
 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Oleśnica 

Gmina Oleśnica jest liderem wśród gmin z terenu powiatu 
oleśnickiego w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Życzliwość  
i humanitarna postawa naszych mieszkańców, którzy angażują się  
w pomoc ukraińskim rodzinom zasługuje na słowa uznania. Różnego 
rodzaju akcje pomocowe, zbiórki organizowane przez koła gospodyń 
wiejskich, strażaków, samorządy wiejskie, firmy działające na terenie 
gminy, pracowników gminnych instytucji i wreszcie przez polskie rodziny, 
które przyjmują uchodźców pod swój dach - są dzisiaj bardzo potrzebne. 

Za to wszystko dziękują nasi ukraińscy przyjaciele, których wojna 
wypędziła z domów. Te podziękowania w ich imieniu przekazujemy tą 
drogą Państwu – Mieszkańcom Gminy Oleśnica. Wasze zaangażowanie jest 
nieocenione. To dzięki Waszej ofiarności kobiety i dzieci przybywające na 
teren gminy Oleśnica znajdują dach nad głową, to dzięki Wam mogą 
poczuć się wreszcie bezpiecznie. To Wy przyjęliście, jak do tej pory, 
przeszło 300 osób pod swój dach, traktując ich jak bliskich – a baza osób 
oferujących bezinteresowną pomoc ciągle się powiększa. To Wy 
zainicjowaliście zbiórki darów, które trafiają do potrzebujących. Na 
założonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy grupie Gmina Oleśnica 
dla Ukrainy można zobaczyć efekty tych oddolnych akcji, GOK zajmuje się 
również dystrybucją zebranych artykułów. To Wy wreszcie pomagacie 
dwóm dużym grupom uchodźców, zakwaterowanym w Krzeczynie i na 
świetlicy we Wszechświętem. Jeszcze raz Wam za to bardzo dziękujemy, 
dokładając wszelkich starań z naszej strony aby akcje były skoordynowane 
i wsparte pomocą systemową, opierając się przy tym na zaangażowaniu 
pracowników Urzędu ze sztabu kryzysowego oraz naszych radnych  
i sołtysów. 

Marcin Kasina 
Wójt Gminy Oleśnica 

 
 

Krzysztof Skórzewski 
Sekretarz / Zastępca Wójta 

Gminy Oleśnica 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCHODŹCÓW 

Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 
tel. 713 140 200 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z 
działaniami wojennymi na Ukrainie i zamieszkali na terenie gminy Oleśnica, 
powinni zgłosić swój pobyt w Urzędzie Gminy Oleśnica, który uznaje się za 
legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 
Dodatkowymi warunkami są: wjazd na terytorium RP po 24 lutego 2022 r. i 
deklarowanie zamiaru pozostania na terytorium Polski. 

Od 16 marca 2022 r. osoby te mogą otrzymać numer PESEL, który 
ułatwi ich identyfikację w innych urzędach, służbie zdrowia itp. Dzięki 
numerowi PESEL obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z ochrony 
czasowej, podjąć legalną pracę, otworzyć działalność gospodarczą, leczyć 
się korzystając z polskiej opieki zdrowotnej. PESEL umożliwi również dostęp 
do edukacji oraz ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego, 
który pozostaje bez nadzoru. 

Do wniosku należy załączyć fotografię (taką jak do paszportu). 
Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii w punkcie 
fotograficznym „Foto-Corner” (ul. Młynarska 3a, 56-400 Oleśnica), po 
uprzednim zgłoszeniu się do Urzędu Gminy Oleśnica celem otrzymania 
pisemnego zlecenia na wykonanie zdjęcia. Dodatkowo podczas 
przyjmowania wniosku o nadanie numeru PESEL będą pobierane odciski 
palców od osób, które ukończyły 12 lat i od których jest to możliwe 
fizycznie. Wszystkie osoby, które będą ubiegać się o numer PESEL powinny 
mieć ze sobą wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające tożsamość 
(paszport, akt urodzenia itp.). 

W imieniu dzieci występuje jeden rodzic lub opiekun prawny. W 
przypadku, gdy osoba, pod pieczą której, jest nieletni nie jest jej rodzicem 
oraz nie została ustanowiona oficjalnie opiekunem prawnym (babcia, ciocia 
itp.) - wówczas z urzędu zostanie złożony wniosek do sądu o ustanowienie 
takiego opiekuna w osobie, z którą dziecko przyjechało do Polski i pod 
której faktyczną opieką obecnie przebywa. 
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Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest uznawany za legalny, na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Poz. 
583 - ustawa dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi), 
przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w 
wysokości 300 zł. 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej 
prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i 
wyżywienie obywatelom Ukrainy, określonym w ww. ustawie, może być 
przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za 
osobę dziennie, nie dłużej niż za okres 60 dni. 

Sprawy oraz wnioski w wyżej wymienionych sprawach będą 
przyjmowane oraz rozpatrywane w Urzędzie Gminy Oleśnica w pok. nr 12 
w godz. 7.45 – 15.45 (w środy do 17.00). 

