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Szanowni Państwo! 
 

Wybory samorządowe w naszej gminie ju
rakter, gdyż po raz pierwszy w historii naszej gminy był tylko jeden kandydat na wójta, oraz zaledwie 
17-tu kandydatów ubiegających się
po dwóch kandydatów – i tam odbyło si
mi bez głosowania. 

W mijającej kadencji udało się
Do tych największych niewątpliwie nale
Maniowach i Sromowcach Niżnych, czy budowa tzw. „schetynówki” ł
i Maniowy. Jednakże przed nami jeszcze wi
rzymy się w nadchodzących miesią
cach. Inwestycja tym trudniejsza do zrealizowania, 
własnych gminy. 
U progu nowej kadencji pragnę serdecznie podzi
głos na TAK na moją osobę. Bardzo mocne poparcie, si
ogromną motywacją i bodźcem do intensywnej pracy na rzecz mieszka
bię wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim zostałem obdarzony.
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dowe w naszej gminie już za nami. W tym roku miały one szczególny ch
 po raz pierwszy w historii naszej gminy był tylko jeden kandydat na wójta, oraz zaledwie 

ących się o mandat radnego. Tylko w dwóch okręgach było wystawionych 
i tam odbyło się głosowanie. Pozostali moi kandydaci (13

cej kadencji udało się nam zrealizować szereg mniejszych i wię
wie należy termomodernizacja Zespołu Placówek O

żnych, czy budowa tzw. „schetynówki” łączącej Kluszkowce, Mizern
e przed nami jeszcze większe zadanie, z którym ja i moi współpracownicy zmi

cych miesiącach, a mianowicie budowa szkoły podstawowej w Kluszko
cach. Inwestycja tym trudniejsza do zrealizowania, że będzie w całości finansowana ze 

ę serdecznie podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy oddali
ę. Bardzo mocne poparcie, sięgające niespełna 80 % jest dla mnie 

źcem do intensywnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Czorszt
ść zaufania, jakim zostałem obdarzony. 

                                                                                       Z wyrazami szacunku 
                                                                                         Tadeusz Wach 
                                                                                      Wójt Gminy Czorsztyn 

   Z okazji zbliżających się Świąt
Narodzenia w imieniu Samorządu Gminy 
Czorsztyn pragniemy złożyć wszystkim 
mieszkańcom życzenia pomyślności, niep
wtarzalnej atmosfery, oraz obfitości wsze
kich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia, towarzyszą Państwu przez cały 
Nowy Rok. 
 
     Stanisław Chmiel                       Tadeusz Wach

Przewodniczący Rady                Wójt Gminy Czorsztyn
Gminy Czorsztyn 
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Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Czorsztyn 
 

W dniu 1 grudnia 2014 r. w Urzędzie 
Gminy w Maniowach odbyła się pierwsza uro-
czysta sesja nowej Rady Gminy Czorsztyn. 
Pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy 
Czorsztyn poprzedzona była uroczystą mszą św. 
odprawioną przez ks. Marszałka w Mizernej. 
Zgodnie z porządkiem obrad zwołanym przez 
Komisarza Wyborczego obradom do momentu 
wyboru Przewodniczącego Rady przewodził 
radny senior w osobie Franciszka Jarząbka.     
Po uroczystym wręczeniu zaświadczeń o wybo-
rze na radnego gminy, senior Franciszek       
Jarząbek odczytał rotę ślubowania, po czym 
radni wywołani w kolejności alfabetycznej zło-
żyli ślubowanie wypowiadając słowa „Ślubuję. 
Tak mi dopomóż Bóg”.  

W skład nowej rady zaprzysiężono:  
 

1. BEDNARCZYK WOJCIECH 
2. BOCHNIAK MAGDALENA 
3. BODYZIAK JAN 
4. CHMIEL STANISŁAW 
5. GRYWALSKI ADAM 
6. HAGOWSKI GRZEGORZ 
7. JARZĄBEK FRANCISZEK 
8. LASKOWSKA-PELCZARSKA BEATA 
9. OLEJARZ EDWARD 
10. OSTACHOWSKA IRENA 
11. PLEWA DOROTA 
12. REGIEC JERZY 
13. SZCZUREK KRZYSZTOF 
14. ZACHARA BOGUMIŁ 
15. ZŁYDASZYK STANISŁAW 

 Następnie przed nowo wybraną Radą ślubowa-
nie złożył Tadeusz Wach wybrany na kolejną ka-
dencję Wójta Gminy Czorsztyn. Wójt ślubował do-
chować„(…) wierności prawu, a powierzony urząd 
sprawować dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy”                    

Zgodnie z wyborem Rady przy 15 głosach 
„za” Przewodniczącym Rady Gminy Czorsztyn 
został Stanisław Chmiel, a jego Zastępcą Woj-
ciech Bednarczyk – radni, którzy role te pełnili 
także w poprzedniej kadencji Rady Gminy Czorsz-
tyn.  

