Komunikat Wójta Gminy Czudec
w sprawie pomocy dla Ukrainy
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czudec,
w obliczu tragedii, jaka ma miejsce na Ukrainie, pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy
Czudec za spontaniczne przejawy solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, w szczególności za
przystąpienie do organizowania i udziału we wszelkiego rodzaju zbiórkach oraz przyjmowanie pod
swój dach uchodźców. Organizatorów zbiórek proszę o przemyślane decyzje, co do zbieranych
produktów ponieważ, aby pomoc była skuteczna musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby.
Bardzo ważną rzeczą jest możliwość zakwaterowania dla rodzin, które uciekając od wojny zmierzają
w tej chwili do granicy, lub już przebywają na terytoriom naszego kraju. Miejsca zbiorowego
zakwaterowania dla uchodźców zostały zabezpieczone w innych województwach, a nasze
województwo pełni funkcję recepcyjną, natomiast kwestie indywidualnego przyjmowania ukraińskich
uchodźców pod swój dach zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.
poz. 583). Ważne jest, aby osoby z Ukrainy zostały zarejestrowane i posiadały nr PESEL, który jest
nadawany w urzędzie gminy. Posiadanie nr PESEL jest niezbędne do korzystania z różnorodnych form
pomocy rządowej określonych w w/w ustawie. Z pomocy mogą skorzystać tylko te osoby, które
z powodu działań wojennych przybyły do Polski od dnia 24 lutego - bezpośrednio z terytorium Ukrainy.
Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość zakwaterowania u siebie rodziny ze wschodu to bardzo proszę
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Urzędem Gminy w Czudcu.
TELEFONY KONTAKTOWE:
GOPS: 177172164, 177172165, 177172166 lub 692792999;
e-mail: gopsczudec@ops.net.pl
Urząd Gminy: 177172100, e-mail: ugczudec@czudec.pl
W celu zapewnienia sprawnej komunikacji oraz właściwego przepływu danych pracownicy GOPS oraz
Urzędu Gminy będą zbierali i na bieżąco przekazywali do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego wszelkie informacje dotyczące aktualnych potrzeb i posiadanych możliwości pomocy
w zakresie bazy mieszkaniowej oraz zabezpieczenia medycznego oraz pomocy humanitarnej.
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https://pomagamukrainie.gov.pl/ oraz https://rzeszow.uw.gov.pl/pomagamukrainie/.
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Z wyrazami szacunku
Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec

Informacje


Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.



Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy,
skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.



Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie:
+48 22 523 88 80.



W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.

Інформація





Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу
лінію:+48 47 721 75 75.
Якщо вам потрібна інформація про детальні правила перетину кордону, звертайтеся
до прикордонної служби: +48 82 568 51 19.
Гаряча лінія для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні:
+48 22 523 88 80.
У найбільших містах Польщі є інформаційні пункти та телефони довіри.

