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«i. Zoaięg !ĘĘWTEHFĘĘ?

maanam-i
Ciaorażrarprzadsięwjęcia (sparrow-f.. imion-aio; koaśamfasąwz):

Ęoiaraoioy

5. iliada—owa ośraśiaaia oczasrfzików:

— uczestników: 56

— gośośfwidzńw: 5

— orgmizororśw: iii

@. Sprawozdanie ZWI!spotkania krwiodawcówisympaĘ/ifowkmiodamasowa w iafioiiia HDK

PCKprzy Parafiipw.Booiia ŚwiNMP MatkiKościała w Kędziaiąrnia— Kośio wdoio
21. 112921 honorowy Paaoaaźnad tym spożkaniam objęła Prazyoaoź miasia Kadziaizyo-

Koźia pani Sabina Nowosiaiska
.Dwodziasto dmgie spoźkaoia knoiodawoów adasia się pod Honorowym Pańooałam „Joi od

samego rana zaczęli pr@oiyodziś zaproszeni go:-ścia piaggiaiowaiśmy ich w aaiisaoii nad

Garitasam .Nasiępaia „1328521553! W źowawsźwia poozśów szźano'arooyoh do kościan-ia gożia

zosźaia odprawiona moza św za wsągfaźśioiz oczasmików oraz wiernych iridia? ,iz/ways? do

kośoida .Moag konooiabrowś ka. Pra-%fĘdwardBogaczowioz oraz Kapelan Hmiodawoowifs.

Wojciech Modaiski Po mszy św pizasziiśmy do domu parafialnego gdzie dia oisąystkioh

krwiodawców i gaśoi zosiaz pyzygoźowany pooąsamak aby wapóinia można .oyio USłĘ'lfść,

porozmawiać wypić kawę i sprobować wspaniała/oi? oiasź pieczonych pizza: nasza

Meza-stawione Pania Podczas spotkania mia!.fśmy możliwość porozmawiania o mieście z

przewodniczącym Naszego : Jasia iranauszem Wiśniewskim ido.? w imiaaio Faai Prezydent

podziękował Loszysikim za to co robia kwiaciawoy dla ratowania życia mieszkańcom Kędzierzyna -

Koz'la i woj. Opolskiego W ambulansia miała miejsce również koiejna airoia poboru krwi, w

którą każdy chęmy mógł się gigga)? ipodarować potrzebagqcym „tak wspaniały dar z siebie -
1443a kraw. Krew w żym dnio oddalo 19 osob.. Spotkania takie siwą; do pfżokaąxwania

sobie nawych przepisow przy oddawaniu krwi , wymiany doświadczeń oraz propagowanie



Honorowego Krwiodawstwa -Po kilku godzinach trwania naszego spotkania nastał? czas

po.-%egnai i zapewnia? że za rok spotkamy się na XXI/l spotkaniu W naszym spotkaniu

uczestniczyc ponad 70 osób którzy byli bardzo zadowoleni ze spotkania. Parafialny Klub
Honoromarch Dawców Krwi sklada ogromne podziękowania glównemu celebransowi :'
koncelebransom Liturgii. wszystkim przybyłym gościom, pocztom sztandarowym i
delegacjom, bez których zabraklo by tak pig;knej oprawy uroczystości Krwiodawoy
serdecznie dzi?;kuj; wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy wspańi dzialalnmfć klubu.

Dziękizgromadzonym środkom klub będzie mógl prężnie dzialać i dalejpropagować tak wielce

szlocham; idą; honorowego kwiodawstwa. Slowa ogromnych podziękować należą się:

wszystkim, którzy w gym. dniu honorowo oddali krew. Wreszcie ogromne, z serca #]”Ęłce
podzękowanla kierowane są wstronę wszystkich, którzyzorgam'zowalipocąsHek dla goici.

Panie, które opiekiy ciasta :” pomagaly przy calej obsludze jak zawsze okazaly się

”niezastąpione. Dziękujemy wsqstkim za cale dobro Parafialny Klub Honorowych Dawców

Krwi serdecznie dzakaye „Dzękujemy Pani Prezydent za przyjęcie Honorowego Patronatu

nad Naszą: urocqfstoćcią ipomoc. Prezes Paralia/nego Klubu HDKPGK MieczyslawFerdzyn

.Na zakończenie byly podziękowania :' zapewnienia że za rok spotkamy się
ponownie

7. Szczego'io nav opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Strona internetowa PCK . Facebook zaproszenia do wsqrstkiclz szkółpodstawowych w powiecie oraz

klubów HDK PCK
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