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JAWORZNO POMAGA UKRAINIE!

Miejski Punkt Koordynacji Zbiórek
i Pomocy dla Ukrainy
Hala MCKiS w Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 18 jest miejscem,
do którego mieszkańcy mogą przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne
rzeczy i żywność będzie można przekazywać codziennie (od poniedziałku do
niedzieli) w godz. od 8.00 do 20.00. Pamiętajmy, że tylko tak skoordynowana przez
służby miejskie,akcja pomocy może dotrzeć na Ukrainę. O rozsądną pomoc apeluje
też Prezydent Paweł Silbert.
Miejsce przyjmowania darów: Parking przy Hali MCKiS
w Os. Stałym w godz. 8.00-20.00 oraz główne wejście do obiektu.
- Skoordynowanie zbiórek darów dla Ukrainy umożliwi bardzo
precyzyjne udzielenie pomocy w strefach wojennych w Ukrainie, jak
i obywatelom Ukrainy już przebywającym w Polsce i w samym
Jaworznie - wyjaśnia Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Koordynatorami akcji w Jaworznie są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Niezbędne są NOWE i NIEUŻYWANE rzeczy, m.in.: koce, śpiwory,
poduszki, pościel, środki higieny osobistej (mydła, szampony, pasty
i szczoteczki do zębów, ręczniki), pieluchy, ręczniki papierowe,
a także żywność trwała - puszki, pudełka, płatki, herbata, kawa,
konserwy, pasztety itp. Potrzebne są również bandaże oraz
opatrunki, środki dezynfekcyjne, chirurgiczne maseczki oraz
rękawiczki, taktyczne opaski uciskowe czy antyseptyki.
Osoby, które chcą udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone
są o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Jaworznie pod całodobowym numerem telefonu: 32 61 81 890,
32 61 81 891 lub mailowo na adres: pczk@um.jaworzno.pl.

Pracownicy PCZK będą również udzielać informacji o aktualnych
potrzebach.
- Dziękuję mieszkańcom Jaworzna za pomoc i wsparcie dla
obywateli Ukrainy. Apeluję jednak o rozważne działania oraz
skoordynowane z gminą akcje pomocy, które nie wprowadzą
chaosu i będą działaniem zgodnym z wytycznymi Wojewody
Śląskiego i Rządu RP. W naszym mieście dary dla uchodźców należy
dostarczać do Miejskiego Punktu Koordynacji Zbiórek i Pomocy dla
Ukrainy zlokalizowanego w Hali MCKiS w Osiedlu Stałym. Tam
zebrane rzeczy zostaną posegregowane, ułożone na palety
i przekazane do wojewódzkiego magazynu w Lublińcu - mówi
prezydent Paweł Silbert. - Jednocześnie proszę, aby jaworznianie we
własnym zakresie nie organizowali już dowożenia darów na granicę,
gdyż może to utrudniać pracę służb na miejscu.
Ponadto Kancelaria Premiera Rady Ministrów uruchomiła formularz
zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie.
Tu można znaleźć m.in. zbiórki, zrzutki i wiele innych działań, które
zapewniają pomoc uchodźcom. Formularz jest dostępny na
h ps://pomagamukrainie.gov.pl/

Urząd Miejski w Jaworznie
uruchomił specjalny numer konta,
na które można wpłacać pieniądze
na rzecz pomocy przebywającym
w naszym mieście uchodźcom z Ukrainy.
Wszystkie zebrane na nim środki
zostaną przeznaczone wyłącznie
na zakup niezbędnych rzeczy związanych
z niesieniem pomocy
humanitarnej uchodźcom z Ukrainy.
Wpłat należy dokonywać
na rachunek bankowy numer:

94 1030 1159 0000 0000 9206 6031
z dopiskiem
„Jaworzno pomaga Ukrainie”

Hala Sportowa MCKIS w Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 18, Jaworzno
Parking przy hali sportowej oraz główne wejście do obiektu. Poniedziałek-niedziela w godz. od 8.00 do 20.00

#JaworznoPomagaUkrainie
Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl oraz pomagamukrainie.gov.pl
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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.

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;
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ЯВОЖНО
ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ

Важливі телефони

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
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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;

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,
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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).
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