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Drodzy Mieszkańcy.
Po zakończonej sukcesem spontanicznej zbiórce darów dla Ukrainy przyszedł czas na
wprowadzenie ładu i dostosowania się do wymogów oraz zaleceń instytucji
państwowych i samorządowych.
W związku z tym, że na granicy panuje ogromny chaos zaleca się, aby zbierane lokalnie
dary były magazynowane i dystrybuowane również lokalnie wśród przybywających i
osiedlających się u nas Uchodźców. NIE WOZIMY DARÓW NA GRANICĘ! Wszystko zostaje
u nas w powiecie! W związku z tym, aby nad wszystkim właściwie zapanować
nawiązałem współpracę z kościerską Fundacją IN MUNDO. Ponadto w Urzędzie Gminy,
który we współpracy z Powiatem Kościerskim i Wojewodą Pomorskim świadczy pomoc
dla Uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, uruchomiono magazyn. Dzięki temu my
ograniczamy się tylko do zbiórki i sortowania a transportem, magazynowaniem i
dystrybucją zajmą się pozostali. Od teraz mamy kilka miejsc zbiórki. Szczegóły
dotyczące zbiórki w dalszej części artykułu.

Pomóc można każdy z nas przekazując następujące rzeczy (zaktualizowana lista do

najważniejszego minimum)
Co zbieramy (w skrócie)
Dla dzieci: chusteczki nawilżone, pieluchy, kosmetyki dla niemowląt, smoczki, butelki,
zabawki, gry, kaszki, słoiczki, deserki, słodycze
Dla młodzieży i dorosłych: Odzież, obuwie, kosmetyki, pieluchy dla dorosłych
Ponadto: Kołdry, poduszki, koce, pościele.
Nie przynośmy czegoś, czego sami w podobnej sytuacji byśmy nie wykorzystali.
Dodatkowo należy pamiętać m.in. o Apelu MZ, GIF i URPL o rezygnacji z indywidualnych
zbiórek leków dla walczącej Ukrainy na rzecz akcji organizowanych i koordynowanych przez
służby państwowe.
Zbiórka trwa od teraz do odwołania:
U mnie w domu - ul. Ogrodowa 20 w dni powszednie 15:00 do 20:00, soboty i niedziele od
rana do wieczora - Google Mapy
U Pani Heni - ul. Sadowa 9 - codziennie od rana do wieczora - Google Mapy
KDK Kościerzyna - ul. Długa 31 parter - dni powszednie 16:00 - 19:00 - Google Mapy
Magazyn w Urzędzie Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9 w dni powszednie 10:00 - 14:00 Google Mapy
Centrum Integracji Społecznej Kościerzyna ul. Kartuska 14b w dni powszednie 10:00 - 13:00 Google Mapy
Osoby o dobrym sercu jednak niezmotoryzowane mogą zostawić dary u nas w kiosku w dni
powszednie w godzinach 8:00 - 14:00.
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