


Już od kilku lat brakuje w Tarnobrzegu stałego punktu poboru krwi, dlatego też
krwiodawcy uciekają z Tarnobrzega. W mieście zostały więc podjęte starania o
przywrócenie stałego punktu poboru krwi, który działał w Szpitalu Wojewódzkim i został
zlikwidowany.

Kiedy w 2012 roku zlikwidowano działający w Szpitalu Wojewódzkim stały Punkt
Krwiodawstwa, co jakiś czas słychać było narzekania krwiodawców, że nowe rozwiązanie się
nie sprawdza. To nowe, to uruchomienie punktu ekipowego w budynku Przychodni
Specjalistycznej przy ulicy 1 Maja w Tarnobrzegu. Stały punkt zamknięto ze względu na brak
opłacalności. Co to oznacza? Aby punkt mógł działać należało pobierać cztery tysiące
jednostek krwi rocznie. Tymczasem pobierano trzy tysiące jednostek i stały punkt zamknięto.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu jest jednym z głównych podmiotów,
promujących akcję przywrócenia w mieście stałego punktu poboru krwi. Akcję tą wspiera
również Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, który wyraził gotowość udostępnienia na
potrzeby punktu odpowiednich pomieszczeń oraz przedstawiciele miejscowego zarządu
Polskiego Czerwonego Krzyża z krwiodawcami z Klubu HDK „Bartosz” i „Barbórka”, a także
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. WORD wydał m.in.
ulotkę mówiącą o tym, kto może być dawcą oraz kiedy można oddać krew. Przez ostatnich 5
lat, poczynając od 2017 roku, aż do chwili obecnej, czynimy wszystko, aby liczba tych pobrań
ciągle rosła. Jeżeli poprzez nasze liczne akcje i działania propagujące honorowe
krwiodawstwo uda nam się ściągnąć jak najwięcej osób, to istnieje realna szansa, że stały
punkt poboru krwi ponownie będzie działał w Tarnobrzegu.





UDZIAŁ WORD TARNOBRZEG W OBCHODACH 45-LECIA TARNOBRZESKIEGO 
KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „BARTOSZ”.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu uczestniczył w

obchodach 45-lecia Tarnobrzeskiego Klubu Honorowych Dawców

Krwi ,,Bartoszˮ działającego przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Tarnobrzegu.

Uroczystość odbyła się 18 listopada 2016 r. w Tarnobrzegu. W spotkaniu

uczestniczyli krwiodawcy z miasta i powiatu tarnobrzeskiego, sponsorzy oraz

przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, które wspierają Rejonowy Oddział

Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu. Obchody były okazją do wręczenia

Odznak Pamiątkowych oraz Odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

krwiodawcom, którzy oddali dla potrzeb lecznictwa największą ilość krwi. W trakcie

spotkania przedstawiono zasady prawidłowego poruszania się pieszych i

rowerzystów w ruchu drogowym oraz omówiono konieczność stosowania

elementów odblaskowych. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Tarnobrzegu Pan Kamil Kalinka doceniając zasługi honorowych dawców krwi w

zakresie ratowania poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych w dniu

Obchodów wręczył członkom elementy odblaskowe i gadżety reklamowe.







OBCHODY 46-LECIA TARNOBRZESKIEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW 
KRWI „BARTOSZ” Z UDZIAŁEM WORD W TARNOBRZEGU.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w osobie Dyrektora

WORD pana Kamila Kalinki, uczestniczył w obchodach 46-lecia

Tarnobrzeskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi ,,Bartoszˮ działającego

przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Tarnobrzegu.

Podczas uroczystości powzięto decyzję o prowadzeniu systematycznych działań na rzecz
przywrócenia stałego punktu krwiodawstwa w Tarnobrzegu. Pan Kamil Kalinka jako Dyrektor
WORD zadeklarował szerokie wsparcie i długofalowe wsparcie tej inicjatywy.



