Miejskie Punkty Zbiórki Darów
W niedzielne popołudnie odbyła się wideokonferencja wojewody łódzkiego z samorządowcami,
podczas której wojewoda przekazał rządowe ustalenia dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz
Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju.
- NIE POMAGAJMY NA WŁASNĄ RĘKĘ. KOORDYNACJĄ POMOCY ZAJMUJE SIĘ URZĄD
WOJEWÓDZKI. APELUJEMY DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB FIZYCZNYCH,
ABY NIE CZYNIĆ TEGO NA WŁASNĄ RĘKĘ - podkreślał wielokrotnie podczas spotkania
wojewoda Tobiasz Bocheński, który wskazał, że bardzo ważną rolę w tej koordynacji będą odgrywali
starostowie (w przypadku Piotrkowa – powiatu grodzkiego, starostą jest prezydent miasta).
Prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się dziś (28.02) z dyrektorami szkół, przedstawicielami
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby przekazać rządowe wytyczne dotyczące
pomocy dla Ukraińców oraz informację o utworzeniu Miejskich Punktów Zbiórki Darów.
- Uruchamiamy 5 lokalizacji, do których piotrkowianie będą mogli przynosić konkretne produkty wg
rządowej listy produktów. Miasto będzie organizowało transport posegregowanych darów do
magazynu w Łodzi (część darów zostanie w Piotrkowie, aby wykorzystać je w sytuacji, kiedy
uchodźcy będą szukali schronienia w naszym mieście). Z łódzkiego magazynu służby wojewody
przewiozą dary do magazynu Rządowego Centrum Materiałów Strategicznych pod Lublinem.
Stamtąd strona rządowa przewiezie te dary na Ukrainę, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują –
relacjonuje prezydent Krzysztof Chojniak i zaznacza, że to najbardziej optymalna droga pomocy.
MIEJSKIE PUNKTY ZBIÓRKI DARÓW:
1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 (UL. DMOWSKIEGO 38E): Od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30-18:00 oraz w weekend 08.00-12:00)
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH NR 3 (UL. BRONIEWSKIEGO 16 - "BUDOWLANKA"): od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30-18:00
3. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY (al. 3 Maja 28/34) od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30-18:00
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 (UL. WYSOKA 28/38): od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30-18:00
5. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DDPS (UL. ZAMKOWA 5) - od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
Lista produktów i środków
Odzież i okrycie
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
• Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości
• Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło
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Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Grzebienie
Bielizna damska, męska, dziecięca
Podpaski
Pampersy
Pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy i ręczniki papierowe
Ręczniki (w tym z mikrofibry)
Worki na śmieci
Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji
Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność
• Woda
• Żywność do szybkiego przygotowania (instant)
• Batony (w tym energetyczne)
• Bakalie, orzechy
• Konserwy
• Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
• Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec,
nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
Czego nie przekazujemy w ramach pomocy humanitarnej?
• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
• Broń biała
• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
• Inny sprzęt militarny i paramilitarny
• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
• Żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia, trudno przechowywalna
• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej
Zwracamy się z apelem, aby wszystkie organizacje, stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne
przekazywały zebrane dary za pośrednictwem Miejskich Punktów Zbiórki Darów.
Wojewoda łódzki uruchomił specjalny adres mailowy lodzkiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl gdzie
każdy może zgłaszać chęć niesienia pomocy. Jeśli ktoś chce za naszym pośrednictwem przekazać
swoje dane do tworzonej prywatnej bazy lokalowej może to zrobić pod numerem telefonu 44 73236-61. Przekażemy te dane do bazy tworzonej przez służby wojewody.
Administracja rządowa uruchomiła specjalny portal pomagamukrainie.gov.pl dedykowany
zarówno dla osób szukających pomocy, jak i tych, którzy tej pomocy chcą udzielić.

!BARDZO WAŻNE!
Osoby przekraczające granicę powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych w woj. podkarpackim
lub lubelskim – tam otrzymają wszelką pomoc, również w zakresie organizacji zakwaterowania.
Niestety osoby przekraczające granicę pomijają niestety punkty recepcyjne, dlatego Wojewoda
Łódzki uruchomił punkty informacyjne w Łodzi na Dworcu Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, do
których Ukraińcy mogą kierować się z prośbą o pomoc,
- osoby chcące otrzymać ochronę międzynarodową powinny kontaktować się bezpośrednio z
Placówką Straży Granicznej w Łodzi (ul. Maczka 35, tel. 42 689-38-40),
- osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały powinny kontaktować bezpośrednio
się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi (ul. Piotrkowska 103, tel. 42
664-17-97).

