
Akcja „MOTOSERCE 2012” – Nowa Sól, 21.04.2012r. 

 

"Dnia 21 kwietnia 2012 roku w całej Polsce odbędzie się jednoczesna zbiórka 

krwi dla dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem akcji są motocykliści zrzeszeni w 

Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Współorganizatorem Akcji jest 

Polski Czerwony Krzyż. W mieście Nowa Sól organizacją akcji zajmuje się klub 

motocyklowy „96 MC Poland”. Patronat nad akcją objął Prezydent Nowej Soli. 

W tym roku ponad dwa tysiące osób, w całej Polsce, będzie pracowało nad 

pozyskaniem jak największej ilości chętnych do oddania krwi. Wszyscy zdajemy 

sobie sprawę z tego, że krew jest towarem luksusowym, bo potrzeba jej coraz 

więcej. Wiosna, a szczególnie lato, to czas, gdy brakuje jej najbardziej.  

Postanowiliśmy więc działad! Akcja obejmuje swoim zasięgiem zarówno duże 

miasta, jak i małe miasteczka. Honorowe patronaty nad Akcją objęli prezydenci 

i burmistrzowie miast. MOTOSERCE jest imprezą rokroczną i z całą pewnością 

rosnącą w siłę. Podczas pierwszej edycji zebraliśmy rekordową ilośd 1331,05 

litrów krwi. Motoserce 2009 okazało się wielkim sukcesem i pokazało potrzebę 

takich Akcji. W centralnych punktach 50 miast odbyły się imprezy przez nas 

organizowane. Głównymi atrakcjami były pokazy motocyklowe, występy 

zespołów dziecięcych i młodzieżowych, pokazy ratownictwa medycznego, 

konkursy z nagrodami, koncerty.  

Motoserce odbiło się szerokim echem w mediach (TV, radio, prasa). 18 kwietnia 

2011 roku pod nazwą „Motoserce” odbyła się trzecia ogólnopolska zbiórka krwi 

zorganizowana przez kluby motocyklowe zrzeszone przy KPKM. Krew to 

przecież bezcenny dar życia . Ponieważ Akcja skierowana była głównie z myślą o 

najmłodszych, dzieci mogły brad udział w licznych atrakcjach i konkursach 

przygotowanych specjalnie dla nich. W wielu miastach wyruszyły parady 

motocyklowe. Do akcji włączyło się ponad 85 klubów motocyklowych i 68 

miast. Po raz kolejny odzew społeczeostwa zaskoczył Organizatorów. W roku 

2011 zebraliśmy rekordową liczbę 3356.73 litrów krwi. W tym roku w 

organizowanej przez nas zbiórce krwi towarzyszyd będą liczne atrakcje. 

Chcemy, aby 21 kwietnia mogły spędzid w miłej atmosferze całe rodziny, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci. Chcemy godnie reprezentowad te piękne 

miasto, kształtowad pozytywny wizerunek motocyklisty, 



organizowad różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz takie, dzięki którym 

będziemy mogli pomóc ludziom chorym – jak chodby wspomniana akcja 

„Motoserce”. 

W związku z tym zwracamy się z zapytaniem o wzięcie udziału w tej akcji 

Działamy „non profit”, więc za każdą formę pomocy będziemy wdzięczni. I 

dzieci również…. Termin i miejsce: 21.04.2012r. – Nowa Sól (MOTOSERCE 2012) 

Z podziękowaniem Klub motocyklowy „96 MC Poland”" 

 

 

 

 


