
#PomagamyUkrainie 

Chcesz również wesprzeć rzeczowo ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę? 

Polski Czerwony Krzyż zbiera: 

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, 
kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, 
brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy. 

KOSMETYKI I CHEMIĘ: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy 
ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń. 

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, 
kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, 
rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. 

Przyjmowane są również NOWE koce i śpiwory, ale NIE odzież! 

 

Miejsca zbiórki: 

Oddział Rejonowy Brzeg ul. Piastowska 29 , Brzeg pon- pt 9:00-12:00 
 

Punkt Socjalny PCK w Opolu ul. Sienkiewicza 2, Opole pon- pt 8:00-12:00 

tel: 77 454 53 40 

 

#PomagamyUkrainie 

Chcesz również wesprzeć rzeczowo ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę? 

Dary którymi możesz się podzielić: 

 

• Koce zwykłe i termiczne 

• Śpiwory 

• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej 

• Materace 

• Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie) 

• Płaszcze przeciwdeszczowe 

• Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło 

• Dezodoranty 



• Pasta do zębów 

• Szczoteczki do zębów 

• Grzebienie 

• Bielizna damska, męska, dziecięca 

• Podpaski 

• Pampersy 

• Pieluchy dla dorosłych 

• Papier toaletowy i ręczniki papierowe 

• Ręczniki (w tym z mikrofibry) 

• Worki na śmieci 

• Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji 

• Maski filtrujące lub jednorazowe 

• Woda 

• Żywność do szybkiego przygotowania (instant) 

• Batony (w tym energetyczne) 

• Bakalie, orzechy 

• Konserwy 

• Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania 

• Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, 
nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik) 

• Zapałki 

• Baterie, powerbanki 

• Oświetlenie, w tym latarki 

• Świece 

• Zestawy pierwszej pomocy 

 

Miejsca zbiórki: 

 ul. Krakowska 37 Opole 

ul. Krakowska 53 Opole 



SP 11 Opole 

SP 1 Ozimek 

SP3 Ozimek 

Zespół Szkół Ozimek 

Orlik Ozimek 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju 

Ośrodek pomocy społecznej w Izbicku 

ul. 1 Maj Strzelce Opolskie (hala sportowa) 

Urząd Gminy w Komprachcicach 

211 Żytniów (OSP) 

29 Żytniów (PSP) 

ul. Okólna 2 Rudniki (OSP) 

Mirowszczyzna 43  Jaworzno (PSP) 

ul. Boczna Praszka (OSP) 

Urząd Gminy Domaszowice – sala narad 

ul. Kilińskiego 3 Krapkowice (hala sportowa) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 

Hala Sportowa w Prudniku 

 

 

 

#PomagamyUkrainie 

Chcesz również wesprzeć rzeczowo ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę? 

Caritas Diecezji Opolskiej zbiera: 

- ubrania dla kobiet i dzieci. Nowe, ewentualnie jedną lub dwie rzeczy używane ale czyste i zdatne do 
natychmiastowego użycia. 

- środki higieniczne i czystości (pasty i szczotki do zębów, mydła, szampony, grzebienie, suszarki do 
włosów, proszki do prania, chusteczki nawilżające, pampersy itp.).  

- artykuły spożywcze, słodycze i owoce. 



 

Miejsca zbiórki: 

Byłe Seminarium Duchowne w Nysie przy ul. Emilii Gierczak 2 Nysa pon- pt  7.00 -13.00 (tel.: 77 
4332044).   

Caritas Opole ul. Szpitalna 5A, 45-010 Opole pon- pt 09.00-15.00 (tel: 77/453 12 41, 77/453 12 42) 

 


