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Sukces Dni Dawcy Szpiku w gminie Oświęcim

Od samego rana w sobotę wolontariusze Fundacji DKMS czekali na potencjalnych dawców w
hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rajsku. W ciągu pięciu godzin zarejestrowało się
kilkadziesiąt osób – praca z każdą z nich trwała kilka minut i polegała na przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony
policzka i wypełnieniu formularza z danymi osobowymi.

Wśród gości byli m.in. Sołtys Maciej Majerski, strażacy OSP Rajsko, czy też członkowie klubu
OYAMA Karate Brzeszcze. W tym samym czasie w sali gimnastycznej odbywał się
Mikołajkowy Turniej Kata współorganizowany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w
którym wzięło udział ponad 80 dzieci trenujących karate. W hali miała miejsce także
prezentacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu.

Niedziela w Grojcu upłynęła pod znakiem wytężonej i bardzo owocnej pracy. Podczas sześciu
godzin akcji zarejestrowało się kolejnych kilkudziesięciu potencjalnych dawców. Świąteczną i
rodzinną atmosferę zapewniły warsztaty artystyczne oraz czekający na gości słodki
poczęstunek.

Tak dużą liczbę zarejestrowanych osób akcja zawdzięcza ogromnemu wsparciu społecznemu.
Uczestniczyli w niej m.in.: wójt Mirosław Smolarek z małżonką, radni Rady Gminy Oświęcim
z wiceprzewodniczącym Sławomirem Domżałem, przedstawiciele OSP Grojec oraz LKS
Solavia Grojec.

Ponad stu zarejestrowanych w gminie Oświęcim potencjalnych dawców w ciągu jednego
weekendu to bardzo dobry wynik. Grudniowa akcja miała także walor edukacyjny i
przekonała wielu mieszkańców naszej gminy, że rejestracja nie kosztuje nic, a może
uratować komuś życie.

Każdy, kto nie mógł wziąć udziału w wydarzeniach zorganizowanych w Rajsku i Grojcu może
zapisać się do bazy potencjalnych dawców przez internet. Wystarczy wejść na
stronę www.dkms.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Maksymalnie po dwóch-trzech
tygodniach zainteresowani otrzymają tradycyjną pocztą pakiet rejestracyjny (formularz
rejestracyjny, pałeczki do poboru wymazu ze śliny oraz instrukcję wyjaśniającą, jak
prawidłowo taki wymaz zrobić). Po wykonaniu wszystkich czynności pałeczki oraz formularz
należy wysłać na adres fundacji:

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, ul. Altowa 6 lok.9, 02386 Warszawa

Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom i podmiotom zaangażowanym w naszą
akcję oraz każdemu zarejestrowanemu potencjalnemu dawcy. To dzięki Wam baza
potencjalnych dawców szpiku – niejednokrotnie jedynej szansy na uratowanie czyjegoś życia
– powiększyła się o kolejne 104 osoby. Mamy tę moc, brawo!

