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COSSG DOSTANIE NOWOCZESNĄ STRZELNICĘ.
ANDRZEJ DUDA PODPISAŁ AKT EREKCYJNY
"Chcę podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej w całej Polsce. Za ich trud i zaangażowanie.
Za to, że działacie tak dobrze, że jesteście wysyłani także do innych państw, w których strzeżecie
granic Unii Europejskiej" - powiedział Prezydent Andrzej Duda do funkcjonariuszy Straży Granicznej,
podczas dzisiejszej wizyty w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Prezydent
i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wzięli udział w uroczystości podpisania aktu
erekcyjnego pod budowę strzelnicy na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy SG.
Budowa krytej strzelnicy to jedna z największych inwestycji w COS SG. Będzie to największy tego typu
obiekt w Straży Granicznej. Koszt budowy to ponad 17,8 mln złotych i pokryty jest ze środków
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2017-2020”. Do dyspozycji funkcjonariuszy będzie 8 stanowisk o 50-metrowej osi z
niezbędnym zapleczem pomocniczym. Dotychczasowa strzelnica była dwustanowiskowa o osi 20
metrów. Inwestycja stworzy właściwe warunki i możliwość realizacji ćwiczeń taktycznych w zakresie
wszystkich rodzajów działań bojowych, z wykorzystaniem różnego rodzaju jednostek broni.
Wiceszef MSWiA, Paweł Szefernaker podkreślił rolę jaką pełni Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej. "To tutaj przyjeżdżają funkcjonariusze z całej Polski aby się szkolić. Nowoczesny ośrodek
to silniejszy Koszalin i Pomorze Środkowe" - powiedział minister.
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"Nikt chyba nie ma wątpliwości, jak ważne w procesie kształcenia funkcjonariusza jest doskonalenie
umiejętności sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią" - powiedział Komendant Główny
gen. dyw. SG Tomasz Praga. "Jestem przekonany, że każda inwestycja w wyposażenie i wyszkolenie
funkcjonariuszy Straży Granicznej, to inwestycja w bezpieczeństwo polskich obywateli" - dodał Praga.
Prezydent Andrzej Duda oraz minister Paweł Szefernaker spotkali się także ze słuchaczami szkolenia
podstawowego i funkcjonariuszami kursu oﬁcerskiego.

Wizyta Prezydenta w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
https://t.co/yQ8pXtQdLh
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 5, 2019
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej powstał w marcu 1992 roku. Jest jedną z trzech szkół
w strukturach Straży Granicznej kształcących kadry formacji. Ośrodek realizuje szkolenia podstawowe,
szkolenia w zakresie szkoły podoﬁcerskiej, szkoły chorążych oraz szkolenia specjalistyczne do
mianowania na pierwszy stopień oﬁcerski SG. Realizuje także szereg kursów doskonalących, szkoleń
specjalistycznych, warsztatów oraz konferencji kierowanych nie tylko do funkcjonariuszy naszej
formacji, ale również funkcjonariuszy i pracowników innych służb i instytucji. Od początku
funkcjonowania w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie przeszkolono łącznie 115 603
słuchaczy, w tym w ramach szkoleń kwaliﬁkowanych – 25 748, a 89 855 w ramach szkoleń
specjalistycznych i kursów doskonalących.
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