Z ˚YCIA GMINY

ODDALIÂMY KOLEJNE KROPLE KRWI
"Byłem dzisiaj w Laskach i wraca mi pasja oddawania krwi. Kolejne
mililitry dajà człowiekowi mnóstwo satysfakcji z pomocy innym. Szanowny "Florianie" przy kolejnej akcji daj koniecznie znaç. Ciesz´ si´
˝e b´dzie kolejna sposobnoÊç komuÊ pomóc. Fajnie ˝e poza stra˝akami z Lasek i Babic byli te˝ ludzie z parafii lipkowskiej (dokładnie z Koczarg). A goràca grochówka jaka smaczna, a panie
piel´gniarki jakie dowcipne. Zach´cam wszystkich zdrowych: warto
oddawaç!"
Tak jeden z internautów na Lipkowskim Forum Internetowym
podsumował Akcj´ Krwiodawstwa, która odbyła si´ 12 lutego
2012 roku w siedzibie OSP Laski przy ul. Partyzantów 30.
Zbiórka, którà nazwano "Walentynkowà Kroplà Krwi" odbyła si´
z inicjatywy Mi´dzygminnego Klubu HDK PCK „FLORIAN”. Pomimo dwudziestostopniowego mrozu na klubowe hasło "Ruszaj
z nami ratowaç ludzkie ˝ycie" odpowiedziało 38 osób, z czego
36 oddało łàcznie 16,200 ml tego drogocennego płynu. Ju˝ od
samego rana w stra˝nicy OSP Laski panowało organizacyjne o˝ywienie. Miejscowi stra˝acy oprócz przygotowania terenu i stra˝-

mieszkaƒców z terenu gmin Izabelin i Stare Babice, poczàwszy
od Lasek, przez Izabelin, Lipków, Koczargi, a˝ do Borz´cina.
Krew oddała te˝ spora grupka Stra˝aków z OSP Laski i OSP Stare
Babice.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim tym, którzy zechcieli poinformowaç mieszaƒców o naszej akcji. Dzi´kujemy Ksi´˝om ze
wszystkich Parafii (z obydwu gmin), Towarzystwu Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, Starostwu Warszawskiemu Zachodniemu, Miastu Łomianki, KP PSP Błonie, OSP O˝arów Maz.,
twórcom stron internetowych www.lipkow.net i www.borzecin.eu za rozpropagowanie naszej akcji. Ju˝ dziÊ zapraszamy do
wzi´cia udziału w nast´pnej akcji krwiodawstwa, która odb´dzie
si´ 13 maja 2012 roku (niedziela) godz. 9.00 - 13.00 podczas
odpustu parafialnego w Borz´cinie Du˝ym. Gmina Izabelin ponownie doczeka si´ „czerwonego ambulansu” w czerwcu br.
Akcja odb´dzie si´ 10 czerwca 2012 roku (niedziela) godz. 9.0013.00 – Izabelin, ul. 3-go maja podczas Izabeliƒskich Spotkaƒ*
*
*
*
*

nicy, uwarzyli dla wszystkich grochówk´. Goràcej strawy, której
zapach z polowej garkuchni roznosił si´ po całej miejscowoÊci,
wystarczyło dla wszystkich. Czerwony ambulans, który podjechał pod stra˝ackà remiz´ skomponował si´ ze stra˝ackim otoczeniem, kuchnià polowà, zabytkowym samochodem i banerem
reklamowym, którego zadaniem było informowaç krwiodawców, kto organizacyjnie za to wszystko odpowiada. Ruch panował od samego rana – pierwsi krwiodawcy zawitali jeszcze zanim
ambulans zaparkował na placu, zaÊ ostatni dawca zakoƒczył
pobór punktualnie o godz. 13.00. WÊród wielu, nie zabrakło

z Ksià˝kà.
Zarzàd Klubu zwraca si´ w tym miejscu równie˝ z goràcà pro Êbà o wsparcie finansowe, które pozwoli rozwijaç działalnoÊç statutowà stowarzyszenia. Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa
zawsze łàczy si´ z poniesieniem kosztów, na których pokrycie
niestety Zarzàd Êrodków nie ma. Wprawdzie ustalono wysokoÊç
składek członkowskich, ale jest to niewielka kwota w stosunku
do potrzeb. Je˝eli ktoÊ z Was miałby ˝yczenie, to podajemy
numer konta: 74 1020 1055 0000 9802 0147 7686 z dopiskiem MK HDK PCK FLORIAN.❏
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