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ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH
KOMISARIATU POLICJI W MIKOŁAJKACH
ul. Kajki 16
11-730 Mikołajki

REJON NR 9
asp. szt. Radosław Ferenc
dzielnicowy.mikolajki1@ol.policja.gov.pl
(Podany adres mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie,
wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów)
Telefon w godzinach urzędowania: (87) 421 93 07 , 887 876 493
W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997
W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - asp. szt. Michał
Wróblewski, tel. w godzinach urzędowania (87) 421 93 13

Rejon: miasto Mikołajki.
Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania
priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
Na terenie Mikołajek systematycznie dochodzi do naruszenia przepisów ruchu drogowego, głównie poprzez zatrzymywanie
pojazdów w miejscach objętych zakazem lub wbrew przepisom RD, w tym w związku z naruszeniem zakazów postoju na
chodnikach i w rejonie skrzyżowań. Wynika to ze systematycznych zgłoszeń telefonicznych oraz zgłoszeń nanoszonych na
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

REJON NR 10
asp. szt. Mirosław Stręt

dzielnicowy.mikolajki2@ol.policja.gov.pl
(Podany adres mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie,
wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów)
Telefon w godzinach urzędowania: (87) 421 93 06 , 887 876 070
W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997
W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - asp. szt. Michał Wróblewski,
tel. w godzinach urzędowania (87) 421 93 13

Rejon: Baranowo, Cimowo, Cudnochy, Dybowo, Faszcze, Górkło, Grabek, Grabnik Mały, Grabówek, Grabówka, Inulec, Jora
Wielka, Kolonia Mikołajki, Kulinowo, Lelek, Lisiny, Lisunie, Lubiewo, Łuknajno, Mateuszek, Nowe Sady, Olszewo, Prawdowo,
Pszczółki, Stare Sady, Stawek, Śmietki, Śniardewno, Tałty, Urwitałt, Woźnice, Zełwągi.
Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania
priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
W miejscowości Baranowo-osiedle mieszkaniowe, Prawdowo oraz Woźnice - osiedle mieszkaniowe dochodzi do spożywania
alkoholu w miejscach objętych zakazem. Do spożywania alkoholu dochodzi w godzinach ich otwarcia. Problem ten jest źle
postrzegany przez kientów sklepu, mieszkańców, jak i negatywnie wpływa na osoby nieletnie, co może przyczynić się do ich
demoralizacji. Problem ten w ostatnim czasie zgłaszany był za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
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