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Coraz częściej słyszymy o roli dzielnicowego i o tym, jak ważną funkcję pełni. Dzielnicowy, to
policjant „pierwszego kontaktu”, który dba o bezpieczeństwo mieszkańców w swoim rejonie
służbowym. Każdy może zwrócić się do niego o pomoc. Dzięki temu, że pełnią służbę
obchodową, często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Nawet po służbie nie przestają być
policjantami. Pomagają ludziom, ale nie tylko.

Dzielnicowy to policjant, który pełniąc służbę obchodową zna swój rejon i jego mieszkańców, a także ich problemy.
Dzielnicowy musi posiadać informacje o miejscach niebezpiecznych w swoim regionie - gdzie one występują i na jakie
zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Musi też znać osoby, szczególnie te z kryminalną przeszłością,
które mieszkają na podległym mu terenie, znać ich tryb życia po to, aby mieć wiedzę, czy ewentualnie mogą stwarzać
niebezpieczeństwo dla innych. Dzielnicowi pomagają osobom dotkniętym przemocą, a także realizują program
zwalczania i zapobiegania przestępstwom. W szkołach prowadzą pogadanki dla uczniów na temat bezpieczeństwa i
spotykają się z ich rodzicami.
Dzielnicowi pomagają ludziom, którzy potrzebują pomocy. Dzięki swojej czujności często też zatrzymują nietrzeźwych
kierowców. Sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Nawet, gdy nie są
akurat w służbie, nie przestają być policjantami.
W styczniu ubiegłego roku dzielnicowy z Posterunku Policji w Czudcu podczas obchodu miejscowości Niebylec
zauważył samochód, który stał na chodniku. Gdy podszedł do volkswagena zauważył za kierownicą mężczyznę, z
którym trudno było nawiązać kontakt. Policjant zorientował się, że zaobserwowane objawy mogą być związane z
udarem. Funkcjonariusz natychmiast udzielił mu niezbędnej pomocy przedmedycznej i wezwał pogotowie
ratunkowe. Przypuszczenia policjanta potwierdził lekarz pogotowia, który stwierdził, iż mężczyzna doznał udaru
mózgu. 62-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego przewieziono do szpitala.

W kwietniu dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zauważył na osiedlu Przywiśle opartą o murek
starszą kobietę, obok której stały zakupy. Policjant podszedł do niej by sprawdzić, czy może w czymś pomóc.
Okazało się, że starsza pani jest nieprzytomna. Funkcjonariusz przystąpił do udzielania jej pomocy. Gdy się
ocknęła i lepiej poczuła, policjant odprowadził 82-letnią kobietę do jej mieszkania i wniósł zakupy. Okazało się,
że mieszka ona samotnie i ostatnio gorzej się czuje, jednak nie zgodziła się na wezwanie karetki pogotowia.
Policjant poprosił najbliższych sąsiadów, aby co jakiś czas zaglądali do starszej pani. Do mieszkanki Tarnobrzega
został wezwany lekarz rodzinny. Policjant regularnie kontaktował się z kobietą, aby zapytać jak się czuje.
W kwietniu ubiegłego roku w Boguchwale dzielnicowy, nie będąc na służbie, jako pierwszy ruszył z pomocą
mieszkańcom płonącego budynku. Rozprzestrzeniający się na poddaszu domu jednorodzinnego ogień zauważył
mieszkający w pobliżu dzielnicowy z Komisariatu Policji II w Rzeszowie oraz jego krewny. O niebezpieczeństwie
powiadomili oni mieszkańców budynku oraz straż i natychmiast ruszyli z pomocą pokrzywdzonym. Po
upewnieniu się, że wszyscy są bezpieczni, własnymi siłami rozpoczęli gaszenie rozprzestrzeniającego się pożaru,
prowadząc akcję do czasu przyjazdu straży pożarnej. Podczas gaszenia ognia policjant doznał lekkich poparzeń.
W połowie stycznia br. dzielnicowy ze Strzyżowa zauważył ciężarową scanię, która na ulicy Spółdzielczej w
Strzyżowie uderzyła w barierę ochronną, po czym pojazd odjechał. Policjant pojechał za samochodem, podając
kierowcy sygnał do zatrzymania. Jednak kierujący nie reagował na polecenia funkcjonariusza. Na ulicy
Łukasiewicza policjant zatrzymał scanię. W trakcie rozmowy dzielnicowy nabrał podejrzeń co do stanu trzeźwości
kierowcy ciężarówki. Zbadał 51-latka na alkomacie, urządzenie wskazało w jego organizmie prawie 2,5 promila
alkoholu. Ponadto kierowca miał zatrzymane uprawnienia do kierowania.
Do niecodziennego wydarzenia doszło początkiem sierpnia ubiegłego roku w jednym z rzeszowskich
komisariatów. Dzielnicowy rozpoczynając służbę, po wejściu do pokoju zauważył nietoperza, który zaklinował się
pomiędzy skrzydłem a futryną okna. Nietoperz najprawdopodobniej chciał wlecieć do komisariatu przez otwarte
okno, jednak utknął w jego mocowaniu. Jedynym ratunkiem dla ssaka w tej sytuacji był człowiek. Na szczęście
całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który uwolnił "nieproszonego
gościa”. Nietoperz nie odniósł poważnych obrażeń i odleciał.
W ubiegłym roku dzielnicowi z Podkarpacia odnosili także sukcesy na polu ogólnopolskim. St. asp. Marcin Błażejowski dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, został jednym z laureatów plebiscytu „Policjant, który mi
pomógł”. W IX Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, w jednej z pięciu
rozgrywanych konkurencji najlepszym okazał się reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie st. asp.
Tomasz Mroczek, który na co dzień jest dzielnicowym w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu.
Od 15 września 2016r. dostępna jest aplikacja mobilna "Moja Komenda". Umożliwia ona 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.

