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POMAGAMY PRZEZ MORSOWANIE. JAWORSCY POLICJANCI
ORGANIZUJĄ CHARYTATYWNE MORSOWANIE DLA CHRUPKA
Data publikacji 05.01.2022

W najbliższą niedzielę, 9 stycznia br. o godz. 13:00, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Jawornik w Jaworze odbędzie się impreza charytatywna pod nazwą "Morsowanie dla Chrupka". Jej
organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Jaworze. Każdy, kto chciałby pomóc Aleksowi,
może zrobić to również zdalnie. A więcej szczegółów w komunikacie.
Jaworscy funkcjonariusze od zawsze chętnie włączali się w różne akcje mające na celu niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi. Udowodnili to nie raz, nie tylko organizując liczne turnieje charytatywne, ale także włączając się w
różnego rodzaju zbiórki.
Tym razem funkcjonariusze pomogą 7-letniemu Aleksowi, którego mieszkańcy Jawora nazywają Chrupkiem. Chłopiec
choruje na rzadką chorobę genetyczną – dysplazję diastroﬁczną, przez którą jego kości nie rosną prawidłowo. Chłopiec
każdego dnia zmaga się z ogromnym bólem kości, mięśni i kręgosłupa, ma także poważne problemy z poruszaniem.
Aleks ma za sobą kilka operacji, jednak tylko kosztowna rehabilitacja i leczenie może uchronić chłopca przed
porażeniem kończyn i wózkiem inwalidzkim. Rodzicie Chrupka nie są w stanie samodzielnie sﬁnansować kolejnej
operacji dziecka. Dlatego jaworska Policja apeluje do wszystkich ludzi dobrego serca o POMOC dla CHRUPKA!
Policjanci zapraszają wszystkich do udziału w wielkim morsowaniu charytatywnym na rzecz Aleksa, które odbędzie się
w najbliższą niedzielę, 9 stycznia br., o godz. 13:00 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik w Jaworze. Podczas
imprezy Stowarzyszenie Damy Radę będzie zbierało do puszek pieniądze na leczenie Chrupka.
Każdy, kto ma ochotę wesprzeć tą inicjatywę, może włączyć się do pomocy zdalnie. Wystarczy tylko spełnić trzy
warunki:
1. zamorsować gdziekolwiek, czy to w swojej miejscowości, czy każdym innym miejscu,
2. zrobić zdjęcie, wrzucić je w komentarzu do wydarzenia #morsowaniedlachrupka,
3. wpłacić dowolną kwotę na siepomaga.pl/chrupek (https://www.siepomaga.pl/chrupek)
Wspierać konto Chrupka można w dowolnej chwili, również poza akcją.
Bądźmy tam wszyscy dla Chrupka!
mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
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