
Drodzy Mieszkańcy! 

Podczas wczorajszej wideokonferencji z samorządami, wojewoda zachodniopomorski Pan 

Zbigniew Bogucki zaapelował, żeby nie wysyłać prywatnych transportów na polsko-ukraińską 

granicę, bo doprowadza to do ogromnego chaosu i korków, które opóźniają przekazanie 

pomocy. 

W związku z tym, od dnia 2 marca 2022 r. do świetlic wiejskich w Niemieńsku, Barnimiu, 

Święciechowie, Kiełpinie, Brzezinach, Chomętowie, Dominikowie oraz na terenie Drawna 

do holu kina Drawieńskiego Ośrodka Kultury, będzie można przynosić rzeczy i produkty 

dla potrzebujących. Ta pomoc będzie następnie przekazana do magazynów powiatowych i 

wojewódzkich i w sposób skoordynowany trafi na Ukrainę.  

Godziny otwarcia punktu zbiórki w Drawieńskim Ośrodku Kultury: 

Poniedziałek – piątek 08:00- 16:00 

Godziny otwarcia punktu zbiórki w świetlicach wiejskich: w godzinach pracy świetlic. 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym: 

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 

• 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 

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

kaszel i przeziębienie) 

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś 

z poniższej listy 

• 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 

• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej. 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy 

mogą liczyć na pomoc rzeczową ze zbiórek, które gmina będzie prowadzić w sposób ciągły 

i skoordynowany z organizacjami pozarządowymi. 


