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ŻYWIECCY POLICJANCI WSPARLI CHARYTATYWNĄ WYPRAWĘ
Data publikacji 02.06.2017

Dzisiaj policjanci ze strumieńskiego komisariatu rozpoczęli drugi etap rowerowej sztafety. W
liczącej ponad 52 kilometry trasie towarzyszyli im żywieccy policjanci, na czele za swoim szefem
podinsp. Michałem Łukasikiem. Głównym celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla ciężko chorej
Wiktorii Gruszki, córki policjanta z Pyskowic. Na ten cel żywieccy policjanci zebrali ponad 1200
zł. Inicjatorom przedsięwzięcia życzymy powodzenia na dalszych etapach wyprawy!
Dzisiaj punktualnie o 7.00 spod Komisariatu Policji w Rajczy ruszył drugi etap rowerowej wyprawy charytatywnej, którą
zainicjowali policjanci ze strumieńskiego komisariatu. W liczącej ponad 52 kilometry trasie, wiodącej przez powiat
żywiecki, towarzyszyli im policjanci z Żywca, na czele ze swoim szefem podinsp. Michałem Łukasikiem. Dodatkowo, nad
bezpiecznym przejazdem rowerzystów czuwali policjanci z żywieckiej drogówki. Policjanci odwiedzili kolejno Komisariat
Policji w Rajczy, Węgierskiej Górce, Jeleśni, Gilowicach oraz Łodygowicach. Pod Komendą Powiatową Policji w Żywcu na
rowerową sztafetę czekały lokalne media. Głównym celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy na operację i leczenie 16letniej Wiktorii Gruszki, córki naszego kolegi - dzielnicowego Grzegorza Kacana z KP w Pyskowicach. Na ten cel
żywieccy policjanci zebrali ponad 1200 zł. Zbiórka się jeszcze jednak nie skończyła i wciąż można wesprzeć chorą
nastolatkę.
Każdy kto popiera inicjatywę, może też w każdej chwili dołączyć do sztafety na jej kolejnych etapach.
Strumieńscy policjanci zamierzają także udokumentować całą wyprawę. Po zakończeniu 14-dniowej podróży powstanie
album pt. "Rowerowym szlakiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego", który będzie podsumowaniem ich
przedsięwzięcia. Album zostanie wydany dzięki stowarzyszeniu IPA Cieszyn II oraz NSZZ Policjantów, których
przedstawiciele już zadeklarowali swoją pomoc.
Nie trzeba być mundurowym, aby dołączyć się do wspólnej pomocy dla ciężko chorej Wiktorii. Każdy może tego
dokonać, wpłacając pieniądze na poniższe konto:
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”
Dziękujemy!

