
Sercem z Ukrainą 

 
 

 
 

PILNIE POTRZEBA: 

Leki p/bólowe, p/gorączkowe: paracetamol, ibuprofen, salicylany (tabletki - dorośli i krople - 

dzieci), antybiotyki, jałowe gaziki i gazy, plastry i bandaże dziane w różnych rozmiarach, tzw. 

codofixy (czyli siatki do podtrzymywania opatrunków), bandaże elastyczne, chusty trójkątne, 

żelki chłodzące, preparaty do dezynfekcji... czyli teoretycznie wszystko to, co statystyczny Polak 

powinien mieć w domowej apteczce no może poza antybiotykami  

UWAGA ODOLANÓW! 

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Na naszych oczach rozgrywa się dramat na Ukrainie, 

dlatego nie jesteśmy bierni. 

W piątek, w ramach solidarności z narodem ukraińskim, przyszliśmy do szkoły w barwach 

narodowych Ukrainy, ale na tym nie poprzestajemy. Nasze są ogromne, co już 

wielokrotnie pokazaliśmy.  

Od poniedziałku zaczynamy zbiórkę rzeczy najpotrzebniejszych dla przybyłych rodzin. Prosimy 

Państwa o włączenie się w zbiórkę. POTRZEBUJEMY: pościeli, kocy, poduszek, kołder, 



artykułów chemicznych, artykułów spożywczych długoterminowych (najlepiej nowych lub w 

idealnym stanie). Rzeczy można przynosić do SP w Odolanowie od godz. 8.00 do 17.00. 

Do naszej akcji włączyli się już: Rada Rodziców SP w Odolanowie, Stowarzyszenie Razem 

Raźniej, Klub Honorowych Krwiodawców w Odolanowie, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła 

Podstawowa w Nabyszycach z filią w Gliśnicy. Szkoła Podstawowa w Świecy. 

Osoby potrzebujące jakiejkolwiek pomocy mogą się do nas zgłosić w każdej chwili, a my w miarę 

możliwości postaramy się pomóc. 

Z góry dziękujemy za każdą pomoc.  

W naszej szkole koordynatorami będą panie: Patrycja Gaczyńska, Magdalena Pinkowska, Monika 

Zimniak, Joanna Poprawa, Sylwia Krawczyk oraz dyrekcja szkoły. 

Jak pięknie mówi Phil Bosmans: 

Lepszy świat nie jest prezentem... sam musisz zbudować lepszy świat... sercem, dobrocią, 

przyjaźnią i gotowością niesienia pomocy. 

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy pierwsze informacje o przybyciu rodzin ukraińskich do 

Odolanowa . 

Potrzebne są przede wszystkim: 

- garnki, patelnie, ręczniki, pościele , koce , poduszki, środki czystości, konserwy, produkty z 

długim terminem przydatności 

- majonez , ketchup, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, przyprawy, płatki 

- cukier, papier toaletowy, pasty do zębów 

- groszek, kukurydza,, fasola, papryka, pomidory w puszce, buraczki, marchewka, zaprawy, 

surówki 

-rzeczy dla dzieci : chłopcy w wieku : 1,5 roku, 4,5,6,8,10,15lat 

- dziewczynki3,6,8 lat 

 


