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MOC ŻYCZEŃ I PRZEŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych i najbardziej urokliwych świąt w całym roku
kalendarzowym. Magii tego okresu ulegają wszyscy znajdując czas na wspólne kolędowanie oraz
przełamanie się opłatkiem. Wczoraj (18 grudnia) wschowscy policjanci podczas wspólnego
kolędowania podejmowali wyjątkowych gości wychowanków wschowskiego Domu Dziecka.

„Święta Bożego Narodzenia wniknęły w naszą kulturę stając się jej częścią, mają w sobie niezwykły urok.
Wszyscy kojarzymy je z okresem spokoju, wyciszenia oraz pojednania z bliskimi. W polskiej tradycji mają
wymiar zarówno metafizyczny, jak i rodzinny. Bez względu na wyznanie, narodowość i miejsce święta
urzekają niezwykłą atmosferą.
Oprócz tradycyjnie nakrytego stołu, prezentów i wyczekiwania na pierwszą gwiazdę, Boże Narodzenie
niesie ze sobą szereg wierzeń i przesądów. Jednym z nich jest moc spełniania życzeń. W tym dniu w
sposób szczególny powinniśmy ważyć słowa przełamując się opłatkiem, w atmosferze kolędowania.”
Tymi słowami zainicjowano wczorajsze spotkanie opłatkowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Praktycznego we Wschowie. Nie zabrakło pięknych kolęd, ciepłych słów uznania za zaangażowanie
policjantów, pracowników Policji na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie wschowskim.
Komendant Powiatowy Policji we Wschowie insp. Tomasz Kłosowski podziękował przedstawicielom władz
samorządowym, przedstawicielom wszystkich zaprzyjaźnionych służb, instytucji za wzorcowo układającą
się współpracę. Przemówienie przeplatane były świątecznym recitalem Pana Zbigniewa Iłowskiego.
insp. Tomasz Kłosowski podziękował za przybycie naszym wyjątkowym gościom - wychowankom z Domu
Dziecka we Wschowie. Było to zarówno dla naszej młodzieży, jak również dla nas szczególne wydarzenie.
podinsp. Sławomir Kostiuszko przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. lubuskiego wręczył
medale XXV - lecia NSZZP, które przyznane zostały podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji za
zaangażowanie oraz działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie wschowskim. Nasi
wyróżnieni policjanci od paru lat prowadzą kursy „Bezpiecznej Kobiety” adresowane do mieszkanek
powiatu wschowskiego. st. sierż. Dominiki Fedyczkowski od 2011 roku pełni funkcję Naczelnika OSP we
Wschowie oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP.
o. Maciej Kapelan wschowskiej Policji poświęcił nowe wozy policyjne, które służyć będą mieszkańcom
powiatu wschowskiego.
insp. Tomasz Kłosowski podkreślił, że okres świąteczno – noworoczny stanowi okazję do spotkań przede
wszystkim rodzinnych, ale także spotkań policjantów, pracowników Policji, zaproszonych gości w pędzie
codziennego życia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2018 życzył ; „dużo zdrowia, samych
przyjemnych chwil w grane rodzinnym, spełnienia się wyznaczonych celów zarówno służbowych, jak i w
życiu prywatnym, oraz bezpiecznej i spokojnej służby każdego dnia.”
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