Polski Czerwony KrzyŜ

Warszawa, 26 lutego 2015 r.

Czterdzieści osiem i pół tysiąca litrów krwi dzięki straŜakom

27 lutego 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego
Czerwonego KrzyŜa w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 odbędzie się
Uroczystość podsumowania IX edycji Programu „StraŜacy w honorowym
Krwiodawstwie Ognisty Ratownik –Gorąca Krew”.
Organizatorzy Programu, Państwowa StraŜ PoŜarna, Związek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych oraz Polski Czerwony KrzyŜ, od początku jego realizacji postawili sobie
cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych
środowisk poprzez jednostki straŜackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia
słuŜby zdrowia w krew.
StraŜacy zawsze są pierwsi i gotowi do akcji. Ratują nasze Ŝycie codziennie
z naraŜeniem własnego, gaszą poŜary, usuwają skutki kataklizmów i wypadków,
wykonują wiele trudnych zadań, pomagając ludności cywilnej. W ratowaniu Ŝycia są
„niedoścignieni” – w przenośni i dosłownie. Pomimo ogromu zajęć w codziennej
pracy, znajdują jeszcze czas na honorowe oddawanie krwi oraz zachęcanie innych
do tego rodzaju pomocy.
Pierwsza, pilotaŜowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała tylko od października do
grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 1.300 litrów krwi. W 2014 roku zebrano
7.600 litrów bezcennego leku.
Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 48.491 litrów
bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy
w kaŜdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.
Po raz dziewiąty pragniemy im za ten dar podziękować, w imieniu organizatorów
oraz wszystkich, którym „straŜacka - gorąca krew” uratowała Ŝycie.
Prezes Polskiego Czerwonego KrzyŜa, pan Stanisław Kracik oficjalnie ogłosił
X Jubileuszową edycję programu na 2015 rok.

Laureaci
IX edycji
„StraŜacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W ocenie jednostek PSP, OSP i JRG Komisja brała pod uwagę wskaźnik „ ilość krwi
pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 straŜaka w jednostce”.
W ocenie zaangaŜowania StraŜaków Indywidualnych uwzględniono:
- zakres działań promocyjnych i organizacyjnych
- atrakcyjność promocji
- efektywność podejmowanych działań.
Analiza danych dostarczonych z okręgów pozwoliła wyłonić:
W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP:
Zdobywcę I miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Brzesku, okręg małopolski
Zdobywcę II miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Nakle, okręg kujawsko-pomorski
Zdobywcę III miejsca – Komenda Powiatowa PSP w Mońkach, okręg podlaski
W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka OSP:
Zdobywcę I miejsca – OSP Bydgoszcz, okręg kujawsko-pomorski
Zdobywcę II miejsca – OSP Zakrzów, okręg małopolski
Zdobywcę III miejsca – OSP Przewóz, okręg lubuski
W kategorii III – Najaktywniejsza JRG:
Zdobywcę I miejsca – JRG PSP Goleniów, okręg zachodniopomorski
Zdobywcę II miejsca – JRG PSP Krynica Zdrój, okręg małopolski
Zdobywcę III miejsca – JRG PSP Sulechów, okręg lubuski
W kategorii IV – Najaktywniejszy StraŜak Indywidualny:
Zdobywcę I miejsca, Pan Adam Ozimek OSP Hucisko, okręg podkarpacki
Zdobywcę II miejsca, Pan Marek Jaśkiewicz, OSP przy PAFANA S.A. Pabianice,
okręg łódzki
Zdobywcę III miejsca, Pani Bernadeta Knapik, OSP Zakrzów, okręg małopolski
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