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POLICJANCI PRZEKAZALI "SZPIKOWĄ PACZKĘ" CHOREMU
HUBERTOWI
Śremscy policjanci na czele z Zastępcą Komendanta mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem udali się
do małej wioski w powiecie krotoszyńskim, aby osobiście przekazać "Szpikową paczkę" choremu
Hubertowi i jego rodzinie. To była niezapomniana wizyta. Cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić
17-latka, który mimo choroby jest pogodnym, wesołym i grzecznym chłopakiem pełnym pasji i
zainteresowań.
4 grudnia 2017 roku insp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przekazał chemiczne
środki czystości, zebrane przez wielkopolską Policję, przedstawicielom Fundacji Anny Wierskiej "Dar Szpiku". Wówczas
prezes fundacji zaproponowała, aby wielkopolscy policjanci osobiście wręczyli "Szpikową paczkę" chorym dzieciom i ich
rodzinom.
„Policyjni Krewniacy” z propozycją udania się do chorego dziecka zwrócili się także do policjantów Komendy Powiatowej
Policji w Śremie, którzy w listopadzie 2017 roku, dzięki ogromnej ofiarności funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy i
różnych śremskich instytucji, przygotowali bardzo dużą „Szpikową paczkę”.
I tak 21 grudnia 2017 roku śremscy policjanci, na czele z I Zastępcą Komendanta mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem,
udali się do wsi Górka w powiecie krotoszyńskim, gdzie spotkali się z chorym 17-letnim Hubertem oraz jego rodzicami,
którym przekazali „Szpikową paczkę”.
To na pewno była niezapomniana wizyta oparta przede wszystkim na rozmowie z Hubertem i jego rodzicami. Cieszymy się,
że mogliśmy odwiedzić 17-latka, który mimo choroby jest pogodnym, wesołym i grzecznym chłopakiem pełnym pasji i
zainteresowań.
Huberta i jego rodziców zaprosiliśmy do Komendy w Śremie. Chętnie pokażemy im jednostkę i opowiemy o naszej pracy.
Pod koniec 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak postanowił wesprzeć dwa
świąteczne, charytatywne przedsięwzięcia: akcję pn. „Szpikowa paczka” oraz inicjatywę pn. „Odkryj w sobie
Św. Mikołaja”. Tak więc ostatnie miesiące 2017 roku to był w śremskiej jednostce czas kiedy zarówno
policjanci jak i pracownicy cywilni bardzo chętnie otworzyli swoje serca i z pełnym zaangażowaniem włączyli
się zarówno w zbiórkę chemicznych środków czystości dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin, jak i w
tworzenie wymarzonych prezentów dla dzieci niepełnosprawnych. To jest dla nas ważne, że mogliśmy dołożyć
swoją cegiełkę do szczytnych akcji zorganizowanych przez Fundację Anny Wierskiej „Dar Szpiku” w Poznaniu i
wielkopolską Policję oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
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