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Biegacze z MOSG przekazali pałeczkę sztafetową
funkcjonariuszom z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG

tg
08.10.2018

Po 870 kilometrach nieprzerwanego biegu trwającego cztery doby
funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej przekazali 8
października przed 6 rano pałeczkę sztafetową biegaczom z
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. W ten sposób rozpoczął się VIII
etap biegu sztafetowego „Wokół Niepodległej”. Do mety pozostało ok.
435 kilometrów. Na pokonanie tego dystansu funkcjonariusze mają 2,5
doby.

Podczas VII etapu uczestnicy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu 98 godzin
przebiegli dystans około 870 kilometrów. Trasa biegu prowadziła przez województwo
zachodniopomorskie, pomorskie i niewielki odcinek województwa warmińsko-
mazurskiego. W pierwszej fazie VII etapu biegacze poruszali się wzdłuż granicy
Niemcami, a pod jego koniec przebiegli przez gminy w strefie nadgranicznej przy granicy
z Federacją Rosyjską.

W sztafecie uczestniczyło w sumie 166 funkcjonariuszy i pracowników z Morskiego
Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Ośrodka Szkolenia SG. Na pierwszym odcinku
od Kostrzyna nad Odrą pałeczkę sztafetową niósł także przedstawiciel Archiwum
Komendy Głównej Straży Granicznej ze Szczecina. Na trasie towarzyszyło im ok. 31 osób
spoza formacji – m.in. przedstawiciele służb mundurowych i uczniowie tutejszych szkół.

Ok. godz. 5.45 we Fromborku płk SG Andrzej Prokopski, komendant Morskiego Oddziału
Straży Granicznej przekazał pałeczkę sztafetową płk. SG Robertowi Inglotowi,
komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. Trasa biegu będzie prowadziła
teraz wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej, przez Krainę Tysiąca Jezior do miejscowości
Żytkiejmy, gdzie pałeczka sztafetowa ponownie trafi w ręce funkcjonariuszy z Podlaskiego
OSG.

10 października sztafeta wbiegnie na metę biegu w miejscowości Berżniki, skąd
wystartowała 22 września. Bieg „Wokół Niepodległej” jest próbą bicia rekordu Polski w
kategorii „najdłuższy  bieg sztafetowy” i na mecie obecny będzie sędzia z Biura Rekordów,
który zweryfikuje wynik podjętej próby i w przypadku sukcesu wręczy oficjalny certyfikat
rekordzisty.



Bieg sztafetowy „Wokół Niepodległej” został zorganizowany przez Straż Graniczną, aby
uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
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