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SPOŁECZEŃSTWEM
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Dzielnicowy czyli policjant „pierwszego kontaktu” to funkcjonariusz dbający o bezpieczeństwo
mieszkańców swojego rewiru, osoba którą każdy może poprosić o pomoc i poradę prawną. To
także przedstawiciel Policji, który wspólnie pomoże nam stawić czoła problemom i znaleźć na nie
rozwiązanie.
Ogniwem łączącym społeczeństwo z Policją są dzielnicowi. To policjanci, których codzienna służba różni się od służby
pozostałych funkcjonariuszy. Jest to tzw. policjant „pierwszego kontaktu” - nie od sytuacji nagłych, ale raczej
problemowych, wymagających szczególnego zaangażowania się w sprawy mieszkańców swojego rewiru.
Każdy dzielnicowy doskonale zna okolicę, w której pełni służbę. Podczas codziennego obchodu policjanci odwiedzają
rodziny, które potrzebują pomocy i zmagają się z problemami. Funkcjonariusze zawsze dzielą się z nimi poradą prawna
i wspólnie szukają rozwiązania danego problemu. Pomagają także oﬁarom przestępstw i wcielają w życie program
zapobiegania przemocy w rodzinie. Dzielnicowi muszą również wiedzieć gdzie w okolicy znajdują się miejsca
niebezpieczne i na jakie zagrożenia może być narażone społeczeństwo. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych
mieszkańców swojej dzielnicy, policjanci odwiedzają szkoły i przedszkola, w których przekazują uczniom cenne rady na
temat bezpieczeństwa np. na drogach lub podczas korzystania z Internetu. Podczas obchodu dzielnicy, policjanci
uczestniczą w tzw. posiedzeniach grup roboczych, podczas których wspólnie z pracownikami innych instytucji szukają
rozwiązania problemów z jakimi zmagają się rodziny.
Warto przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej
„Moja Komenda” , dzięki której w prosty sposób odnajdziemy naszego dzielnicowego. 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 imieniu lub nazwisku. Aby połączyć
się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie.
Lubuscy dzielnicowi poza codziennymi zadaniami związanymi z rozwiązywaniem problemów mieszkańców, nie wahają
się podjąć ryzyka na rzecz ratowania ludzkiego życia.
Sierżant sztabowy Adam Florczak z Krzyżem Zasługi za Dzielność
Zaangażowanie dzielnicowego, profesjonalizm negocjatorów – policjanci pomogli zdesperowanej kobiecie
Dzielnicowy przywrócił funkcje życiowe
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Dzielnicowi uratowali życia desperatów
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