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INFORMACJA O PRACACH RADY GMINY SŁUPNO 

 
 
          Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze „Głosu Słupna” w dniu 21 grudnia 

2007r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejszym punktem obrad było 

uchwalenie budżetu gminy na 2008, którego łączne dochody szacuje się w kwocie 

23 422 777zł . 

     Za priorytety Rada uznała zabezpieczenie środków  finansowych  na budowę kanalizacji                      

w Cekanowie, na prace projektowe dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy 

kanalizacji na  terenach południowych gminy, budowy dróg i chodników.  

     W pierwszym kwartale 2008r. Rada Gminy odbyła  jedną  sesję  w dniu 29 lutego. Na sesji 

tej przyjęto do aprobującej wiadomości sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej   za 2007r,  oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2007r. 

       Dodatkowo radni zapoznali się z informacją kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej                        

o przebiegu wykonania planu finansowego  biblioteki za 2007r. Ponadto na sesji podjęto 40 

uchwał, które w głównej mierze dotyczyły zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno. Uchwalono również: 

- regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagradzania 

nauczycieli,  oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, 

szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego 

- ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania 

pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno, oraz 

wartość  jednego punktu w złotych 

- dokonano  zmian w budżecie na 2008r. 

   Efektem lutowej debaty było również pozytywne stanowisko w sprawie  oddania  na rzecz 

klubu sportowego pod nazwą Stowarzyszenie Wodniaków  Gminy Słupno „Flis” z siedzibą      

w Bielinie, prawa użytkowania nieruchomości w Liszynie.  
                                                                    
                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                                     Elżbieta Kuchta  
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  
„CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE” 

31.01.2008 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Przeciw wykluczeniu-

Centrum Integracji Społecznej w Słupnie”.  

Projekt realizowany był w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,  

Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,  

Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie  

                        grup szczególnego ryzyka. 
 

Na spotkanie zostało zaproszonych 50 osób. 

Program uroczystości obejmował wystąpienia 

władz samorządowych województwa 

mazowieckiego, powiatu płockiego i gminy Słupno. 

Wystąpił również Kabaret emerytów i rencistów 

„Układ Koleżeński” przy Polskim Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku. 

21 uczestnikom drugiej edycji wręczono 

dyplomy ukończenia Centrum Integracji Społecznej w Słupnie. Beneficjenci Ostateczni 

projektu oprócz zdobytych umiejętności 

zawodowych oraz praktycznych w zakresie 

w zielonych,  

terowej,  

znych, 

ącymi tak długo poza 

 działania przyniosą pozytywne rezultaty dla naszej społeczności 

lokalnej gminy Sł

Wszystkim wodze

- pielęgnacji terenó

- kosmetycznych,  

- księgowości kompu

- gastronomic

- stolarskich, 

również odbudowali umiejętności sfery społecznej. 

Osoby kończące udział w projekcie  wykazują 

większą wiarę we własne możliwości, mają  poczucie własnej wartości, znacznie podniósł się 

ich poziom samooceny. Są to istotne efekty pracy z osobami pozostaj

rynkiem pracy. 

Mamy nadzieję że nasze

upno.  

 uczestnikom projektu życzymy po nia  
w życiu osobistym i zawodowym! 

Bogumiła Nowak 
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W H  

MOŻLIWOŚCI … 

Bezprzewodow Internetowy – 
n@utobus 

                     

o c

ga stosowania 

du 

rojekt 

wego 

 n@utobusu było efektem współpracy 

 ZASIĘGU TWOIC

 
 

y Autobus 

 
 

 Internet zmienia sposób życia i pracy współczesnego człowieka, trudno dziś wyobrazić 

sobie świat bez komputerów i telefonów 

komórkowych. Wiemy ponadto, iż społeczeństwo 

informatyczne w dzisiejszych czasach określa 

kierunek współczesnego rozwoju, opartego na wiedzy 

społeczeństwa, w którym zarządzanie informacją, jej 

jakość oraz szybkość przepływu są zasadniczymi 

czynnikami konkurencyjności zarówno   

w przemyśle, usługach, jak również w życiu każdego czł wieka. Bardzo zęsto bywa, że 

stopień rozwoju wyma

nowych technik, gromadzenia, 

przetwarzania, przekazywania     

i użytkowania informacji.  

