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DZIELNICOWI ODZYSKALI SKRADZIONEGO BUSA, ZATRZYMALI
CZTERECH POSZUKIWANYCH I ROZWIĄZALI SPRAWĘ
KRADZIEŻY TELEFONU
Dobre rozpoznanie swojego rejonu oraz relacje z mieszkańcami to podstawowe cechy, którymi
powinien charakteryzować się każdy dzielnicowy. Niewątpliwie posiadają je policjanci z Posterunku
Policji w Cybince, którzy odzyskali skradzionego na terenie Niemiec busa. Dzielnicowi dzięki
zaangażowaniu zatrzymali czterech poszukiwanych oraz ustalili i zatrzymali podejrzanego o kradzież
telefonu komórkowego.
Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy są bez
wątpienia najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjanci,
których głównym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa w podległym rejonie. Dobry dzielnicowy to policjant pracujący blisko
mieszkańców, potraﬁący wsłuchiwać się w ich problemy i oczekiwania oraz skutecznie
na nie reagować. Doskonałe rozpoznanie podległego terenu jest szczególnie ważne w
sytuacjach, kiedy potrzebna jest błyskawiczna interwencja Policji, kiedy liczy się każda
minuta, a w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie. W wielu przypadkach właśnie dzięki
pracy dzielnicowych udało się zapobiec wielu tragediom, czy zatrzymać groźnych
przestępców.

Dzięki skutecznej i wnikliwej pracy dzielnicowych z Posterunku Policji w
Cybince doszło do ustalenia i zatrzymania podejrzanego o kradzież telefonu
komórkowego. Szereg czynności podjętych przez mundurowych doprowadziło
do odzyskania skradzionego mienia. Również dzięki skutecznemu rozpoznaniu
środowiska lokalnego przez cybińskich policjantów, w ostatnim czasie do
więzienia traﬁło czterech poszukiwanych, którzy ukrywali się przed organami
ścigania. Trzech mężczyzn i jedna kobieta byli poszukiwani do odbycia kary
pozbawienia wolności. Rezultatem sprawnego i rzetelnego działania
dzielnicowych jest także odzyskany samochód marki Volkswagen Crafter.
Porzucony pojazd, który został skradziony na terenie Niemiec policjanci
odnaleźli w kompleksie leśnym. Auto zostało zabezpieczone i zwrócone
prawowitemu właścicielowi.
Dzielnicowy to funkcjonariusz, do którego każdy może zwrócić się z prośba o pomoc i poradę, przekazać
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy mieszkaniec wiedział jak szybko i łatwo
może skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Informacje dotyczące dzielnicowych i ich poszczególnych
rejonów uzyskać można również bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Słubicach
w zakładce „DZIELNICOWI”.
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