
Koordynator ds. pomocy uchodźcom 
na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
• Zbigniew Duszczak (Збигнев Дущак )  Номер телефона: 

+48 533-738-300
• Kateryna Bukharova (Бухарова Екатерина) Контактные данные 

переводчика (русский, украинский )  Номер телефона: 
+48 792-362-101

• e-mail: ukraina@pleszew.pl
• strona miasta: www.pleszew.pl 
• aktualne informacje dla obywateli Ukrainy na www.ua.gov.pl

Nauka Języka Polskiego 
dla Cudzoziemców 
– nieodpłatna!
Start: od 14 marca 2022 r., 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich, ul. Bolesława 
Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew
• dla wszystkich zainteresowanych: 

dzieci i dorosłych 
• prowadzone przez nauczycieli, 

w sposób dostosowany do potrzeb grupy
• z możliwością podziału na grupy wiekowe
• regularnie w dniach:
    - poniedziałek, godz. 17.00-19.00 (prowadząca p. Marta Trzaska)
    - środa, godz. 17.00-19.00 (prowadząca p. Irena Kuczyńska)
    - piątek, godz. 17.00-19.00 (prowadzący p. Marcin Bogacz)

Pomoc prawna – nieodpłatna!
Instytut Praw Migrantów 
 tel. +48 571-330-203, +48 510-011-846
• konsultacje po polsku, ukraińsku, rosyjsku
• polub profil na Facebooku – znajdziesz tam aktualne informacje i filmy 

informacyjne 

Pomoc psychologiczna – nieodpłatna!
Osoby dorosłe i rodziny: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Pleszewie; ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew,   62 742-11-84 
• wszystkie dzieci przyjęte do szkół i przedszkoli mogą skorzystać 

z pomocy udzielanej:
    - w szkołach (w tym nauka języka polskiego, zajęcia wspomagające 
     naukę, opieka pedagoga szkolnego, pobyt w świetlicy)
    - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ul. Słowackiego 14, 
     63-300 Pleszew), w tym terapia psychologiczna

Pomoc lekarska – nieodpłatna!
Szpitalny Oddział Ratunkowy („pogotowie ratunkowe”) w Pleszew-
skim Centrum Medycznym, Ul. Poznańska 125, 63-300 Pleszew

Praca - Punkt Informacyjny Solidarni z Ukrainą 
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, 
ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
• pomoc koordynatora – osobiście lub telefonicznie +48 517-255-350
• doradca porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb
• na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli je posiadasz

Wszystkie aktualne wiadomości 
dotyczące zmian w prawie, nowych rozwiązań 
dla uchodźców i innych zagadnień dotyczących naszych spraw, 
będziemy przekazywać przede wszystkim przez: 
• Facebook - grupa pleszewska: Плешев для України  (dołącz do grupy!)
• szkoły i przedszkola

Координатор з надання допомоги біженцям на 
території міста та муніципалітету Плешев:
• Збігнєв Дущак (Zbignev Duаak )  Номер телефону: +48 533-738-300
• Катерина Bukharova (Бухарова Instagram) контактові дані перекладача 

(Російська,українська)  Номер телефону: +48 792-362-101
• пошта: ukraina@pleszew.pl
• Сторінка в інтернеті: www.pleszew.pl
• www.ua.gov.pl

Вивчення польської мови для іноземців - безкоштовно !
Стартуємо від 14 березня 2022 року
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, 
 ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew 
• для всіх бажаючих: дітей і дорослих;
• під керівництвом педагогів відповідно до потреб групи, з можливістю 

поділу на вікові групи .
• Регулярно :
      - Понеділок 17:00-19: 00 (педагог Марта Тшаска)
      - Середа 17:00-19:00 (педагог Ірена Кучинска)
      - П›ятниця 17:00-19: 00 (педагог Марчин Богач)

Допомога юридична – безкоштовно !
Інститут прав мігрантів
Телефон: +48 571-330-203, +48 510-011-846 
• Консультації польською, українською, російською мовами  
• На профілі Фейсбуку ви знайдете актуальну інформацію та інформаційні 

відео

Психологічна допомога - безкоштовно !
Дорослі та сім›ї : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie : 
ulica Wyspiańskiego 6 ,63-300 Pleszew, Телефон: 62 742-11-84
• Всі діти прийняті в школи і дитячі садки можуть скористатися 

наступною допомогою:
• У школах :
    - Вивчення польської мови 
    - додаткові заняття 
    - Опіка шкільного консультанта(пані педагог)
    - група продовженого дня 
    - У Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ulica Słowackiego 14, 
       63-300 Pleszew). У тому числі і терапія психологічна

Медична допомога - безкоштовно !
Лікарняне відділення невідкладної допомоги („Швидка 
допомога”) Медичного центру в Плешеве
Адреса: ulica Poznańska 125, 63-300 Pleszew

Робота - Інформаційний пункт солідарності з Україною .
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie: ulica Wyspiańskiego 6, 
63-300 Pleszew (біржа праці)
• Допомога координатора особисто або за телефоном +48 517-255-350 
• Консультант поговорить з вами, визначить вашу ситуацію і потреби 
• На зустріч можна принести документи які підтверджують вашу 

професійну кваліфікацію і досвід роботи ,якщо він у вас є.

Всі актуальні новини які стосуються змін 
у законодавстві, 
нових рішень для біженців та інших питань пов›язаних з даною 
ситуацією - будуть розташовані  в першу чергу :
• Фейсбук – група: Плешев для України (вступити в групу!)
• школи та дитячі садки

Przyjaciele z Ukrainy!
Jesteśmy, żeby Was wspierać! Друзі з України!

Ми тут, щоб підтримати вас!
Друзі з України!
Ми тут, щоб підтримати вас!


