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Mieszkańcy i samorząd pomagają uchodźcom
Gmina Oleśnica jest liderem wśród gmin z terenu powiatu oleśnickiego w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.
- 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 - mówi
wójt Marcin Kasina. - 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 Państwu – mieszkańcom
Gminy Oleśnica - dodaje.
Władze gminy przygotowały
specjalny list - podziękowanie dla
mieszkańców - który proboszczowie odczytali w kościołach podczas niedzielnych mszy świętych.
Znalazły się w nim także informacje dla mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców, jak i dla obywateli
Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie.

Większość nie ma dokąd
wrócić...
- Obecnie w naszej Gminie jest
376 zarejestrowanych uchodźców
- 197 dorosłych i 179 ich dzieci. 35
dzieci zostało przyjętych do szkół
w klasach I - VIII, a 7 jest w oddziałach przedszkolnych. Większość
rodzin znalazła schronienie w domach mieszkańców. Jeśli chodzi o
miejsca zbiorowego zakwaterowania, to najpierw uruchomiono została świetlica we Wszechświętem.
Przybyło do niej 26 osób, kilka z
nich znalazło już inne zakwaterowanie. Gotowe są już świetlice w
Smardzowie i Jenkowicach, a około
40 miejsc będzie również w Ligocie
Polskiej - słyszymy od Krzysztofa
Skórzewskiego, sekretarza Gminy.
Do Wszechświętego uchodźcy
dotarli z różnych miejsc w Ukrainie. Większość, niestety, nie ma
dzisiaj do czego wracać... Z przeprowadzonych z nimi rozmów wynika, że prawie wszyscy chcą zostać,
jak najszybciej znaleźć pracę, w
miarę możliwości usamodzielnić
się. Wśród przybyłych są dzieci w
wieku do 16 lat (11 osób), była też
jedna kobieta w zaawansowanej
ciąży, tuż przed porodem. Ona znalazła swój dom u polskiej rodziny w
Radzyniu koło Sławy.
- Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę opiekuna świetlicy - Jolanty Kucharskiej, która m.in.
wraz z rodziną uszyła szlafroki dla
każdej przybyłej osoby i zaopiekowała się uchodźcami). Dziękujemy
też pracownikom GOK oraz mieszkańcom Wszechświętego, którzy
szybko zareagowali na sytuację i
włączają się aktywnie w pomoc mówi wójt Marcin Kasina.
W świetlic y w Smardzowie
swój tymczasowy dom znajdzie
25 Ukraińców. - Trwają ostatnie
prace porządkowe oraz przygotowywane są miejsca do spania.
Na razie nie mamy jeszcze łóżek,

Pierwsi uchodźcy traﬁli do świetlicy we Wszechświętem

a jedynie materace - czekamy na
decyzję co do doposażenia świetlicy ze sztabu wojewody - mówił
w miniony wtorek wójt, który z
dyrektor GOK Moniką Małobęcką-Wzgardą wizytował pomieszczenie. - Potrzebne są ręczniki,
pościel, „jaśki”, szlafroki - także
pod kątem kolejnych miejsc, które
będziemy wkrótce uruchamiać.
Nie zapomniano o dzieciach - będą
miały swój „kącik” zabaw i pracy
twórczej. Pomyślano także o „izolatce” w razie ewentualnej choroby
którejś z osób przebywających na
sali zbiorczej. Dziękuję serdecznie
wszystkim osobom, które włączyły
się w przygotowania, a szczególnie
ekipie Gminnego Ośrodka Kultury,
opiekunowi świetlicy Urszuli Stanisławczyk oraz wolontariuszom
- dodaje gospodarz gminy.
Kolejną świetlica przygotowywaną na przyjęcie uchodźców jest ta w
Jenkowicach. Obecnie nie ma w niej
jeszcze łóżek. Do tej pory gmina
Oleśnica otrzymała 30 sztuk z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem wojewody
- traﬁły one do pierwszej uruchomionej dla uchodźców wojennych
świetlicy we Wszechświętem. - W
tej trudnej sytuacji otrzymaliśmy
pomoc od firmy ROM Sp. z o.o. z
Oleśnicy, która przekazała nieodpłatnie 50 materacy piankowych.
Bardzo się przydadzą w świetlicach w Smardzowie i Jenkowicach
- mówi zastępca wójta.
A co jest potrzebne uchodźcom,
którzy już dotarli do gminy? Przede