 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Mieszkańcy, którzy 
przyjęli uchodźców, nie muszą składać zmiany deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płacą tak jak dotychczas za 
ilość domowników zgłoszonych uprzednio, nie ponosząc kosztów za 
dodatkowe osoby. 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy Boguszyce 102a, 56-400 Oleśnica 

tel. 713 140 238 

GOK koordynuje odbiór zebranych przez mieszkańców gminy Oleśnica 
darów na świetlicach wiejskich; dary zwożone są do dwóch punktów w 
gminie: 

• Hala na Wileńskiej (głównie odzież, wózki dla dzieci, łóżeczka, 
pieluchy…) 

• Siedziba GOK – Boguszyce 102a (głównie  żywność, chemia, 
kosmetyki, artykuły dla dzieci akcesoria, pieluchy, jedzenie dla 
niemowląt i dzieci…) 

Koordynatorzy ds. zbiórek: tel. +48 665 470 450; +48 603 331 444; 
+48 536 773 445 
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Dary te są na miejscu segregowane, rozwożone i wydawane 
potrzebującym (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15), planowane 
jest wydłużenie godzin otwarcia punktów. Ze zbiórek darów organizowane 
są tzw. startery-wyprawki na świetlice dla uchodźców (żywność na 
pierwszy posiłek i niezbędne środki higieny osobistej). 

GOK zainicjował i administruje grupę na facebook.com Gmina 
Oleśnica dla Ukrainy, do której zaproszono m.in. radnych, sołtysów i 
mieszkańców gminy. Umieszczono tam informacje o odbywających się 
zbiórkach, podano numery telefonów do koordynatorów akcji, napisano 
również o realnych potrzebach w kontekście zbieranych darów. Mogą tu 
Państwo również śledzić efekty poszczególnych zbiórek. Odzew 
mieszkańców i chęć niesienia pomocy są ogromne. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 78, 

56-400 Oleśnica, tel. 717 156 888 

Obywatele Ukrainy tego, którzy: 
• legalnie wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 

lutego 2022 r., 
• otrzymali nr PESEL , 
• deklarują zamiar pozostania w Polsce 

mogą być wspierani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie: 
1) Ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

kryterium dochodowe 674,00 zł, 
kryterium dochodowe - dziecko z niepełnosprawnością 764,00 zł. 

2) Ustawy o pomocy społecznej, 
kryterium dochodowe: 
- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 776,00 zł, 
- dla osoby w rodzinie 600,00 zł. 

a) świadczenia pieniężne: 
- zasiłek stały, 
- zasiłek okresowy, 
- zasiłek celowy,  
- wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki 
przyznane przez sąd. 
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b) świadczenia niepieniężne: 
- praca socjalna, 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
- sprawienie pogrzebu, 
- posiłek, 
- niezbędną odzież, 
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
- pobyt w domu pomocy społecznej. 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w: 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w godz. 7.00-15.00 
ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica tel. 530 118 220 
 
OŚWIATA: Centrum Usług Wspólnych ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica, 

tel. 713 140 240 

Jak zapisać dziecko przyjeżdżające z Ukrainy do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej w 
Gminie Oleśnica na rok szkolny 2021/2022: 

1. Skontaktuj się ze szkołą podstawową (zgodnie z rejonizacją – patrz 
tabela poniżej). 

2. Przygotuj dane dziecka i informacje: imię i nazwisko, rok urodzenia, 
PESEL/Nr paszportu (opcjonalnie), liczba ukończonych lat nauki ( w 
przypadku zapisania do szkoły ), adres zamieszkania/pobytu, 
kontakt do rodzica (imię i nazwisko, nr tel./e-mail ). Podaj, w jakim 
języku dziecko się komunikuje (polski, angielski, ukraiński, rosyjski). 

3. Czekaj na informację z placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. 
4. Udaj się z dzieckiem do wskazanej szkoły. 

Formularze w wersji papierowej (w języku polskim i ukraińskim) są 
dostępne na stronach internetowych i w siedzibach szkół. 
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Szkoła 
adres, kontakt, (godziny pracy sekretariatów) Rejonizacja 

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Ligocie Małej, 
Ligota Mała 15 
(Pon. – Pt. 7.30 – 15.30) 
spligotamala@olesnica.wroc.pl 
tel. 713 140 230 

Ligota Mała, 
Krzeczyn, Piszkawa, 
Bystre 

Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, 
Ligota Polska 3 
(Pon. - Pt. 7.00 – 15.00) 
spligotapolska@olesnica.wroc.pl 
tel. 713 140 231 

Ligota Polska, 
Poniatowice, Osada 
Leśna, Ostrowina, 
Cieśle 

Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica w Oleśnicy, 
ul. Wileńska 32a; Oleśnica 
(Pon. - Pt. 7.30 – 15.30 
spolesnica@olesnica.wroc.pl 
tel. 713 140 236  

Spalice, Boguszyce, 
Nieciszów, 
Smardzów 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Smolnej, Smolna 70 
(Pon. - Pt. 7.00 – 14.00) 
spssekretariat@wp.pl 
tel. 713 140 233  

