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Komendant kobiernickiego komisariatu i samorządowcy z Wilamowic spotkali się z
obywatelami Ukrainy przebywającymi w tym regionie. W trakcie spotkania mundurowi
przestrzegali uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać
oraz jak mają poradzić sobie w sytuacji zagrożenia.
Mundurowi wydziału prewencji i ruchu drogowego bielskiej komendy przeprowadzili spotkanie z obywatelami
Ukrainy, zakwaterowanymi na terenie Gminy Wilamowice. W spotkaniu, zorganizowanym w sali ochotniczej
Straży Pożarnej w Wilamowicach, udział wzięli Burmistrz Wilamowic ze swoim zastępcą, Przewodnicząca
Rady Miejskiej z radnymi miasta oraz Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach aspirant Kamil Martyniak
i dzielnicowi. W przełamaniu bariery językowej pomagali tłumacze oraz sami uchodźcy znający język polski.
Zdecydowana większość ludzi ma dobre intencje i oﬁarowuje bezinteresowną pomoc. Są jednak tacy, którzy
będą chcieli wykorzystać złą sytuację drugiego człowieka. Dlatego stróże prawa spotykają się z obywatelami
Ukrainy, informując o niebezpieczeństwach, jakie mogą na nich czyhać. Mundurowi tłumaczyli, jak
bezpiecznie zorganizować transport do wybranego miejsca pobytu, wyczulali na ryzyko korzystania z
transportu oferowanego przez przypadkowe osoby, a także zalecali, aby o swoich planach informować
opiekunów placówek, w których mieszkają oraz utrzymywać z nimi stały kontakt. Przestrzegali przed
przyjmowaniem ryzykownych ofert pracy od niepewnych osób. Ostrzegali także przed przekazywaniem
obcym osobom, które nie reprezentują państwowych i samorządowych instytucji, oryginałów dokumentów lub
telefonów.
Mundurowi informowali także, jak wyglądają procedury polskich służb, jak przebiega legitymowanie, jakie
dokumenty powinien okazać policjant lub strażnik graniczny oraz o jakie dokumenty mogą poprosić
obcokrajowca. Spotkania mają ustrzec uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się
spotkać osoba w trudnym położeniu, nieznająca języka polskiego. Jednym z celów było też uświadomienie,
że policjant jest osobą, do której zawsze mogą się zgłosić w sytuacji niebezpieczeństwa.
Policjanci przekazali naszym gościom także podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Uczyli, jak powinien poruszać się pieszy oraz zachęcali do używania elementów odblaskowych.
Stróże prawa przekazywali informacje dotyczące proﬁlaktyki zaginięć dzieci.