Uroczystość odbyła się 17 listopada 2017 roku w Tarnobrzegu. W spotkaniu

uczestniczyli krwiodawcy z miasta i powiatu tarnobrzeskiego, sponsorzy oraz

przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, które wspierają Rejonowy Oddział

Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu. Obchody były okazją do wręczenia

Odznak Pamiątkowych oraz Odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

krwiodawcom, którzy oddali dla potrzeb lecznictwa największą ilość krwi.



UDZIAŁ WORD W AKCJI „MAJOWA KROPLA ŻYCIA” ZORGANIZOWANEJ NA 
TERENIE PARKU ZAMKOWEGO W BARANOWIE SANDOMIERSKIM.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Tarnobrzegu w dniu 6 maja 2017 roku

czynnie włączył się w popularyzowanie

oddawania krwi poprzez udział w akcji

pn. ,,Majowa Kropla Życia”. Krew jest

tym bezcennym dobrem, która jest

często niezbędna aby uratować

poszkodowanego w wyniku zdarzeń

drogowych.



ULOTKA INFORMACYJNA PROMUJĄCA KRWIODAWSTWO OPRACOWANA
I WYDANA PRZEZ WORD W TARNOBRZEGU



SPOTKANIE DYREKTORA WORD Z KRWIODAWCAMI  W SIEDZIBIE

KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „BARBÓRKA” W TARNOBRZEGU.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu pan Kamil

Kalinka uczestniczył w dniu 24 listopada 2017 roku w uroczystym spotkaniu z

członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi „Barbórka”, działającego przy Polskim

Czerwonym Krzyżu w Tarnobrzegu. Podczas spotkania poruszono bieżące

problemy i omówiono aktualne oraz przyszłe cele i zadania krwiodawstwa na terenie

Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego. W krótkim wystąpieniu Dyrektor WORD

wyraził swoje podziękowanie na ręce Prezesa Klubu pana Stanisława Sośniaka za

współpracę na przestrzeni bieżącego roku oraz wspieranie starań o uruchomienie w

Tarnobrzegu stałego punktu poboru krwi. Dyrektor przedstawił również szczegóły

mikołajkowej akcji poboru krwi pod hasłem: „Podaruj na Mikołaja Wyjątkowy Prezent

– Oddawaj Krew w Tarnobrzegu, prezentując jeden z wydrukowanych na tę

okoliczność plakatów. Na zakończenie spotkania członkowie klubu otrzymali od

Dyrektora drobne upominki związane z codzienną działalnością WORD, a także

elementy odblaskowe. W rewanżu Prezes Klubu HDK uhonorował Dyrektora WORD

pamiątkową plakietką z wykonanym z siarki wizerunkiem Świętej Barbary.





PRZEDŚWIĄTECZNA AKCJA „ODDAWAJ KREW W TARNOBRZEGU”.

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Przychodni Specjalistycznej przy ul. 1 Maja w

Tarnobrzegu miała miejsce przedświąteczna – mikołajkowa akcja pod hasłem:

„ODDAWAJ KREW W TARNOBRZEGU”.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Tarnobrzegu wraz z tarnobrzeskim Oddziałem PCK, Regionalnym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Szpitalem

Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Naczelną Ideą, jaka przyświeca tej i innym akcjom

krwiodawstwa jest przywrócenie w Tarnobrzegu stałego punktu poboru krwi aby

tutejsi krwiodawcy mogli ten cenny dar oddawać na miejscu, bez konieczności

udawania się do ościennych miast, gdzie takie punkty istnieją.

