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Odprawa kadry kierowniczej i spotkanie Wigilijne w
Komendzie NoOSG

17.12.2013

17 grudnia w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Krośnie Odrzańskim miała miejsce odprawa kadry kierowniczej
NoOSG z udziałem Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg.
SG Dominika Tracza. Na spotkaniu omówiono zmiany strukturalne oraz
reorganizację struktur komend oddziałów, podsumowano działania
podejmowane podczas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej
w okresie trwania Konferencji Klimatycznej COP 19, omówiono również
zmiany przepisów w zakresie ustawy o cudzoziemcach oraz
standaryzacji funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla
cudzoziemców. Była to pierwsza odprawa w nowym składzie, z
Komendantami Placówek SG z Kłodzka, Legnicy, Jeleniej Góry i
Wrocławia-Strachowic ważnym elementem odprawy stałą się ich
autoprezentacja.

17  grudnia  w  Komendzie  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w  Krośnie
Odrzańskim miała miejsce odprawa kadry kierowniczej NoOSG z udziałem Komendanta
Głównego Straży Granicznej  gen.bryg.  SG Dominika Tracza.  Na spotkaniu omówiono
zmiany  strukturalne  oraz  reorganizację  struktur  komend  oddziałów,  podsumowano
działania  podejmowane  podczas  tymczasowego  przywrócenia  kontroli  granicznej  w
okresie trwania Konferencji Klimatycznej COP 19, omówiono również zmiany przepisów w
zakresie  ustawy  o  cudzoziemcach  oraz  standaryzacji  funkcjonowania  strzeżonych
ośrodków  dla  cudzoziemców.  Była  to  pierwsza  odprawa  w  nowym  składzie,  z
Komendantami Placówek SG z Kłodzka, Legnicy, Jeleniej Góry i Wrocławia-Strachowic
ważnym elementem odprawy stałą się ich autoprezentacja.

Z  uwagi  na  zbliżające  się  Święta  Bożego  Narodzenia  po  odprawie  zorganizowano
spotkanie  Wigilijne  funkcjonariuszy  i  pracowników  cywilnych.  Spotkanie  rozpoczęły
podziękowania za trud służby i pracy oraz życzenia świąteczne i noworoczne Komendanta



Głównego SG gen.bryg. SG Dominika Tracza oraz Komendanta Oddziału płk SG Andrzeja
Kamińskiego.  Następnie  bożonarodzeniową atmosferę  przywołała  modlitwa i  życzenia
kapelana Oddziału ks. por. SG Marcina Czuchraniuka oraz o. ppłk. Edwarda Olecha. Było
wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. To miły akcent zbliżający funkcjonariuszy i
pracowników w okresie świątecznym.
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