Na Przewodniczących stałych Komisji Rady 
Gminy wybrano: 

Komisja Administarcyjno-Bud żetowa zo-
stała powołana w składzie: 
Przewodniczący Komisji   Magdalena Bochniak  

Wiceprzewodniczący Komisji  

Franciszek Jarząbek 

Członkowie komisji: 

Stanisław Chmiel  

Adam Grywalski 

Wojciech Bednarczyk  

 Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeń-

stwa Publicznego i Ochrony Środowiska została 

powołana w składzie: 

Przewodniczący Komisji 
Wojciech Bednarczyk 
Wiceprzewodniczący Komisji  

Stanisław Złydaszyk 

Członkowie komisji: 

Franciszek Jarząbek 

Edward Olejarz 

Krzysztof Szczurek 

Komisja Polityki Społecznej została powołana w 
składzie: 
Przewodniczący Komisji  

Bogumił Zachara 

Wiceprzewodniczący Komisji 

 Beata Laskowska- Pelczarska 

Członkowie komisji: 

Grzegorz Hagowski 

 Irena Ostachowska 

Dorota Plewa 

Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: 
Przewodniczący Komisji 

Krzysztof Szczurek   

Wiceprzewodniczący  Komisji  

Jerzy Regiec 

Członkowie Komisji 

Bodyziak Jan 

Bogumił Zachara 

Stanisław Złydaszyk 

Nowo wybranym radnym, jak również Wójtowi 
Gminy Czorsztyn życzymy owocnej współpra-
cy, wypełnionej wzajemnym zrozumieniem oraz 
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rzecz dalszego rozwoju naszej Gminy. 
 
 

Złote i Diamentowe Gody
 w Gminie Czorsztyn 

 

Nie każdemu  człowiekowi jest dane, by 
po pięćdziesięciu lub sześćdziesię
wspólnego pożycia małżeńskiego, móc raz jes
cze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspani
łej chwili zawarcia związku małż
Okazją do wspomnień tych pięknych chwil był 
dzień 18 grudnia 2014 roku, w którym urocz
ście obchodzono „Złote Gody” oraz „Diame
towe Gody” w Gminie Czorsztyn. 

Uroczystość została poprzedzona Msz
św. w Kościele Parafialnym w Maniowach ko
celebrowaną przez księży z Gminy Czorsztyn.

Następnie podczas oficjalnej cz
czystości, Wójt Gminy Czorsztyn skierował 
słowa uznania i podziękowania Jubila
za wytrwanie ponad pół wieku w mał
Podkreślił, że tak piękny jubileusz to dowód 
wzajemnego zrozumienia istoty mał
to wzór dla młodych pokoleń zakładaj
rodziny. Ich wytrwanie w związku i trud wło
ny w wychowanie dzieci zasługuje na szacunek.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Pan Tadeusz Wach -Wójt Gminy oraz 
Pan Stanisław Chmiel - Przewodnicz
Gminy w asyście z-cy kierownika Urzę
Cywilnego Pani Marii Regiec, dokonali aktu 
dekoracji Złotych Jubilatów medalem ”ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻ Ń

Ponadto, wszystkim Jubilatom 
i Diamentowym wręczono Listy Gratulacyjne, 
kwiaty oraz upominki.  
Odznaczeni Małżonkowie to Państwo: 

1. Aniela i Józef Bieniek 

2. Maria i Stanisław Bodziuch 

3. Maria i Jan Franciszek Borzęccy 
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ęccy  

4. Maria Helena i Jan Ludwik Gabry

5. Anna i Kazimierz Gorliccy

6. Maria i Władysław Góreccy 

7. Maria i Julian Grywalscy

8. Maria i Jan Grywalscy

9. Zofia i Kazimierz Janczak 

10. Zofia i Jan Janczy

11. Władysława i Andrzej Jandura

12. Stanisława Zofia i Józef Kobylarczyk

13. Teresa i Wojciech Kowalczyk

14. Stefania Teresa i Antoni Kurpiel

15. Zofia i Władysław Laskowscy

16. Maria i Władysław Łukaszczyk

17. Zofia i Jan Magiera

18. Helena i Jan Marek

19. Maria Mieczysława i Stanisław Mark
wicz 

20. Damiana Urszula i Jerzy Sylwester Mi
łowscy 

21. Władysława i Jan Marian Migdał

22. Aniela i Kazimierz Walenty Mikołajczyk

23. Ludwika i Jan Pierwoła

24. Jadwiga i Stanisław Plewa

25. Anna i Władysław Antoni Regiec

26. Maria i Franciszek Stanisław Sienkiewicz

27. Krystyna i Stefan Sienkiewicz
Razem Złoty Jubileusz obchodziło 27 par ponadto 
cztery pary doczekały się Diamentowego Jubil
uszu: 