W czasie trwającej trzy godziny akcji krew oddało 41 osób co przekłada się na

niebagatelną ilość około 18 litrów krwi. Jedną z tych osób, które bezinteresownie

oddały swoją krew był również Dyrektor WORD w Tarnobrzegu pan Kamil Kalinka,

który jednocześnie był sponsorem drobnych upominków dla wszystkich przybyłych

krwiodawców. Tarnobrzeski WORD, patrząc przez pryzmat swojej działalności ma

również na uwadze, że krew jest tym bezcennym dobrem, które jest często

niezbędne w ratowaniu poszkodowanych na skutek zdarzeń drogowych.







„WALENTYNKOWY DAR SERCA” Z OKAZJI DNIA ZAKOCHANYCH

Święto Zakochanych, jakim są „Walentynki”

było w lutym 2018 roku doskonałą okazją do

zorganizowania kolejnego ekipowego poboru

krwi w Tarnobrzegu, tym razem pod hasłem

„Walentynkowy Dar Serca”. Oczywiście

WORD był zwyczajowo głównym animatorem

oraz współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Jak zawsze, tak i podczas tej akcji dopisali

krwiodawcy - ludzie szlachetnych serc, którzy

bezinteresownie oddali swoją krew dla osób

potrzebujących.





„WAKACYJNY DAR SERCA” JAKO KOLEJNA AKCJA Z UDZIAŁEM WORD NA RZECZ 
PRZYWRÓCENIA STAŁEGO PUNKTU KRWIODAWSTWA W TARNOBRZEGU.

W dniu 18 czerwca 2018 roku w

Tarnobrzegu w Przychodni Specjalistycznej

przy ul. 1-go Maja 1 została

przeprowadzona kolejna akcja poboru krwi;

tym razem pod hasłem "Wakacyjny Dar

Serca". Jednym z głównych inicjatorów tej

akcji był jak zawsze Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Poza

humanitarnym aspektem, naczelnym

celem, zarówno tego jak i innych

podobnych przedsięwzięć było i jest

działanie na rzecz przywrócenia w

Tarnobrzegu stałego punktu krwiodawstwa

co w znacznym stopniu ułatwiłoby

miejscowym krwiodawcom regularne

oddawanie tego bezcennego daru. Jednym

z honorowych dawców krwi, którzy wzięli

aktywny udział w akcji był p.o. Prezydenta

Miasta Tarnobrzega pan Kamil Kalinka.





CHORZELÓW - WAKACYJNA AKCJA POBORU KRWI POŁĄCZONA Z ZAJĘCIAMI 
Z  ZAKRESU BRD DLA DZIECI SZKOLNYCH.

W dniu 7 lipca 2018 roku w Chorzelowie, tarnobrzeski WORD włączył się w akcję

poboru krwi, połączoną z zajęciami z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Krew można było oddać w specjalnie przystosowanym do tego celu krwio-busie.



PADEW NARODOWA – „100 DARÓW SERCA W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI”

Dnia 29 lipca 2018 roku w Padwi Narodowej

przeprowadzono z udziałem tarnobrzeskiego

WORD-u rocznicową akcję poboru krwi

wśród mieszkańców miejscowości i okolic. Na

apel licznie odpowiedzieli również strażacy z

miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane

pod hasłem: „100 Darów Serca w 100

Rocznicę Odzyskania Niepodległości”,

upamiętniając w ten sposób tak ważne

wydarzenie w naszej historii.



„JESIENNY DAR SERCA” - KOLEJNA INICJATYWA WORD NA RZECZ 
PRZYWRÓCENIA STAŁEGO PUNKTU KRWIODAWSTWA W TARNOBRZEGU.

I znów kolejna inicjatywa tarnobrzeskiego

WORD-u, tym razem pod hasłem

”Jesienny Dar Serca”. W dniu 28 września

2018 roku podczas prawie 4-godzinnej akcji

krew oddało 36 osób. Byli to zarówno stali

krwiodawcy, jak również ochotnicy, którzy

czynili to po raz pierwszy. Pragnęli oni w ten

bezinteresowny sposób przyczynić się do

ratowania życia i zdrowia osób chorych,

oraz poszkodowanych w wypadkach

komunikacyjnych. Krew jest darem nie do

przecenienia i ciągle potrzeby w skali całego

kraju przewyższają ilości tego bezcennego

daru, uzyskanego od honorowych

krwiodawców. Doceniając ten szlachetny

gest ze strony przybyłych na akcję

krwiodawców, przedstawiciele kierownictwa

WORD wręczyli wszystkim uczestnikom

drobne upominki.



