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MotoSerca

W ciągu zaledwie kilku godzin- w regionie udało się
zebrać- dwadzieścia sześć litrów krwi... a w całej
Polsce ponad tysiąc dwieście. Taką akcje pod hasłem
"Motoserce" prowadzili motocykliści.
Agata Ozga
Mirosława Filipczyk
Setki motocyklistów z całego
Podkarpacia zjechało się
często wraz z rodzinami do
Rzeszowa. Wszyscy po to aby
przyłączyć się do akcji. W
ciągu kilku godzin krew dla
chorych dzieci oddało prawie
70 osób. Wśród tych, którzy
wsparli akcję nie brakowało
też kobiet. Krew oddawali nie
Krew oddało prawie 70 osób
tylko motocykliści ale
wszyscy chętni. Niektórzy
wiwo Q
przyjechali do Rzeszowa z daleka, nawet z Ukrainy jak
Natalka. Pomysłodawcą i organizatorem akcji były kluby
motocyklowe zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych. Zainteresowanie było tak duże, że nie
wszyscy chętni zdążyli oddać krew. Można to jeszcze zrobić
jeszcze w poniedziałek w punktach krwiodawstwa powołując
się na akcję "MOTOSERCE".
bparde
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WIĘCEJ W DZIALE
• Dzisiaj w Aktualnościach
•Niedziela Palmowa
• Przedświąteczne szaleństwo
• MotoSerca
•Jest abolicja
•Akcyza na biogaz
•Turystyczna niedziela
•Turniej tańca
•Zadeptane szlaki
•Wojna o kościół
• Pomysł na lotnisko
"Sejmik rehabilitacyjny

• Badania cukrzyków
•Coraz dalej do sądu
• Lodowisko w Przemyślu
• Uratowana rasa
• Droga na Słowację
•Pamiętaliśmy...
• List gończy
•Handlarze bronią
• Nalot na noclegownie
•Koniec misji w Kosowie
•Gimnastyka sportowa
•To już cztery lata
•Graffiti papieskie
• Kiedy beatyfikacja?
•Konkurs palm
•Sprawdzian szóstoklasistów
• Przygotowania do misji
• Likwidacja hotelu
• Bezrobotni w pułapce
• Nowe termometry
• Pamiętajmy o ogrodach
• Koszykówka
• Forte już bez pracy
• Kwalifikacje do wojska
• Zawód - żołnierz
•Unijne stypendia
• Rocznica Ulmów
• Rzeszów przed szczytem

• "Temida" pod kontrolą
•Mega wyłudzenie
•Trening żużlowców
•Konie na szkoleniu
•Wypadek Bryzy
• Wychowawca oskarżony
• Likwidacja szkół w Krośnie
•Bernardyńskie ogrody
•Psychiatrzy rezygnują
• Woda opada
•Lotniskowe gry
•Sporo drogę
• Problem z ofertami pracy
•Inwestycje Politechniki
• Żużlowcy na torze
• Koncert Miśkiewicz
• Niższe pensje w Autosanie
• Kary dla pseudokibiców
• Wody przybywa
• Problemy z rekultywacją
• Matki a ZUS
• Wydawanie żywności
•Pieniądze na kulturę
•Po zadymach pseudokibiców
• Pożar w Siarkopolu
•Bez refundacji
•Biurokratyczne bariery
•Wojna o wodę
• Popyt na auta
• Samoloty na wystawę
• Unijna kapela
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