1. Józef i Antonina Regiec

2. Józef i Maria Waradzyn

3. Julia i Franciszek Dę

4. Janina i Jan Jandura
 

Były gratulacje, ż
i następnych jubileuszy we dwoje, wzniesiono 
także toast lampką szampana. Uczestnicy o
śpiewali jubilatom chóralne Sto lat. Swoim w
stępem uroczystość uświet
“Mali Maniowianie”. 
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Maria Helena i Jan Ludwik Gabryś 

Anna i Kazimierz Gorliccy 

Maria i Władysław Góreccy  

Maria i Julian Grywalscy 

Maria i Jan Grywalscy 

Zofia i Kazimierz Janczak  

Zofia i Jan Janczy 

Władysława i Andrzej Jandura 

ia i Józef Kobylarczyk 

Teresa i Wojciech Kowalczyk 

Stefania Teresa i Antoni Kurpiel 

Zofia i Władysław Laskowscy 

Maria i Władysław Łukaszczyk 

Zofia i Jan Magiera 

Helena i Jan Marek 

Maria Mieczysława i Stanisław Marko-

Damiana Urszula i Jerzy Sylwester Micha-

Władysława i Jan Marian Migdał 

Aniela i Kazimierz Walenty Mikołajczyk 

Ludwika i Jan Pierwoła 

Jadwiga i Stanisław Plewa 

Anna i Władysław Antoni Regiec 

Maria i Franciszek Stanisław Sienkiewicz 

Krystyna i Stefan Sienkiewicz 

obchodziło 27 par ponadto 
cztery pary doczekały się Diamentowego Jubile-

Józef i Antonina Regiec 

Józef i Maria Waradzyn 

Julia i Franciszek Dębscy 

Janina i Jan Jandura 

Były gratulacje, życzenia pomyślności          
pnych jubileuszy we dwoje, wzniesiono 

ą szampana. Uczestnicy od-
piewali jubilatom chóralne Sto lat. Swoim wy-

ść świetnił zespół dziecięcy  
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Place zabaw wyposażone w kolejne zakr
ne akcesoria…karuzele, zjeżdzalnie, pi
skownice, a to wszystko dla najmłodszych 

mieszkańców Gminy Czorsztyn !

Czy wisząc głową w dół świat wygl
tak samo? Albo czy zjeżdżając na brzuchu j
dzie się szybciej albo chociaż ciekawiej?         
Te i wiele innych pytań nurtują maluchy na c
łym świecie. Zawzięcie szukają one odpowiedzi 
robiąc fikołki i wspinając się po kolejnych 
szczeblach kolorowych drabinek.  

Nie od dziś także wiadomo, ż
Gminy Czorsztyn szczególnie dba o potrzeby 
swych małych odkrywców tak, by w swych 
poszukiwaniach, nie tylko dobrze się
przede wszystkim byli bezpieczni. Z my
o nich najpierw wybudowano place zabaw
a teraz dzięki realizacji projektu  pn.” 
przedszkolak w Gminie Czorsztyn” doposa
m.in. część        z nich.  

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 
wspomnianego projektu oddziały przedszkolne 
działające przy szkołach w miejscowo
Kluszkowce, Sromowce Wyżne, Sromowce 
Niżne oraz  Maniowy uzupełniły braki w wyp
sażeniu: 
- placów zabaw (m.in. piaskownice, hu
zjeżdżalnie, ławki z oparciem) 
- pomieszczeń, w tym toalet (umywalki, półki, 
lustra, mieszacz wody)  
- pomocniczych materiałów dydaktycznych 
(m.in. zabawki edukacyjne, sprzęt ICT, proje
tor, tablica interaktywna itd.) 
 A co oznacza to w realnym ż
szkolaka? Ano właśnie to, że dzię
powyższego projektu łącznie 148 przedszkol
ków korzystać będzie z kompleksowo wypos
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ęt ICT, projek-

A co oznacza to w realnym życiu przed-
że dzięki realizacji 

cznie 148 przedszkola-
kompleksowo wyposa-

żonych przedszkoli, w tym placów zabaw.              
A wszystko to z atestem, certyfikatem, tak by 
każdy maluch a zarazem jego mama, czy tata 
mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie cieszy
się wspólną zabawą! 

