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Dzielnicowi Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej.
Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych
pomocy w następujących sprawach:
Rozwiązywanie konﬂiktów sąsiedzkich,
Podstawowe poradnictwo prawne,
Udzielanie pomocy oﬁarom przestępstw,
Udzielanie pomocy oﬁarom przemocy w rodzinie,
Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym /alkoholizm,
narkomania/,
Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją,
Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznych zabezpieczenia mienia,
Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnieniu przestępstw i wykroczeń.

Kierownik
asp. szt. Radosław Gajek

tel. 47 754 14 10
kom.
e-mail: radoslaw.gajek@bg.policja.gov.pl
Uwaga!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania
zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej
służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 754 42 00, a w
przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe
112 lub 997.

Dzielnicowi:

st. asp. Paweł Kostkowski

tel. 47 754 14 11
kom. 695 881 316
e-mail: dzielnicowy.chelmza8@bg.policja.gov.pl
Uwaga!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania
zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej
służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 754 42 00, a w
przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe
112 lub 997.
Błotka
Cegielnik
Górsk
Przysiek
Rozgarty
Stary Toruń
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asp. Grzegorz Witkowski

tel. 47 754 14 11
kom. 695 881 328
e-mail: dzielnicowy.chelmza9@bg.policja.gov.pl
Uwaga!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania
zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej
służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 754 42 00, a w
przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe
112 lub 997.
Czarne Błoto
Czarnowo
Łążyn
Pędzewo
Toporzysko
Zarośla Cienkie
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mł. asp. Patryk Szymański
tel. 47 754 14 11
kom. 607 530 386

e-mail: dzielnicowy.chelmza10@bg.policja.gov.pl
Uwaga!

Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania
zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę oraz połączenia telefoniczne w godzinach swojej
służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 47 754 42 00, a w
przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe
112 lub 997.
Cichoradz
Gierkowo
Gutowo
Rzęczkowo
Skłudzewo
Siemoń
Zławieś Mała
Zławieś Wielka
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