
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГМІНИ ТОШЕК  

У СПРАВІ ДОПОМОГИ УКРАЇНЦЯМ – ВОЄННИМ 

БІЖЕНЦЯМ 

Шановні мешканці гміни Тошек, 

нижче надаємо короткий путівник з допомоги українцям– воєнним біженцям, які на даний час 

проживають у житлових приміщеннях гміни Тошек з 24.02.2022 р: 

❖ Якщо Ви надали українцям притулок на території гміни Тошек, про це потрібно 

повідомити невідкладно Центр соціальної допомоги у м. Тошек (Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Toszku), вул. Ринек, 11, та заповнити бланк повідомлення про біженця. 

Бланк потрібно подати у години  роботи  Центру, тобто по понеділках, вівторках та 

середах з 7.00 по 15.00, по четвергах з 7.00 по 17.00, а також по п’ятницях з 7.00 по 13.00. 

Посилання на бланк польською та українською мовами знаходиться нижче на сайті ЦСД 

у м. Тошек. Паперові бланки можна одержати у наших пунктах: Управління міста Тошек 

(відділ подання документів), Центр соціальної допомоги у м. Тошек (Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Toszku), Центр спільних послуг гміни Тошек (Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Toszek), всіх навчальних закладах або у кожного солтиса. 

❖ БЛАНК СУТТЄВО СПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА 

ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

❖ Якщо біженці мають документи типу паспорт, свідоцтво про народження, шкільні 

свідоцтва або інші, їх ксерокопії потрібно додати до бланка. Якщо немає можливості 

зробити ксерокопію, цю послугу можна отримати на місці, у зазначених вище 

організаційних підрозділах гміни Тошек. 

❖ На підставі даних, зібраних з бланків щодо біженців, їм буде надано подальшу допомогу 

у виді організації основних матеріалів для щоденного вжитку: одяг, засоби гігієни, їжа. 

❖ У співпраці з директорами шкіл та дитячих садків для дітей та молоді шкільного та 

дошкільного віку будуть забезпечені місця в навчальних закладах. 

❖ Правильна організація допомоги та забезпечення місця у навчальному закладі може 

зайняти декілька днів, тому, до цього часу у Центрі культури «Zamek w Toszku» будуть 

організовані заняття для дітей у виді безкоштовних ігор та вправ. Заняття будуть 

проводитись з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 12.00. Заявки приймаються за телефоном: 

32 233 43 44. 

❖ Безкоштовна медична допомога для біженців з України ґарантується тим особам, які 

втекли від війни з території України та мають довідку, видану Прикордонною службою 

Республіки Польща або у паспорті для виїзду за кордон мають відбиток печатки 

Прикордонної служби Республіки Польща з датою після 24.02.2022 р. Ці особи можуть 

безоплатно користуватись польською медичною допомогою та службою охорони 

здоров’я. Деталі: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-

dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html 

❖ Просимо пам’ятати, що біженці з України мають забезпечений безкоштовний автобусний 

та залізничний транспорт на території нашої гміни та воєводства. Умовою безоплатного 

проїзду є пред’явлення документа, згідно з яким біженець перетинав кордон, у якому 

повинна знаходитись печатка Прикордонної служби Республіки Польща з відміткою про 

перетин кордону 24 лютого або пізніше. 

❖ Будь-які зауваження, запитання та пропозиції, пов’язані з організацією перебування 

біженців з України на території нашої гміни, просимо надсилати на електронну адресу 

pomocdlaukrainy@toszek.pl. 

❖ У термінових ситуаціях, які не можуть зачекати і пов’язані з перебуванням біженців з 

України на території нашої гміни, можна звертатись за номером +48 516 245 237. 
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