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Strażacy pomagają w transporcie pomocy humanitarnej na
Ukrainę

Państwowa  Straż  Pożarna  odpowiada  za  transport  pomocy  humanitarnej,  która  jeszcze  przed  świętami
powinna dotrzeć na wschodnią Ukrainę. Konwój składający się z 33 oznakowanych samochodów ciężarowych
PSP i sześciu tirów zabrał na Ukrainę pomoc humanitarną m.in. żywność, śpiwory, materace, koce, łóżka,
odzież, środki czystości.

W środę minister Teresa Piotrowska spotkała się ze strażakami, którzy brali udział w załadunku transportu, a następnie
wyruszą  w  konwoju  na  Ukrainę.  -  Cieszę  się,  że  pomoc  trafi  do  najbardziej  potrzebujących  w  tym  szczególnym  czasie  -
powiedziała minister Teresa Piotrowska. 

Akcję  organizuje  Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi:  Caritas,  PCK i
Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także z Agencją Rezerw Materiałowych oraz Państwową Strażą Pożarną. To
właśnie strażacy odpowiadają za logistykę przedsięwzięcia. Na Ukrainę pojechało 73 strażaków.

Konwój złożony z samochodów ciężarowych straży pożarnej wyruszył z Warszawy do Charkowa w środę o 20:00. Strażacy
będą mieli do pokonania około 1,3 tys. km.

- Ta operacja jest dobrze przygotowana. Zaangażowane zostały niemal wszystkie służby podległe MSW. Do granicy polsko-
ukraińskiej konwój będzie zabezpieczany przez policję. Za sprawną odprawę na przejściu będzie odpowiadała straż graniczna
– powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Na granicy ciężarówki z pomocą humanitarną zostanały odprawione w jednym miejscu przez wszystkie służby, zarówno
polskie, jak i ukraińskie. 

- Mamy deklarację ze strony ukraińskiej, że pomogą nam w skutecznym dotarciu do miejsca przeznaczenia. Mam nadzieję,
że wszystko będzie przebiegało poprawnie. Chcielibyśmy wrócić do Polski jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Taki
mamy plan i takie są zamierzenia – powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław
Leśniakiewicz.
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