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FINAŁ „PACZKI DLA BOHATERA”- SŁUŻBY MUNDUROWE DLA
ŻOŁNIERZY I POWSTAŃCÓW
Data publikacji 11.12.2019

Prawie 5 ton darów dla byłych żołnierzy AK, powstańców oraz więźniów politycznych okresu
stalinowskiego zebrano w ramach radomskiej "Paczki dla Bohatera". Dary zbierała młodzież
szkolna i służby mundurowe, w tym radomscy i mazowieccy policjanci oraz pracownicy cywilni
obu komend. Finał akcji był szczególny nie tylko dla powstańców, ale także dla kilku radomskich
policjantów, których odznaczono pamiątkową odznaką Akcji „Burza”.
"Paczka dla Bohatera" to ogólnopolska akcja, która w Radomiu odbyła się już kolejny raz. Akcję w naszym regionie
koordynowali wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego z Justyną Bujek, nauczycielką
historii w „Hubalu”, na czele.
Radomscy i mazowieccy policjanci oraz pracownicy cywilni obu komend ponownie włączyli się w akcję „Paczka dla
Bohatera”. Pierwszy raz akcję wsparł również Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w
Radomiu oraz zaangażował się Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu. Dary zostały
przewiezione do koordynatora przedsięwzięcia w Radomiu i tam przekazane do rozdzielenia wśród potrzebujących. W
akcji zbiórki uczestniczyli także strażacy z radomskiej PSP oraz druhowie ochotnicy z gmin powiatu radomskiego oraz
samego Radomia. a także żołnierze z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu i 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk
Obrony Terytorialnej w Radomiu oraz leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Dzisiaj (11.12) w „Hubalu” odbyła się uroczystość podsumowująca akcję w regionie radomskim. Gości przywitali
prowadzący galę Justyna Bujek oraz Rafał Jeżak, wiceprezes OSP miasta Radomia, a na co dzień pracownik zespołu
prasowego KWP zs. w Radomiu. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: podinsp. Sebastian Strzeżek - Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, kom. Janusz Mularski - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Radomiu , Wojciech Bieniek - wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa
Mazowieckiego w Radomiu, kom. Karol Wojtyła - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w
Radomiu, st bryg. Marek Krassowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ppłk Łukasz
Baranowski - dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.
Specjalne podziękowania za ogromne i bezinteresowne zaangażowanie w kolejną już „Paczkę dla Bohatera” prowadzący
skierowali do aspiranta sztabowego Krzysztofa Jabłonki - Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Radomiu
oraz druha Pawła Tuzinka - Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu.
Finał akcji był szczególny nie tylko dla powstańców, ale także dla kilku radomskich policjantów, których odznaczono
pamiątkową odznaką Akcji „Burza”. Wśród wyróżnionych w ten sposób znaleźli się kom. Tomasz Pawlak - Komendant

Komisariatu Policji w Iłży, kom. Tomasz Warelis - Komendant Komisariatu Policji w Pionkach oraz podinsp. Artur Wach Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Pionkach.
Wolontariusze zebrali prawie 5 ton żywności i artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Paczkami zostanie
obdarowanych 80 kombatantów. Pierwsze z nich już traﬁły do najbardziej potrzebujących.
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