


 Polska - nasz prawdziwy przyjaciel!

Niedawno zakończyłem podróż roboczą do Polski, którą zorganizowałem, aby zająć się kwestią otrzymania 
pomocy humanitarnej od zaprzyjaźnionego państwa bezpośrednio do społeczności Doliny. Musimy 
maksymalnie zapewnić potrzeby rodzin migrantów z czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy oraz tych, 
na których toczą się aktywne działania wojenne. 

Wrażenia z wyjazdu są bardzo pozytywne , już na granicy dostrzegam, że Polska jest naszym prawdziwym 
przyjacielem! Ten kraj stał się jednym z pierwszych państw europejskich , które natychmiast zareagowały na 
atak Rosji na ziemie ukraińskie i cały czas, w warunkach tej brutalnej wojny, szczerze pomaga Ukrainie! 
Zwykli obywatele polscy, dosłownie od pierwszych dni wojny, spotykali naszych obywateli,głównie kobiety, 
dzieci, starców, na przejściach granicznych na granicy ukraińsko-polskiej, zabierali ich własnymi 
samochodami i odwozili do własnych domów. W ostatnich miesiącach Polska przyjęła miliony ukraińskich 
uchodźców i dała im dach nad głową. 

Widziałem, jak Ukraińcy potrzebowali pomocy zorganizowanej natychmiast na polskiej granicy,szybko, bez 
opóźnień, przechodząc przez punkty kontrole, dobrej jakości żywności, darmowych mieszkań i wsparcia 
finansowego dla potrzebujących ochrony  czasowej osób z Ukrainy. 
Spotkanie robocze odbyło się z wójtem gminy Bogusławem Antosem z gminy Brzeźnica ,powiat Wadowicki, 
Polska. 

Odbyliśmy konstruktywny i znaczący dialog z naszym kolegą. Omówili pilne potrzeby Ukraińców, którzy 
ratując życie w czasie wojny, zostali zmuszeni wyjechać ze swoich domów. Wymienili doświadczenia na 
temat rozwiązywania  problemów społecznych, takich jak pomoc społeczna, usługi komunalne, architektura 
krajobrazu, porządek publiczny i inne. 
Główny cel spotkania został osiągnięty - od teraz będziemy mogli otrzymywać pomoc humanitarną 
bezpośrednio od społeczności do  społeczności! Dziękuje Samorządowi Gminy Brzeźnica za zrozumienie, 
wsparcie i pomoc!

Miałem okazję spotkać się z naszymi rodakami, którzy od dawna mieszkają w Polsce, otrzymywali pomoc 
dla i od przesiedleńców w postaci żywności, środków higieny i leków. Serdeczne podziękowania dla naszych 
rodaków, którzy wspólnie pomagają Ukrainie w tym trudnym czasie!
Szczera pomoc Polaków Ukraińcom otwiera nową kartę w naszej wspólnej historii! Dziś Polska jest 
głównym krajem, przez który dostarczana jest pomoc humanitarna i broń na Ukrainę. Od początku działań 
wojennych na dużą skalę Polska zajęła aktywne stanowisko w sprawie konieczności szybkiego przyznania 
Ukrainie status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Nasze kraje zgodziły się na zwiększenie 
wolumenu przewozów kolejowych ukraińskiego eksportu na rynki Unii Europejskiej i światowe. Uzyskanie 
cofnięcia zezwoleń dla wszystkich przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem paliw w 
celu zapewnienia infrastruktury krytycznej na Ukrainie, ratowników, lekarzy i organów ścigania. 
Wyrażam szczerą wdzięczność społeczności Doliny wszystkim mieszkańcom zaprzyjaźnionej Gminy – 
Rzeczpospolitej Polskiej! Nigdy nie zapomnimy waszej pomocy i wsparcia, zawsze będziemy wdzięczni za 
wszystko, co Polska zrobiła dla Ukrainy i Ukraińców! Zjednoczmy się dla głównego celu – Zwycięstwa! 
Chwała Ukrainie! 

                                                                                           Z poważaniem Burmistz Doliny Evhen Zvizdovsky!




