KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CIESZYNIE
http://cieszyn.slaska.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/204117,Slascy-policjanci-wspieraja-charytatywna-wyprawe-ro
werowa.html
2018-06-22, 21:01

ŚLĄSCY POLICJANCI WSPIERAJĄ CHARYTATYWNĄ WYPRAWĘ
ROWEROWĄ
Z Komisariatu Policji w Strumieniu wyruszyła charytatywna sztafeta policjantów na rowerach. Przed
nimi do pokonania ponad 1200 km. Po trasie zamierzają odwiedzić 129 jednostek policji garnizonu
śląskiego. Głównym celem jest zbiórka pieniędzy dla ciężko chorej Wiktorii Gruszki. Na pierwszym
etapie mieli wsparcie policjantów i pracowników cywilnych policji, emerytów policyjnych oraz
znanych sportowców. W sześciu jednostkach Policji w powiecie cieszyńskim zebrano łącznie 2200
złotych.
„Wiktoria, ruszamy!” - z takim okrzykiem uczestnicy sztafety wyruszyli pod koniec minionego tygodnia spod siedziby
Komisariatu Policji w Strumieniu. Mundurowi mają do przejechania trasę o długości 1234 km. W ciągu 14 dni policjanci
zamierzają odwiedzić 129 jednostek Policji na terenie całego garnizonu śląskiego. Na starcie przy komisariacie byli obecni
Burmistrz Miasta Strumienia i Wójt Gminy Chybie, którzy życzyli im bezpiecznej szerokiej drogi. Spod strumieńskiej jednostki
policji wyjechało ponad 20 osób. W sztafecie wzięli udział policjanci i policjantki, pracownicy cywilni policji, policyjni emeryci i
znany kolarz Sławomir Kohut. Na kilku etapach towarzyszyli im także policjanci z kierownictwa komendy i podległych
jednostek wraz z komendantem mł.insp. Jackiem Bąkiem i jego zastępcą. Dziś odbył się pierwszy etap 14-dniowej wyprawy.
Peleton najpierw dotarł do Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, skąd po krótkiej przerwie dotarł do Komisariatu Policji w
Skoczowie, aby stamtąd wyjechać do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Następnie odwiedzili jednostkę policji w
Ustroniu i wiślański komisariat, gdzie zatrzymali się na dłuższą przerwę przed wyjazdem do Rajczy. Pod każdą siedzibą
uczestnicy sztafety robili pamiątkowe zdjęcia i zbierali informacje ile udało się zebrać pieniędzy dla Wiktorii Gruszki. W
sześciu jednostkach policji powiatu cieszyńskiego zebrano łącznie 2200 złotych! W Wiśle policjanci spotkali się z
Adamem Małyszem, który postanowił osobiście dopingować mundurowych przed ich przed daleką i ciężką wyprawą.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie!
Rowerowym szlakiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego, to wyprawa zorganizowana przez dwóch policjantów ze
strumieńskiego komisariatu po to, aby zebrać pieniądze na leczenie ciężko chorej 16-letniej Wiktorii Gruszki córki naszego
kolegi - dzielnicowego Grzegorza Kacana z KP w Pyskowicach. Informację o Wiktorii znajdziecie na stronie
http://www.dlawiktorii.pl. Zbiórka będzie organizowana wśród policjantów i pracowników cywilnych. Funkcjonariusze będą
namawiali wszystkich do wpłat na konto fundacji:
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam
44-141 Gliwice, ul. Parkowa 5
nr konta 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488
z dopiskiem „Wiktoria Gruszka - Policja”

Do rowerowej sztafety charytatywnej włączyły się już następujące jednostki policji:
- Żywiec
- Jastrzębie-Zdrój

- Żory
- Wodzisław Śląski
- Bielsko-Biała
- Rybnik
- Racibórz

Ładowanie odtwarzacza...
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