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Funkcjonariusze KaOSG włączyli się do akcji "Szczepimy się
od Giewontu po Pustynię Błędowską"

Justyna Drożdż
14.06.2021

W miniony weekend w Małopolsce z akcji szczepień skorzystało blisko
2,7 tys. osób. Przy mobilnych punktach szczepień zorganizowano
dodatkowe atrakcje, mające zachęcić turystów do przyjęcia
jednodawkowej szczepionki. Specjalne stoiska ze sprzętem służbowym
przygotowali funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i
Placówek SG w Krakowie-Balicach, Tarnowie oraz Zakopanem.
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W Kluczach na Pustyni  Błędowskiej,  Krynicy-Zdroju,  Szczawnicy oraz Zakopanem wszyscy
chętni  mogli  zapoznać się z  wykorzystywanym na co dzień przez strażników granicznych
sprzętem służbowym, rozpoczynając od latarki  czy lornetki,  a na robocie pirotechnicznym
wykorzystywanym na podkrakowskim lotnisku kończąc.  Można było  wejść  do terenowego
samochodu służbowego, przymierzyć kamizelki kuloodporne, założyć kajdanki, wziąć do ręki
broń, którą posługują się funkcjonariusze SG.
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W  każdym  z  miejsc  odbyły  się  także  briefingi  prasowe  Wojewody  Małopolskiego  oraz
przedstawicieli służb mundurowych, a także samorządów zaangażowanych w przeprowadzenie
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akcji.

- Nie ma słów, żeby określić wagę tego przedsięwzięcia. My, jako Straż Graniczna, od początku
uczestniczymy w walce z epidemią. Byliśmy obecni na lotnisku i na granicach. Byliśmy na
pierwszej linii frontu, wspólnie zresztą z innymi służbami. Cieszę się, że teraz my możemy
wesprzeć działania organizowane przez Pana Wojewodę mające na celu promowanie szczepień
–  mówił  podczas  briefingu  prasowego  na  Pustyni  Błędowskiej  Komendant  Karpackiego
Oddziału  Straży  Granicznej  płk  SG  Stanisław  Laciuga.

Dodatkowo  w  sobotę  12  czerwca  w  bliskim  sąsiedztwie  krynickiego  deptaka  Orkiestra
Reprezentacyjna  SG  zagrała  plenerowy  koncert  i  wykonała  musztrę  paradną.

 

Weekendowa akcja szczepień wzbudziła ogromne zainteresowanie Małopolan oraz turystów.
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