
Pomagamy nadal – zbiórka !!! 

 

Gmina Babimost informuje, iż nadal jest prowadzona zbiórka dla Ukrainy, 

według załączonej poniżej listy. W związku z bardzo trudną sytuacją 

naszego wschodniego sąsiada prosi się osoby o dobrym sercu o dalsze 

przekazywanie darów dla Ukrainy. Zbiórka prowadzona jest w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Babimoście – wejście od strony ul. Konstytucji 3 Maja 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do godziny 18.00. 

Telefon do kontaktu: 

603 383 893,  601 053 793 

 

Lista najbardziej potrzebnych rzeczy, które zbieramy: 

• środki medyczne i opatrunkowe, m.in. opatrunki indywidualne, opatrunki 

hemostatyczne, opatrunki zastawkowe, opatrunki (bandaże gipsowe, 

chusteczki), stazy taktyczne typu CAT, opaski uciskowe, urządzenia do 

terapii podciśnieniowej, zewnętrzne urządzenia mocujące, materiał 

szwowy, wenflony, zestawy do osteosyntezy, środki antyseptyczne do 

ran, druty Kirsznera, urządzenia Elizarowa, urządzenia prętowe fiksacji 

zewnętrznej, igły, strzykawki, rurki nosowo-gardłowe, rękawiczki, 

nożyczki ratownicze, 

• środki higieny osobistej, 

• żywność długoterminowa, m.in. konserwy, żywność w słoikach, żywność 

typu instant, mleko modyfikowane dla dzieci, żywność w słoiczkach dla 

dzieci, tubki z owocami dla dzieci, batony, batony energetyczne, 

czekolady, 

• obuwie nowe lub w stanie bardzo dobrym (czyste). W każdym rozmiarze: 

damskie, męskie i dziecięce, 

• nowa bielizna: damska i męska oraz skarpetki, 

• szczotki do włosów, maszynki do golenia, 

• wyprawki szkolne: piórniki z wyposażeniem, plecaki, kredki, zeszyty, 

dziecięca odzież sportowa pod kątem lekcji wf, 

• gry edukacyjne: dla dzieci w różnym wieku, w tym gry pod kątem nauki 

języka polskiego, 

• antybiotyki o szerokim spektrum działania, 

• leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, hemostatyczne, substytuty 

osocza, zwiotczające mięśnie, maści antybakteryjne, przeciwzapalne, 

przeciwbiegunkowe, inne, 



• śpiwory, 

• karimaty, 

• odzież ochronna dla strażaków, 

• cyfrowe wzmacniacze radiowe VHF, 

• radiotelefony cyfrowe (stacjonarne, samochodowe, przenośne), 

• telefony satelitarne, 

• torby medyczne, 

• torby Ambu, 

• kołnierze ortopedyczne typ SCHANTZA, 

• nosze do unieruchamiania medycznego, 

• deski medyczne dla poszkodowanych (ratownicze), 

• osłony termiczne (kombinezony), 

• folie NRC, 

• indywidualne stabilizacje medyczne poszkodowanych, 

• latarki różnych typów, 

• łóżka składane, 

• namioty dmuchane, 

• nagrzewnice, 

• obuwie taktyczne/ochronne, 

• środki ochrony osobistej (kombinezony kwasoodporne), 

• węże pożarnicze o różnych średnicach, 

• beczki ogniowe, 

• lornetki z wielokrotnością 30. 

 


