
Jak mieszkańcy Powiatu mogą 
pomóc uchodźcom z Ukrainy? 

Drodzy Mieszkańcy, 

  

bardzo nas cieszy Wasza ogromna chęć wsparcia naszych sąsiadów z 
ogarniętej wojną Ukrainy. 

Samorząd Powiatu pomaga organizując zbiórkę najpotrzebniejszych w tej 
chwili artykułów i rzeczy dla broniących swojej Ojczyzny Ukraińców, a także 
dla tych, którzy musieli pospiesznie opuścić swoje domy i już są wśród nas. 

Powiat  koordynuje także  pomoc mieszkaniową oferowaną uchodźcom przez 
mieszkańców Powiatu i samorządy gmin. 

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu: 

536 768 520 

pod którym przyjmujemy zgłoszenia od osób mogących przyjąć pod swój dach 
rodziny z Ukrainy. 

Oferując ten rodzaj pomocy, prosimy mieć na uwadze, że sytuacja może 
potrwać wiele tygodni. 

Dzwoniąc pod wskazany numer należy podać poza swoimi danymi 
teleadresowymi, także liczbę osób, które możecie przyjąć, od kiedy i na jak 

długo, dodatkowe informacje, tj. czy jest oddzielna łazienka, kuchnia, 
możliwość przyjęcia zwierząt.  

Można także kontaktować się z nami za pomocy poczty elektronicznej, mailem: 
pomagamyukrainie@powiatostrolecki.pl: w zgłoszeniu zostawiając dane jak 

wyżej.  

  

Więcej informacji na stronie "Pomoc dla Ukrainy" 

  

W budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2  rusza 
zbiórka artykułów, które zostaną przekazane obywatelom Ukrainy broniącym 

swojej ojczyzny przed rosyjskim najeźdźcą. Prosimy o dostarczanie ich w 
godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku). 

https://powiatostrolecki.pl/3173/pomoc-dla-ukrainy.html


Strona ukraińska najbardziej potrzebuje obecnie: 

 apteczek 
 wszelkich materiałów opatrunkowych, 
 śpiworów 
 karimat 
 batonów energetycznych 
 czekolady 

 

 

        

Dla uchodźców z Ukrainy zbieramy: 

 pieluchy jednorazowe dla dzieci 
 chusteczki nawilżane 
 maści i kremy na odparzenia pieluszkowe dla dzieci,  
 odzież dla kobiet, młodzieży, dzieci: bielizna (nowa), piżamy, skarpetki, 

bawełniane koszulki, bluzy sportowe, spodnie dresowe. Prosimy, aby 
odzież była w bardzo dobrym stanie - wyprana i wyprasowana.  

 środki higieny osobistej:  
 ręczniki: małe, średnie i duże: nowe lub w bardzo dobrym stanie 

(wyprane). 
 zabawki (w bardzo dobrym stanie, czyste).  

  

Wszystkie te artykuły możecie Państwo także dostarczać do punktów zbiórki w 
Waszych gminach.  

 