Ostatnie prace w świetlicy w Smardzowie

wszystkim artykuły higieniczne,
proszki do prania - do dyspozycji
uchodźców jest pralka, produkty
żywnościowe.
Akcje zbiórek koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach, który drugi punkt pomocy,
poza swoją siedzibą, uruchomił w
hali sportowej Szkoły Podstawowej
Gminy Oleśnica przy ulicy Wileńskiej w Oleśnicy.
- Mieszkańcom, którzy przyjęli zarejestrowanych w gminie
uchodźców pod swój dach, nie
będą naliczane dodatkowe opłaty
za wodę i wywóz ścieków, czy nieczystości. Tak jak dotychczas będą
płacić wyłącznie za siebie - informuje Jarosław Polański, prezes
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Ukrainki pracują
na rzecz rodaków
Gmina na umowę zlecenia zatrudniła Viktorię Yavorską, Ukrainkę mieszkającą w Oleśnicy od
dłuższego czasu, dobrze mówiącą
po polsku. Pani Viktoria pomagała
przyjeżdżającym uchodźcom prywatnie od początku konﬂiktu, m.in.
tłumaczyła teksty ukazujące się na
grupie „Oleśnica dla Ukrainy”.
Obecnie pomaga w Referacie Spraw
Obywatelskich. Urząd przygotował
8-stronicowy informator z ważnymi informacjami (są dwie wersje jedna po polsku dla mieszkańców,
druga ukraińska z większością tych
samych informacji - przetłumaczona przez panią Yavorską).

Takie szlafroki Jolanta Kucharska z rodziną wyszyła dla
uchodźców

Oprócz pani Viktorii zatrudnione na podobnych zasadach zostały jeszcze dwie Ukrainki, Olena
Osadcha i Anastasiia Lobkivska,
również posługujące się językiem
polskim. Pomagają w Urzędzie, ale
również przy zbiórkach GOK-u i w
sprawach uchodźców przyjętych w
miejscach zbiorowego zakwaterowania.

mogą poczuć się wreszcie bezpiecznie. To mieszkańcy przyjęli,
jak do tej pory, około 350 osób pod
swój dach, traktując ich jak bliskich
– a baza osób oferujących bezinteresowną pomoc ciągle się powiększa. To mieszkańcy zainicjowali
zbiórki darów, które trafiają do
potrzebujących - mówi sekretarz
Skórzewski.

Na co mogą liczyć
pomagający?

Na co mogą liczyć
uchodźcy?

Mieszkańcom gminy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może
być przyznane (na ich wniosek)
świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie, nie
dłużej niż za okres 60 dni. Mieszkańcy nie muszą składać zmiany
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, płacąc tak jak dotychczas
za ilość domowników zgłoszonych
uprzednio, nie ponosząc kosztów
za dodatkowe osoby.
- Zaangażowanie naszych mieszkańców w niesienie pomocy jest
nieocenione - mówi wójt Kasina.
- My z kolei dokładamy wszelkich
starań, aby akcje były skoordynowane i wsparte pomocą systemową,
opierając się przy tym na zaangażowaniu pracowników Urzędu ze
sztabu kryzysowego oraz naszych
radnych i sołtysów - dodaje.
- To dzięki oﬁarności mieszkańców kobiety i dzieci przybywające
na teren gminy Oleśnica znajdują dach nad głową, to dzięki nim

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi i zamieszkali na
terenie gminy Oleśnica, powinni
zgłosić swój pobyt w Urzędzie
Gminy Oleśnica. Pobyt uznaje się
za legalny w okresie 18 miesięcy,
licząc od 24 lutego 2022 r. Osoby te
mogą w Urzędzie otrzymać numer
PESEL. Należy złożyć wniosek z
załączoną fotograﬁą. Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania
fotografii w punkcie fotograficznym „Foto-Corner” w Oleśnicy.
Obywatelom Ukrainy przysługuje
także pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł, mogą być oni
również wspierani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
zakresie ustawy o świadczeniach
rodzinnych i ustawy o pomocy
społecznej. Dzieci mają prawo do
nauki szkolnej, składając wniosek
we właściwej szkole zgodnie z rejonizacją. Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica jest bezpłatna
dla uchodźców wojennych (za
okazaniem dowodu tożsamości).
Utworzony został również Komitet Społeczny o nazwie „Razem dla
Ukrainy”, którego celem jest pomoc
ﬁnansowa dla przybyłych.
Szczegółowe informacje na powyższe tematy znajdują się w informatorze, który traﬁa do wszystkich mieszkańców przyjmujących
uchodźców, oraz (w wersji ukraińskiej) do samych obywateli tego
kraju.
- W imieniu swoim, Rady Gminy
oraz mieszkańców, którzy tak chętnie przyjęli Was pod swój dach, deklarujemy wszelką możliwą pomoc
i dokładamy starań, aby akcje pomocowe były skoordynowane. Chcemy,
żeby mimo trudnej sytuacji, w jakiej
się znaleźliście, pobyt tutaj przyniósł Wam spokój i bezpieczeństwo,
również to ekonomiczne. Nie zostaliście sami, jesteśmy z Wami! - mówi
wójt Gminy Oleśnica.

Niezmiennie potrzebne są proszki do prania i środki higieniczne

