
PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW  
 

 

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Leśnych w Lesku 

Przez ostatnie dni na terenie Naszej Szkoły, trwa akcja charytatywna polegająca na zbiórce 

pieniędzy oraz materiałów i produktów dla Obywateli walczącej Ukrainy.  

 

Co udało się zebrać : 

➢ zbiórka pieniędzy  na dzień 11.03.22 r. przyniosła pomoc w wysokości 2335,04 zł.,  

 

➢ 1000 zł. zostało w dniu 14.03.2022 r. wpłacone na konto stowarzyszenia  „ Zielone 

Bieszczady”, które cały czas organizuje pomoc dla Uchodźców z Ukrainy bezpośrednio 

na przejściu granicznym w Krościenku oraz punktach recepcyjnych  i ośrodkach 

pomocy w Łodynie i Równi (Gmina Ustrzyki Dolne) https://www.lgd-

zielonebieszczady.pl/ 

 

➢ Zebrane środki czystości oraz żywność, zostały dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy 

Lesko w dniu 14.03.22 r. 

 

➢ Pozostała kwota w wysokości 1335,04 zł. zostanie przekazana na pomoc dla 

zaprzyjaźnionej Szkoły Leśnej w Bolechowie na Ukrainie.  

Za 485,86zł. zakupiono 5 śpiworów i 6 termosów, które łącznie z przyniesionymi 

przez darczyńców 3 śpiworami , 3 termosami i 5 kocami, zostaną przekazane do 

Szkoły w  Bolechowie. Pozostałe pieniądze w kwocie 849,18 zł. zostaną 

rozdysponowane na wyżej wymieniony cel zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

Pomagamy też inaczej: 

➢ Uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze lub członkowie jednostki strzeleckiej   

w Lesku, systematycznie już pomagają w rozładowywaniu, segregowaniu darów,  

https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/


oraz  organizowaniu pomocy dla Uchodźców na terenie  Gminy Lesko. 

https://www.facebook.com/Technikum-Le%C5%9Bne-w-Lesku-325567707636024 

 

 

 Akcja trwa: Zbieramy dla Szkoły Leśnej w Bolechowie na Ukrainie. 

https://pomagam.pl/bolechow2022 

➢ leki: przeciwbólowe, na gorączkę, ciśnieniomierz, opaski uciskowe, krople do oczu, 

opatrunki medyczne, koce termiczne, leki na alergie, 

➢ wyposarzenie wojskowe: latarki na baterie, odzież moro ( roz. 48-56), generatory, 

buty terenowe( roz.41-43), optyka : lornetki, celowniki, plecaki 

➢ śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe, 

➢ żywność typu : czekolada, batony, paluszki, suche ciastka, napoje, soki, woda, 

➢ środki higieny osobistej np.: szczoteczki i pasta do zębów, mydła, proszki do prania, 

bielizna osobista, skarpety, odzież termo aktywna, 

 

Nie zbieramy (na chwilę obecną) żywności typu: mąka, kasza, makarony. 

Produkty prosimy dostarczać do Internatu – I piętro lub do szkoły – pokój Samorządu 
Uczniowskiego. Szczegółowych inf. dotyczących zbiórki udziela K. Wójcik – opiekun 
Wolontariatu ( tel. 695 507 443), M. Michalska – opiekun SU oraz B. Chytła opiekun MRI. 

 
 

Dziękujemy.  
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