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BYDGOSCY POLICJANCI ODDAWALI KREW W RAMACH AKCJI
„SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”
Po raz kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działający przy
Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy zorganizował zbiórkę krwi. W akcji uczestniczyli
pracownicy i funkcjonariusze z bydgoskiej komendy, ale nie tylko. Dzięki nim bank krwi wzbogacił
się o kolejne litry tego jakże cennego leku. Dzisiejsza zbiórka krwi odbyła się w ramach akcji MSWiA i
MON „spoKREWnieni służbą” - w hołdzie Żołnierzom Wyklętym.
Dzisiaj (02.03.2018) ekipa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy pobierała krew przy ul.
Wojska Polskiego 4F. Jest już tradycją, że przeprowadzana jest zbiórka krwi w sali odpraw bydgoskiej komendy. Była to
kolejna tego typu akcja zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działający przy
Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
32 osoby z bydgoskiej komendy, jednostek podległych oraz mieszkańców Bydgoszczy zdecydowało się uczestniczyć w akcji.
Tym samym bank krwi zwiększył swoje zasoby o kolejne ponad 14 litrów. Wynik ten niezmiernie cieszy zwłaszcza, że jak
podkreślali pracownicy centrum krwiodawstwa, grupa krwi wśród dawców jest bardzo zróżnicowana, a jest na nią duże
zapotrzebowanie.
Organizowana przez bydgoskich policjantów zbiórka krwi wpisuje się we wspólną akcję MSWiA i MON „spoKREWnieni służbą”
- w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, która potrwa przez cały marzec.
W ramach II edycji akcji funkcjonariusze służb podległych MSWiA oraz Wojsko Polskie, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym,
oddają krew chorym i ofiarom wypadków. Inauguracja drugiej edycji akcji odbyła się wczoraj - 1 marca – kiedy obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia
antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski. Stawiali oni opór sowietyzacji i
podporządkowaniu Ojczyzny Związkowi Radzieckiemu.
Pamiętajmy, iż krew jest najcenniejszym darem, jaki można podarować drugiemu człowiekowi. Nie da się jej zastąpić żadnym
innym lekiem, dlatego tak istotne jest abyśmy oddawali jej jak najwięcej. Zapraszamy wszystkich serdecznie do dołączenia
do grona honorowych krwiodawców.
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