
Zarząd Okręgorry
Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-288 Gdańsk
www.gdansk.pzlow,pl

tel./fax (5B ) 31l -56-87

Konto: Santander Bank Polska SA, 5 Oddział Gdańsk 85 1090 l098 0000 0000 0901 5553

Gdańsk, dnia 1 marca 2022 roku.
L.dz.652l202ż

Koleżanki i Koledry
Myśliwi Okręgu Gdańskiego
P o lskie go Związku Łowieckiego
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P ols kiego Związku Ł owieckiego

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdńsku w zvviązku
znieuzasadnioną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę organizuje zbiórkę darów
rzeczowch w celu wsparcia mieszkńców ukrainy,którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku po konsultacji
z Wojewódzkim Centrum Zarządzartia Kryzysowęgo dzińającym przy Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim przekazuje jako zńącznik ,,Listę produktów i środków, które mogą być
przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi)".

Dary naleĘ dostarczać w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku do
siedziby Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdńsku przy ul. Jaśkowa
Dolina 114.

Z uwagi na rosnącą liczbę osób szukających w naszym kraju schronienia przed agresją
wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę prosimy o rorważenie możliwości udostępnienia np.

domków myśliwskich, kwater, siedzib kół łowieckich lub mieszkń prywatnych jako miejsc
tymczasowego pobytu. Ponadto istnieje potrzeba pomocy w zakresie udostępnienia środków
transportu uchodźców do miejsc tymczasowego pobytu. W przypadku chęci udostępnienia
takich miejsc lub środków transportu przez koła łowieckie bądź poszczególnych myśliwych
zNvracamy się z prośbą o poinformowanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego w Gdńsku celem przekazania tej informacji do instytucji zajmujących się

relokacją uchodźców.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku utrzymuje kontakt

zarówno z Wojewódzkim CentrumZarządzaniaKryzysowego dziaŁającym przy Pomorskim
llrzędzie Wojewódzkim jak również z koordynatorami pomocy na terenie kraju.

Doceniając zaangńowanie kół łowieckich i myśliwych naszego okręgu w dzińańa
charyta§wne w latach ubiegĘch, Zarząd Okręgowy Polskiego Związkl Łowieckiego
w Gdńsku serdecmie dziękuje za do§chczas okazane serce i zachęca wszystkich myśliwych
do współpracy z lokalnymi samorządarri orazorgartizacjarti charytatywnymi w celu udzielania
doruimej pomocy.
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Z,ałączniki
1. Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie

(w tym oczekującym przed przejściami granicznymi),

Otrzymują:
1. Adresat.
3. Aa.

Do wiadomości:
1. Zarząd Główny Polskiego ZwiązkuŁowieckiego,



Lista produktów i środkow, które mogą być przekazane potrzebującym na

Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież iokrycie:

o koce zwykłe i termiczne
. śpiwory
o podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
r Materace

o ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

o płaszczeprzeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

. płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

o Dezodoranty
o pasta do zębów

o szczoteczki do zębów
r Grzebienie
o Bielizna damska, męska, dziecięca
o podpaski

. Pampersy

o pieluchy dla dorosłych
o papier toaletowy i ręczniki papierowe

o Ręczniki (w tym z mikrofibry)
o workina śmieci
o środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
o Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

o woda
o żywność do szybkie8o przygotowania (instant)

o batony (w tym energetyczne),

o bakalie, orzechy,
o konserwy,

o makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

o narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec,
nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

!nne:

o Zapałki

o Baterie, powerbanki

o oświetlenie, w tym latarki

o świece
o zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i

przeziębienie)



Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)

Broń biała

Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania

lnny sprzęt militarny i paramilitarny

Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia

lnne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

UWAGA: produkty z ponizszej listy nie będą przylmowane!


