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Punkty wsparcia / Довідкові пункти

Od ataku Rosji na Ukrainę mieszkańcy Łomianek okazują duże wsparcie i solidarność. Aby pomoc była
szybsza publikujemy listę punktów pomocowych, którą na bieżąco aktualizujemy.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul Szpitalna 7, tel. 22 751 90 57,
poniedziałek-piątek, godz. 8.00-20.00

ZBIÓRKA:

Żywność z długim terminem ważności: 

Konserwy,

Pasztety,

Kasza manna,

Mąka, cukier, olej,

Mleko,

Jedzenie dla dzieci powyżej roku

Środki do higieny osobistej: 

Proszki do prania w małych pudelkach,

Żele pod prysznic, szampony,

Środki higieny dla dzieci.

Potrzebne są też nowe małe koce.
Prosimy nie przynosić ubrań i zabawek.

ODBIÓR:
po wcześniejszym kontakcie mailowym z listą co potrzeba: d.kowalczyk@ops.lomianki.pl

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska, wejście od ul. Wiosennej,



poniedziałek-sobota: godzi. 9.00-12.00 oraz 16.00-19.00

ZBIÓRKA:
żywność, ubrania, środki higieniczna, leki

ODBIÓR:
Zapraszamy po żywność, środki czystości, ubrania dla kobiet i dzieci, rzeczy dla dzieci, wózki. Po odbiór
prosimy, by zgłaszały się WYŁĄCZNIE osoby goszczące wraz z gośćmi (niestety zdarzają się oszuści,
którzy próbują wykorzystać obecny zryw serc mieszkańców Łomianek).

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOMIANKACH

ul. Wiejska 12a, tel. 735 625 214, 698 951 333

ZBIÓRKA:
worki budowlane do budowy barykad, materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe
po wcześniejszym kontakcie tel. 735 625 214, 698 951 333

Przedszkole i Żłobek KIDS STORY
ul. Kolejowa 222, przy ul. Waligóry, Dziekanów Bajkowy, tel. 698 453 722
poniedziałek-piątek: 6.30-18.00

ZBIÓRKA:
żywność długoterminowa, leki przeciwbólowe, środki opatrunkowe, artykuły dla niemowląt, zabawki,
kolorowanki, książeczki dla dzieci, nowa bielizna i skarpety, śpiwory, koce, karimaty, latarki, baterie,
powerbanki, środki czystości, koce termiczne.

ODBIÓR:
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym tel. 698 453 722

HUFIEC ZHP

ul. Konopnickiej 1 (teren instytutu PAN)
poniedziałek-piątek: godz. 17.30-20.30, sobota: 13.30-13.00
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym w godzinach otwarcia szkoły

ZBIÓRKA:
żywność długoterminowa, leki przeciwbólowe, środki opatrunkowe, artykuły dla niemowląt, zabawki,
kolorowanki, książeczki dla dzieci, nowa bielizna i skarpety, śpiwory, koce, karimaty, latarki, baterie,
powerbanki, środki czystości, koce termiczne, folie stretcz, plandeki.



Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/
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