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PRZEDŚWIĄTECZNE  SPOTKANIE  OPŁATKOWEPRZEDŚWIĄTECZNE  SPOTKANIE  OPŁATKOWEPRZEDŚWIĄTECZNE  SPOTKANIE  OPŁATKOWE

Dziś  o  godzinie  12:00  w  sali  konferencyjnej  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Lublinie  odbyło  się
uroczyste  spotkanie  opłatkowe  lubelskich  służb  mundurowych.  Przybyłych  gości  powitał  Lubelski
Komendant  Wojewódzki  nadinsp.  Dariusz  Działo.  Podczas  rozbrzmiewających  dźwięków  kolędy
przy  akompaniamencie  lubelskiej  orkiestry  wojskowej  uczestnicy  spotkania  połamali  się
opłatkiem  i  złożyli  życzenia.

Lubelski  Komendant  Wojewódzki  Policji  nadinsp.  Dariusz  Działo  w  imieniu  wszystkich  służb  mundurowych  powitał
zgromadzonych  gości,  w  tym  przedstawicieli  instytucji  ochrony  prawa,  władz  samorządowych,  przedstawicieli
stowarzyszeń  i  związków  oraz  komendantów  miejskich  i  powiatowych  naszego  garnizonu.
Wśród  zaproszonych  gości  oprócz  kadry  kierowniczej  poszczególnych  służb  na  spotkaniu  opłatkowym  obecni  byli  także
przedstawiciele  duchowieństwa:  JE  ks.  biskup  Józef  Wróbel  Biskup  Pomocniczy  Archidiecezji  Lubelskiej,  ks.  Marek
Waszczuk  z  Prawosławnej  Diecezji  Lubelsko-Chełmskiej  a  także  kapelani  poszczególnych  formacji.  Dzisiejsze  spotkanie
zaszczycili  także  Wojewoda  Lubelski  Pani  Jolanta  Szołno-Koguc,  Wicewojewoda  Lubelski  Henryka  Strojnowska,
Wicemarszałek  Województwa  Lubelskiego  Krzysztof  Grabczuk  oraz  Prezydenci,  Starostowie  i  parlamentarzyści.

Szef  lubelskiego  garnizonu  nadinsp.  Dariusz  Działo  dziękując  zgromadzonym  gościom  za  tak  liczne  przybycie  podkreślił,
że  Święta  Bożego  Narodzenia  to  najbardziej  uroczyste  święta  w  naszej  tradycji.  To  czas  radości,  ciepła  i  magicznego
nastroju.  Generał  korzystając  z  tej  okazji  życzył  wszystkim  zebranym  szczęścia,  pomyślności:  „Niech  Wigilia  i  Święta
Bożego  Narodzenia  przyniosą  wzajemną  bliskość,  zrozumienie  i  radość  trwającą  przez  cały  Nowy  Rok”

Wojewoda  Lubelski  -  Pani  Jolanta  Szołno-Koguc  witając  wszystkich  gości  zaznaczyła,  że  cieszy  się  z  obecności  w  tej
uroczystości,  gdyż  jest  to  pierwsze  spotkanie  opłatkowe,  w  którym  uczestniczy  na  stanowisku  Wojewody  lubelskiego.
Pani  Wojewoda  podkreśliła  też  dużą  rolę  naszej  formacji  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  mieszkańcom  naszego  regionu.
Na  koniec  życzyła  wszystkim  obecnym  nadziei,  wiary  i  miłości  na  nadchodzące  Święta.

Świąteczne  życzenia  złożył  także  Wicemarszałek  Województwa  Lubelskiego  Krzysztof  Grabczuk  podkreślając,  jak  ważne
jest  kultywowanie  corocznej  tradycji  spotkań  opłatkowych  tak  służb  mundurowych  na  Lubelszczyźnie.  Dodał  też,  że
takie  wspólne  spotkania  to  dobry  przykład,  by  przedstawiciele  tak  różnych  środowisk  mówili  „wspólnym  językiem”.

Kolejnym  punktem  spotkania  było  poświęcenie  opłatków  przez  J.E.  ks.  biskupa  Józefa  Wróbla  i  kapelana  lubelskiej  Policji
oraz  wspólne  przełamanie  się  nim  przy  dźwiękach  kolędy:  Chrystus  się  Rodzi”  przy  akompaniamencie  lubelskiej
orkiestry  wojskowej.

(  KWP  Lublin  /  ep  )
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