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NOMINACJE GENERALSKIE, AWANSIE I
ODZNACZENIA. TAK ŚWIĘTOWAŁA STRAŻ
GRANICZNA
"Składając gratulacje awansowanym i wyróżnionym wiem, że jesteście godnymi następcami swoich
poprzedników. Dzięki wam granice Polski są bezpieczne, a nasz kraj wywiązuje się ze zobowiązań
wobec partnerów z Unii Europejskiej. Dziękuję za to" - powiedział prezydent Andrzej Duda, podczas
uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej. Jak zauważył Andrzej Duda, "Straż Graniczna
dziedziczy niezwykle chlubne tradycje II Rzeczypospolitej, tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza,
tradycje tych, którzy 80 lat temu stanęli do walki w obronie Ojczyzny".
"Bardzo często, przy wielu okazjach powtarzam tezę, że sukcesem formacji nie jest jej trwanie,
sukcesem jest jej rozwój. Siłą naszej formacji są jej funkcjonariusze" - powiedział gen. dyw. SG Tomasz
Praga, witając na tegoroczym Święcie Straży Granicznej. Szef SG ma powody do zadowolenia, bowiem
z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odebrał dziś awans na stopień generała dywizji SG (najwyższy stopień
w SG). Pierwszą generalską gwiazdkę otrzymało czworo pułkowników, w tym po raz pierwszy w historii
formacji generałem została kobieta. Decyzją Prezydenta do stopnia generała brygady SG awansowani
zostali: płk SG Wioleta Gorzkowska - Zastępca KGSG, płk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego
OSG, płk SG Robert Rogoz – Komendant Bieszczadzkiego OSG oraz płk SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego OSG.

Fot. MSWiA

Prezydent Andrzej Duda nadał też pierwszy stopień oﬁcerski 131 funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Aktu promocji dokonali Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Zastępca KGSG gen.
bryg. SG Jacek Bajger.

Przed Belwederem trwa promocja na pierwszy stopień oﬁcerski @Straz_Graniczna, do
której przystępuje 126 funkcjonariuszy. #ŚwiętoSG pic.twitter.com/OcdFnPrvh5
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 17 maja 2019
"Jest czymś bardzo charakterystycznym, że jedna z waszych koleżanek dziś awansowanych na
pierwszy stopień oﬁcerski jest tego dnia na misji za granicami RP" - powiedział Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji. "Życzę Wam, żebyście zawsze szczęśliwie wracali ze służby" - dodał
Joachim Brudziński.
Czytaj też: Gen. Dominik Tracz: Straż Graniczna nie działa w próżni [WIDEO]

Fot. MSWiA

W Straży Granicznej służy obecnie 14584 funkcjonariuszy (w tym 3913 kobiet) - dodatkowo Straż
zatrudnia 3397 pracowników cywilnych. Pod ochroną SG znajduje się granica o długości ponad 3500
km, na której funkcjonuje 70 przejść granicznych - drogowych (19), kolejowych (14), morskich (18),
lotniczych (18) i rzecznych (1). Strażnicy graniczni odprawili na nich w 2018 r. ponad 52 mln
podróżnych przekraczających granicę w obie strony.
SG dysponuje sprzętem pozwalającym dozorować pas przygraniczny, samochodami,
pojazdami terenowymi czy stacjami kontrolnymi. Na jej wyposażeniu znajdują się także statki
powietrzne - osiem samolotów i sześć śmigłowców, z których najnowszy to śmigłowiec Robinson R-44,
przekazany Straży zaledwie miesiąc temu. Jeszcze w tym roku służbę w Straży rozpocznie kolejny
helikopter - H135. W przyszłym roku, z kolei, Straż odbierze zakupione dwa nowoczesne samoloty
patrolowo-rozpoznawcze LET Aircraft Industries typu L 410 UVP E-20.
Czytaj też: Przetarg na patrolowiec dla Straży Granicznej bez polskich stoczni
DM

