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LUBUSCY KONTRTERRORYŚCI NA PODIUM 25. EDYCJI
MARSZU NADODRZAŃSKIEGO
Data publikacji 14.06.2022

W sobotę (11 czerwca) w Gubinie, zarówno na jego polskiej, jak i niemieckiej części odbyła się
25. Edycja Marszu Nadodrzańskiego. W tych zawodach świetną dyspozycją wykazali się policjanci
z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy
zajęli zaszczytne II miejsce.
Marsz Nadodrzański to wymagające zawody sprawdzające sprawność, siłę oraz umiejętność współpracy startujących
uczestników. Na starcie zmagań stawiło się prawie 70 drużyn. Były to nie tylko służby mundurowe z Polski, Niemiec,
Austrii, Węgier, Czechy czy Stanów Zjednoczonych, ale także uczniowie klas mundurowych i studenci uczelni
wojskowych. Startowali oni w 5-osobowych zespołach, biegnąc i pokonując przeszkody w pełnym umundurowaniu. W
zawodach liczyła się przede wszystkim praca zespołowa, którą lubuscy kontrterroryści ćwiczą i doskonalą w codziennej
służbie. Drużyny na trasie marszu tym razem miały do pokonania szereg zadań, które wymagały nie tylko siły, ale
także zręczności i dokładności. Było to między innymi przejście przez ściankę, po równoważni, test celności podczas
strzelania biatlonowego, przenoszenie ciężarów, przejście kanałem burzowym, transport rannego, pokonanie przeszkody
w wodzie oraz przeprawa przez rzekę Nysę, a to wszystko na trasie o długości prawie 12 kilometrów. Aby zaliczyć
zawody cała drużyna musiała przekroczyć linię mety. W lubuskim teamie od 5 kilometra jeden z policjantów zmagał się
z kontuzją stopy, jednak upór w dążeniu do celu oraz wsparcie kolegów z drużyny pozwoliło na osiągnięcie
doskonałego drugiego miejsca na podium z czasem 1 godzina 10 minut i 8 sekund.
Dzięki swojemu zaangażowaniu podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz przekraczaniu własnych możliwości
są oni już od kilku lat w czołówce różnego rodzaju zmagań służb mundurowych. Wystarczy spojrzeć na kolejne edycje
choćby tych zawodów:
23. Edycja Marszu Nadodrzańskiego rok 2018 – I miejsce
24. Edycja Marszu Nadodrzańskiego rok 2020 – II miejsce.

W tegorocznych zawodach, które odbyły się w sobotę 11 czerwca zorganizowanych przez Krajowe Dowództwo
Brandenburgii, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Zielonej Górze oraz miasta Gubin i
Guben, lubuscy policjanci uplasowali się na drugim miejscu. Lepsi od nich byli tylko żołnierze z 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanie w Międzyrzeczu.
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