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Do Zarządu i Druhów  

OSP w Dominikowicach 

 

 

W imieniu Kierownictwa 26 jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa 

Dniepropietrowskiego w Krzywym Rogu na Ukrainie zwracam się z prośbą o pomoc materialną w 

postaci nieużywanej już a zdatnej do użycia odzieży ochronnej wykorzystywanej przy gaszeniu 

pożarów i innych akcjach podejmowanych przez jednostki Straży Pożarnej.  

Nasze miasto liczy około 600 000 mieszkańców i leży w przemysłowej części kraju. Na jego 

terenie znajdują się liczne huty stali, kopalnie rudy żelaza i wiele innych przedsiębiorstw 

związanych z przemysłem metalurgicznym. W związku z tym dochodzi tu bardzo często do 

różnych, niebezpiecznych zdarzeń w których niezbędna jest praca Straży Pożarnej. Niestety w 

związku z dramatyczną sytuacją gospodarczą Ukrainny, której przyczyną jest między innymi cięgle 

tocząca się wojna na wschodzie kraju, Rząd Ukrainy od dawna już w znikomym stopniu 

dofinansowuje funkcjonowanie jednostek Straży Pożarnej. W związku z tym dochodzi czasem do 

sytuacji gdzie Strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżają do akcji w prywatnym ubraniu 

narażając się tym samym na poważne niebezpieczeństwo. Brak odpowiedniej odzieży ochronnej ma 

też związek ze skutecznością podejmowanych działań bojowych.  

W związku z powyższym bardzo serdecznie proszę o przekazanie wycofywanej z użycia w 

Polsce odzieży ochronnej z której może jeszcze skorzystać Straż Pożarna w naszym mieście.  

Ze swojej strony zaświadczam, że sytuacja ekonomiczna jednostek Straży Pożarnej na całej 

Ukrainie pozostawia wiele do życzenia. Jednostki te borykają się z wielkimi problemami 

finansowymi. Często dochodzi do kuriozalnych sytuacji gdzie Straż Pożarna, karetka pogotowia 

czy jednostki Policji nie są w stanie wykonywać swojej pracy ze względu na brak paliwa do 

samochodów. 

W naszym mieście od 1993 roku funkcjonuje Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem 

Wniebowzięcia NMP, która stara się w miarę możliwości wspierać te Służby - tak przecież 

niezbędne do funkcjonowania każdego społeczeństwa. Każdorazowo pomoc ta spotyka się z 

ogromną życzliwością i wdzięcznością. Ufam, że i tym razem będzie podobnie. Wspierana przez 

nas polsko – ukraińska współpraca jest nie tylko realizacją wyznawanych przez nas wartości 

chrześcijańskich. Jest ona każdorazowo także i płaszczyzną do dialogu i zacieśniania więzi między 

naszymi Narodami.  

 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i o ile to możliwe o pomoc. 
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