
DO WSZYSTKICH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Zbiórka krwi organizowana przy sklepie Intermarche
w ramach kampanii

„Zbieramy krew dla Polski”.

DAR KRWI DAREM ŻYCIA

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
im. lek med. Antoniego Bery
w Czerwionce-Leszczynach

zaprasza
na akcję oddania krwi

dnia 16 lipca 2016 r. tj. sobota, od godz. 900 – 1300 
plac przy sklepie Intermarche

w Leszczynach, ul. Ks. Pojdy 40

Krew może być potrzebna w każdej chwili,
każdemu z nas lub naszym bliskim.

Należy zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość,
 oraz książeczkę Honorowego Dawcy Krwi, jeśli już ją posiadasz.

Przekaż innym informację o akcji !

Wśród krwiodawców zostanie rozlosowanych 10 profesjonalnych apteczek 
samochodowych ufundowanych przez sieć „Intermarche.



Grupa Muszkieterów wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zbierają krew dla Polski. We 
wrześniu ambulans odwiedzi kolejne wielkopolskie miasta: Turek, Szamotuły i Śrem. 
To już czwarty raz, kiedy Grupa Muszkieterów w letnich miesiącach organizuje akcję 
krwiodawstwa. Tegoroczna trwa od 5 maja do 8 października. W jej ramach pod sklepami sieci 
Intermarché i Bricomarché pojawiają się ambulanse Polskiego Czerwonego Krzyża, w których 
prowadzone są zbiórki krwi. Akcja obejmuje 138 polskich miast, z tego 28 z województwa 
wielkopolskiego. 

- Krew to najcenniejszy dar. Zazwyczaj przekonujemy się o tym dopiero wtedy, gdy ktoś z 
naszych bliskich jej potrzebuje. Kampania „Zbieramy krew dla Polski” powstała po to, aby 
promować honorowe krwiodawstwo - nie tylko w nagłych wypadkach, ale i na co dzień. Dlatego 
4. rok z rzędu zachęcamy Polaków, żeby dzielili się krwią. To nic nie kosztuje, jest bezpieczne i 
nie boli, a może uratować życie - wyjaśnia Eliza Orepiuk, kierownik Dyrekcji Komunikacji i 
Informacji Grupy Muszkieterów. 

Wystarczy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty, mieć ukończone 18 lat (ale nie więcej niż 
65 lat) i ważyć co najmniej 50 kg, aby móc oddać krew. W zamian honorowy krwiodawca 
może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych oraz bierze udział w 
losowaniu profesjonalnych apteczek samochodowych. 

W nadchodzących dniach krew będzie można oddać w następujących miastach: 

17.09 Turek, ul. Kolska Szosa 3/5, godz.9.30-13 
22.09 Szamotuły, ul. Zamkowa 7, godz.9.30-15.30 
29.09 Śrem, ul. Szkolna 15, godz.9.30-15.30 

Kampania „Zbieramy krew dla Polski” jest odpowiedzią na stały deficyt krwi w polskich 
szpitalach. W porównaniu do innych krajów Europy jako krwiodawcy wypadamy blado. W 
naszym kraju krew oddaje przeciętnie 31 osób na 1.000 mieszkańców, podczas gdy w Europie 
Zachodniej współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy. Dzięki akcji zorganizowanej przez Grupę 
Muszkieterów wraz z PCK w poprzednich latach udało się zebrać ponad 4.300 litrów krwi od 
blisko 10 tys. osób. W tym roku akcję zapoczątkowali sami pracownicy firmy, którzy 6 maja 
przed siedzibą Grupy w Poznaniu zebrali się, aby oddać krew. 

„Zbieramy krew dla Polski” to nie jedyna kampania społeczna prowadzona przez Intermarché i 
Bricomarché. Oprócz niej dorocznie organizowany jest Konwój Muszkieterów z darami dla 
najbardziej potrzebujących oraz budowane są place zabaw we wszystkich miastach, w których 
znajdują się sklepy obydwu sieci. 

Więcej na temat akcji oraz harmonogram podróży ambulansu można znaleźć m.in. na plakatach i 
ulotkach, w Radiu Muszkieterów działającym na terenie sklepów oraz na stronach internetowych: 
www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl, www.bricomarche.pl, www.pck.pl oraz 
www.oddajkrew.pl.

Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce: 

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 185 niezależnych polskich przedsiębiorców, 
zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i 
ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów licząca obecnie 168 supermarketów 
Intermarché oraz 77 sklepów Bricomarché jest pod względem obrotów największą grupą 
franczyzową w Polsce. W 2010 r. jej obroty przekroczyły 3,6 mld zł. Rozwojem obu sieci kieruje 

http://www.oddajkrew.pl/


spółka ITM Polska. 

Muszkieterowie są obecni w 8 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii i na Bałkanach.  
Sieć 3 760 sklepów, 3 000 niezależnych przedsiębiorców, 130 000 pracowników to liczby 
wskazujące na wiodącą pozycję Grupy Muszkieterów wśród europejskich sieci handlowych. Jako 
zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców Grupa Muszkieterów jest w Europie liderem wielkiej 
dystrybucji. Więcej informacji o Grupie Muszkieterów w Polsce znajduje się na stronie 
www.muszkieterowie.pl

Informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu: 

Polski Czerwony Krzyż od 52 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego 
krwiodawstwa. W 2008 roku zaangażowanych były w nie 1 364 Kluby Honorowych Dawców 
Krwi PCK, 22 813 członków i blisko 117 000 wolontariuszy. Dzięki szeroko zakrojonym 
działaniom, w 1 946 akcjach promocyjnych PCK pozyskał 43 929 dawców, którzy pierwszy raz 
oddali krew. 

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w 
Polsce. Podstawową misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie 
cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej 
narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych

……………………………………………………………

Oddział PCK  i Grupa Muszkieterów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji „Zbieramy 
Krew dla Polski” dnia 13 lipca br. plac przed Intermarche. Leszczyny ul. Ks. Pojdy 40.
W programie oprócz mobilnego punktu poboru krwi, pokazy, występy artystyczne, imprezy dla 
dzieci, poczęstunek. Rejestracja krwiodawców od godz. 9:00.

……………………………………………………………….

Ponadto wśród krwiodawców zostanie rozlosowanych 10 profesjonalnych apteczek 
samochodowych ufundowanych przez sieć „Intermarche

http://www.muszkieterowie.pl/

