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W Karpackim Oddziale Straży Granicznej uczczono 104.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Justyna Drożdż

W czwartek 17 listopada 2022 r. w Karpackim Oddziale Straży
Granicznej odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.
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Uroczystość została poprzedzona mszą świętą odprawioną w intencji
Ojczyzny w Kaplicy KaOSG, przez ks. kpt. SG Roberta Młynarczyka.

Bezpośrednio po liturgii miało miejsce wręczenie aktów mianowania na
kolejne wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeń i medali. W wydarzeniu
udział wzięła kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy KaOSG,
na czele z Komendantem KaOSG gen. bryg. SG Stanisławem Laciugą oraz
zaproszeni goście.

Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant KaOSG w krótkim
przemówieniu podziękował za służbę i pracę pełnioną przez funkcjonariuszy
oraz  pracowników Oddziału. Złożył również życzenia i  pogratulował
wyróżnionym oraz awansowanym osobom.

Brązowym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta  RP
odznaczonych zostało 2 funkcjonariuszy. Wręczono również złote, srebrne i
brązowe Medale za Długoletnią Służbę, złote, srebrne i brązowe Medale  za 
Zasługi  dla  Straży Granicznej oraz Odznakę Okolicznościową - Medal
Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej.

Awansem na wyższe stopnie służbowe zostało wyróżnionych 90
funkcjonariuszy KaOSG, w tym 12 oficerów, 49 chorążych oraz 29
podoficerów. Natomiast 18 funkcjonariuszy zostało uhonorowanych
Odznaką Straży Granicznej.

Odznakę funkcjonariusza KaOSG otrzymało 16 funkcjonariuszy. Natomiast
wśród wyróżnionych Odznaką Karpackiego Oddziału SG  było 9 osób, w tym:
brygadier mgr. inż. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ppłk Maciej Możdżeń - Dyrektor
Zakładu Karnego w Tarnowie, Jolanta Hojda – Kierownik Oddziału do Spraw
Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gen.
bryg. SG rez. Zygmunt Staniszewski - były Komendant Karpackiego
Oddziału Straży Granicznej oraz 5 pracowników KaOSG.

Wręczono również Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego oraz Medale
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz nadano Wojskową Odznakę
Górską 21. Brygady Strzelców Podhalańskich III stopnia.
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Ponadto z okazji Dnia Służby Cywilnej, Komendant Karpackiego Oddziału
Straży Granicznej wyróżnił listami gratulacyjnymi 20 pracowników Oddziału.

Uroczystą zbiórkę uświetniło wykonanie Pieśni Reprezentacyjnej Straży
Granicznej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom oraz
pracownikom serdecznie gratulujemy.


