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FUNKCJONARIUSZE SG POSTRZELAJĄ W NOWEJ
STRZELNICY [WIDEO]
Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG będą mogli korzystać z nowoczesnej strzelnicy krytej.
Koszt tej inwestycji to ponad 14 mln zł - informuje formacja. Jak poinformował InfoSecurity24.pl szef
formacji gen. dyw. Tomasz Praga, w grudniu planowane jest zakończenie robót budowlanych jeszcze
jednej strzelnicy, tym razem w Gdańsku.
Strzelnica, która w ostatnich dniach została oddana do użytku znajduje się na terenie komendy
oddziału w Chełmie. Jak zapewnia Straż Graniczna, obecnie jest jedną z najnowocześniejszych na
Lubelszczyźnie. Dotychczas treningi strzeleckie i egzaminy sprawdzające dla funkcjonariuszy SG, były
organizowane na strzelnicach w placówkach Straży Granicznej w Hrubieszowie oraz Terespolu.
Sala strzelań posiada pięć stanowisk do strzelań na długość do 25 m. Automatyka umożliwia transport
tarcz na różne odległości oraz prowadzenie strzelań dynamicznych do celu ruchomego, którego
prędkości poruszania można regulować.
W strzelnicy można prowadzić szkolenia na wszystkich rodzajach broni będącej na wyposażeniu SG:
pistoletach, pistoletach maszynowych, karabinkach, broni gładkolufowej i pneumatycznej. Szkolenia
mogą być prowadzone zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych. Budynek strzelnicy to nie tylko
sala strzelań, ale także sale szkoleniowe, w tym stanowisko do kierowania strzelaniem, pomieszczenie
punktu pierwszej pomocy, techniczne, medyczne, socjalne i administracyjne.
Koszt inwestycji to ponad 14 mln zł, a budowa sﬁnansowana została ze środków "Programu
Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w
latach 2017-2020".
Brak strzelnic i hal sportowych, a także niewystarczająca frekwencja funkcjonariuszy w
obowiązkowych egzaminach strzeleckich i sprawnościowych w Straży Granicznej to część
pokontrolnych wniosków Najwyżej Izby Kontroli, która sprawdziła system szkolenia w służbach
podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowie z InfoSecurity24.pl
komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, zapewnił, że "wnioski
sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym zostały przyjęte do realizacji". Jak wyliczył, od lutego 2020
roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mają do dyspozycji nowo
wybudowaną strzelnicę. Kolejna, najnowocześniejsza strzelnica w formacji, została oddana do użytku
w październiku w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Koszalinie. Zapowiadał również oddanie strzelnicy
w Chełmie. Natomiast już w grudniu, zgodnie z zawartymi umowami, planowane jest zakończenie
robót budowlanych jeszcze jednej, tym razem w Gdańsku.
Czytaj też: Komendant główny SG wstrzymuje strzelania sprawdzające

Na razie funkcjonariusze z nowej strzelnicy korzystać będą w trybie epidemicznym. Komendant
główny apelował bowiem w październiku o ograniczenie realizacji przedsięwzięć organizowanych w
ramach doskonalenia lokalnego do niezbędnego minimum, jak np. strzelań treningowych. Podkreślił
także, że jeśli zajdzie konieczność ich realizacji, to należy zwrócić szczególną uwagę na
"przestrzeganie dotychczas wypracowanych procedur oraz stosowanie się do zaleceń odnoszących się
do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego". Szef formacji wstrzymał jednocześnie
realizację strzelań sprawdzających.

