
Bupati dan Wabup Karawang 
Hadiri Photography Competition 

Karawang, MI J 
BERTEMPATdi Karawang Central Plasa(KCP), Se-

nin( 1/07). Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurachadiana 
didampingi Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakh-
syari hadiri Photography Competition. Kegiatan terse-
but merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dise-
lenggarakan oleh Polrcs Karawang dalam memperingati 
HUT Bhayangkara yang ke 73. 

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, "Kita 
ketahui bersama, bahwa selama 73 tahun adalah usia 
yang sangat berpengaruh bagi bangsa dan negara kita, 
khususnya apa yang telah di lakukan oleh jajaran Ke-
polisian Indonesia Kabupaten Karawang yang telah 
menyumbangkan tenaga, fikiran, semangat dan juga 
motifasi bersama TNI yang telah mewujudkan apa yang 
menjadi cita eita bangsa", ungkap Bupati. 

Ditambahkannya, "Beberapa hari kebelakang Saya 
telah melihat banyak sekali foto foto di Instagram dan 
berita Humas Polres Karawang mengenai kegiatan yang 
di lakukan oleh jajaran Polres Karawang dalam rangka 
milad nya yang ke 73. dari mulai olahraga bersama, keg-
iatan sosial, nyekar ke Tainan Makam Pahlawan, dan juga 
hari ini Saya dapat menghadiri dan menyaksikan kegia-
tan Photografy Competition yang baru pertama kali dis-
elenggarakan oleh Polres Karawang tentunva untuk 
melihat bibi bibit yang menjadi harapan para pemuda 
pemuda karawang serta rekan rekan media yang selama 
ini viralnya hanya photonya saja, sementara yang moto-
nya kadang kadang tidak terlihat", imbuhnya. 

Sebelumnya Beliau sempat melihat sekilas hasil jepret-
an para peserta yang kesemuanya menurut beliau san-
gat bagus bagus hasil nya. 

Menurut Beliau bukan pemenang atau yang kalah 
dalam kompetisi ini. yang terpenting adalah bagaimana 
kita sama saina memeriahkan HUT Bhayangkara yang ke 
73 ini, serta nienjaga silaturahmi yang begitu indah ant-
ara Polri, TN I dan masyarakat Kabupaten Karawang 
khususnya rekan rekan media yang ada di Kabupaten 
Karawang. 

Terakhir, "Saya atas nama Pemerintah Kabupaten 
Karawang menyambut baik kegiatan ini, semoga Polri 
semakin dieintai oleh masyarakat Indonesia khususnya 
Polres Karawang makin jaya, makin sukses, bersama TNI 
dan Rakyat, bersama sama kita mewujudkan Indonesia 
yang baldatun toyibatun gofur", tegasnya. (Her) 


