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GMINA WYSZKÓW
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. szt. Roman Kwiatkowski
tel. 29 743 62 06, 506 892 753
dzielnicowi.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 1
mł. asp. Mariusz Krupa
tel. 519-035-354, 29 743 62 23
dzielnicowy.wyszkow1@ra.policja.gov.pl
Obejmuje ulice:
- Serocka (numery nieparzyste), Kasztanowa, Szpitalna, Kościuszki, 3 Maja, Kołłątaja, Witosa, Komisji
Edukacji Narodowej, Okrzei (od Pułtuskiej do 3 Maja - numery od 5 do 57), 11 Listopada (od Pułtuskiej
do Kościuszki - numery od 38 do 62), Sowińskiego (od Pułtuskiej do Kościuszki - numery od 62 do 83),
Bankowa, Szkolna, Chopina, Bema, Wąska, Strażacka, Joselewicza, Aleja Róż, Daszyńskiego (numery
nieparzyste), Pułtuska (od ul. Daszyńskiego do przejazdu kolejowego - numery
3,11,15a,15b,15c,21,23,23a,25,27,29,31,33,35,55) do przejazdu kolejowego, Pałacowa, Latoszek,
Warszawska, Kolonijna, Jeziorna, Ogrodowa, Jasna, Przelotowa, Dolna, Niecała, Piaskowa, Jodłowa,
Skarżyńskiego, Letniskowa, Al. Wolności, Kolejowa, Lenartowicza, Poniatowskiego, Broniewskiego,
Wołowskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Batorego, Słoneczna, Konwaliowa, Targowa, Graniczna,
Powstańców, Czackiego, Sobieskiego, Staszica, Jagiellońska.

Plan działania priorytetowego mł. asp. Mariusza Krupy
Zakładanym celem do osiągnięcia w pierwszym półroczu 2018 roku jest zapewnienie właściwego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także wyeliminowanie problemu spożywania alkoholu,
zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu w rejonie bloku przy ul. Witosa 12

w Wyszkowie.
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 2
asp. szt. Adam Pieńczuk
tel. 519-035-353, 29 743 62 30
dzielnicowy.wyszkow2@ra.policja.gov.pl
Obejmuje ulice
- Okrzei (od numeru 61a do 121), Obwodowa, 11 Listopada (numery 2,5,7,8,12,14,16,18,20,28,30,32),
Prosta (numery 1,3,5,7a,7,9,11,14,15,16,18,20,22,24), Sowińskiego (numery od 2 do 20 parzyste, od 26
do 46 parzyste oraz od 41 do 61 numery nieparzyste), Pułtuska (numery parzyste od I AWP do
przejazdu kolejowego od numeru 2 do 58), Sienkiewicza (numery 75,77), Dworcowa (od Sowińskiego do
Okrzei - numery 15,15a,70,72,74,76,78,80,82a), 1 go Maja, Kowalskiego, I Armii Wojska Polskiego
(numery od 1 do 83 nieparzyste).

Plan działania priorytetowego asp. szt. Adama Pieńczuka
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także wyeliminowanie zjawiska spożywania
alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie bloku przy ul. Gen. J. Sowińskeigo 51 w
Wyszkowie (klatki schodowe).
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby spożywające alkohol
w miejscu do tego zabronionym, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 3

st. asp. Przemysław Deluga
tel. 519-035-356, 29 743 62 30
dzielnicowy.wyszkow3@ra.policja.gov.pl
Obejmuje ulice:
- Sosnowa, Leszczynowa, Włościańska, Leśna, Przemysłowa, Wspólna, Pułtuska (od przejazdu
kolejowego do granicy miasta - num ery od 57 do 150), Sikorskiego, Geodetów, Miła, Miodowa,
Słowicza, Pogodna, Orla, Spacerowa, Centralna, Młodzieżowa, Wesoła, Baśniowa, Boczna, Wiosenna,
Piękna, Radosna, Pszeniczna, Willowa, Cicha, Osiedlowa, Przytulna, Różana, E. Plater, Mała, Polna,
Zuchów, Korczaka, Kolorowa, Gwardii Ludowej, Bursztynowa, Prusa, Odnowy, Traugutta, Monte Cassino,
Sawickiej, Orzeszkowej, Reja, Andersa, Kochanowskiego, Żytnia, Zapole, Jutrzenki, Akacjowa,
Meliorantów, Handlowa, Serocka (numery parzyste), Al. Piłsudskiego, Zakolejowa, Składanowskiego,
Sybiraków, Lipowa.

