Toruń doceniony za pomoc dla Ukrainy
Opublikowano na www.torun.pl (https://torun.pl)

Toruń doceniony za pomoc dla Ukrainy

[1]
Toruń wymieniony wśród polskich miast najbardziej zasłużonych dla pomocy obywatelom
Ukrainy w przemówieniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
W niedzielę 22 maja 2022 r., podczas przemówienia przed Radą Najwyższą Ukrainy, prezydent
Zełenski podziękował Polsce i wszystkim Polakom za dotychczasową pomoc udzieloną obywatelom
jego kraju. Wymienił też nazwy miast w Polsce, które okazały wsparcie swoim miastom partnerskim
na Ukrainie: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Katowice,
Opole, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Rzeszów, Białystok, Olsztyn i Kielce.
- Chcę z tej trybuny wymienić wszystkich, aby usłyszało to każde województwo, powiat i gmina,
których poparcie czuje dziś każdy region, miasto, wieś, hromada (gmina) ukraińska - powiedział
prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Ustanowiłem specjalny tytuł honorowy
"miasto-ratownik" dla miast partnerskich naszego państwa, które dziś czynią to, co możliwe, aby
nam dopomóc.
Jako pierwszy tytuł "miasta - ratownika" otrzymał Rzeszów, który po wybuchu wojny 24 lutego 2022
r. jako największe miasto przygraniczne przyjął ogromną falę uchodźców z Ukrainy. Przed ukraińskim
parlamentem, w trakcie wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezydent Zełenski powiedział, że
podpisał "dekret, który jest podkreśleniem szczególnej roli polskiego miasta Rzeszów"oraz że "w
imieniu całego narodu ukraińskiego wyraża wdzięczność".
Toruń od początku wybuchu wojny angażuje się w działania pomocowe dla obywateli Ukrainy zarówno na miejscu, jak i na terenie tego kraju. Przez nasze miasto przewinęło się już ponad 5 tys.
uchodźców. Wielu z nich znalazło tutaj pracę i schronienie, zarówno w prywatnych domach torunian,
jaki i w miejscach zakwaterowania zbiorowego, przygotowanych przez miasto i jego partnerów.
Działają punkty informacyjne dla uchodźców, strona internetowa w języku ukraińskim, sprawnie
nadawane są PESELE i wypłacane są świadczenia pomocowe dla uchodźców. Miasto zorganizowało
też specjalne imprezy dla ukraińskich gości - pikniki, koncerty, śniadanie wielkanocne. Do Łucka,
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naszego miasta partnerskiego w Ukrainie, wysłaliśmy już pięć konwojów z pomocą humanitarną,
m.in. żywnością, środkami czystości, lekami, odzieżą termoaktywną, agregatami prądotwórczymi,
bateriami i ładowarkami, namiotami, mobilnymi prysznicami itp.
Na zdjęciu: Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia przed Radą Najwyższą Ukrainy w
Kijowie, fot. PAP/Jakub Szymczuk/KPRP
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