     Mając na uwadze powyższe w dniach 

11-12, 14-19.01.2008 r. z inicjatywy Urzę

Gminy w Słupnie realizowany był  p

n@utobusu - Bezprzewodo

Autobusu Internetowego. Do 

realizacji projektu włączył się 

również: Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słupnie – Dział 

Gminne Centrum Informacji „Klub 

Integracji Społecznej” w Słupnie 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w 

Słupnie. N@utobus był projektem 

szkoleniowym skierowanym do 

wszystkich mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu, firm z terenu 

Gminy Słupno. Należy nadmienić, że powstanie
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Pa

nizacji 

pozarz akademickiego oraz 

fir

staniu                      

z o

1. Mijakowo, 

ynie, 

4. mskokatolicka Św. Marcina w Słupnie, 

oteka Publiczna w Słupnie, 

                  

11. iora w Słupnie, 

 Słupnie, 

zkole w Słupnie, 

                    

                     

frowa platforma danych medycznych i telekonsultacji.  

     Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które                       

i przyłą ze poboru energii elektrycznej. 

rtnerskiej - Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, orga

ądowych, środowiska 

m z branży informatycznej.  

Na zaproszenie do udziału w skorzy

ferty szkoleniowej zgłosiło się m. in.:  

Sołectwo 

2. Szkoła Podstawow w Lisz

3. Szkoła Podstawowa w Święcieńcu, 

Parafia Rzy

5. Urząd Gminy w Słupnie, 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     

w Słupnie, 

  

7. Gminna Bibli

8. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Słupnie, 

9. Wolontariat, 

10. Centrum Integracji Społecznej w Słupnie, 

 Klub Sen

12. Posterunek Policji, 

13. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w

14. Samorządowe Przeds

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupnie, 

16. Sołectwo Wykowo, 

nie zabrakło również mieszkańców naszej gminy, dzieci i młodzieży.  

     Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu: korzystania    

i wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie, nauki pracy z komputerem pt:.   

„Z myszką za pan brat”, zachowania bezpieczeństwa w Internecie, tworzenia stron 

internetowych, informatyzacji  w jednostkach służb publicznych – OSP, Policji, etykiety, 

funduszy strukturalnych, „Szpital” – cy

     Muszę przyznać, że nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania ze strony wszystkich 

instytucji oraz osób indywidualnych.  

 udostępniły plac  

c

Anna Maruszewska 
 Małgorzata Olenderek 
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W okresie od 11.02.2008 do 

15.02.2008 w świetlicach środowiskowych 

 

jscowościach: 

as zimowych zabaw, poznały 

samodzielnością. Na świetlicach 

y z wykorzystaniem

j w Świecieńcu. Ostatni 

dę na łyżwach. 

o aktywnym dniu wszyscy odpoczywali w Mc’Donaldzie i pizzerii. 

                                                                                             Monika Pankowska 

odbyły się zajęcia dla 100 dzieci z terenu 

gminy Słupno z okazji ferii zimowych 2008. 

Spotkania odbywały się w mie

Wykowo, Święcieniec, Mirosław, Bielino, 

Borowiczki Pieńki, Rydzyno. 

Głównym tematem zajęć było „BEZPIECZEŃSTWO”. Dzi

i ćwiczenia nauczyły się jak należy zachowywać się podcz

zimowe sporty. Wszystko to miało na celu uwrażliwienie na 

zdrowe i bezpieczne spędzanie ferii zimowych. Podczas 

zajęć dzieci niejednokrotnie wykazały się 

odpowiedzialnością i 

eci poprzez pogadanki, rebusy               

zostały wykonane również prace konkursowe 

n.t.„Bezpieczne ferie”.   

Drugiego dnia uczestnicy przyjechali do Gopsu oraz 

Biblioteki, gdzie na pracowni rzeźby wykonali karmniki dla 

ptaków, malowali na szkle zwierzęta, które potrzebują 

pomocy w zimę i które można spotkać w naszych lasach. 

Tego dnia w Bibliotece Publicznej w Słupnie 

przeprowadzone zostały warsztat  

książek. Dzieci wyszukiwały informacji o opiece nad 

zwierzętami a także formach opieki. 

W środę 13.02.2008 roku odbyła się całodniowa wycieczka 

do Włocławka. W programie było m.in. Multikino – film 

„Asterix na olimpiadzie” a także spacer do miejsca śmierci 

ks. Jerzego Popiełuszki ( tama włocławska) oraz Mc’Donald.  

Dzieci w ramach organizowanych zajęć brały także udział w przygotowanych przez Panią 

Izabelę Tomaszewską zawodach sportowych w Szkole Podstawowe

dzień  zorganizowany został w Płocku na „Lodowisku” gdzie doskonalono jaz

P
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arcie nowego skrzydła szkoły, Dzień Edukacji Narodowej oraz 

bliżającą się wigilię.  

byli i obecni pracownicy 

lacówek oświatowych z terenu gminy oraz rodzice i uczniowie. 

