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W związku z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Biskupcu policjanci dzielnicowi z Zespołu Dzielnicowych w Biskupcu na
czas remontu mają swoją siedzibę i przyjmują interesantów w pomieszczeniu po byłym banku, przy aptece w budynku
Urzędu Gminy.

REJON VI
asp. szt. Piotr Lesiński
tel.

56 474 42 94

tel. kom. 504 203 962
887 876 143
e-mail: dzielnicowy.nowemiastolubawskie6@ol.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.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KPP w Nowym Mieście Lubawskim tel. (56)
474-42-00.

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Biskupiec, Lipinki, Babalice, Słupnica,
Podlasek, Podlasek Mały, Wielka Tymawa, Sędzice
Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania
priorytetowego, realizowanego od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. :

●

zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócaniem porządku publicznego na ul. Rynek w
miejscowości Biskupiec

REJON VII

asp. Wiesław Otręba
tel.

56 474 42 94

tel. kom. 504 203 874
887 876 168
e-mail: dzielnicowy.nowemiastolubawskie7@ol.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.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KPP w Nowym Mieście Lubawskim tel. (56)
474-42-00.

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Fitowo, Bielice, Czachówki, Krotoszyny,
Piotrowice Małe, Piotrowice Duże, Szwarcenowo, Wielka Wólka, Wonna.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania
priorytetowego, realizowanego od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. :

●

zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócaniem porządku publicznego w rejonie sklepu
spożywczego na terenie miejscowości Bielice.

REJON VIII

asp. Andrzej Szymański

tel.

56 474 42 94

tel. kom. 504 203 897
887 876 127
e-mail: dzielnicowy.nowemiastolubawskie8@ol.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.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KPP w Nowym Mieście Lubawskim tel. (56)
474-42-00.

Dzielnicowy gminy Biskupiec – na terenie gminy, w następujących miejscowościach: Gaj, Łąkorz, Łąkorek, Osetno, Ostrowite,
Wardęgowo, Rywałdzik, Mierzyn, Sumin, Osówko

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania
priorytetowego, realizowanego od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. :

●

zagrożenie związane z poruszaniem się pojazdów ciężarowych wbrew zakazowi 8 ton na drogach gminnych w miejscowości
Ostrowite

Ocena: 4.8/5 (15)

Tweetnij

