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50 Jubileuszowy Rajd Szlakami Walk o Szczecin

15.04.2011

10 kwietnia 2011 roku na terenie Puszczy Wkrzańskiej, od północy
przylegającej do Szczecina odbył się 50 Jubileuszowy Ogólnopolski
Rajd „Szlakami walk o Szczecin” zorganizowany przez Regionalny
Oddział Szczeciński PTTK w Szczecinie im Stefana Kaczmarka. Rajd z
okazji 20-lecia utworzenia Straży Granicznej z inicjatywy Koła PTTK nr
39 przy Placówce SG w Szczecinie objęty został honorowym
patronatem Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Jarosława Frączyka.

10 kwietnia  2011 roku na terenie  Puszczy Wkrzańskiej,  od północy przylegającej  do
Szczecina  odbył  się  50  Jubileuszowy  Ogólnopolski  Rajd  „Szlakami  walk  o  Szczecin”
zorganizowany  przez  Regionalny  Oddział  Szczeciński  PTTK w Szczecinie  im  Stefana
Kaczmarka. Rajd z okazji 20-lecia utworzenia Straży Granicznej z inicjatywy Koła PTTK nr
39 przy Placówce SG w Szczecinie objęty został honorowym patronatem Komendanta
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosława Frączyka.

Na trasach pieszych i rowerowych rajdu gwiaździstego uczestniczyło ponad 600 dzieci i
młodzieży  ze  szkół  Szczecin  oraz  z  terenu  województwa  zachodniopomorskiego.  Ku
wzruszeniu organizatorów, w rajdzie i konkurencjach towarzyszących z wielką radością
uczestniczyły dzieci niepełnosprawne ruchowo.

Na  polanie  sportowej  na  Głębokim  dla  wszystkich  chętnych  uczestników  rajdu
przygotowane zostały różne konkursy artystyczne i sportowe, w tym prowadzone przez
funkcjonariuszy szczecińskich Placówek Straży Granicznej: sprawdzian wiedzy o SG i o
tradycjach  formacji  granicznych,  bieg  sprawnościowy  „do  żołnierskiej  menażki”  oraz
strzelanie sportowe.

Nagrody  dla  zwycięzców  ufundował  Komendant  Nadodrzańskiego  Oddziału  SG  oraz
Terenowa Organizacja  Związkowa Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Placówce SG w Szczecinie, natomiast w łącznej



klasyfikacji  uczestników  wszystkich  trzech  konkursów  –  Komendant  Główny  Straży
Granicznej gen. bryg. Leszek Elas.  Zwycięzcy otrzymali  je z rąk ppłk.  SG Sławomira
Janusa, zastępcy Komendanta PSG w Szczecinie.

Dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży ale także i dorosłych cieszyły się m.in. pokazy
tresury psów służbowych policji oraz SG (m.in. wykrywania broni ukrytej w samochodzie),
możliwość odbicia własnych linii papilarnych na karcie daktyloskopijnej, a także sprzęt na
co  dzień  wykorzystywany w służbie.  Zwieńczeniem imprezy  był  niezwykle  efektowny
pokaz  działania  zespołu  interwencji  pirotechnicznej  z  Placówki  SG  w  Szczecinie  –
Goleniowie.
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