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Wirtualna wystawa fotografii powstała z okazji Jubileuszu 30-
lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zdjęcia w
sposób chronologiczny przedstawiają transformację jaką na
przestrzeni ostatnich 30 lat przeszła Straż Graniczna na
Podkarpaciu. Fotografie pochodzą ze zbiorów własnych BiOSG
oraz prywatnych.
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11 kwietnia 1991r. Uroczystość
przemianowania Bieszczadzkiej
Brygady WOP na Bieszczadzki
Oddział SG

25 maja 1991 r. Pierwsze
Ślubowanie nowych
funkcjonaiurszy w Bieszczadzki
Oddziale SG

02.06.1991 r. Papamobile na
terenie komendy BiOSG
podczas wizyty papieża w
Przemyślu

rok 1991 - funkcjonariusze
Strażnicy SG w Medyce

wrzesień 1992 r. Ślubowanie
nowych funkcjonariuszy w
komedzie BiOSG

29.11.1992 r. Uroczystośc
wręczenia sztandaru
funkcjonariuszom BiOSG

przejście graniczne w Medyce lata 90-te budynek tzw.
koszarowca w komendzie
BiOSG w Przemyślu

rok 1994 przyjęcie nowych
pojazdów terenowych
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lata 90-te konie służbowe SG czerwiec 1999 roku - pokaz
plutonu specjalnego

lata 90-te działania z
wykorzystaniem śmigłowca SG

lata 90-te patrol z psem
służbowym

lata 90-te szkolenie grupy
pościgowej

lata 90-te pokaz plutonu
specjalnego

rok 2006 - kontrola
międzynarodowego pociągu

styczeń 1998 roku - otwarcie
placówki SG w Korczowej

listopad 1999 roku - otwarcie
placówki SG w Wojtkowej

listopad 2000 roku - otwarcie
placówki SG w Ustrzykach
Górnych

lipiec 2002 roku - otwarcie
placówki SG w Huwnikach

wrzesień 2002 roku - otwarcie
placówki SG w Hermanowicach

październik 2000 roku -
otwarcie placówki SG w
Stuposianach

listopad 2002 roku - otwarcie
placówki SG w Krościenku

marzec 2004 roku - otwarcie
placówki SG w Czarnej Górnej
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16.05.1999 roku nadanie
sztandaru oraz patrona
Bieszczadzkiemu Oddziałowi
SG

16.05.1999 roku nadanie
sztandaru oraz patrona
Bieszczadzkiemu Oddziałowi
SG

16.05.1999 roku nadanie
sztandaru oraz patrona
Bieszczadzkiemu Oddziałowi
SG

19.05.2001 r. Obchody 10.
rocznicy powołania BiOSG

19.05.2001 r. Obchody 10.
rocznicy powołania BiOSG

17.09.2003 r. Odsłonięcie
tablicy poświęconej żołnierzom
KOP

czerwiec 2012 roku - kontrola
graniczna podczas EURO 2012

czerwiec 2012 roku - kontrola
graniczna podczas EURO 2012

rok 2021 - patrol SG w terenie

rok 2021 - patrol konny na
granicy państwa

rok 2021 - Patrol zimą w
Bieszczadach (quad na
gąsienicach)

rok 2021 - szkolenie strzeleckie
na strzelnicy pistoletowej w
komendzie BiOSG w Przemyślu

rok 2019 - kontrola graniczna rok 2020 - wykorzystanie
śmigłowca w służbie na granicy

rok 2021 - wykorzystanie
bezzałogowych statków
powietrznych w służbie na
granicy
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rok 2021 - kontrola graniczna
podczas pandemii
koronawirusa
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