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Дорогі наші Друзі та Брати!
Члени нашої Асоціації – SIDiR – з недовірою та обуренням сприйняли інформацію про
злочинний напад путінських військ на незалежну і дружелюбну для сусідів Україну. З
болем спостерігаємо свідоме руйнування міст, сіл та інфраструктури. Без сумнівів
мусимо сказати, що те, що відбувається на фронті, це просто геноцид.
Друзі, ми з усіх сил намагатимемося, щоб наша Європейська і Світова Федерація
виключила зі свого кола всіх, хто вчинив ту бійню і не бунтує проти неї, в тим також
колег з Російської Федерації інженерів-консультантів. Ми не бачимо можливості будьякої співпраці з Російською Федерацією – тобто National Association of Construction
Engineering Consultants (NACEC), допоки нею не буде задеклароване однозначне
неприйняття війни, що точиться на території України, в якій гинуть не тільки хоробрі
воїни, а й мирні жителі, в тому числі діти.
Ми готові надати будь-яку допомогу тим, хто змушений до евакуації з України.
Розкажіть усім, хто потребує, що SIDiR у Польщі готовий до:
- допомоги у пошуку безпечного та вільного місця проживання;
- транспорту від кордону до обраного місця проживання;
- допомоги у пошуку роботи кваліфікованим, а також некваліфікованим людям;
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- юридичной допомоги у вирішенні формальностей, пов'язаних з легалізацією
перебування;
- фінансової підтримки тих, хто її потребує;

Усі контакти через наш офіс у Варшаві:
- biuro@sidir.pl
- tamara.malasiewicz@sidir.pl
- tomasz.latawiec@sidir.pl
або за телефоном:
Тамара Маласевич - +48 511 976 357
Томаш Лятавец - +48 605 315 032
Слава Україні!

Tomasz Latawiec

Marcin Mikulewicz

Dear Colleagues, dear Sisters and Brothers,
with disbelief and great sadness Members of our Association (SIDiR) received information
regarding the criminal attack of Putin's troops on independent Ukraine, peacefully oriented
towards its neighbours. With pain and tears in our eyes we observe the deliberate destruction
of Ukrainian cities, villages, and infrastructure. And we are not afraid to say that what has been
happening on the front since yesterday is simply genocide.
Friends, we will try with all our might to ensure that our European and World Federation
exclude from their circle anyone who does not protest against it, also our colleagues from the
Russian Federation of Consulting Engineers. We do not see the possibility of any cooperation
with the Russian Federation - National Association of Construction Engineering Consultants
(NACEC) until an unequivocal position is taken against the war in Ukraine, in which not only
brave soldiers are dying, but also civilians, including small children.

We are ready to provide any assistance to those who have to flee Ukraine seeking safe shelter.
Tell everyone in need that SIDiR in Poland is ready to provide:
1.
2.
3.
4.
5.

help in finding a safe and free place to live,
transport from the border to the chosen place of residence
assistance in finding a job for qualified and unqualified people
legal assistance in dealing with formalities related to the legalization of stay
financial support for those in need.

All contacts through our office in Warsaw:
- biuro@sidir.pl
- tamara.malasiewicz@sidir.pl
- tomasz.latawiec@sidir.pl
or by phone:
Tamara Małasiewicz – +48 511 976 357
Tomasz Latawiec – +48 605 315 032