W dniu 18 grudnia 2007 roku Szkoła Podstawowa, nosząca od 2002 roku imię abp. 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego, obchodziła jubileusz osiemdziesięciolecia powstania.  

W nowej siedzibie przy ulicy Kościelnej odbyła się poczwórna uroczystość. Świętowano 

bowiem również otw

z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: władze samorządowe Gminy Słupno, 

przedstawiciele instytucji i firm zaprzyjaźnionych ze szkołą, 

p
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Dokonano odsłonięcia pamiątkowego kamienia na dziedzińcu szkoły oraz otwarcia i 

poświęcenia nowo dobudowanego skrzydła. Zgromadzeni w hali sportowej goście obejrzeli 

spektakl w wykonaniu uczniów, prezentujący osiemdziesięcioletnie dzieje szkoły, 

zupełniony występami chóru szkolnego, piosenkami w wykonaniu uczniów klas I – III, oraz 

cytacjam

niach 

ójt Gminy Sł ę refleksjami na temat 

rzeszłości szkoły i życzyli szkolnej społeczności dalszych owocnych lat pracy i nauki.  

uczycielom. Uroczystość zakończyły życzenia 

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i koncert iu chóru 

Minstrel z LO im. Małachowskiego w Płocku. 

Jerzy Ogonowski  

Fot. Maciej Kowalski 

 

u

re i ich starszych kolegów – gimnazjalistów. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gościnnie wystąpiła orkiestra dęta OSP Słupno. Zaprezentowano osiągnięcia szkoły w ciągu 

minionych osiemdziesięciu lat i jej dzisiejszą ofertę dla uczniów. W swoich wystąpie

W upno Stefan Jakubowski i zaproszeni goście podzielili si

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Słupno oraz dyrektorzy gminnych placówek 

oświatowych wręczyli nagrody zasłużonym na

kolęd w wykonan
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie 

acowicie. Zorganizowała 

iele imprez , w których uczestniczyli czytelnicy w różnym wieku. 

stawowych zasad

u 

zajęć była G

ia 2 u w

                         

konali 

 

 

u podręcznego i internetu. Na podstawie 

zdobytych wiadomości dzieci wykonały plakaty. 

 
 
 Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła rok 2008  bardzo pr

w

 

9 stycznia 2008 roku bibliotekę odwiedziły 

dzieci z Samorządowego Przedszkola w 

Słupnie. Pracownicy czytali przedszkolakom 

książki, zachęcali do zabawy w ,,Kąciku dla 

Maluchów’’, uczyli pod  

korzystania z księgozbioru. 

 

  11-12, 14-19 stycznia 2008 roku gościliśmy 

na terenie Gminy Słupno Bezprzewodowy Autobus 

Internetowy – n@utobus. W trakcie pobytu 

n@utobusu wszyscy mieszkańcy oraz instytucje 

mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń komputerów 

oraz internetu. Wsparciem dla sprawnego przebieg

minna Biblioteka Publiczna w Słupnie. 

 

15 styczn 008 rok  bibliotece 

przeprowadzono zajęcia edukacyjne   

z przedszkolakami – klasa ,,0’’. Na podstawie 

przeczytanych opowiadań uczniowie wy

ilustracje do książek i kolorowe zakładki.  

11 lutego 2008 roku w bibliotece odbyły 

się zajęcia pod hasłem „Zwierzęta zimą”. 

Uczestniczyły w nich dzieci ze świetlic 

środowiskowych z: Rydzyna, Bielina, Wykowa 

oraz Borowiaczek Pieniek. Młodzi czytelnicy 

wyszukiwali informacji dotyczących zwierząt 

żyjących w  Polsce korzystając z księgozbior
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14 lutego 2008 roku Biblioteka wspólnie                       

z Środowiskowym Domem Samopomocy                     

w Słupnie przygotowała imprezę „Walentynki 

2008”. Uczestnicy spotkania czytali wiersze                    

o tematyce miłosnej, brali udział w zabawach 

walentynkowych oraz wspominali swoje pierwsze 

miłości. Na zakończenie każdy otrzymał drobny 

upominek – serce z napisem ,,Biblioteka bliska 

sercu’’. 

15 lutego 2008 roku bibliotekę odwiedziły 

dzieci ze świetlic środowiskowych.  