BARBÓRKOWA AKCJA POBORU KRWI W TARNOBRZEGU

W dniu 30 listopada 2018 roku ramach

obchodów corocznego górniczego święta

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w

Tarnobrzegu zorganizował „Barbórkową

Akcję” poboru krwi. Frekwencja jak zwykle

dopisała i po raz kolejny pozyskano

pokaźną ilość najcenniejszego dla

ratowania ludzkiego życia daru, jakim jest

krew.





KOLEJNY „WIOSENNY DAR SERCA” Z TARNOBRZESKIM WORD-em

„Wiosenny Dar Serca” – 29 marca 2019

roku to kolejna okazja dla tarnobrzeskich

krwiodawców aby honorowo oddać krew dla

osób potrzebujących pomocy w tym

zakresie. I tym razem frekwencja również

dopisała. Dodatkowo bardzo pozytywnym

zjawiskiem jest pojawianie się coraz to

nowych honorowych dawców krwi.





EKIPOWY POBÓR KRWI W PADWI NARODOWEJ – 2019

26 maja 2019 roku w Padwi Narodowej, na

placu przed Remizą Ochotniczej Straży

Pożarnej został przeprowadzony ekipowy

pobór krwi pod bardzo sugestywnym

hasłem: „spoKREWnieni” służbą. Akcja

została przeprowadzona w specjalnym

krwio-busie, a strażacy jak zwykle stanęli na

wysokości zadania.



ODDAJEMY KREW NA WAKACJACH - „WAKACYJNY DAR SERCA”

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Tarnobrzegu
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. 1-go
Maja 1 została przeprowadzona kolejna akcja
poboru krwi; tym razem pod hasłem
"Wakacyjny Dar Serca". Jednym z głównych
inicjatorów tej akcji był jak zawsze Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
Poza humanitarnym aspektem, naczelnym
celem, zarówno tego jak i innych podobnych
przedsięwzięć było i jest działanie na rzecz
przywrócenia w Tarnobrzegu stałego punktu
krwiodawstwa, co w znacznym stopniu
ułatwiłoby miejscowym krwiodawcom
regularne oddawanie tego bezcennego daru.
Krew oddały w tym dniu 24 osoby, a jednym z
honorowych dawców krwi był również
Dyrektor WORD - pan Kamil Kalinka.





JESIENNY DAR SERCA - 6 WRZEŚNIA 2019 r.

W dniu 6 września 2019 roku odbyła się w
Tarnobrzegu kolejna już edycja poboru krwi pod
hasłem „Jesienny Dar Serca”. Jednym z głównych
inicjatorów przedsięwzięcia był jak zwykle
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Tarnobrzegu. Od kilku lat celem tych tarnobrzeskich
akcji krwiodawstwa jest działanie na rzecz
przywrócenia stałego punktu poboru krwi.
Aktualnie bowiem honorowi dawcy krwi
mieszkający w Tarnobrzegu są zmuszeni oddawać
ten cenny dar w sąsiednich miastach, które takie
stałe punkty posiadają. Tym razem krew oddały 24
osoby, które na koniec otrzymały od WORD
pamiątkowe plecaki miejskie oraz mini pakiety
medyczne, służące do resuscytacji osób
poszkodowanych m.in. w wypadkach drogowych.
Wręczenia upominków dokonał dyrektor WORD w
Tarnobrzegu pan Kamil Kalinka, który równocześnie
był jednym z honorowych dawców krwi.





