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WOŚP – rejs zwycięzców licytacji

17.06.2013

15.06.2013r odbył się rejs łodzią służbową SG 018 po porcie w ramach
wygranej licytacji w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zwycięzcę licytacji wraz z rodziną przywitał Komendant Placówki SG w
Szczecinie Porcie mjr SG Dariusz KALCZYŃSKI wręczając Panu
Jackowi Romanowi pamiątkową tabliczkę z logo WOŚP i SG
potwierdzającą wygranie aukcji. Rejs rozpoczął się godz. 10:00 i trwał
ponad 2 i pół godziny. Uczestnicy rejsu mieli okazje obejrzeć urokliwe
miejsca w okolicach Szczecina od strony wody m.in. wieżę Bismarcka,
stocznię Gryfia oraz szczecińską „małą Wenecję”. Jednym z punktów
wycieczki było wejście na betonowiec, który od lat jest atrakcją dla
żeglujących po Dąbiu. Nasi goście mieli okazję wejść na betonowiec i
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Rejs był również okazją do
zapoznania się z zadaniami jakie realizuje nasza formacja. Na
zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty o
odbytym rejsie i z uśmiechami na twarzach pożegnali się z
towarzyszącymi im funkcjonariuszami.

15.06.2013r odbył się rejs łodzią służbową SG 018 po porcie w ramach wygranej licytacji
w XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzcę licytacji wraz z rodziną
przywitał  Komendant Placówki SG w Szczecinie Porcie mjr SG Dariusz KALCZYŃSKI
wręczając  Panu  Jackowi  Romanowi  pamiątkową  tabliczkę  z  logo  WOŚP  i  SG
potwierdzającą wygranie aukcji.  Rejs rozpoczął się godz. 10:00 i  trwał ponad 2 i  pół
godziny. Uczestnicy rejsu mieli okazje obejrzeć urokliwe miejsca w okolicach Szczecina od
strony wody m.in. wieżę Bismarcka, stocznię Gryfia oraz szczecińską „małą Wenecję”.
Jednym z punktów wycieczki było wejście na betonowiec, który od lat jest atrakcją dla
żeglujących  po  Dąbiu.  Nasi  goście  mieli  okazję  wejść  na  betonowiec  i  zrobić  sobie
pamiątkowe zdjęcia. Rejs był również okazją do zapoznania się z zadaniami jakie realizuje
nasza formacja. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty o
odbytym  rejsie  i  z  uśmiechami  na  twarzach  pożegnali  się  z  towarzyszącymi  im
funkcjonariuszami.
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