Czytelnicy uczyli się korzystać z katalogu 

alfabetycznego i rzeczowego. Szukali 

określonych pozycji literackich na półkach i 

wypożyczyli je. 

 

          22 lutego 2008 roku biblioteka 

zorganizowała warsztaty folklorystyczne pt. 

„Palma Mazowiecka”, w których wzięli udział 

wolontariusze oraz seniorzy z Gminy Słupno. 

Owocem spotkania są przepiękne palmy 

wielkanocne, które zdobią wnętrze czytelni.                    

         Podczas wspólnych warsztatów seniorzy zapoznali młodzież ze zwyczajami i obrzędami 

Niedzieli Palmowej oraz Wielkanocy obchodzonymi na Mazowszu. Dzięki temu tradycja jest 

wciąż żywa – w naturalny sposób przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

 5 marca 2008 roku w bibliotece odbyło się 

spotkanie z poezją „Wiosna i Wielkanoc za progiem”. 

Gościem honorowym była poetka Pani Wanda 

Gołębiewska. Swoje wiersze recytowała także Pani 

Anna Włochowska. Wśród zaproszonych gości byli: 

przedstawiciele władz lokalnych, seniorzy z Klubu 

Seniora oraz mieszkańcy Gminy Słupno.  

            W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet 

biblioteka przygotowała słodki poczęstunek, życzenia i 

kwiaty.                                                                                  

         Małgorzata Olenderek 
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PALMA MAZOWIECKA 
WARSZTATY  

KULTURALNO EDUKACYJNE 
 

W dniu 22 luty 2008 r. młodzież z Wolontariatu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słupnie wraz z seniorami z Klubu Seniora wzięła udział w warsztatach 

kulturalno edukacyjnych, zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Słupnie. 

Warsztaty dotyczyły kultywowania i przekazywania tradycji poprzez wyrób 

tradycyjnych palm mazowieckich. Seniorki z chęcią opowiadały młodzieży o zwyczajach 

związanych z palmą wielkanocną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wspólna praca połączonych pokoleń zaowocowała powstaniem kilkunastu 

barwnych palm wielkanocnych, które teraz zdobią Gminną Bibliotekę Publiczną                       

i przypominają wszystkim czytelnikom o zbliżającej się Palmowej Niedzieli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Warsztaty uświetniła swoją obecnością poetka Anna Włochowska, która 

zaprezentowała wszystkim uczestnikom warsztatów wiersze o tematyce związanej z polskimi 

tradycjami. Specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoniła trzy najładniej wykonane 

palmy wielkanocne, które zostały wykonane przez Katarzynę Nowacką, Jadwigę Kępczyńską    

i Annę Włochowską. 

Jakub Siwek 
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Z życia Strażaków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
G
1
 
M
1
 
G
1

 

 
 

 

W dniu 9 marca 2008 r. na 
Hali Sportowej w Słupnie 
odbył się III Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Prezesa 
ZOG Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Słupnie. Na 
starcie stanęły drużyny 
OSP: Cekanowa, Gulczewa 
-  Mirosławia, Mijakowa, 
Miszewka Strzałkowskiego, 
Słupna i Święcieńca. 
yniki w poszczególnych w grupach: 
ulczewo – Mijakowo      Cekanowo –Święcieniec 
5 – 6  15 – 6      15 – 13 16 – 14 

        
iszewko – Mijakowo      Święcieniec – Słupno 
5 – 11 15 - 10      16 – 14 15 – 7 

ulczewo – Miszewko      Słupno – Cekanowo 
5 – 8  15 – 8      15 – 12 15 -10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Końcowa klasyfikacja Turnieju: 
I miejsce  – OSP Święcieniec  
II miejsce – OSP Gulczewo – Mirosław 
III miejsce - OSP Cekanowo  
IV miejsce – OSP Miszewko 
Strzałkowskie,  
V miejsce  – OSP Słupno 
VI miejsce – OSP Mijakowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puchary i dyplomy wręczyli: 
Druh Eugeniusz Pstrągowski – Prezes ZOG 
OSP w Słupnie   
Pani Elżbieta Syrkowska – Skarbnik Gminy 
Pani Ala Górecka – Kierownik USC Słupno 
Kapitanowie poszczególnych drużyn wybrali 
najlepszego zawodnika, którym został kolega 
Marcin Kruk z OSP Miszewko Strzałkowskie. 
Sędzią głównym zawodów był Pan Grzegorz 
Gomułka. 
Zawodników oklaskiwała licznie 
zgromadzona publiczność, wśród której 
organizatorzy rozlosowali nagrody rzeczowe.  
 
