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POBIEGLIŚMY DLA FUNDACJI POMOCY WDOWOM I
SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH
Data publikacji 03.08.2022

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk wspólnie z policjantami
garnizonu opolskiego wziął udział w biegu charytatywnym z okazji 25-lecia powstania Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Aby wesprzeć szczytny cel Fundacji,
spotkaliśmy się w Opolu na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olimpijczyków.
Nasz peleton poprowadził kapitan reprezentacji lekkoatletycznej Polskiej Policji insp. Tomasz
Kubicki - na co dzień Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie. Akcja Fundacji ma także charakter
indywidualny i trwa nadal. Zarejestrować się może każdy - termin upływa 10 sierpnia 2022 r.
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w 1997 roku. Wówczas Komendant Główny
Policji nadinspektor Marek Papała, podczas obchodów Święta Policji, ogłosił powołanie Fundacji. Od tego czasu Fundacja
wspiera rodziny zmarłych policjantek i policjantów. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania darczyńców. Naturalnym
odruchem koleżanek i kolegów z pracy jest chęć pomocy osieroconym rodzinom. Od 2006 roku Fundacja posiada
status organizacji pożytku publicznego.
Z okazji 25. rocznicy powstania, Fundacja zorganizowała wirtualny bieg charytatywny. Na to wezwanie bez wahania
odpowiedzieli opolscy Policjanci. Spotkaliśmy się na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. W akcji wziął udział
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk. Pan komendant podczas brieﬁngu prasowego
powiedział o założeniach biegu charytatywnego, policyjnej charytatywności oraz zaangażowaniu policjantów w
bezinteresowną pomoc. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej szczytnej akcji i wsparło Fundację
w jej misji.
Biegnących darczyńców prowadził insp. Tomasz Kubicki - kapitan reprezentacji lekkoatletycznej Polskiej Policji - na co
dzień Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie. We wspólnym biegu wzięło udział kilkadziesiąt osób, policjantów i
pracowników cywilnych garnizonu opolskiego. Przyjechali ze wszystkich powiatów naszego województwa.
W biegu można wziąć udział także indywidualnie. Wystarczy dowolna aplikacja rejestrująca 25 minut aktywności.
Gorąco zachęcamy do włączenia się w szczytny cel Fundacji. Może to zrobić każdy, wystarczy zapisać się na stronie www.zapisyonline.pl.
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