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Od dzisiaj Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy ma
nowego komendanta

01.04.2021

Wczoraj (31 marca 2021 roku) w siedzibie Placówki Straży Granicznej
w Bydgoszczy, podczas uroczystej zbiórki, Komendant Nadwiślańskiego
Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Bagan wprowadził na
stanowisko nowego komendanta placówki, którym został
dotychczasowy zastępca komendanta PSG w Łodzi mjr SG Rafał
Grzejszczak. Zastąpił on na tym stanowisku, odchodzącego na
emeryturę ppłk. SG Marcina Burdalskiego.

Po blisko 16 latach służby związanej z mundurem Straży Granicznej pożegnał się ze
służbą dotychczasowy Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy ppłk SG
Marcin Burdalski. Odchodzący komendant specjalizował się w tematyce operacyjno-
śledczej, najpierw w Morskim Oddziale SG, a następnie na stanowisku zastępcy
naczelnika Wydziału Operacyjno–Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Dzięki bogatemu doświadczeniu, kwalifikacjom oraz wzorowej postawie zawodowej od
stycznia 2016 roku Marcin Burdalski został powołany na stanowisko zastępcy komendanta
placówki straży Granicznej w Łodzi, a następnie w sierpniu 2018 roku objął stanowisko
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. W trakcie dotychczasowej służby
był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Z kolei mjr. SG Rafałowi Grzejszczakowi powierzono obowiązki na stanowisku
Komendanta Placówki SG w Bydgoszczy na okres 3 miesięcy. Mjr SG Rafał Grzejszczak
legitymuje się ponad 16 letnią służbą, odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz
bogatym doświadczeniem działalności służbowej. W ciągu tych lat przeszedł różne
szczeble kariery zawodowej, z czego ostatnie 12 lat na stanowiskach kierowniczych m.in.
jako kierownik zespołu w grupie ds. cudzoziemców, grupie kontroli ruchu granicznego
oraz ostatnie 9 jako zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej kat. II w Łodzi.
Cieszący się znakomitą opinią wśród współpracowników również pozytywnie oceniany
przez wyższych przełożonych, wielokrotnie nagradzany, m.in.: Brązowym Medalem „Za
Zasługi dla Straży Granicznej”, Odznaką Straży Granicznej, Brązowym Medalem „Za
Zasługi dla Policji” i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
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