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ALE AKCJA!

Ju˝ po raz piàty odby∏a si´ Ogólnopolska Akcja
Krwiodawstwa MOTOSERCE. W poszczególnych mia-
stach w ca∏ym kraju kluby zrzeszone w Kongresie Pols-
kich Klubów Motocyklowych zach´ca∏y do oddawania
najcenniejszego leku. 14 kwietnia 2013 roku w Ciecho-
cinku klub Viator FG zorganizowa∏ zbiórk´ krwi dla
dzieci, a prezes -  S∏awek Stiopa Szczepankiewicz opo-
wiedzia∏ mi o klubie i samej akcji.

- Jak powsta∏ Viator FG?
- Zacz´∏o si´ w 2008 roku od dzia∏alnoÊci charyta-

tywnej. Kilkudziesi´ciu motocyklistów skrzykn´∏o si´,
˝eby pojechaç z wielkanocnym zajàczkiem do Domu
Dziecka w podtoruƒskim G∏uchowie. Ta akcja nam
fajnie wypali∏a. StwierdziliÊmy, ˝e nieêle nam si´ razem
wspó∏pracuje i zrodzi∏a si´ idea powo∏ania grupy, któ-
ra potem przekszta∏ci∏a si´ w klub. Przyj´liÊmy nazw´
Viator, je˝eli ktoÊ nie nie wie, jest to nazwa utworzona
od ∏aciƒskiego okreÊlenia „homo viator” - cz∏owiek
podró˝nik, który w trakcie swoich eskapad rozmyÊla
nad sensem ˝ycia.

- W jakich okolicznoÊciach w∏àczyliÊcie si´ w akcj´
poboru krwi?

- W Ciechocinku akcj´ organizujemy po raz drugi.
W kraju natomiast Motoserce organizowane jest po
raz piàty. Dodam, ˝e w ciàgu czterech poprzednich
zbiórek ogólnopolskich zebraliÊmy ∏àcznie 17 tysi´cy
litrów krwi! Pewnie par´ istnieƒ ludzkich uda∏o si´
dzi´ki temu uratowaç, co sprawia nam ogromnà saty-
sfakcj´. Mamy nadziej´, ˝e tegoroczna akcja w Ciecho-
cinku przyniesie jeszcze lepszy efekt ni˝ poprzednia,
kiedy to zebraliÊmy pi´tnaÊcie litrów krwi. Ludzi jest
coraz wi´cej, a to jest dla nas najwa˝niejsze.

- Kiedy zacz´liÊcie przygotowania do dzisiejszej
akcji?

- Przygotowania zacz´∏y si´ jeszcze jesienià. Naj-
pierw musieliÊmy przemyÊleç, jak chcemy, aby wyglà-
da∏a ca∏a akcja, musieliÊmy udaç si´ do sponsorów.
Dzi´kujemy Burmistrzowi Leszkowi Dzier˝ewiczowi
za udost´pnienie za darmo muszli koncertowej oraz
placu, na którym odbywa si´ dzisiejsze wydarzenie.
MogliÊmy tak˝e za darmo reklamowaç si´ na terenie
miasta. Dzi´kujemy zresztà wszystkim sponsorom, bo
dzi´ki nim mamy upominki dla tych, którzy zdecydo-
wali si´ oddaç krew. Ka˝dy z krwiodawców, przed
udaniem si´ do krwiobusu, wype∏nia formularz. Spo-
Êród osób, które zdecydujà si´ na oddanie ̋ yciodajnego
leku, na koniec imprezy rozlosujemy mi´dzy innymi
tablet wartoÊci oko∏o tysiàca z∏otych, zestawy Êwiate∏
dziennych, kupony na zakupy w toruƒskim centrum
motocyklowym Wilmat i inne nagrody.

Oprócz g∏ównego celu akcji - zbiórki krwi, organi-
zatorzy zadbali tak˝e o kulturalnà cz´Êci imprezy.
Na scenie mo˝na by∏o us∏yszeç zespo∏y: Lodófkersi
z ciechociƒskiego LO, Alauda Arvensis, New Way,
GoodWay czy Malina Blues Band. Mo˝na by∏o podzi-
wiaç tak˝e samochody marki BMW, które zorganizowa∏
BMW M Power Club z Torunia oraz pi´kne motocykle,
którymi przyjechali cz∏onkowie klubu i okoliczni pa-
sjonaci.

Dzi´ki zaanga˝owaniu ludzi dobrej woli, w te-
gorocznej akcji Motoserce organizowanej w Cie-
chocinku, uda∏o si´ zebraç ponad 17 litrów krwi
- dwa litry wi´cej ni˝ w ubieg∏ym roku!

Drodzy Krwiodawcy, jesteÊmy Wam wdzi´cz-
ni za Wasze poÊwi´cenie. Krwiodawstwo to dla
Was satysfakcja, a dla potrzebujàcych Waszej krwi
- szansa i bezcenny dar ˝ycia.
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Informujemy,
˝e osoby zainteresowane archiwalnymi

numerami Gazety Samorzàdu Lokalnego
„Zdrój Ciechociƒski”

mogà otrzymaç je bezp∏atnie
w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku,
przy ul. Kopernika 19 (pokój nr 22)

od poniedzia∏ku do piàtku
 w godz. 7.30 - 15.30.

Krew to bezcenny dar ˝ycia. Rocznie w Polsce przeprowadzanych jest blisko milion transfuzji
krwi. Niestety 30% z nich musi zostaç odwo∏anych z powodu jej braku. Na szcz´Êcie dzia∏ajà ludzie
dobrej woli, dzi´ki którym organizowane sà akcje zach´cajàce spo∏eczeƒstwo do oddawania krwi.


