
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SOLIDARNA Z UKRAINĄ!

W imieniu naszej spółdzielczej społeczności, a także Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świętochłowicach przekazujemy wyrazy solidarności mieszkańcom Ukrainy ogarniętej wojną, przynoszącą cierpienie milionom
niewinnych osób i niszczącą ich dobytek oraz stabilizację.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że Urząd Miasta w Świętochłowicach uruchomił punkt zbiórki
w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul Harcerskiej 1, w którym są przyjmowane artykuły pierwszej potrzeby.
Punkt jest czynny w poniedziałki, środy i piątki od 17:00 do 19:00, natomiast w soboty od 10:00 do 13:00. Punkt działa już od 28
lutego 2022r. Dla wszystkich uchodźców z Ukrainy i ich rodzin, którzy szukają tymczasowego miejsca pobytu lub potrzebują
pomocy przygotowano specjalną infolinię +48 695 100 677, obsługiwaną zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Z infolinii
mogą korzystać także mieszkańcy Świętochłowic, którzy chcą udzielić swojego wsparcia w tym trudnym czasie, a także zgłosić
możliwość przyjęcia uchodźców w swoim domu.

Poniżej publikujemy listę rzeczy najpilniej potrzebnych. Prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek:

PILNE POTRZEBY:

● mleko modyfikowane (różne rodzaje)
● batony energetyczne
● kabanosy
● musy wyciskane, owsianki w tubkach
● kubki termiczne
● leki przeciwbólowe
● śpiwory
● ubrania termoaktywne (bluzy, spodnie), bielizna termoaktywna
● latarki, czołówki, baterie
● foteliki samochodowe, siedziska samochodowe dla dzieci i wózki
● łóżeczka dziecięce
● talerze, sztućce, kubki

TYCH RZECZY NIE PRZYWOZIMY:

● krótkotrwała żywność
● mleka w butelkach, sery, owoce, chleby, masło
● ubrania inne niż termoaktywne
● pościele
● ręczniki
● maskotki

Zbiórka będzie obejmowała przede wszystkim pomoc humanitarną:

● Latarki z bateriami, naładowane power banki, baterie AA i AAA, świece i zapałki;
● Materace, maty, karimaty, składane łóżka, koce termiczne, śpiwory, koce, poduszki, pościel, ręczniki, ubrania i płaszcze

przeciwdeszczowe;
● Wiadra i beczki na 20/30/40/60 litrów;
● Kosmetyki do kąpieli, pasty i szczoteczki do zębów, grzebienie, pieluchy, podpaski, podkłady, środki czystości dla dzieci, papier

toaletowe, ręczniki z mikrofibry i papierowe;
● Środki antyseptyczne, dezynfekujące i odkażające, maski wielokrotnego i jednorazowego użytku, leki przeciwbólowe i

witaminy, sól fizjologiczna, opatrunki zwykłe i wodoodporne, bandaże elastyczne, stazy, gazy jałowe, narzędzia chirurgiczne
(kleszcze pean, ostrze do skalpela, nożyczki, rękawiczki jednorazowe, maseczki i fartuchy chirurgiczne, strzykawki, igły i
zestawy nici chirurgicznych);

● Odzież dla dzieci, odzież dla dorosłych, bielizna damska, męska i dziecięca;
● Zestawy naczyń jednorazowych;
● Plecaki różnej wielkości, buty wielosezonowe rozmiar 41-46 (dobra jakość), bielizna termoaktywna rozmiary M-XL, ciepłe

skarpety, ciepłe ubrania w dużych rozmiarach, czapki, kominiarki;
● Jedzenie, które można od razu otworzyć i jeść, niewymagające chłodzenia: konserwy, pasztety, ciastka, batony proteinowe,

kabanosy, czekolada;
● Jedzenie dla dzieci w każdym wieku: mleko modyfikowane, kaszki, dania i owoce w słoiczkach;
● Zabawki dla dzieci, kolorowanki, kredki, flamastry;
● Kartony i mocne taśmy klejące.

Osoby, które chcą zostać wolontariuszem i pomagać w tej ważnej akcji, prosimy o kontakt – nr tel. +48 732 663 943.

Urząd Miejski w Świętochłowicach przygotował specjalny adres e-mail, pod którym można kontaktować się w każdej sprawie
związanej z pomocą uchodźcom z Ukrainy: ukraina@swietochlowice.pl.

tel:+48%20695%20100%20677
tel:+48%20732%20663%20943
mailto:ukraina@swietochlowice.pl


Więcej informacji skierowanych do Ukraińców można uzyskać (w języku ukraińskim) pod adresem
www: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina—ua
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