
Uwaga!!! Miasto Puławy uruchomiło punkt zbiórki darów rzeczowych dla mieszkańców Ukrainy. Punkt działa w budynku Urzędu
Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5, (wejście główne do budynku). Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.

Uwaga!!! W przypadku większego transportu darów prosimy o kontakt z koordynatorem zbiórki pod numerem telefonu: 
695 551 138.

Poniżej lista produktów, które zbieramy:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT,
warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone
owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski,
pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE: zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane,
bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski
uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Zbieramy także NOWE koce i śpiwory

UWAGA!!! Nie zbieramy odzieży!!!

Ponadto uruchomiliśmy specjalne konto „Pomoc humanitarna dla Ukrainy od mieszkańców Miasta Puławy”, na które można
wpłacać środki.

Numer rachunku: 74 1020 3147 0000 8902 0166 6486

Jednocześnie jeszcze raz apelujemy do wszystkich, którzy udzielają pomocy osobom narodowości ukraińskiej w formie
transportu: Pamiętajcie aby, osoby te  po przekroczeniu granicy z Polską, jeśli chcą skorzystać z pomocy oferowanej przez polski
rząd, muszą udać się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych (cztery w województwie lubelskim). Tam
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uzyskają status uchodźcy, dzięki któremu może być im udzielone dalsze wsparcie. W punktach tych otrzymają także posiłek,
możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

1.    Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle https://www.qr-
online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png 

2.    Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów https://www.qr-
online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png 

3.    Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło https://www.qr-
online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png 

4.    Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza
Królewska https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png 

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:

·         ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

·         wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i
okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w
ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

·         wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne
państwo Schengen - Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;

·         zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie
wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie
internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów
dotyczących epidemii COVID-19.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75 

Wojewoda lubelski uruchomił dodatkowe specjalne linie telefoniczne dla osób opuszczających terytorium Ukrainy w związku z
ogłoszonym w tym kraju stanem wojennym pod numerami telefonów:

 

Codziennie, przez całą dobę: 

+48 692 476 823

Codziennie, w godz. 7.00-18.00

+48 692 268 717
+48 883 849 598

Infolinia czynna będzie codziennie, w godzinach 7.00 - 18.00.

Szczegółowe zapytania można również przekazywać za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie
internetowej cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.
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