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Wizyta Pary Prezydenckiej w Karpackim Oddziale Straży
Granicznej

Sylwia Wojtowicz
19.05.2021

Dziś Para Prezydencka odwiedziła Karpacki Oddział Straży Granicznej.
Prezydent dziękował funkcjonariuszom za wypełnianie misji, nie tylko
w Polsce, lecz także za granicą, gdzie godnie reprezentują Polskę.

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odbyli wizytę w Karpackim
Oddziale  Straży  Granicznej  w Nowym Sączu.  Parze  Prezydenckiej  towarzyszyli  Szef  Biura
Bezpieczeństwa Narodowego – minister Paweł Soloch, Komendant Główny SG gen. dyw. SG
Tomasz Praga oraz jego zastępca gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. Gospodarzem spotkania
był Komendant Karpackiego OSG płk SG Stanisław Laciuga.

Prezydent podkreślał, że Karpacki Oddział SG przede wszystkim znakomicie wykonuje swoje
zadania. Wskazał też, że Straż Graniczna jest niezwykle prężną formacją, w której większość
funkcjonariuszy i pracowników ma wyższe wykształcenie.

– To rzeczywiście jest ogromnie ważna misja. Dziękuję, że pełnicie ją Państwo nie tylko tutaj, u
nas, ale dziękuję także, że bierzecie udział w kontyngentach w służbach sojuszniczych – mówił
Andrzej Duda do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas wizyty Pierwsza Dama spotkała się również z funkcjonariuszkami Straży Granicznej.
Poruszona została rola kobiet w naszej służbie, główne kierunki zagrożeń, administrowany
odcinek  granicy  państwowej.  Zaprezentowano  wyniki,  najciekawsze  zdarzenia  filmy,  zdjęcia
oraz dane statystyczne odzwierciedlające wpływ obecności kobiet w służbie.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na rosnącą liczbę kobiet w Straży
Granicznej.  –  Obecnie  Panie  stanowią  29  proc.  A  to  oznacza  ponad  4  tysiące  świetnie
wyszkolonych Pań, które z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę na wszystkich możliwych
stanowiskach.

Wizycie towarzyszył pokaz szkolenia i posiadanych umiejętności funkcjonariuszy oraz sprzętu
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wykorzystywanego  w  służbie,  m.in.:  elementów  musztry  paradnej  w  wykonaniu
funkcjonariuszy Wydziału Odwodowo Reprezentacyjnego,  treningu doskonalącego chwytów
szablą, prezentacja sprzętu oraz uzbrojenia Wydziału Zabezpieczenia Działań.

Dla Pary Prezydenckiej zagrała również Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Karpacki  Oddział  Straży Granicznej  w Nowym Sączu obejmuje województwo małopolskie i
świętokrzyskie.  Administruje  i  ochrania  biegnący  w  rejonie  województwa  małopolskiego
odcinek granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką o długości 319,49
km, który stanowi jednocześnie wewnętrzną granicę Strefy Schengen.
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