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CHARYTATYWNA SZTAFETA JUŻ PRAWIE NA MECIE PRZYSTANEK MIKOŁÓW
Policjanci ze strumieńskiego komisariatu, którzy jadą na rowerach szlakiem po jednostkach Policji
garnizonu śląskiego, dotrali do Mikołowa. Kilkanaście minut wcześniej odwiedzili Komisariat Policji w
Orzeszu, a następnie Komisariat Policji w Łaziskach Górnych. Głównym celem wyprawy jest zbiórka
pieniędzy dla ciężko chorej Wiktorii Gruszki - córki policjanta z Pyskowic. Do akcji włączyli się
policjanci i pracownicy cywilny powiatu mikołowskiego oraz pracownicy Prokuratury Rejonowej w
Mikołowie.
Policjanci jadący w rowerowej sztafecie odwiedzili dziś komendę w Mikołowie oraz dwa komisariaty. Przed godziną 9.00 byli
przed Komisariatem Policji w Orzeszu, gdzie przywitał ich komendant jednostki kom. Krzysztof Midziałek. Drugim etapem
była wizyta w Komisariacie Policji w Łaziskach Górnych, gdzie zastępca komendanta asp.szt. Grzegorz Kazienko pogratulował
polijantom odwagi i poświęcenia dla tak szczytnego celu. Ostatnim przystankiem w powiecie była Komenda Powiatowa Policji
w Mikołowie. Zastępca Komendanta kom. Dariusz Waligóra, przekazał policjantom ze strumieńskiego komisariatu
symboliczny czek na 1.400 zł, które zebrali policjanci i pracownicy cywilni garnizonu mikołowskiego oraz pracownicy
Prokuratury Rejonowej w Mikołowie dla córki jednego z policjantów Wiktorii Gruszki. Oprócz tego, policjanci ze Strumienia
odebrali maskotkę mikołowskich mundurowych - sierżanta Hektora, który również traﬁ do Wiktorii, a która symbolizować ma
wsparcie dla niej oraz wizytę u stróżów prawa z Mikołowa. Z placu przed komendą policyjna sztafeta udała się do kolejnych
jenostek garnizonu śląskiego, by za chwilę stanąć na mecie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Każdy kto popiera inicjatywę, może też w każdej chwili dołączyć do sztafety na jej kolejnych etapach.
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”
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