TARNOBRZESCY KRWIODAWCY PO RAZ KOLEJNY ODDALI KREW.
TYM RAZEM W MIKOŁAJKOWEJ AKCJI 2019.

W dniu 6 grudnia 2019 roku Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu po
raz kolejny był współorganizatorem akcji
poboru krwi, tym razem pod hasłem
„Mikołajkowa Akcja 2019”. Ideą naczelną tego
przedsięwzięcia, jak i wszystkich poprzednich
organizowanych z inicjatywy WORD jest
działanie na rzecz przywrócenia w Tarnobrzegu
stałego punktu krwiodawstwa. Akcja jak zwykle
cieszyła się dużym powodzeniem wśród
honorowych krwiodawców, w wyniku czego
krew oddały 34 osoby. WORD jak zawsze
nagrodził krwiodawców biorących udział w
akcji drobnymi upominkami. Tym razem były to
apteczki samochodowe, które na pewno
przydadzą się każdemu kierowcy i nie tylko.







WIOSENNY DAR SERCA - 6 MARCA 2020 r.

W dniu 6 marca 2020 roku odbyła się w
Tarnobrzegu kolejna edycja poboru krwi pod
hasłem „Wiosenny Dar Serca”. Jednym z
głównych inicjatorów przedsięwzięcia był jak
zwykle Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu. Od kilku lat celem tych
tarnobrzeskich akcji krwiodawstwa jest działanie
na rzecz przywrócenia stałego punktu poboru
krwi. Aktualnie bowiem honorowi dawcy krwi
mieszkający w Tarnobrzegu są zmuszeni oddawać
ten cenny dar w sąsiednich miastach, które takie
stałe punkty posiadają. Tym razem krew oddało
około 30 osób, które na koniec otrzymały od
WORD parasole z nadrukowanym algorytmem
udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym m.in. w wypadkach drogowych.
Wręczenia upominków dokonał dyrektor WORD
w Tarnobrzegu pan Kamil Kalinka, który
równocześnie był jednym z honorowych dawców
krwi.







„WAKACYJNA AKCJA SERC” – 26 CZERWCA 2020 r.

W dniu 26 czerwca 2020 roku w Tarnobrzegu
jak zawsze w Przychodni Specjalistycznej przy
ul. 1-go Maja 1 została przeprowadzona
kolejna wakacyjna akcja poboru krwi. Tym
razem jednak przebiegała ona w warunkach
szczególnych, albowiem świat (a w tym i nasz
kraj) opanowała pandemia groźnego wirusa
Covid-19. Trzeba było w związku z tym
specjalne środki zabezpieczenia i ostrożności,
mające na celu ochronę przed potencjalnym
zakażeniem osób oddających krew. Mimo tej
trudnej sytuacji krew oddały w tym dniu
oddało ponad 20 osób, a jednym z
honorowych dawców krwi był także Dyrektor
WORD - pan Kamil Kalinka.



PADEW NARODOWA 2020 – EKIPOWY POBÓR KRWI
Z UDZIAŁEM WORD TARNOBRZEG

Dnia 26 lipca w Padwi Narodowej wspólnie z

tarnobrzeskim WORD-em zorganizowano po

raz kolejny ekipowy pobór krwi. Akcja mimo

szczególnych warunków spowodowanych

pandemią Covid 19 przebiegła bardzo

owocnie, gromadząc licznych chętnych do

oddania krwi dla potrzebujących osób

chorych i poszkodowanych w kolizjach

drogowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali od

WORD drobne upominki okolicznościowe.

Były to bardzo przydatne w aktualnych

warunkach pandemicznych anty-covidowe

zestawy bezpieczeństwa.



„JESIENNY DAR SERCA” 2020 r. W DOBIE PANDEMII

Nawet pandemia nie przeszkodziła nam w
kontynuacji naszych akcji poborów krwi.
Krwiodawcy i tym razem odpowiedzieli na
nasz apel podczas akcji „Jesienny Dar Serca”.



