzejmie  informuję  wszystkich  państwa,  że  jestem  dzielnicowym
w  rejonie  dzielnicy  IV  w  Kruszwicy.

miejscowości:  Arturowo,  Karczyn,  Szarlej,  Marcinki,  Papros  Wola  Wapowska,  Skotniki,  Wróble,  Wolany,
Piaski,  Piecki,  Bródzki,  Bachorce,  Zaborowo,  Tarnowo,  Głębokie,  Gocanowo,  Maszenice  ,  Gocanówko,

Janocin,  Rusinowo,  Tarnówko,  Kicko,  Chełmce,  Chełmiczki,  Morgi,  Ostrowo,  Orpikowo,  Popowo,  Złotowo,
Ostrówek,  Mietlica,  Brześć,  Karsk,  Witowice,  Witowiczki,  Kobylnica.

 

Mieszkańcy  tego  rejonu  mogą  oczekiwać  ode  mnie  pomocy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
związanych  z  bezpieczeństwem.

Komisariat  Policji  w  Kruszwicy,  ul.  Niepodległości  47

tel.   47  75  281  09,   kom.  786  859  191

e-mail:  dzielnicowy.kruszwica4@bg.policja.gov.pl

 

Działania  priorytetowe  służące  poprawie  bezpieczeństwa

Gmina  Kruszwica

1.  Plan  priorytetowy  dla  rejonu  służbowego  dzielnica  nr  4  na  okres  od  dnia  01.01.2023r.  do  dnia
30.06.2023r.

2.  Opis  zagrożenia  w  planie  działania:  nieprawidłowa  infrastruktura  drogowa  w  podległym  rejonie,
nietrzeźwi  rowerzyści  poruszający  sie  po  drogach.

3.  Dzielnicowy  st.  asp.  Łukasz  Zbawicki  podejmuje  następujące  działania  w  celu  ograniczenia
zjawiska:

-  kontrole  miejsca  zagrożonego  w  ramach  obchodu,

-  reagowanie  na  popełnione  wykroczenia,

-  rozmowy  z  mieszkańcami,

4.  Insytucje,  z  którymi  współdziała  dzielnicowy:  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Kruszwicy,  lokalny  samorząd.

 
 

 