                                                                                                          Zbigniew Dziecinny 
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TROJACZKI  W NASZEJ GMINIE ! ! ! 

 

6 listopada 2007r. we wsi Rydzyno urodziły się trojaczki – trzy śliczne dziewczynki. 

Szczęśliwymi rodzicami są państwo Elżbieta i Jacek Sumińscy z Rydzyna. 

Dziewczynki pomimo niskiej wagi urodzeniowej (1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg) rozwijają się 

prawidłowo, szybko przybierają na wadze, dużo  śpią, ale najwięcej płaczą – zwłaszcza na 

przemiennie. 

Rodzice i babcia mają dużo pracy ale i radości.  Klaudia, Milenka i Kinga mają  starszego 

11letniego  brata Kamila, który również dużo pomaga rodzicom w opiece nad siostrami. 

W Święta Wielkanocne trojaczki przyjmą chrzest święty. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 KLAUDIA      MILENKA       KINGA 

 
Redakcja Głosu Słupna serdecznie gratuluje rodzicom,  

a dziewczynkom życzy wiele zdrowia szczęścia  i  radości!!! 
 
 

 
 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 
 

 
Uprzejmie informujemy, że Starosta Płocki ogłosił dwa konkursy o charakterze 
promocyjnym: 

I. Konkurs fotograficzno – literacki „Sekrety i uroki kapliczek na Ziemi 
Płockiej” 

II. Konkurs literacki o „Kryształowe Piórko” Starosty Płockiego 
 Najlepsze prace konkursowe, fotografie i utwory literackie pisane zarówno prozą jak                        
i wierszem zostaną nagrodzone i wykorzystane w publikacjach promocyjnych powiatu 
płockiego.  
Inspiracją dla twórców powinny być piękne krajobrazy, urokliwie wkomponowane weń 
obiekty architektoniczne, w tym kapliczki i zabytki dawnej kultury Mazowsza. Mile widziane 
będą legendy, mity i opowieści związane z regionem, a także opisy piękna  współczesnej 
przestrzeni.  
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMINY KONKURSÓW 

I KARTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA ZE STRONY 
www.powiat.plock.pl 

 

 
 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO 
ZAPRASZAMY  

DO GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI –  
„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” W SŁUPNIE 

  
 
 OFERUJEMY: 
 

• pomoc doradcy zawodowego 
• pomoc animatora społecznego 
• udział w programie prac społeczno-użytecznych 
• warsztaty i szkolenia zawodowe 
• pomoc w poszukiwaniu pracy 
• pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych 
• konsultacje z nauki pracy przy komputerze i korzystania z internetu 
• aktualne oferty pracy 
• udział w grupach samopomocowych 
• wolontariat 

 
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie 

09 – 472 Słupno, ul. Warszawska 26a (pokój nr 5 lub 11) 
tel. (024) 261 94 56 lub 024 261 91 78 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUPNIE 
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY  

poniedziałek 8.00 – 17.00 

wtorek – piątek   8.00 – 16.00 

 
KLUB SENIORA W SŁUPNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA  

w każdą pierwszą środę miesiąca  
w godzinach 14.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie 
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PŁPŁYWAJ, WYPOCZYWAJ RAZEM 
Z NAMI 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: 
• ŻEGLARZY, MOTOROWODNIAKÓW, KAJAKARZY, 
ŻEGLARZY ORAZ SYMPATYKÓW WYPOCZYNKU NAD 
WODA I NA WODZIE 

 
PROPOZYCJE: 
• CUMOWANIE W STANICY ŁODZI I JACHTÓW 

• SZKOLENIE: ABC ZACHOWANIA NA WODZIE 

                              PRZEPISY. STATKI WODNE W POLSCE 

• SZKOLENIE4 ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE 

• INTEGRACYJNE BIWAKI, OGNISKA NAD WODĄ 

• REJSY MORSKIE, ZATOKOWE I ŚRÓDLĄDOWE 

• DORADZTWO TECHNICZNE W PRZYPADKU ZAKUPU 

JACHTU, BUDOWY I KONSERWACJI 

• NAPRAWA I KONSERWACJA ŁODZI W STANICY 

• UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH  

PRZEZ PŁOCKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 

• REGATY I KONKURSY WĘDKARSKIE 

• SPOTKANIA Z ŻEGLARZAMI MORSKIMI  

I SRÓDLADOWYMI 
Kontakt 

Zdzisław Borowski 
0 602 338 584