„MIKOŁAJKOWY PODARUNEK SERC” – GRUDZIEŃ 2020 R .

W dniu 4 grudnia 2020 roku w Przychodni

Specjalistycznej przy ulicy 1-go Maja w

Tarnobrzegu odbyła się akcja poboru krwi

pod hasłem „Mikołajkowy podarunek serc”,

której głównym współorganizatorem był już

zwyczajowo Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego. Jak zawsze głównym celem

przedsięwzięcia były działania na rzecz

przywrócenia w Tarnobrzegu stałego

punktu krwiodawstwa. Pomimo bardzo

szczególnych warunków, związanych z

pandemią wirusa Covid krew oddało 25

osób, z czego pokaźną część stanowili

strażacy. Uczestnicy akcji, którzy oddali w

tym dniu honorowo krew otrzymali

pamiątkowe upominki, które wręczył

Dyrektor WORD pan Kamili Kalinka.







„WIELKANOCNA AKCJA 2021” –MARZEC 2020 R .

W dniu 26 marca 2021 roku Wojewódzki

Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

był po raz kolejny współorganizatorem i

głównym animatorem akcji poboru krwi w

Tarnobrzegu. Przedsięwzięcie to, tym razem

po hasłem „Wielkanocna Akcja 2021”, jak

wszystkie poprzednie miało na celu

działania na rzecz przywrócenia stałego

punktu krwiodawstwa w naszym mieście.

Honorowi dawcy krwi otrzymali miłe

upominki w postaci plecaków miejskich,

sponsorowane przez WORD. Jednym z

honorowych dawców tego cennego leku był

również jak zwykle Dyrektor

tarnobrzeskiego WORD-u Pan Kamil

Kalinka.





I tym razem krwiodawcy stanęli na wysokości zadania oddając mimo sezonu

urlopowego pokaźną ilość krwi w ramach „Wakacyjnej Akcji 2021”. Wszyscy

uczestnicy w podziękowaniu z ofiarność otrzymali pamiątkowe upominki

sponsorowane przez WORD w Tarnobrzegu.



WAKACYJNY EKIPOWY POBÓR KRWI W PADWI NARODOWEJ

27 czerwca 2021 roku przed Remizę w Padwi

Narodowej ponownie zawitał krwio-bus, tym

razem w ramach „Dnia Otwartego

Strażnicy”. Oprócz akcji poboru krwi

zorganizowano wspólnie z tarnobrzeskim

WORD-em gry i zabawy edukacyjne dla

dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa

w ruchu drogowym. Wszyscy honorowi

dawcy krwi i uczestnicy imprezy zostali

obdarowani upominkami okolicznościowymi

sponsorowanymi przez WORD w

Tarnobrzegu. Podczas tej akcji personel

medyczny zarejestrował 62 chętnych

dawców z czego 47 osób oddało krew o

łącznej ilości 20,90 litra.





„JESIENNA ZBIÓRKA KRWI” W WORD W TARNOBRZEGU

Tym razem akcja zbiórki krwi odbyła się 5
września 2021 roku na terenie Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w
ramach Dnia Otwartego WORD. Przedsięwzięcie
zostało zorganizowane jak zwykle wspólnie z
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Łącznie w tym
dniu zarejestrowano 37 krwiodawców. W
ramach akcji WORD zorganizował też konkurs
motoryzacyjny w jeździe na czas samochodem
Toyota Yaris – z zamocowanym tzw. Talerzem
Stewarta. - dla krwiodawców posiadających
prawo jazdy kat. „B”. Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody, które wręczył Dyrektor
WORD Pan Kamil Kalinka. Przedsięwzięcie to ze
względu na swoją atrakcyjność przyciągnęło
wiele zainteresowanych osób, które przy okazji
mogły zapoznać się z działalnościąWORD.








