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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 

Chciałbym poprzeć działania mieszkańców i władz gminy Ulhówek, których celem jest zrealizowanie 

inwestycji pod nazwą „placówka Straży Granicznej w Ulhówku”. Sprawa budowy rozpoczęła się w 

roku 2004, gdy ówczesne władze gminy na mocy odpowiedniej uchwały Rady Gminy Ulhówek wydzieliły 

działkę w centrum Ulhówka o powierzchni ponad 1 ha i darowały ją Skarbowi Państwa z przeznaczeniem na 

cele związane z obronnością ludzi oraz państwa, a konkretnie – pod budowę strażnicy w Ulhówku. 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zlecił wykonanie odpowiednich projektów, które 

kosztowały około 100 tysięcy zł – koszty te poniósł oddział. Ale sprawa utknęła w martwym punkcie. Stawia 

to pod znakiem zapytania termin zrealizowania inwestycji, bowiem placówka Straży Granicznej w Ulhówku, 

zgodnie z koncepcją funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009–2015, powinna być uruchomiona w 

IV kwartale 2014 r. Szacunkowy czas prowadzenia robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia 

wynosi około dwudziestu miesięcy od chwili uzyskania decyzji ministra finansów o zapewnieniu 

finansowania realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym coraz mniej realny staje się termin realizacji 

inwestycji zgodnie ze wspomnianą koncepcją. Równocześnie samorząd gminy Ulhówek deklaruje, że jest w 

stanie wyasygnować w bieżącym roku środki z budżetu gminy na rozpoczęcie inwestycji. Robocze wizyty 

komendanta głównego Straży Granicznej oraz dowództwa Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 

Ulhówku na miejscu przyszłej budowy i rozmowy z władzami gminy pozwoliły na zracjonalizowanie 

projektu oraz obniżenie kosztów, a przez to skrócenie czasu realizacji. Nie zmienia to faktu, że czas ucieka, a 

tymczasowość i brak decyzji nie wpływają korzystnie na sytuację, jeżeli chodzi o odbiór społeczny. 

Pierwotną siedzibą placówki Straży Granicznej był Łaszczów, ale z powodu złych warunków lokalowych 

została ona do czasu zrealizowania inwestycji w Ulhówku przeniesiona do Lubyczy Królewskiej. 

Spowodowało to poprawę warunków lokalowych, ale oddaliło funkcjonariuszy od patrolowanego przez 

placówkę odcinka granicy państwa, a jednocześnie granicy Unii Europejskiej. Oszczędności stały się więc 

pozorne, a jednocześnie generowane są większe koszty związane z przemieszczaniem się funkcjonariuszy na 

patrolowany odcinek. Poza tym w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy państwa liczy się czas, jeśli 

chodzi o skuteczność interwencji. Dojazd z obecnej siedziby jest dłuższy niż dojazd z siedziby, która byłaby 

w Ulhówku. 

Już od kilku lat na terenie gminy odbywają się transgraniczne uroczystości odpustowe w 

miejscowościach: Dyniska, Uhnów, Korczmin, Stajiwka, a także obchody tragicznych wydarzeń z wiosny 

1944 r. w miejscowościach Machnówek i Worokta. Z oczywistych powodów niezbędna jest obecność i praca 

funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb. Ze względu na znaczne odległości podróże z miejsca 

zakwaterowania do miejsc uroczystości dezorganizują pracę placówki. Problem ten miałby mniejsze 

znaczenie, gdyby siedzibą placówki był Ulhówek. 

Przejście przyczyniłoby się do rozwoju turystyki regionalnej, ułatwiłoby organizację cyklicznych spotkań 

transgranicznych o charakterze religijno-kulturalnym, umożliwiłoby stworzenie nowych miejsc pracy w 

handlu i usługach, a także zwiększyłoby zainteresowanie przygranicznymi terenami Polski i Ukrainy pod 

względem turystycznym. Będzie to doskonała promocja regionu. 

Przejścia dla małego ruchu granicznego funkcjonują już na granicy polsko-białoruskiej oraz na polsko-

ukraińskim przejściu Medyka – Szeginie i spełniają rolę rozwojową dla najbliższej okolicy. 

Według mojej oceny należy zintensyfikować działania, których efektem będzie zapewnienie środków na 

realizację inwestycji. Efektem braku odzewu w tej jakże ważnej nie tylko dla społeczności lokalnej sprawie 

będzie zmarnotrawienie dotychczasowych nakładów finansowych i dalsze generowanie dodatkowych, a 

niepotrzebnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek Straży Granicznej w Lubyczy 

Królewskiej i w Chłopiatynie. 
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