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Straż Graniczna uczestniczy w Święcie Narodowym Belgii

23.07.2010

Federalna Policja Belgii w dniach 20-21 lipca br. uczestniczyła w
organizacji obchodów Święta Narodowego Belgii. W ramach tych
obchodów zorganizowano m.in. wystawę służb policyjnych i
granicznych w formie tzw. „wioski policyjnej” oraz defiladę pojazdów
służbowych. Podczas wystawy zaprezentowane zostały zadania
realizowane przez europejskie służby policyjne i graniczne z czternastu
zaproszonych krajów, między innymi takich jak: Wielka Brytania,
Francja, Luksemburg, Niemcy, Holandia, Włochy, Bułgaria, Cypr,
Rumunia. Obecność polskiej Straży Granicznej wyrażała się udziałem
reprezentacji funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej. Obchody Święta Narodowego Belgii zgromadziły licznych
widzów stanowiących prawdziwą mozaikę międzykulturową.

Federalna Policja Belgii w dniach 20-21 lipca br. uczestniczyła w organizacji obchodów
Święta Narodowego Belgii. W ramach tych obchodów zorganizowano m.in. wystawę służb
policyjnych  i  granicznych  w  formie  tzw.  „wioski  policyjnej”  oraz  defiladę  pojazdów
służbowych.  Podczas  wystawy  zaprezentowane  zostały  zadania  realizowane  przez
europejskie służby policyjne i graniczne z czternastu zaproszonych krajów, między innymi
takich jak: Wielka Brytania, Francja, Luksemburg, Niemcy, Holandia, Włochy, Bułgaria,
Cypr, Rumunia. Obecność polskiej Straży Granicznej wyrażała się udziałem reprezentacji
funkcjonariuszy  z  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej.  Obchody  Święta
Narodowego  Belgii  zgromadziły  licznych  widzów  stanowiących  prawdziwą  mozaikę
międzykulturową.
Ekspozycja Straży Granicznej cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, zarówno z uwagi
na  różnorodność  i  obfitość  materiałów  promocyjnych,  jak  i  prezentowany  sprzęt,
przyczyniając się do upowszechniania wiedzy na temat naszej formacji. Podczas pobytu w
stolicy  Belgii  funkcjonariusze  z  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  mieli
zaszczyt  uczestniczenia  w spotkaniach  z  belgijską  parą  królewską,  Ministrem Spraw
Wewnętrznych,  Komendantem  Głównym  Policji  Federalnej  oraz  merem  Brukseli.
Uczestnictwo w tak prestiżowym wydarzeniu spowodowało zarówno nawiązanie,  jak i
zacieśnienie  istniejących  już  kontaktów  z  koleżankami  i  kolegami  z  innych  służb
europejskich oraz możliwość zaprezentowania naszej formacji licznym przedstawicielom
mediów belgijskich.
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