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Druga "Wiosna Pogranicza"

22.05.2013

18 maja 2013 roku na trasie Stolec – Bolków przy J. Świdwie – Rzędziny
odbył się II rajd pieszy pn. ”Wiosna pogranicza”, zorganizowany i
prowadzony przez członków Koła PTTK nr 39 przy Placówce SG w
Szczecinie. Impreza została przygotowana przez Placówkę SG w
Szczecinie wspólnie z Urzędem Gminy Dobra, przy finansowym
wsparciu Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy Placówce
SG w Szczecinie. Celem rajdu była popularyzacja turystyki i
krajoznawstwa oraz wiedzy o Straży Granicznej wśród dzieci i
młodzieży z pogranicza polsko-niemieckiego. W imprezie uczestniczyło
w nim około 146 uczniów wraz z opiekunami, zorganizowanych w 7
drużyn rajdowych. Swoje drużyny wystawiły Szkoły Podstawowe w
Rzędzinach, Mierzynie, Bezrzeczu, Dobrej i Zespół Szkół w Dołujach
oraz rodzinna drużyna ,,Gryfitów” z Koła PTTK nr 39.

18 maja 2013 roku na trasie Stolec – Bolków przy J. Świdwie – Rzędziny odbył się II rajd
pieszy pn. ”Wiosna pogranicza”, zorganizowany i prowadzony przez członków Koła PTTK
nr 39 przy Placówce SG w Szczecinie. Impreza została przygotowana przez Placówkę SG
w Szczecinie wspólnie z Urzędem Gminy Dobra, przy finansowym wsparciu Terenowej
Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy Placówce SG w Szczecinie. Celem rajdu była
popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Straży Granicznej wśród dzieci i
młodzieży z pogranicza polsko-niemieckiego. W imprezie uczestniczyło w nim około 146
uczniów wraz z  opiekunami,  zorganizowanych w 7 drużyn rajdowych.  Swoje drużyny
wystawiły Szkoły Podstawowe w Rzędzinach, Mierzynie, Bezrzeczu, Dobrej i Zespół Szkół
w Dołujach oraz rodzinna drużyna ,,Gryfitów” z Koła PTTK nr 39.

Start rajdu zorganizowany został w Stolcu, obok budynku dawnej strażnicy WOP i SG.



Przed wyruszeniem na trasę, młodzi turyści wysłuchali krótkiej opowieści o dziejach tej
strażnicy, o żołnierzach WOP i funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy wyruszali na
patrole  po  pobliskiej  granicy.  Podczas  przemarszu,  uczestnicy  realizowali  2  zadania
konkursowe i  odwiedzili  ośrodek edukacyjny  rezerwatu „Świdwie”  w Bolkowie.  Meta
imprezy została zorganizowana na boisku sportowym przy SP w Rzędzinach, gdzie dla
uczestników prowadzone były  konkursy  sportowe (  m.in.  strzelania  sportowego,  rzut
kaloszem na odległość, rzut kołem, ,,wielki żarłok” ) oraz konkurs piosenki turystycznej i
żołnierskiej. Zwycięscy poszczególnych konkursów otrzymali dyplomy i drobne upominki
ufundowane przez Urząd Gminy Dobra, a najlepsze szkolne drużyny nagrodzone zostały
pucharami  ufundowanymi  przez  Koło  PTTK  nr  39.  Dla  wszystkich  uczestników
zorganizowany  został  poczęstunek  turystyczny  przy  ognisku.
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