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12 listopada 2013 roku o godzinie 14.00 w Komendzie
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
uroczyście uczczono apelem 95 rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Uroczystość połączono z wręczeniem odznaczeń,
wyróżnień i mianowań na kolejne stopnie funkcjonariuszy Oddziału. Z
okazji Święta Niepodległości tego dnia Medalem za Zasługi dla Straży
Granicznej przyznawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych
odznaczono również Dyrektora ABW w Zielonej Górze mjr. Dariusza
Rejniaka oraz czworo funkcjonariuszy, Odznaką Straży Granicznej
przyznawaną przez Komendanta Głównego SG ośmiu funkcjonariuszy.
Był to również ważny dzień dla kadry kierowniczej Oddziału, zastępca
Komendanta NoOSG Tomasz Michalski rozkazem Ministra Spraw
Wewnętrznych mianowany został w drodze wyróżnienia na stopień
pułkownika SG. Ponadto na kolejne stopnie zostało mianowanych
dwunastu oficerów (w tym trzech Komendantów Placówek i Naczelnik
Wydziału Granicznego), 77 chorążych i 65 podoficerów.
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poniżej wpisane przez: por. SG Anna Winiszewska

Dzień wcześniej 11 listopada 2013 roku w Zielonej Górze odbyły się uroczyste obchody
Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny
celebrowana w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Nastepnie zgromadzenie udało się
na Plac Bohaterów, gdzie uroczystości zostały poprowadzone zgodnie z ceremoniałem
wojskowym. Plac Baohaterów wypełniał tłum, w którym nie zabrakło przedstawicieli wielu
instytucji,  stowarzyszeń i  organizacji  ale przede wszystkim nie zabrakło mieszkańców
Zielonej  Góry.  Placówkę Straży Granicznej  reprezentował Komendant mjr SG Dariusz
Michalski, który wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami złożył wiązankę kwiatów
pod Pomnikiem Bohaterów II Wojnyb Światowej.
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