
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  

 

Od dwóch tygodni jesteśmy w trakcie, jednego z najważniejszych polowań w naszym życiu 

#PolowanieNaKoronawirusa. Pierwsze mioty są już za nami a łowy dalej trwają. Na linii są 

nie tylko pojedynczy myśliwi ale i całe koła łowieckie. Naganka ruszyła, psy grają na 

całego! Przez te dwa tygodnie udało się nam upolować już 51.728 zł !!! 

Jednak, aby "ZWIERZ" nie uszedł z miotu POTRZEBA NAS DUŻO WIĘCEJ! Dlatego 

zwracam się do Was z prośbą o wsparcie naszej zbiórki. Każda złotówka przybliża nas do 

celu. 

 

Darowizn można dokonywać na wyodrębnione konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w 

Łodzi  

ING Bank Śląski 

06 1050 1461 1000 0090 3206 1310 

z dopiskiem wpłata na sprzęt medyczny 

 

Pieniądze zbieramy do końca kwietnia. Za zebrane pieniądze kupimy sprzęt medyczny do 

łódzkich szpitali. Sprzęt zostanie kupiony, po wcześniejszym zebraniu zapotrzebowania od 

służb medycznych, bo te potrzeby z dnia na dzień są inne.  

https://www.facebook.com/hashtag/polowanienakoronawirusa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPAipiggZrYfl4MC66OBiVLnC3t5lewBqB4ctVV5i4GDQwG-nYaevlLI--BAYpGDn5taFNvSQa09hM_MYUMvXiWlAnQDz-BZJxNWMPf-OJy8AdkImYJ9t-fDMe_tF077f4Au_ZvyNyIHPCBUCaLdfMZ6XnMbonxh-G_H8QnhtSYmgcq_yZdOoTehYO6z9e07XBUCd61_w-v6noH6QsI7Q5bgIaV9xKt5fjeTfcN9mjWtiymNLCZzPV-ZYTynDzF5T4V9l-LPGZ-4G-92TnjvlkrG-9BAF6EQaNn5WYdyV-nS2qLAgaM_aD27OXkgnrGyBgXn7u9o2g2q23wa0E9rzrBg&__tn__=%2ANK-R


Do dnia dzisiejszego wsparło nas 36 osób oraz nas następujące koła łowieckie którym 

bardzo serdecznie dziękujemy: 

WKŁ nr 420 "Słowik" 

KŁ nr 21 "Dzik Borki" 

KŁ nr 21 "Hubertus" 

KŁ nr 10 "Partyzant"  

KŁ nr 2 "Łowiec"  

KŁ nr 1 "Złom" Pabianice  

KŁ nr 14 "Wiskitnianka Kuna"  

KŁ nr 12 "Orzeł” Kalinów  

WKŁ nr 421 "Dzik" Łódź  

KŁ nr 7 "Łoś" 

KŁ nr 42 "TUR" Tuszyn  

KŁ nr 47 "Czapla" Piątek 

KŁ nr 11 "Myśliwiec" Łódź 

KŁ nr 49 "Bażant" w Łęczycy 

KŁ nr 25 "Knieja" Łódź 

KŁ nr 45 "Boruta" w Łęczycy 

KŁ nr 44 "Brzezina" Brzeziny  

KŁ nr 26 „Bażant” Łódź 

WKŁ nr 403 „Orlik” 

KŁ nr 6 „Nemrod” 

KŁ nr 38 „Odyniec” Grotniki 

WKŁ nr 422 „Wiarus” 

WKŁ nr 268 „Orzeł” 

KŁ nr 19 „Diana” 

WKŁ nr 417 „Jeleń” Regny 

KŁ nr 35 „Jeleń Aleksandrów” 

KŁ nr 15 „Ogar” 

KŁ nr 16 „Ryś” 

 

Prosimy o wsparcie naszej akcji. Każda złotówka ma znaczenie !!! 

 

Darzbór 

Przemysław Kobacki 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi 