Plan działania priorytetowego st. asp. Przemysława Delugi
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu,
zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu w rejonie bloku przy ul. Pułtuskiej 145
w Wyszkowie.
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby spożywające alkohol
w miejscu do tego zabronionym, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon 4
mł. asp. Edyta Prus
tel. 519-035-350, 29 743 62 30
dzielnicowy.wyszkow4@ra.policja.gov.pl
Obejmuje ulice:
- Sowińskiego (numery nieparzyste od 3 do 33b), I AWP (numery parzyste od 2 do 80 oraz numery od 82
do 228 wszystkie), Ruczajowa, Chabrowa, Modra, Bławatkowa, Komunalna, Kopernika, Paderewskiego,
Krasickiego, Moniuszki, Żeromskiego, Pułaskiego, Dworcowa (od numeru 2 do 66), Prosta (numery

parzyste od 2 do 12 ), Matejki, Daszyńskiego (numery parzyste od 20 do 50), Kościelna, Strumykowa,
Chmielna, Browarna, Nadgórze, Przechodnia, Stawowa, Jordanowska, Partyzantów, Drzewieckiego,
Strusia, Chełmońskiego, Robotnicza, Bojowników o Wolność i Demokrację, Spokojna, Wiśniowa,
Kwiatowa, Zielona, Wierzbowa, Krótka, Klonowa, Modrzewiowa, Letnia, Brzozowa, Mazowiecka, Łabędzia,
Białostocka, Na Skarpie, Św. Anny, Lawendowa, Kameralna, Łączna, Wiklinowa, Św. Idziego, Żurawia,
Nadgórska, Plażowa, Bohaterów Armii Krajowej, Świerkowa, Zakręzie, Jarzębinowa, Kalinowa, Jaśminowa,
Malinowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Rumiankowa, Truskawkowa, Sienkiewicza (numery od 21 do 71).

Plan działania priorytetowego st. asp. Przemysława Delugi
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu
oraz zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu w rejonie bloku przy ul. Prostej 8B
w Wyszkowie.
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby spożywające alkohol
w miejscu do tego zabronionym, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 5
mł. asp. Marcin Kwiatkowski
tel. 519-035-360, 29 743 62 23
dzielnicowy.wyszkow5@ra.policja.gov.pl
Obejmuje miejscowości:
- Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Tulewo Dolne, Tulewo Górne, Gulczewo, Kręgi Nowe, Sitno,
Olszanka, Łosinno, Leszczydół Stary, Leszczydół Podwielątki, Leszczydół Działki, Leszczydół Pustki.
Dzielnicowy przyjmuje również w Urzędzie Gminy w Brańszczyku w każdą środę w godz.
10.00 - 12.00
Plan działania priorytetowego mł. asp. Marcina Kwiatkowskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu,
zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu w miejscowości Łosinno przy ul.
Centralnej 78.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby spożywające alkohol
w miejscu do tego zabronionym, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 6
mł. asp. Michał Nożewski
tel. 887 884 642, 29 743 62 30
dzielnicowy.wyszkow6@ra.policja.gov.pl
Obejmuje miejscowości:
-

Leszczydół Nowiny, Natalin, Nowy Brańszczyk, Niemiry, Przyjmy, Trzcianka, Ojcowizna, Turzyn,

Ochudno.
Plan działania priorytetowego mł. asp. Michała Nożewskiego
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie występowania zjawiska spożywania
alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu, jak również brawurowej
jazdy pojazdami mechanicznymi w miejscowości Brańszczyk ul. Jana Pawła II 40
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 7
mł. asp. Ewa Wykowska - Pet
tel. 519-035-355, 29 743 62 23
dzielnicowy.wyszkow7@ra.policja.gov.pl
Obejmuje miejscowości:
Drogoszewo, Deskurów, Ślubów, Lucynów, Lucynów Duży, Fidest, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk,
Świniotop, Puste Łąki.

Plan działania priorytetowego mł. asp. Ewy Wykowskiej
Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku jest zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu,
zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu w rejonie sklepu "Topaz" przy ul.
Szkolnej w Lucynowie.
W związku z powyższym dzielnicowa zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim
sąsiedztwie wskazanego miejsca oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję
lub skontaktować się z dzielnicowym.

UWAGA!
W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z Państwa dzielnicowym proszę kontaktować się z
oficerm dyżurnym
Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie - tel. 29 743 62 00
Pamiętajmy, że w nagłych wypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji powinniśmy
dzwonić na numery 997 lub 112.
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