Smolna, Ligota 
Wielka, Nowa Ligota, 
Gręboszyce, Zimnica 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Sokołowicach, Sokołowice 24 
(Pon. - Pt. 7.30 – 15.30) 
spsokolowice@olesnica.wroc.pl 
tel. 713 140 232  

Sokołowice, 
Dąbrowa, Jenkowice, 
Brzezinka 

Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, 
Wszechświęte 16B 
(Pon. – Pt. 8.00 – 16.00) 
spwszechswiete@olesnica.wroc.pl 
tel. 713 140 234  

Wszechświęte, 
Zarzysko, 
Wyszogród, 
Bogusławice, 
Nowoszyce, 
Świerzna 

Informacji dot. gminnej oświaty udziela również Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Oleśnica, tel. 713 140 240; od pon. do pt., w godz. 8.00 - 
16.00. 

mailto:spligotamala@olesnica.wroc.pl
mailto:spligotapolska@olesnica.wroc.pl
mailto:spolesnica@olesnica.wroc.pl
mailto:spssekretariat@wp.pl
mailto:spsokolowice@olesnica.wroc.pl
mailto:spwszechswiete@olesnica.wroc.pl
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RYNEK PRACY: 

Dla obywateli Ukrainy przybywających do powiatu oleśnickiego na 
portalu społecznościowym (facebook.com) uruchomiono forum wymiany 
ogłoszeń o pracę: PRACA DLA UKRAINY w powiecie oleśnickim РОБОТА В 
ОЛЕШНІЦІ ТА ОКОЛИЦЯХ 

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej uruchomił, na portalu publicznych służb zatrudnienia, nową 
zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – 
pomoc dla Ukrainy. Dostępna jest pod linkiem: 
https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 
Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne, jest na bieżąco aktualizowana i 
jest dostępna w wersji ukraińskiej: rynek pracy w Polsce, pomoc w innych 
obszarach, rynek pracy w Unii Europejskiej. 
 

OSOBY ZAGINIONE: 

Jeśli szukasz osoby zaginionej, która przekroczyła granicę Polski, 
skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej 
Policji – +48 47 72 123 07 lub e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl Przypadki 
podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw możesz zgłosić pod 
numerem +48 47 72 565 02 lub mailowo na 
handelludzmibsk@policja.gov.pl Czujesz się zagrożony, to dzwoń na 
Europejski numer alarmowy – 112 (połączenie bezpłatne). 
 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA: 

Od poniedziałku, 28 lutego br. Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica 
(KAGO) jest bezpłatna dla uchodźców wojennych z Ukrainy (za okazaniem 
dokumentu tożsamości). 8 linii obsługuje wszystkie miejscowości położone 
na terenie gminy Oleśnica. Linie odjeżdżają z następujących stanowisk na 
dworcu autobusowym w Oleśnicy (ul. Rzemieślnicza 11): 
G2, G7, G8 – stanowisko nr 2 
G1, G3, G4 – stanowisko nr 3 
G5, G6 – stanowisko nr 4 
 

 

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
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U R Z Ą D  G M I N Y  O L E Ś N I C A  
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 
tel. 713 140 200, faks 713 140 204 

olesnica.wroc.pl, urzad@olesnica.wroc.pl  
    

WSPARCIE FINANSOWE – konto do wpłat: 

3 marca 2022 r. w Oleśnicy powołano Komitet Społeczny Gminy Oleśnica  
o nazwie „Razem dla Ukrainy”, którego celem jest pomoc finansowa dla 
uchodźców z tego kraju przybywających na teren gminy Oleśnica. W skład 
Komitetu wchodzą Członkowie: 
Marcin Kasina – Wójt Gminy Oleśnica 
Jarosław Telka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Urszula Szymańska – Kierownik Referatu Organizacyjnego UGO 
Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy: Komitet Społeczny Gminy Oleśnica 
Dane odbiorcy: Ligota Polska 59 f, 56-400 Oleśnica 
Nr rachunku bankowego do wpłat: 12 9584 0008 2001 0016 0182 0001 
Tytuł przelewu: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy 
 

Zgłaszanie chęci przyjęcia uchodźców - tel. +48 534 221 123 

Dzwoniąc do koordynatora kwaterunkowego gminy Oleśnica, 
nadal można zgłaszać chęć przyjęcia uchodźców wojennych. Urząd Gminy 
Oleśnica tworzy bazę z informacjami na temat rodzaju zakwaterowania, 
ilości osób możliwych do przyjęcia, okresu czasu na jaki można osoby 
przybywające na teren gminy u zgłaszającego zakwaterować czy kwestii 
zapewnienia wyżywienia. Po uzyskaniu informacji od uchodźcy i 
potwierdzeniu chęci przyjęcia uchodźców przez mieszkańca gminy, 
następuje przekazanie numerów telefonów i bezpośredni kontakt między 
ww. Ważnym jest, że to przyjmujący ustala zasady, Urząd Gminy Oleśnica 
niczego nie narzuca, będąc jedynie pośrednikiem między polską rodziną 
oferującą gościnę rodzinie ukraińskiej. 

 


