
 

Szanowni Państwo! 
 
Od jutra rozpoczynamy w Urzędzie Gminy Brody  zbiórkę produktów wg podanej listy: 

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym                        

na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi). 

 

Odzież i okrycie:  

 Koce zwykłe i termiczne 

 Śpiwory  

 Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej 

 Materace 

 Ubrania (nowe) 

 Płaszcze przeciwdeszczowe 

 Buty  wysokie -  typu wojskowego w rozmiarach 41 -47  (szczególnie rozm. 42 – 44) !!! 
 

 

Środki higieny i czystości: 

 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  

 

Żywność:  

 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) 

 

 

 



 

 

Inne: 

 Zapałki 

 Baterie, powerbanki 

 Oświetlenie, w tym latarki 

 Świece 

 Zestawy pierwszej pomocy 

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i 

przeziębienie) 

 

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej? 

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać 

coś z poniższej listy 

 

 Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.) 

 Broń biała 

 Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania 

 Inny sprzęt militarny i paramilitarny 

 Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia 

 Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej. 

Bardzo prosimy o segregację produktów według podanych kategorii.   

Zbiórka będzie prowadzona w godzinach pracy Urzędu Gminy, t.j. : 

Poniedziałek – 7.30 -17.00 

Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30 

Piątek – 7.30 – 14.00  

 APEL DO PAŃSTWA:  
 
Zbiórka produktów wymaga czasu, dyspozycyjności i stałego zaangażowania prosimy chętne osoby                          
o zgłaszanie się do pomocy w organizacji i obsługi punktu zbiórki w formie wolontariatu. 
Jeżeli ktoś z Państwa jest w posiadaniu Europalet i chciałby je przekazać na potrzeby transportu zebranych 
produktów proszę o zgłaszanie tego faktu telefonicznie do Urzędu Gminy pod nr telefonu: 
(68) 371-21-55 w.209 (w godzinach pracy Urzędu) lub +48 513 032 149. 
 
Z góry bardzo dziękujemy za okazaną pomoc! 
 
#solidarnizukrainą 
Слава Україні!  
 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Brody 

                                                                                                           (-) Ryszard Kowalczuk 

 

https://www.facebook.com/hashtag/solidarnizukrain%C4%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6jxHnd-1ROOwvXHkk3nc_sKYIaH4f_SvmY3KNNYgF5F5vc4K11nkgA8oNpEjfgJpViWxWp-YQgflg_57OxP0T5HcnzzVa9TetWCgPO_hrBGY4WdNz3Nws2JXzA3-u5aKNiLopOvjHCAqC63yfJiry9ARS1THLctmZ9kd00QHP9wXRt_38ZA7evgS-BqV3mxA&__tn__=*NK-R

