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KOMISARIAT POLICJI W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2

telefon dyżurny czynny całą dobę: (22) 604 38 20, (22) 721 20 32
fax: (22) 604 38 21, (22) 721 20 33

Komendant Komisariatu
podkom. Cezary Połeć

Zastępca Komendanta Komisariatu
asp. Iwona Ulińska

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
asp. szt. Iwona Golonka

Kierownictwo Komisariatu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 17.00

Dzielnicowi
REJON SŁUŻBOWY NR 1
st. asp. Sebastian KAWKA
tel. 22 604 38 20
tel. kom. 600 997 636
e-mail: dzielnicowy.ozarowmaz1@ksp.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 prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon
komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112

lub (22) 604 38 20.
Rejon służbowy obejmuje:
miasto Ożarów Mazowiecki
Priorytet w służbie dzielnicowego:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Ożarów Mazowiecki, ul. Obrońców Warszawy
(plac pomiędzy blokami oznaczonymi numerami 1, 3 i 5 a 9-17) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i
zakłócających porządek publiczny oraz dewastujących mienie.
Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu.
Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

REJON SŁUŻBOWY NR 2
asp. Marek WAROWNY
tel. 22 604 38 20
tel. kom. 600 997 224
e-mail: dzielnicowy.ozarowmaz2@ksp.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 prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon
komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112
lub (22) 604 38 20.
Rejon służbowy obejmuje miejscowości:
Domaniewek Pierwszy, Gołaszew, Józefów, Koprki, Michałówek, Myszczyn, Ołtarzew, Orły, Pilaszków, Płochocin,
Płochocin-Osiedle, Pogroszew-Kolonia, Święcice, Wolica, Wolskie
Priorytet w służbie dzielnicowego:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Wolica, ul. Lipowa 3 (teren altanek
znajdujących się w pobliżu boiska piłkarskiego) – gromadzenie się osób spożywających alkohol.
Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu i zakłócania porządku
publicznego oraz dewastacji mienia.
Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

REJON SŁUŻBOWY NR 3
st. sierż. Michał WIŚNIEWSKI
tel. 22 604 38 20
tel. kom. 600 997 671
e-mail: dzielnicowy.ozarowmaz3@ksp.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 prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon

komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997 lub 112
lub (22) 604 38 20.
Rejon służbowy obejmuje miejscowości:
Bronisze, Duchnice, Jawczyce, Kaputy, Konotopa, Kręczki, Macierzysz, Mory, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Pogroszew,
Strzykuły, Szeligi, Umiastów, Wieruchów
Priorytet w służbie dzielnicowego:
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Konotopa, ul. Rajdowa – niebezpieczna jazda
przez kierujących pojazdami mechanicznymi, nie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.
Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.
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