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Szanowni Państwo!

Upływają kolejne miesiące dramatu Ukrainy. W tym czasie

Gmina Marklowice na miarę swoich możliwości zorganizowała

zbiórki żywności i innych materiałów potrzebnych uchodźcom.

Wielkie wyrazy podziękowania pragnę skierować do wszystkich

darczyńców, zarówno do mieszkańców jak i do strażaków z

naszej OSP. Pragnę podziękować pracownikom naszego urzędu,

którzy zebrali sporą kwotę pieniężną na zakup i wysłanie

pomocy dla Ukraińców. W sposób szczególny dziękuję i jestem

pełen uznania i szacunku dla wszystkich tych, którzy goszczą

pod swym dachem gości z Ukrainy.

Szanowni Państwo – oto krótka historia naszej marklowickiej

pomocy dla Ukrainy.



Mieszkańcy gminy Marklowice z dużym zaangażowaniem

włączyli się w pomoc ofiarując najpotrzebniejsze rzeczy dla

uchodźców z Ukrainy. Wszystkie dary zostały posegregowane

oraz spakowane i w dniu 7.03.22 r. pojechały do składnicy w

Wodzisławiu Śl. a następnie do Lublińca. Logistyką

transportową zajęła się PSP Wodzisław oraz OSP Marklowice.



W dniu 14.03.2022 r. otrzymaliśmy dary od

miasta Philippsburg w Niemczech. Część

została przekazana do dyspozycji Gminy

Marklowice zaś pozostały ładunek pojechał

do Tarnowa Lubelskiego.



Dzięki zaangażowaniu mera 

partnerskiej Gminy Barlin z Francji -

Juliena Dagbert, przy współpracy 

mera miasta Divion z departamentu 

Pas de Calais (Francja) 31 marca br. 

do Marklowic dotarł transport z 

darami od mieszkańców miasta 

Barlin i Divion. Do pomocy 

Strażakom OSP przy rozładunku 

włączyli się włodarze gmin.



W dniu 13.04.2022r. wyjechał transport 

z darami, które przyjechały do 

Marklowic z Francji. Transport zawierał 

głównie środki medyczne i 

opatrunkowe.



14.04.2022 r. Gmina Marklowice wysłała kolejny 

transport z pomocą dla Ukrainy. Druhowie z naszej OSP 

zapakowali dary z partnerskiej gminy Barlin, do których 

dołączono laurki dzieci francuskich dla ich rówieśników z 

Ukrainy.

W dniu 20.04.2022 r. wyjechał 

trzeci transport na Ukrainę. Koce, 

kołdry, pościel.



20.04.2022 r. mały transport z pościelą i kołdrami wyjechał do 

miasta Radlin jako wsparcie tam przebywających Uchodźców.

21.04.2022r. kolejne dary z francuskiego Barlin, niemieckiego 

Philippsburga oraz z Marklowic wyjechały na Ukrainę.



W dniu 25.04.2022 r.  Transport 

dotarł do miejsca docelowego. 

Przekazano dary w mieście Smiła w 

obwodzie czerkaskim.



W dniu 26.04.2022 r.  transport ze środkami medycznymi i 

opatrunkowymi dotarł Kijowa.



14.07.2022 r. pojawił się artykuł o darach dostarczonych do 

miasta Smiła na oficjalnym portalu smila.city

Tytuł artykułu w tłumaczeniu: „Szpital Miejski Smiła

otrzymał zaopatrzenie medyczne od agencji „Mriya” Ukraina 

i jej partnerów”.



W piątek 22.07.2022 r. Gmina Marklowice wysłała kolejną 
pomoc humanitarną do Ukrainy. Część darów zakupiona została 
ze zbiórki pracowników urzędu.



Trwająca od 24 lutego br. wojna na terytorium Ukrainy powoduje konieczność 

nieustannego prowadzenia działań pomocowych dlatego też 29.09.22 r. udało się 

zorganizować kolejny transport z darami.

To tylko niewielka część wsparcia jakiego udzielili mieszkańcy Marklowic osobom 

pozostającym na Ukrainie ale i tym uciekającym przed wojną.

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom oraz Wszystkim

zaangażowanym w organizację pomocy dla Ukrainy!


