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NoOSG w 21. Finale WOŚP

10.01.2013

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej jak co
roku aktywnie uczestniczyli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy tym razem dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów. Nie zabrakło atrakcji w postaci pokazów sprzętu,
pobierania odcisków palców oraz licytacji szeroko pojętych gadżetów
na rzecz WOŚP, w tym zaproszeń do spędzenia dnia z pododdziałem
antyterrorystycznym jako obserwator ich szkolenia. Łącznie z
dotychczasowych aukcji uzyskaliśmy wsparcie dla WOŚP dzięki
NoOSG  w wysokości 1270 zł. Nadal trwają aukcje na stronie allegro,
do licytacji zapraszamy na stronę: aukcje na rzecz WOŚP, gdzie można
licytować między innymi propozycje Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej, czyli rejs łodzią patrolową Straży Granicznej pływającą po
szczecińskim porcie oraz spędzenie jednego dnia w Placówce SG w
Poznaniu - Ławicy, w tym "poznanie" Mańka - robota pirotechnicznego,
wylicytować też można replikę słupa granicznego z polsko - niemieckiej
granicy.

Funkcjonariusze  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  jak  co  roku  aktywnie
uczestniczyli w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tym razem dla ratowania
życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Nie zabrakło atrakcji w postaci pokazów
sprzętu, pobierania odcisków palców oraz licytacji szeroko pojętych gadżetów na rzecz
WOŚP, w tym zaproszeń do spędzenia dnia z pododdziałem antyterrorystycznym jako
obserwator ich szkolenia. Łącznie z dotychczasowych aukcji uzyskaliśmy wsparcie dla
WOŚP dzięki NoOSG  w wysokości 1270 zł. Nadal trwają aukcje na stronie allegro, do
licytacji zapraszamy na stronę: aukcje na rzecz WOŚP, gdzie można licytować między
innymi  propozycje  Nadodrzańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej,  czyli  rejs  łodzią
patrolową Straży Granicznej pływającą po szczecińskim porcie oraz spędzenie jednego
dnia  w  Placówce  SG  w  Poznaniu  -  Ławicy,  w  tym  "poznanie"  Mańka  -  robota
pirotechnicznego, wylicytować też można replikę słupa granicznego z polsko - niemieckiej
granicy.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  uczestniczyli  w akcjach
WOŚP  podejmowanych  w  Zielonej  Górze,  Krośnie  Odrzańskim,  Szczecinie,  Osinie,
Zgorzelcu, Słubicach, Rzepinie i Żarach. W Zielonej Górze WOŚP zagrała na stadionie
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żużlowym, gdzie nieopodal na parkingu funkcjonariusze z Placówki w Zielonej Górze -
Babimoście zaprezentowali sprzęt służbowy oraz rozdawali pamiątkowe paszporty, odciski
palców i  zakładek do książek. Wystawione do licytacji  zaproszenie na niepowtarzalny
dzień szkoleniowy z pododdziałem antyterrorystycznym wraz z kalendarzem NoOSG  i
innymi przewidzianymi przez organizatora gadżetami zostało wylicytowane za kwotę 500
zł przez jednego z mieszkańców Zielonej Góry.

Na  rynku  w  Żarach  funkcjonariusze  z  Placówki  w  Tuplicach  zaprezentowali  
specjalistyczny sprzęt naszej formacji. Dużą popularnością cieszyły się robione na miejscu
pamiątkowe paszporty,  odciski  palców oraz  okolicznościowe zdjęcia.  Ponadto  wraz  z
funkcjonariuszami Policji i Żandarmerii Wojskowej zorganizowane zostały gry i zabawy
dla dzieci, które oprócz rozrywki dostarczały wiedzy na temat  bezpiecznego poruszania
się po drodze.

Szczecińscy funkcjonariusze wzięli udział w 21. Finale WOŚP i zorganizowali swój punkt
przy sztabie w Bezrzeczu, nad którym od wielu lat czuwa Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dobrej Pani Zofia Hrynkiewicz. W trakcie grania 21 finału funkcjonariusze SG
zaprezentowali  wybrany  sprzęt  służbowy  wykorzystywany  przez  naszą  formację  w
codziennej  służbie.  Natomiast  dzięki  wystawieniu  do  licytacji  kilku  pamiątkowych
przedmiotów związanych ze Strażą Graniczną  pośrednio finansowo wsparli cel 21. finału
WOŚP. Kwota wszystkich zlicytowanych przedmiotów wyniosła 470 zł.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu wspierali  działalność XXI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy biorąc  udział w charytatywnym turnieju VIP-ów gry w
kręgle.  W  konkursie  tym  zajęli  II  miejsce.  Pieniądze  zebrane  podczas  kwesty  oraz
zorganizowanego turnieju zostały przekazane dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej ludzi starszych.

Po raz kolejny również funkcjonariusze PSG w Kostrzynie nad Odrą uczestniczyli w ,,XXI
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy'' wystawiając sprzęt służbowy będący na
wyposażeniu  Placówki,  tym  samym  uatrakcyjniając  program  tegorocznego  finału  w
Kostrzynie. Stoisko Straży Granicznej cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Kostrzyna. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogli nie tylko zobaczyć, ale sprawdzić jak ciężka
jest broń, kamizelka kuloodporna, hełm itp. W czasie pokazów rozdano również materiały
promocyjne w postaci pamiątkowych paszportów, kolorowanek oraz ulotek.
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