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BRANIEWO: BLISKO 14 LITRÓW KRWI TRAFI DO
POTRZEBUJĄCYCH
Dzisiejsza akcja honorowego oddawania krwi rozpoczęła ten szczególny cykl spotkań w
braniewskiej jednostce w 2016r. Na apel zachęcający do wspólnego udziału z policjantami w tym
wydarzeniu odpowiedziało aż 35 osób. Wszystkim, którzy razem z nami zdecydowali się
bezinteresownie pomóc drugiemu człowiekowi dziękujemy, zachęcając jednocześnie do udziału w
kolejnych akcjach.
Kim jest krwiodawca ? To taka osoba, która bezinteresownie pomaga drugiemu człowiekowi poprzez dzielenie się z nim
tym, co ma najcenniejszego – krwią. Nie ma przecież lepszej pomocy, niż ta płynąca prosto z serca. Uczucie
satysfakcji, że swoim działaniem możemy zmienić czyjeś życie na lepsze jest nie do opisania. Na naszą krew czekają
przecież poszkodowani i chorzy. Wielu potrzebujących może wyzdrowieć dzięki uzupełnieniu brakujących elementów
krwi.
Oddanie tego cennego daru to także szansa na uczynienie własnego życia jeszcze bardziej wartościowym. Tak
naprawdę powód oddania krwi może zejść na drugi plan, gdyż liczy się przede wszystkim jedno – że każdy z osobna i
wszyscy razem pomagamy w ten sposób innym ludziom.
Akcje honorowego krwiodawstwa stały
pracownicy cywilni kontynuują od ponad
policjanci zachęcają mieszkańców, by
inicjatywy funkcjonariuszy, w 2015 r.
Krwiodawstwa PCK ,,Niebieska Kropla''.

się w braniewskiej jednostce Policji już tradycją, którą funkcjonariusze i
10 lat. Przed każdym kolejnym takim spotkaniem za pośrednictwem internetu
razem z nimi bezinteresownie podzielili się tym wartościowym darem. Z
przy Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie powstał Honorowy Klub

Dzisiejsza akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród policjantów, jak i mieszkańców naszego
powiatu. W sumie 35 osób oddało blisko 14 litrów krwi.
Dziękujemy wszystkim za tak wspaniały odzew na nasz apel, zapraszamy jednocześnie na kolejną zbiórkę krwi. O
terminach informować będziemy za pośrednictwem naszej strony policyjnej i lokalnych mediów - powiedzieli
organizatorzy akcji.
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