Nieustająca pomoc dla Ukrainy
Od ponad pół roku w Ukrainie trwa wojna. Do dziś w powiecie olsztyńskim schronienie znalazło
wielu naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego wspólnie z
partnerami z Niemiec i lokalnymi instytucjami cały czas organizuje pomoc zarówno tym, którzy
zostali w swojej ojczyźnie, jak i tym, którzy znaleźli dach nad głową na Warmii.
Oficjalne dane mówią o około 4,5 tys. zarejestrowanych osób, szacuje się jednak, że do prywatnych domów
w powiecie mogło trafić nawet cztery razy więcej Ukraińców, bo mieszkańcy powiatu zareagowali
natychmiast, otwierając swoje serca i mieszkania. Także starostwo powiatowe cały czas angażuje się w
działania pomocowe.
– Po 24 lutego wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec, czyli Powiatem Osnabrück, tamtejszym Caritasen
oraz Fundacją Patsy & Michael Hull Foundation e.V. zorganizowaliśmy zbiórkę finansową, która
zaowocowała pozyskaniem 0,5 mln zł na pomoc w różnej formie – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński,
podczas spotkania z Harrym Krogullem, szefem wspomnianej fundacji oraz beneficjentami środków.
– Trwa wojna i trzeba pomagać, jednak byłem zaskoczony tym, jak dużo funduszy udało nam się zebrać.
Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zaczęli zbiórkę. Starosta Andrzej Abako zadzwonił do mnie w tej
sprawie już następnego dnia od wybuchu wojny – relacjonował Harry Krogull.
Środki z fundacji Patsy & Michael Hull pozwoliły Bankowi Żywności w Olsztynie zaktywizować zawodowo
Ukraińców z różnymi kompetencjami, którzy tu trafili. Z kolei Powiatowy Oddział Związku OSP RP w
Olsztynie zorganizował polsko-ukraińsko-francusko-niemieckie obozy młodzieżowe w Rüthen w Niemczech i
Waszecie pod Olsztynkiem. Fundacja 36 i 6 z Różnowa wspólnie z kościołem „Nasza Przystań”
wykorzystała środki na organizację dziewięciu konwojów z pomocą humanitarną do Ukrainy. Również na
miejscu dba o wsparcie duchowe „nowej” polsko-ukraińskiej społeczności. Dzieci niepełnosprawne z
Ukrainy mogły wziąć udział w projekcie realizowanym przez Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek
Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, prowadzony przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej i Powiat
Olsztyński. Wsparcie objęło też młodych sportowców z Ukrainy, którymi zaopiekował się Klub Sportowy
„Jelonki” z Dobrego Miasta. Wspólnie z samorządem i społecznością gminy Dobre Miasto Powiat znalazł
lokum dla młodzieży w placówce niepublicznej szkoły w Głotowie. – To młodzi pływacy, koszykarze i
siatkarze. Pozyskane środki pozwoliły na ich 2-miesięczne utrzymanie, pokrycie kosztów dojazdów,
wycieczkę do Gdańska i treningi na basenie olimpijskim w Olsztynie. Dodatkowo z fundacji państwa Hull
otrzymaliśmy dla młodzieży obuwie sportowe i dresy. Z kolei dobromiejska Jutrzenka przekazała nam setki
paczek z regionalnymi słodyczami – wymieniał starosta.
Młodzi Ukraińcy trafili również do schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Biskupcu. Tu także
kierowana jest pomoc od darczyńców. Jeden z niemieckich przedsiębiorców zaoferował przekazanie
zestawów serwisowych. Sprzęt AGD i inne wyposażenie pokryje też dotacja z Caritas Osnabrück, od
którego Powiat otrzymał 10 tys. euro. Pieniądze przekazywane są również do innych miejsc w naszym
powiecie.
Na zrozumienie i wsparcie samorządowców mogła też liczyć 13-letnia, utalentowana muzycznie Aleksandra,
która przyjechała z mamą z Odessy. Uciekając przed wojną zabrała to, co wydawało jej się najcenniejsze –
swoje skrzypce. Co prawda już za małe, jak na wzrost dziewczyny, ale ukochane. Nastolatka już znajduje
się pod opieką Patryka Nakielskiego, nauczyciela klasy skrzypiec z barczewskiej filii Samorządowej Szkoły
Muzycznej w Dywitach. W trakcie ostatniej wizyty partnerskiej przedstawicieli Powiatu Osnabrück pod
przewodnictwem starosty Anny Kebschull i Caritas Osnabrück z Johannesem Bußem starosta olsztyński
zorganizował koncert młodej skrzypaczki. Niemcy zaoferowali pomoc w zakupie nowego instrumentu. W
niedzielę 28 sierpnia podczas Festiwalu Wielu Kultur w Barczewie Aleksandra otrzymała piękny, nowy

instrument, który przywiózł Harry Krogull. Pomoc ukraińskiej młodzieży zaoferowała także fundacja
Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. – W najbliższej edycji pomocy stypendialnej dwoje uczniów z Ukrainy, którzy
trafili do naszych szkół w powiecie, otrzyma stypendia – zadeklarował A. Abako.
Powiatowi udało się także zorganizować pomoc, która trafiła bezpośrednio do Ukrainy. Tu znowu Starostwo
mogło liczyć na wsparcie przyjaciół. Dzięki fundacji Harry’ego Krogulla dziewięć agregatów pojechało do
Kostopola. Bank Żywności w Olsztynie z kolei przekazał dziesięć palet żywności. Transport zorganizowała
pani Małgorzata Ofierska i Warmiński Zakątek. Również pracownicy starostwa zorganizowali oddolnie dwie
zbiórki leków, środków czystości i żywności.
– Dzięki inicjatywie starosty Abako powstała międzynarodowa platforma porozumienia, która połączyła
działania różnych organizacji – podkreślił Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.
Powiat stara się pozyskać kolejne środki. – Przy pomocy merytorycznej pani Teresy Astramowicz-Leyk,
radnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, złożyliśmy wnioski do amerykańskiej fundacji Alight
na dotację w wysokości ponad 1 mln zł. Jeśli otrzymamy pieniądze, chcemy je przeznaczyć na prace
budowlane i projekty miękkie w szkolnym schronisku młodzieżowym w Biskupcu – dodaje A. Abako.
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