
KOMISARIAT POLICJI W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU 

47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Racławicka 3 

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych nr III:  

aspirant sztabowy Roman Barzyk  
 tel. 77 405 3436 email : roman.barzyk@op.policja.gov.pl 

 

Dzielnicowi poszczególnych rejonów  

 przyjmują interesantów w Komisariacie Policji  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:30 

Rejon nr 22  (miejscowości z terenu gminy Reńska Wieś) 

sierżant sztabowy Andrzej SADŁO 
tel. kom. 571 322 178, E-mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle22@op.policja.gov.pl 

 

Granice rejonu określają miejscowości: Reńska Wieś, Większyce, Radziejów, Pociękarb, 

Bytków, Reńska Wieś, Większyce, Radziejów, Pociękarb, Bytków, Pokrzywnica, Komorno, 

Kamionka, Poborszów, Mechnica. 

 

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 30.07.2018r do 30.01.2019r 

podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk popełniania wykroczeń 

uciążliwych społecznie takich jak spożywanie alkoholu w miejscu zabronionych, 

zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności  które występują w miejscowości 

Reńska Wieś ul. Reński Koniec 2 rejon Domu Kultury 

 

 

Rejon nr 23 (miejscowości z terenu gminy Reńska Wieś) 

aspirant Tomasz GIEROT 
tel. kom. 514 811 301, E-Mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle23@op.policja.gov.pl 

 

Granice rejonu określają miejscowości:  

Dębowa,  Długomiłowice,  Gierałtowice, 

Naczysławki,  Łężce 
 

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 29.07.2018r do 29.01.2019r 

podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawiska popełniania 

wykroczeń uciążliwych społecznie takich jak spożywanie alkoholu w miejscach 

zabronionych, zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności, kąpiele w miejscach 

objętych zakazem które występują w rejonie akwenu wodnego Dębowa 

 

 



Rejon nr 24 (miejscowości z terenu gmin Reńska Wieś) 

sierż. Natalia FESSER 
tel. kom. 571 322 176 E-mail: dzielnicowy.kedzierzyn-kozle24@op.policja.gov.pl 

 

Granice rejonu określają miejscowości :  

Pokrzywnica, Komorno,  Kamionka,  Poborszów,  

Mechnica, Kamionka,  Poborszów, Komorno, 

Pokrzywnica 
 

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.10.2018r do 01.04.2019r 

podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk popełniania wykroczeń 

uciążliwych społecznie takich jak spożywanie alkoholu w miejscu zabronionych, 

zanieczyszczenia miejsca dostępnego dla publiczności  które występują w miejscowości 

Mechnica ul. Bródek w rejonie altany na placu zabaw. 

 

 

AKTUALNE INFORMACJE O DZIELNICOWYCH pod linkiem: 

 

http://kedzierzyn-kozle.policja.gov.pl/ok/kontakt/10872,KOMISARIAT-POLICJI-W-

KEDZIERZYNIE-KOZLU.html 
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