ZASŁUŻONY DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

St. chor. WOP i SG w st. spocz. Andrzej ORMAN - wyróżniony pośmiertnie wpisem
do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku na podstawie uchwały Zarządu Głównego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej nr 8/2020 z dnia 6.10.2020 roku.
Kol. Andrzej ORMAN w dniu 24.10.1979r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej
w batalionie odwodowym Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie. W okresie 11.02.1980r. 22.10.1980r. ukończył z wyróżnieniem kurs podoficerski przewodników psów w Ośrodku Tresury
Psów Służbowych w Zgorzelcu i po awansie do stopnia kaprala powrócił do służby w batalionie
odwodowym Szczecin. W dniu 09.06.1981r. podjął zawodową służbę wojskową w Pomorskiej
Brygadzie WOP na stanowisku przewodnika psa służbowego w batalionie odwodowym w Szczecinie.
W marcu 1982r. objął stanowisko starszego przewodnika psa służbowego w batalionie odwodowym
w Chojnie, a od grudnia 1984r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy grupy pościgowej w tym
batalionie, zajmując się także szkoleniem przewodników psów służbowych jako instruktor. Po
rozwiązaniu batalionu w Chojnie od lipca 1990r. był dowódcą plutonu zabezpieczenia, a po
utworzeniu Straży Granicznej został do niej przyjęty rozkazem nr 176 Komendanta Pomorskiego
Oddziału SG w Szczecinie i w dniu 01.06.1991r. złożył ślubowanie. W POSG pełnił służbę na
stanowisku szefa izby chorych oraz dowódcy plutonu zabezpieczenia, a od stycznia 1997r. do maja
2008r. pełnił służbę bezpośrednio na granicy na stanowisku kontrolera - przewodnika psa
służbowego w przejściu granicznym Krajnik Dolny. W tym czasie od września do grudnia 2000r.
odbył szkolenie w USA w zakresie wykrywania broni, materiałów wybuchowych i narkotyków, po
czym pełnił służbę jako przewodnik dwóch psów specjalnych: do wykrywania materiałów
wybuchowych i narkotyków. Za bardzo dobre wykonywanie zadań oraz obowiązków służbowych był
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. odznaką Straży Granicznej, podwyższonym dodatkiem
służbowym i nagrodami pieniężnymi, a w dniu 25.04.2008r. postanowieniem Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią służbę. W dniu 13.05.2008r. na
własną prośbę został zwolniony ze służby w Straży Granicznej i przeszedł na emeryturę.
Jako mieszkaniec Chojny aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i sportowym. Był
wieloletnim piłkarzem, trenerem i działaczem MKS ODRA CHOJNA, a w latach 2006-2009 pełnił
funkcję prezesa tego klubu. Był zapalonym wędkarzem działającym w kole wędkarskim „Rurzyca”,
jako działkowiec wiele lat pełnił różne funkcje w zarządzie Rodzinnych Ogródków Działkowych im.
„XXX lecia” w Chojnie.
W marcu 2017r. wraz z innymi emerytami WOP i SG współtworzył Region Chojna ZEiRSG,
którego został wiceprezesem, a w maju 2017r. jako delegat uczestniczył w IV Zjeździe ZEiRSG.
Został wówczas wybrany do Zarządu Głównego Związku, gdzie objął funkcję Głównego Skarbnika
Związku, pełniąc ją z poświęceniem aż do swojej śmierci w dniu 4.10.2020 r. Działał aktywnie w
strukturach regionalnych i centralnych Związku, angażując się szczególnie we wszystkich akcjach
wspierających poszkodowanych emerytów mundurowych, którym obniżono bezprawnie emerytury i
renty. Był uczciwym człowiekiem, lubianym i szanowanym przez wszystkich. Na zawsze pozostanie w
naszych sercach.

Cześć Jego Pamięci!

