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Premier oraz Minister resortu spraw wewnętrznych z wizytą w
Bieszczadzkim Oddziale SG

Piotr Zakielarz
09.02.2019

Dzisiaj (9 lutego) Premier Mateusz Morawiecki, szef resortu spraw
wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, wiceminister
Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz
Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga,
spotkali się w Huwnikach (k. Przemyśla) z funkcjonariuszami
Bieszczadzkiego Straży Granicznej.

Placówka SG w Huwnikach położona ok. 22 kilometry na południe od Przemyśla odpowiada
za 13-kilometrowy odcinek polsko-ukraińskiej granicy. Przy placówce znajduje się lotnisko dla
śmigłowców, na którym stacjonują dwa helikoptery Kania. Śmigłowce wspierają działania
związane w zapobieganiem nielegalnej migracji oraz z walką z przemytem.

Wizyta delegacji Huwnikach rozpoczęła się od odprawy z kardą kierowniczą Bieszczadzkiego
Oddziału  SG.  Komendant  oddziału  płk  SG  Robert  Rogoz  przedstawił  zakres  zadań
realizowanych  przez  oddział,  jego  specyfikę,  obszar  działania  oraz  zidentyfikowane
zagrożenia.

Kolejnym  punktem  było  spotkanie  Premiera  oraz  Ministrów  z  funkcjonariuszami
Bieszczadzkiego  Oddziału  SG,  podczas  którego  rozmawiano  m.in.  o  realiach  służby  w
bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

Podczas  wizyty  Premier  podkreślił,  że  "Polska  jest  dzisiaj  przedmurzem dla  wszelkiego
rodzaju niebezpieczeństw, a Straż Graniczna jest obrońcą naszych granic" , „Wasza praca jest
pracą dla wszystkich obywateli, pracą dla Polski. Bardzo serdecznie chcę za to podziękować.
Jesteśmy z was dumni”.
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Szef  MSWiA  podkreślił,  że  "tak  spektakularne  osiągnięcia  jeżeli  chodzi  o  walkę  z
przestępczością i przemytem, to przede wszystkim zasługa tego, że ta formacja staje się
jedną z najnowocześniejszych w Europie."

Zwrócono  uwagę  na  stale  modernizowane  i  rozbudowywane  specjalistyczne  zaplecze
logistyczne  oraz  sprzętowe,  wykorzystywane  przez  Straż  Graniczą.  Do  Bieszczadzkiego
Oddziału  SG  w  ramach  Program  Modernizacji  Służb  Mundurowych  oraz  Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnich miesiącach trafiło  m.in.  kilkadziesiąt  nowych
pojazdów  patrolowych,  terenowych  i  obserwacyjnych,  kamery  termowizyjne  oraz  gogle
noktowizyjne,  na  terenie  komendy  oddziału  w  Przemyślu  budowana  jest  nowoczesna
strzelnica  szkoleniowa.  Również  dzięki  tym  inwestycjom  od  października  tego  roku  w
Placówce SG w Huwnikach stacjonować będzie nowy śmigłowiec Airbus Helicopters H-135.

W ostatniej części wizyty delegacja udała się na odcinek  tzw. zielonej granicy. Premier oraz
Ministrowie spotkali się m.in. z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w formie patrolu z psem
służbowym.  Odwiedzono  także  punkt  obserwacyjny  w  Kalwarii  Pacławskiej,  gdzie
zaprezentowano pojazd obserwacyjny wyposażony w kamerę termowizyjną, wykorzystywany
do zabezpieczenia granicy w porze dziennej oraz nocnej.
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