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Klęska powodzi – Osoby do kontaktu oraz informacje o ofertach pomocowych  
Prosimy pamiętać: W przypadku podanych ofert pomocowych nawiązanie kontaktu możliwe jest wyłącznie w języku 
niemieckim  

 

Städtische Auskunft – Zentrale  
(Informacja miejska  - Centrala)  
 

02331/207-5000 
 

• Miejsce składania  zapytań obywateli  
 

• Informacja o  pracy administracji  

Stadt Hagen – Zentrale Hotline für „Hochwasser“ / Freiwilligenzentrale  
(Urząd Miasta Hagen – Centralna gorąca linia dotycząca „Powodzi”/ Centrala wolontariuszy)  
 

02331/207-5985 
02331/207-5976 
02331/207-5974 
 
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de 
 

• Koordynacja ofert pomocowych  
 
 

 

• Pomoc przy pracach sprzątania i oczyszczania  
 

• Transporty  
 

• Zakwaterowanie (prywatne)  

• Koordynacja pomocnych rąk na miejscu  
 
 

Formularz zgłoszeniowy  (dla pomocników, prywatne 
zapotrzebowanie pomocy i zapotrzebowanie pomocy dla 
organizacji):  
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/ 
 

Nie przyjmujemy już darów rzeczowych!  

Kitas  
(Świetlice dla dzieci)  

Stadt Hagen (Miasto Hagen) 
 

02331/207-4440 

• Alternatywne możliwości zapewnienia opieki w 
przypadku zamkniętych świetlic  

Wohnungsnotfälle  
(Pomoc w zapewnieniu mieszkania)  

Stadt Hagen Zentrale Fachstelle 
für Wohnraumsicherung 
Urząd Miasta Hagen Centralny 
Urząd Zapewnienia Pomieszczeń 
mieszkalnych   
 

02331/207-2727 
02331/207-5865 

• Dla osób, które nie posiadają  noclegu  

Städtisches Beratungszentrum „Rat am Ring“ 
(Miejskie Centrum Doradcze „Rat am Ring“)  

Urząd Miasta  Hagen  
 

02331/207-3991 
 

familienberatung@stadt-hagen.de  

• Pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych 
(rodziny, dzieci i młodzież)  

• Interwencja kryzysowa  

• Fachowa opieka nad dziećmi przeżywającymi po 
trudnych zdarzeniach  

• Pozostałe informacje: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397441.html  
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WBH  
(Zakład Gospodarczy w Hagen)  

 
notlage@wbh-hagen.de 
 
 

• Koordynacja  pomocy technicznej z użyciem maszyn 
budowlanych, samochodów ciężarowych itd.  

HEB  
(Zakład Utylizacyjny w Hagen)  
 

02331/3544 4444 
 

Wszelkie informacje aktualizowane 
na stronie internetowej  HEB: 
www.heb-hagen.de 
 

• Bezpłatna  utylizacja odpadów wielkogabarytowych 
i złomu elektrycznego  
 

• Na bieżąco w poszczególnych dzielnicach (codzienna 
aktualizacja odwiedzanych miejsc  na stronie 
internetowej)  

• Pomoc w załadunku odpadów wielkogabarytowych 
i złomu elektrycznego  do kontenerów  

 

Untere Wasserbehörde  
(Niższy Urząd Wodny)  

Stadt Hagen Umweltamt 
Urząd Miasta Hagen Wydział 
Ochrony Środowiska 
 

umweltschaden@stadt-hagen.de  

• Przyjmowanie zgłoszeń  szkód ekologicznych  
 

• Pomoc dla osób poszkodowanych, które niezwłocznie 
muszą zabezpieczyć lub usunąć szkody ekologiczne na 
budowlach  pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  
ruchu, zapobieżenia powstaniu szkód następczych lub 
z innych powodów.  

 

• Zgłoszenia winny zawierać następujące dane: adres, 
krótki opis szkody, osoba kontaktowa, telefon wzgl.  
e-mail.  

 

• Załatwianie zgłoszeń będzie odbywało się w miarę 
możliwości bez przeszkód biurokratycznych 
z uwzględnieniem pilności.  

• Pozostałe informacje: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397443.html 
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