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REPREZENTACJA POLSKIEJ POLICJI WSPARŁA CHARYTATYWNY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „GRAMY DLA KINGI”
23 marca 2019 roku w Hali OSiR w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Westfalla 4 odbył się kolejny
Charytatywny Turniej w Piłce Nożnej „ Gramy dla Kingi” zmagającej się z ciężką chorobą. W
zawodach tradycyjnie już wzięła udział reprezentacja polskiej Policji, dla której był to pierwszy
sprawdzian po jubileuszowym X Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w piłce Nożnej
Halowej im. podkom. Andrzeja Struja.
Selekcjoner reprezentacji polskiej Policji Andrzej Kuczyński wyciągnął wnioski z ostatnich rozgrywek i wzorem trenera Jerzego
Brzęczka podjął się przebudowy kadry Policji. Już podczas zawodów w Grodzisku Mazowieckim zawodnicy przetrenowali nowe
warianty taktyczne.
Powołani na turniej piłkarze zaprezentowali się bardzo dobrze, pokonując wszystkich rywali. Reprezentacja polskiej Policji
okazała się liderem i wygrała zawody. Poza złotymi medalami, indywidualną statuetkę króla strzelców zdobył Krzysztof
Weres z KWP w Rzeszowie, który aż 13 razy umieścił piłkę w bramce przeciwników.
Jednak główną myślą przewodnią turnieju było zebranie środków ﬁnansowych na leczenie Kingi. Organizatorom po raz
kolejny udało się zebrać znaczną kwotę, która w całości zostanie przekazana na walkę dziewczynki z chorobą. Także
reprezentacja polskiej Policji dołożyła cegiełkę na szczytny cel, jakim jest pomoc dzieciom.
Grodzisk Mazowiecki od wielu lat wspomaga akcje charytatywne, szczególnie dedykowane dzieciom. Dlatego nasi zawodnicy
chętnie biorą udział w tego typu turniejach, które poza aktywnością sportową wspierają potrzebujących w walce z
przeciwnościami losu.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Gramy dla Kingi” życzymy dalszej
aktywności i wytrwałości w organizacji tego typu przedsięwzięć.
Reprezentacja polskiej Policji: Marcin Składowski (asystent – KSP), Łukasz Matyśkiewicz (KSP), Kamil Rupacz (KWP w
Radomiu), Maciej Watkowski (KWP w Radomiu), Daniel Prokopczyk (KWP w Radomiu), Łukasz Pierzyński (KWP w Łodzi),
(Radosław Kalisz (KWP w Katowicach), Krzysztof Weres (KWP w Rzeszowie).
(Gabinet KGP)

Ocena: 0/5 (0)

Tweet
sport

