Tradycyjną „Iskierką” zakończył się XLIX Centralny Rajd Turystyczny Wojska Polskiego
na Orientację i XIV Zawody Sprawnościowo-Obronne „Bieszczady – 2013”. Wojskowi turyści
przez pięć dni przemierzali bieszczadzkie szlaki pod opieką doświadczonych przewodników.
W każdym dniu mieli do wyboru cztery trasy o różnym stopniu trudności. Co prawda pogoda
nie rozpieszczała wędrowców, ale Bieszczady są zawsze piękne nawet, gdy pada deszcz.
W trakcie rajdu i zawodów odbywała się rywalizacja drużyn reprezentujących
jednostki wojskowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz wojskowych oddziałów i klubów
PTTK. Rywalizowało trzydzieści jeden drużyn. Zawodnicy strzelali z łuku, broni, krótkiej i
długiej, a także wykazywali się wiedzą o regionie i Bieszczadzkim Parku Narodowym.
W środę (26 czerwca br.) odbył się Turystyczny Marsz na Orientację im. kmdr. ppor.
Wacława Jakubowskiego, najważniejsza konkurencja rajdu i zawodów. W tym roku sędzia
INO Zbigniew Podola, rozstawił lampiony w paśmie Łysania na Czereszny i Czereszence.
Dodatkową „atrakcją” marszu było pokonywanie przeszkody wodnej, przekraczanie brodem
Sanu. Na mecie czekało ich jeszcze rozwiązanie testu z Pierwszej pomocy przedmedycznej.
W klasyfikacji generalnej XIV Zawodów Sprawnościowo-Obronnych zwyciężył zespół
„Pancer” z Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie
przed „Ikarami” z 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu i „Kormoranem” z
Jednostki Wojskowej 3907 w Gdyni. Natomiast w rywalizacji rajdowej „Ikary” z 5 bsp nie
miały sobie równych i Puchar Dyrektora DWiPO oraz „bieszczadzki diabeł” pojechały do
Przemyśla. Drugie miejsce zajął „Pancer” ze Szczecina, a trzecie „Fyrtel” reprezentujący
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Zakończenie Rajdu zaszczycili swoja obecnością Szacowni Goście: Dowódca 21
Brygady Strzelców Podhalańskich – płk Wojciech Kucharski, dowódca 5 bsp – ppłk Dariusz
Czekaj, dowódca 1 bcz – ppłk Rafał Kowalik, kierownik RWT w Żurawicy – ppłk Jarosław
Paska oraz wieloletni przyjaciele rajdu Pan Wojomir Wojciechowski, Anna i Józef
Szymbarowie oraz Henryka i Jerzy Wałachowscy.
W rajdzie wzięło udział 317 turystów, w tym 117 żołnierzy, 53 byłych żołnierzy, 31
pracowników wojska oraz 79 członków ich rodzin.
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