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WOŚP

10.01.2011

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej jak co
roku aktywnie uczestniczyli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Nie zabrakło atrakcji w postaci pokazów psów służbowych,
sprzętu, pobierania odcisków palców oraz licytacji szeroko pojętych
gadżetów na rzecz WOŚP.

Funkcjonariusze  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  jak  co  roku  aktywnie
uczestniczyli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło atrakcji w
postaci pokazów psów służbowych, sprzętu, pobierania odcisków palców oraz licytacji
szeroko pojętych gadżetów na rzecz WOŚP.

W  Krośnie  Odrzańskim,  gdzie  mieści  się  Komenda  Oddziału,  XIX  Finał  WOŚP
zorganizowany został w Hali Widowisko - Sportowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej
zaprezentowali pokaz sztuk walki i pokaz psa służbowego, sprzętu. Ponadto darczyńcy
mieli możliwość złożenia symbolicznego odcisku palca przy użyciu profesjonalnej poduszki
daktyloskopijnej. Dzięki Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej również licytacja
została wzbogacona wieloma interesującymi gadżetami w postaci: grawertonów, pamiątek
związanych  ze  Strażą  Graniczną,  zaproszeń  do  spędzenia  jednego  dnia  z  Zastępcą
Komendanta Oddziału mjr SG Waldemarem Hołodniukiem w Placówce Straży Granicznej
w Poznaniu, i zaproszeń do spędzenia jednego dnia z pododdziałem antyterrorystycznym
jako obserwator ich szkolenia (dla osób pełnoletnich).

Funkcjonariusze  PSG  w  Olszynie  uczestniczyli  w  19  finale  WOŚP  przy  sztabie
patronackiego przedszkola im. WOŚP nr 3 w Żarach. Start imprezy odbył się o godz.15.00
oficjalnym rozpoczęciem przez Panią Dyrektor Przedszkola. Kącik "zarezerwowany" dla
funkcjonariuszy PSG Olszyna cieszył się dużym zainteresowaniem przedszkolaków i ich
rodziców,  jak  również  pozostałej  społeczności  żarskiej,  która  co  roku  uczestniczy  w
finałach WOŚP w przedszkolu patronackim WOŚP. Szczególnym zainteresowaniem cieszył
się nasz punkt, gdzie dzieci za symboliczną złotówkę wrzuconą do puszki WOŚP mogły
zrobić przy pomocy funkcjonariuszy SG swój pierwszy odcisk palca. Dzieci otrzymywały
również pamiątki (foldery, kolorowanki, widokówki) związane z naszą formacją. Ponadto
funkcjonariusze przekazali do sztabu przedszkolnego WOŚP dwa zaproszenia na dzień
otwarty do Palcówki SG w Olszynie. Licytacja rozpoczęła się o godz. 16.00 na której
wylicytowano wspomniane zaproszenia. Zaproszenia zostały wylicytowane przez rodziców



dwóch grup przedszkolnych, które odwiedzą naszą placówkę w najbliższym czasie.

Funkcjonariusze Placówki  Straży Granicznej  w Zielonej  Górze -  Babimoście  wspierali
swoją obecnością Orkiestrę grającą w Gubinie. Pokaz sprzętu, prezentacja umiejętności
psów specjalistycznych oraz  kolorowe niespodzianki  dla  dzieci  jak  zawsze wzbudzały
zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Przygotowane specjalnie na aukcję WOŚP
zaproszenia  do  spędzenia  jednego  dnia  w  Placówce  Straży  Granicznej  w  Poznaniu
umożliwiające  zwiedzanie  Lotniska  Poznań  -  Ławica  oraz  zaproszenie  do  spędzenia
jednego  dnia  z  pododdziałem  antyterrorystycznym  cieszyły  się  ogromnym
zainteresowaniem. Ponadto funkcjonariusze PSG w Zielonej Górze - Babimoście przekazali
na aukcję Orkiestry część prywatnych zbiorów kolekcjonerskich związanych ze Strażą
Graniczną  (pamiątkowe  grawertony,  medale,  kubki,  kagańce  dla  psów).  Dziękujemy
wszystkim ciesząc  się  z  satysfakcji,  że  w  ten  skromny  sposób  wparliśmy  tak  cenną
inicjatywę społeczną.

Funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie i Placówki SG w Szczecinie Porcie zagrali
wspólnie w 19 Finale WOŚP. Wzięli udział w koncertach Orkiestry w Gryfinie i Szczecinie
w  Centrum  Galaxy.  Prezentowali  uczestnikom  sprzęt  służbowy,  wyposażenie
funkcjonariuszy  oraz  rozdawali  gadżety:  kolorowanki  dla  najmłodszych,  pamiątkowe
zakładki do książek w formie słupa granicznego. Dużą atrakcja dla dzieci i dorosłych była
możliwość zrobienia swojego odcisku palca na pamiątkowej karcie.

Na licytację wystawiono ciekawe pamiątki związane ze Strażą Graniczną: autentyczne
orzełki  i  numery  dwóch  słupów granicznych,  pamiątkowe  grawertony  z  uroczystości
wręczenia  sztandaru  Oddziałowi,  jednodniowe  szkolenie  z  pododdziałem
antyterrorystycznym w Krośnie Odrzańskim oraz album z pojazdami Policji Federalnej
Niemiec.  Łącznie  konto  Orkiestry  wzbogaciło  się  o  1570 zł.  Dodatkową niepoliczoną
kwotą  są  pieniądze  zbierane  przy  naszych  stoiskach  przez  wolontariuszy  Orkiestry.
Dziękujemy !!!!!

9 stycznia 2011 roku Zgorzelec wziął udział w 19 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Organizatorem imprezy był Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu. Razem z innymi
służbami  także  funkcjonariusze  z  Placówki  Straży  Granicznej  w  Zgorzelcu  zostali
zaproszeni do uczestnictwa w 19 finale WOŚP. O godzinie 14.00 na placu przed Miejskim
Domem Kultury  19  finał  WOŚP otworzyła  orkiestra  dęta  Kopalni  Węgla  Brunatnego
Turów, następnie odbył się pokaz działań kontrterrorystycznych – GAFT zorganizowany
przez grupę taktyczną FENIX, w którym wzięło udział naszych dwóch funkcjonariuszy.
Akcja miała na celu odbicie z rąk terrorystów zakładników uwięzionych w autobusie.
Oprócz tego zorganizowaliśmy w budynku Miejskiego Domu Kultury stoisko tematyczne z
wykorzystaniem pokazu sprzętu służbowego w tym Schengenbusa. W godzinach od 15.00



do 21.00 w sali widowiskowej i holu MDK odbyły się koncerty oraz aukcja, na której
zlicytowano   między  innym  Zaproszenie  na  Dzień  Otwarty  do  PSG  w  Zgorzelcu.
Zaproszenie  wylicytował  mieszkaniec  Zgorzelca,  który  niebawem  odwiedzi  naszą
placówkę.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą również uczestniczyli
w wydarzeniach związanych z XIX Finałem WOŚP zorganizowanym w Kostrzynie przy
Placu Kościuszki obok miejscowego Gimnazjum.

Podczas goleniowskiego XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy również wzięli
udział funkcjonariusze PSG w Szczecinie-Goleniowie.
Został  zaprezentowany  sprzęt  służbowy,  który  cieszył  się  dużym  zainteresowaniem.
Ponadto na głównej scenie w mieście odbyła się licytacja zaproszenia na dzień otwarty do
Placówki  Straży  Granicznej  w  Szczecinie-Goleniowie.  Zwycięzca  licytacji  już  wkrótce
będzie  mógł  spędzić  jeden  dzień  na  naszej  Placówce  ze  specjalnie  przygotowanymi
atrakcjami takimi jak: pokaz neutralizacji bagażu , przejazd samochodem służbowym tzw.
wspólny patrol, pokaz tresury psa służbowego oraz zwiedzanie portu lotniczego. Licytacja
drugiego zaproszenia na dzień otwarty nadal trwa na internetowej aukcji WOŚP i cieszy
się dużym zainteresowaniem.
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