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Dzielnicowi to tzw. policjanci pierwszego kontaktu. Do nich w pierwszej kolejności zgłaszają się
mieszkańcy ze swoimi problemami. A problemy te są bardzo różne. Wśród wielu zagadnień,
którymi zajmują się dzielnicowi znajduje się przeciwdziałanie przemocy domowej. Policjanci
dokładają wszelkich starań by pomóc krzywdzonym przez najbliższych członkom rodzin. Jedną z
takich dzielnicowych jest policjantka z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto st. sierż.
Patrycja Kruszona.

Dla policjanta dzielnicowego problemy lokalnej społeczności nie są żadną tajemnicą. Dzielnicowy pomaga w
rozwiązywaniu codziennych, nawet błahych problemów. Musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na
jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej, powinien mieć rozeznanie kto może takie
zagrożenie stwarzać i umieć jemu przeciwdziałać. Dzielnicowi pomagają także oﬁarom przestępstw i wcielają w życie
program zapobiegania przemocy w rodzinie.
Jedną z takich policjantek jest st. sierż. Kruszona Patrycja z Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji
Poznań - Nowe Miasto. W zakresie przeciwdziałania przestępczości, jak wszyscy dzielnicowi, współpracuje ze szkołami,
przedszkolami, urzędem miasta oraz ośrodkami pomocy społecznej. W swej codziennej służbie rozmawia z ludźmi i
uświadamia ich z jakich form pomocy mogą skorzystać. Policjantka zdaje sobie sprawę, że oﬁary przemocy po
zgłoszeniu tego faktu oczekują natychmiastowej pomocy, wsparcia i współczucia. Dlatego nie zapomina o serdeczności i
stara się zrobić co tylko w jej mocy, by pomóc poszkodowanym.
Wyrazy wdzięczności i uznania dla policjantki w liście do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu skierowała jedna z
kobiet, której sytuacja rodzinna została objęta procedurą „Niebieskiej Karty”. Mieszkanka Poznania pisze w swym liście:
”miałam to szczęście, że traﬁłam na panią sierżant, która dokłada wszelkich starań, aby mi pomóc. Jest mi bardzo
pomocna nie tylko w godzinach urzędowania, ale poświęca dla mnie prywatny czas. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z
taką życzliwością w jakimkolwiek urzędzie”.
Dzięki zaangażowaniu policjantki sytuacja życiowa kobiety i jej trójki dzieci znacznie się poprawiła. Dzielnicowa w

dalszym ciągu stosuje nadzór nad rodziną. Pochwała jej pracy przez osobę, której pomaga jest dla niej szczególnym
wyróżnieniem i wyrazem szacunku dla jej pracy.
(KWP w Poznaniu / mj)

