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Obchody Święta Straży Granicznej w placówkach w Poznaniu -
Ławicy, Zgorzelcu i Kłodzku

01.06.2015

22 maja br. w Komendzie Nadodrzańskiego OSG odbyły się oddziałowe
obchody 24. rocznicy powstania Straży Granicznej, podczas których
funkcjonariusze odebrali odznaczenia oraz akty mianowania na kolejne
stopnie służbowe. Także w niektórych placówkach NoOSG
zorganizowano uroczyste zbiórki funkcjonariuszy i pracowników oraz
zaproszono przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb i
instytucji współpracujących z placówkami w regionie.W Placówce
Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy obchody Święta SG odbyły się
15 maja 2015 r. Udział wzięli m.in. wojewoda wielkopolski Piotr Florek
oraz byli komendanci placówki. W tym roku przypada również 40.
rocznica rozpoczęcia działalności służb granicznych na Ławicy, co
zostało podkreślone w wystąpieniu komendanta placówki ppłk. SG
Jarosława Żagunia.W tym samym dniu świętowali także
funkcjonariusze i pracownicy w Placówce Straży Granicznej w
Zgorzelcu. Wśród zaproszonych gości, obok lokalnych władz i innych
służb mundurowych, obecni byli również przedstawiciele policji
niemieckiej z Ludwigsdorfu. Uroczysty apel, poprzedzony wciągnięciem
na masz flagi państwowej i złożeniem meldunku komendantowi PSG
ppłk. SG Andrzejowi Torbiczowi, odbył się przed siedzibą placówki.29
maja 2015 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyła się zbiórka
funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.
Obecny na uroczystości senator RP Stanisław Jurcewicz został
uhonorowany przez komendanta placówki kpt. SG Piotr Piekarskiego
pamiątkową statuetką, a 16 osób (funkcjonariuszy, pracowników i
gości) otrzymało odznaki symbolizujące proporzec placówki.We
wszystkich placówkach głównym punktem uroczystości było wręczenie
funkcjonariuszom aktów mianowania na kolejny stopień służbowy. W
Nadodrzańskim Oddziale SG z okazji Święta Straży Granicznej
awansowano łącznie 16 oficerów, 132 chorążych oraz 15 podoficerów,
a komendanci placówek wyróżnili podległych im funkcjonariuszy m.in.
urlopami nagrodowymi.PSG w Poznaniu -
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22 maja br.  w Komendzie Nadodrzańskiego OSG odbyły  się  oddziałowe obchody 24.
rocznicy  powstania  Straży  Granicznej,  podczas  których  funkcjonariusze  odebrali
odznaczenia  oraz  akty  mianowania  na kolejne stopnie  służbowe.  Także w niektórych
placówkach NoOSG zorganizowano uroczyste zbiórki funkcjonariuszy i pracowników oraz
zaproszono  przedstawicieli  lokalnych  władz  samorządowych,  służb  i  instytucji
współpracujących  z  placówkami  w  regionie.
W Placówce Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy obchody Święta SG odbyły się 15 maja
2015 r.  Udział  wzięli  m.in.  wojewoda wielkopolski  Piotr Florek oraz byli  komendanci
placówki.  W tym roku  przypada  również  40.  rocznica  rozpoczęcia  działalności  służb
granicznych na Ławicy, co zostało podkreślone w wystąpieniu komendanta placówki ppłk.
SG Jarosława Żagunia.
W tym samym dniu świętowali także funkcjonariusze i pracownicy w Placówce Straży
Granicznej w Zgorzelcu. Wśród zaproszonych gości, obok lokalnych władz i innych służb
mundurowych, obecni byli również przedstawiciele policji  niemieckiej z Ludwigsdorfu.
Uroczysty  apel,  poprzedzony  wciągnięciem  na  masz  flagi  państwowej  i  złożeniem
meldunku komendantowi PSG ppłk. SG Andrzejowi Torbiczowi, odbył się przed siedzibą
placówki.
29  maja  2015  r.  w  Muzeum  Ziemi  Kłodzkiej  odbyła  się  zbiórka  funkcjonariuszy  i
pracowników Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Obecny na uroczystości senator RP
Stanisław  Jurcewicz  został  uhonorowany  przez  komendanta  placówki  kpt.  SG  Piotr
Piekarskiego pamiątkową statuetką, a 16 osób (funkcjonariuszy, pracowników i gości)
otrzymało odznaki symbolizujące proporzec placówki.
We  wszystkich  placówkach  głównym  punktem  uroczystości  było  wręczenie
funkcjonariuszom aktów mianowania  na  kolejny  stopień  służbowy.  W Nadodrzańskim
Oddziale SG z okazji  Święta Straży Granicznej awansowano łącznie 16 oficerów, 132
chorążych  oraz  15  podoficerów,  a  komendanci  placówek  wyróżnili  podległych  im
funkcjonariuszy m.in. urlopami nagrodowymi.
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