
Komenda 
Powiatowa 
Policji w Ś wieciu 

ZAPRAŚZAMY NA 
NAŚZĄ ŚTRONĘ 
INTERNETOWĄ 

Pomagamy i  chronimy 

Dane adresowe 

Komenda Powiatowa Policji w Ś wieciu 

86-100 Ś wiecie, ul. Wojska Polskiego 153 

 

DYZ URNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W Ś WIECIU 

telefon: (52) 33 32 500 

e-mail: dyzurny-swiecie@bg.policja.gov.pl 

fax: (52) 33 32 547 

 

Telefon alarmowy: 997 lub 112 

 

 

Komisariat Policji w Nowem 

86-170 Nowe, ul. Bydgoska 39 

Telefon: (52) 33 32 590 

fax: (52) 33 32 594 

 

Posterunek Policji w Osiu 

 86-150 Osie, ul. Dworcowa 11 

telefon: (52) 33 32 630 

fax: (52) 33 32 634 

 

Posterunek Policji w Pruszczu 

 86-120 Pruszcz, ul. Gło wna 33 

telefon: (52) 33 32 635 

fax: (52) 33 32 639 

 

Posterunek Policji w Dragaczu 

86-134 Dragacz 7A 

telefon: (52) 33 32 620 

fax: (52) 33 32 624 

 

Posterunek Policji w Bukowcu 

86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14 

telefon: (52) 33 32 610 

fax: (52) 33 32 614 

Zapraszamy na stronę interneto-

wą Komendy Powiatowej Policji 

w Świeciu. Znajdziesz tam infor-

macje o: 

 wydarzeniach jakie miały 
miejsce na terenie działania 
komendy; 

 porady dotyczące bezpie-
czeństwa; 

 informacje o programach i 
działaniach prewencyjnych; 

 informację na temat pracy w 
Policji; 

 dane adresowe, w tym adre-
sy jednostek terenowych, 
numery telefonów, adresy e-
mail. 

 

Serdecznie zapraszamy 
na naszą stronę 
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MOJA KOMENDA 

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie 

każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić 

wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, 

a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o 

nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której 

jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy 

wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby 

połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno 

kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w 

trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu 

do Internetu, aby odnaleźć swojego 

dzielnicowego.  

BEZPIECZEN ŚTWO W 
TWOIM REJONIE 

 

DZIELNICOWY W TWOIM 
REJONIE 

Dzielnicowym w rejonie nr 12 jest 
  

st.sierż. Krystian Marczak 
 
Zadaniem dzielnicowego jest m.in..: 
 
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

sąsiedzkich; 
 udzielanie pomocy ofiarom przestępstw; 
 pomoc nieletnim zagrożonym 

demoralizacją; 
 poradnictwo w zakresie stosowania 

nowoczesnych metod technicznego 
zabezpieczenia obiektów i mienia; 

 poradnictwo w zakresie pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie; 

 poradnictwo w zakresie rozwiązywania 
problemów o podłożu patologicznym 
(alkoholizm, narkomania). 

 
Potrzebujesz pomocy dzielnicowego, 
zadzwoń lub napisz: 
 
tel.  
786 858 590 
e-mail: 
dzielnicowy.bukowiec1@bg.policja.gov.pl 
 
„Uwaga! Podany adres e-mail 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 nie cierpiących zwłoki zadzwoń 
pod nr 112 lub 52 33 32 500”  


