
ЯВОЖНО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ

Ви в безпеці в Явожно. 
Ми забезпечимо Вас і вашу сім’ю притулком, 
харчуванням  та медичною допомогою. 
Ваша дитина може відвідувати дошкільний заклад 
чи школу безкоштовно, а Вам ми допоможемо 
знайти роботу.

Важливі телефони
Сілезького воєводського управління : (+48) 326063232;
Національна інформація: (+48) 477217575 - тут можна говорити 
українською та російською мовами;
Актуальна інформація для громадян України доступна на сайті: www.ua.gov.pl
Повітовий центр кризового управління в м. Явожно
- тел. (+48) 326181890, (+48) 326181891;
Відділення  охорони здоров’я - тел. (+48) 326163479;
Нічна та в святкові дні медична допомога
- тел. (+48) 323174950, (+48) 323174951;

 Перекладач-опікун громадян України
- пані Валерія Галицька- тел. (+48) 797103511;

Телефони служб у Польщі:
Поліція - 997;
Пожежна служба - 998;
Служба швидкої допомоги - 999;
Європейський номер екстренної допомоги - 112;

Більш детальна інформація на сайті  www.jaworzno.pl

ЯВОЖНО

http://www.ua.gov.pl/


Після приїзду в Явожно
Якщо Ви перебуваєте в Явожно і хочете отримати допомогу, зокрема:
ź проживання;
ź медична допомога;
ź харчування;
ź психологічна допомога;
ź перекладач;

Просимо зателефонувати до Повітового центру антикризового 
управління  (ПЦАУ) за телефоном: (+48) 326181890, або (+48) 
326181891.
Також звертайтеся до Відділу у справах громадян міського 
управління( вул. Грюнвальдська 33) в робочі години офісу, щоб 
зареєструвати своє перебування в Явожно.
Маєте питання, щодо перебування в м. Явожно та основних 
потреб -телефонуйте нам. Ми допомагаємо українською: 
пані Валерія Галицька- тел. (+48) 797103511.

Медична допомога
Ви маєте безкоштовний доступ до польської медичної служби на тих 
самих умовах, що і громадяни Польщі, без жодних оплат. 

Якщо Вам потрібна медична допомога, звертайтеся до медичного 
закладу, що знаходиться на вулиці Грюнвальдській 235:
ź основна реєстрація : (+48) 326163479;
ź клініки : (+48) 326165751;

Нічний та в святкові дні огляд – будівля Спеціалізованих клінік 
в м.Явожно знаходяться по вул. Хелмонськего 28- тел. (+48) 32 3174950, 
(+48) 323174951 
Під час реєстрації необхідно пред’явити  свідоцтво, видане 
Прикордонною службою Респуліки Польща, або відбиток, штамп 
польської прикордонної служби в проїзному документі, що 
підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, 
після перетину кордону з 24 лютого 2022 року через збройний 
конфлікт на території України.

Безкоштовний громадський транспорт 
для громадян України
До 31 травня 2022 року, всі бажаючі, громадяни України можуть 
безкоштовно їздити в громадському транспорті, лінії  ПКМ Явожно. 
Достатньо лише пред’явити  посвідчення особи, паспорт або інший 
документ, що підтверджує особу та громадянство.

Зайнятість
Повітове управління праці очікує заяви від людей, які 
зацікавленні в працевлаштуванні в м. Явожно- тел. 
(+48) 326181900. У додатку також доступні пропозиції 
роботи для біженців з України в додатку е-Праця.

Освіта
Ваша дитина має право на безкоштовне навчання в польській школі. 
Відділ освіти мерії (вул.Дворніцкего 5) координує діяльність у сфері : 
ź направлення дітей до державного чи приватного дитячого садка;
ź державна школа або державна установа за попередньою 

домовленістю з директором даного підрозділу. 

Контактні телефони : (+48) 326181761, (+48) 326181754, (+48) 326181751.
Необхідна попередня реєстрація у Відділі у справах громадян 
в міському управлінні в м.Явожно (вул. Грюнвальдська 33).

ă

Розклад Автобуси
 ПКМ ЯВОЖНО

pkm.jaworzno.pl

ă

ă


	Strona 1
	Strona 2

