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Szanowny Panie Wojewodo! 

 

Zgłosiły się do mnie uchodźczynie wojenne z Ukrainy, które wraz ze swoimi dziećmi przebywają 

obecnie w ośrodku szkoleniowym KW PSP w Łagowie. Proszą mnie o pilną interwencję, ponieważ 

zostały poinformowane, że z dniem 1 sierpnia br. muszą opuścić dotychczas zajmowane miejsce 

i przenieść się do hotelu w Torzymiu. Informacje, które posiadają, są jednak nieoficjalne i niepełne. 

Nie mają one bowiem potwierdzenia, w jakich warunkach będą mieszkać wraz ze swoimi dziećmi, jak 

będzie wyglądać kwestia wyżywienia w hotelu, w którym ponoć nie ma dostępu do kuchni oraz jakie 

będą mieć możliwości dojazdu do Łagowa, w którym większość z nich podjęła pracę. Po przeniesieniu 

do Torzymia możliwość dojazdu do pracy stanie się ograniczona ze względu na brak połączeń 

autobusowych oraz brak wśród nich osoby, która posiadałaby prawo jazdy i samochód. Co więcej, nagła 

konieczność opuszczenia miejsca, w którym zaczęły organizować sobie życie i wraz z dziećmi czuły się 

bezpiecznie będzie dla nich kolejnym traumatycznym doświadczeniem.  

 

Szanowny Panie Wojewodo, mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 

 

1. Czy ośrodek szkoleniowy KW PSP w Łagowie rzeczywiście wymaga pilnego opuszczenia 

przez uchodźczynie z Ukrainy? Czy można opóźnić ich przenosiny przynajmniej o miesiąc 

z uwagi na fakt, że jako ośrodek szkoleniowy budynek nie jest użytkowany przez strażaków 

cały czas? Przedłużenie pobytu o miesiąc ułatwi kobietom znalezienie innego miejsca do życia 

w Łagowie, w którym po sezonie letnim zwolnią się lokale do wynajęcia, a także pozwoli na 

zachowanie dotychczasowej pracy, która jest dla nich niezwykle ważna, by mogły się 

usamodzielnić. 

2. Jeżeli brak jest takiej możliwości, proszę o wskazanie, czy rzeczywiście z dniem 1 sierpnia br. 

uchodźczynie zostaną przeniesione do hotelu w Torzymiu? Jaki to hotel? Jakie będą mieć tam 

warunki do życia? Czy rzeczywiście kobiety z małymi dziećmi nie będą miały tam dostępu do 

kuchni? Jak długo uchodźczynie będą przebywać w powyższym hotelu? 

 

 

Do 1 sierpnia zostało już niewiele czasu, stąd uprzejmie proszę Pana Wojewodę o wskazanie, 

jakie działania można podjąć w tym zakresie. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Poseł Katarzyna Osos 
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