Koszt realizacji projektu wy
451 939,85 zł., z czego kwot
413 471,00 zł pozyskano w ramach Europe
skiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 

Wyróżnienie dla ZGK 

Zakład Gospodarki Komunalnej w M
niowach uczestniczył w XV edycji konkursu            
o Puchar Recyklingu or
Przegląd Komunalny w Poznaniu.W kategorii 
„Lider Zbiórki Tworzyw” ZGK otrzymał w
różnienie, a za udział w kategorii „Szklana St
tuetka”  dyplom. 

Wszystkie dotychczas otrzymane nagr
dy, wyróżnienia i dyplomy 
dłowo prowadzonej gospodarce odpadami na 
terenie Gminy Czorsztyn, co pozwala na osi
ganie kolejnych efektów ekologicznych i ek
nomicznych zarazem. Wyniki te osi
są także dzięki zaangażowaniu w zbiórk
gregowanie odpadów komunalnych przez 
mieszkańców Gminy Czorsztyn za co serdec
nie dziękujemy. 

 
 
 

Zakończenie projektu systemowego           
„AKTYWNI NA MAKSA”

W dniu 17 grud
14:30 w Hotelu "Nad Przełomem" 
w Sromowcach Niżnych odbyło si
podsumowujące realizację
„Aktywni na maksa” realizowanego przez Gm
nę Czorsztyn oraz Gminny O
Społecznej w Maniowach. Uczestnikami sp
tkania byli beneficjenci 
tu, przedstawiciele Gminy Czorsztyn i praco
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mani
wach.  
Podczas podsumowania zaproszeni go
obejrzeli prezentację, w której koordynator pr
jektu zaprezentował główne zało
zrealizowane działania i osi
Ponadto spotkanie było doskonał
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„Aktywni na maksa” realizowanego przez Gmi-
 Czorsztyn oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Maniowach. Uczestnikami spo-
byli beneficjenci projek-

le Gminy Czorsztyn i pracow-
rodka Pomocy Społecznej w Manio-

Podczas podsumowania zaproszeni goście   
ę, w której koordynator pro-

jektu zaprezentował główne założenia projektu, 
zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty. 

nadto spotkanie było doskonałą okazją do 
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wymiany doświadczeń z odbytych kursów, 
szkoleń i warsztatów, jak również wyrażenia 
opinii na temat realizowanych działań w projek-
cie. 

Podsumowując efekty zrealizowanego 
projektu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej wyrazili nadzieję, że oferowane 
wsparcie przyczyni się do zwiększenia umiejęt-
ności i kompetencji społecznych oraz zawodo-
wych, umożliwiając ponowne wejście na rynek 
pracy, zwiększy motywację do działania zaufa-
nia we własne siły. Sukcesów zawodowych ży-
czył uczestnikom także Wójt Gminy Czorsztyn 
Tadeusz Wach, który wręczył beneficjentom 
upominki promocyjne.  

Łączny czas realizowanego projektu to 
okres od czerwca do grudnia 2014 r., liczba 
uczestników objętych zakresem prowadzonych 
działań wniosła 16 osób. Uczestnicy brali udział 
zarówno w szkoleniach, kursach zawodowych, 
jak i indywidualnych konsultacjach, których 
wykaz przedstawiono poniżej:  
1. Warsztaty z zakresu efektywnego poszukiwa-
nia pracy w wymiarze 8 godz. łącznie, 
2. Zajęcia warsztatowe „Bądź przedsiębior-
czym” dla 8 uczestników projektu w wymiarze 
6 godz. łącznie.  
3. Zajęcia warsztatowe „Myśl pozytywnie” dla 
8 uczestników projektu w wymiarze 6 godz. 
łącznie. 
4. Indywidualne konsultacje psychologiczne w 
wymiarze 16 godz. łącznie (po 1 godz. na 1 
osobę)  
5. Indywidualne konsultacje z doradcą zawo-
dowym w wymiarze 32 godz. łącznie (po 2 
godz. na 1 osobę), 
6. Indywidualne konsultacje prawnicze w wy-
miarze 32 godz. łącznie (po 2 godz. na 1 osobę), 
7.  Kurs profesjonalny sprzedawca dla 6 osób. 
Liczba godzin szkoleniowych łącznie: 100 
godz. zajęć teoretycznych i praktycznych, 
8. Kurs wizażu dla 3 osób. Liczba godzin szko-
leniowych łącznie: 100 godz. zajęć teoretycz-
nych i praktycznych, 
9. Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej  
dla 3 osób. Liczba godzin szkoleniowych łącz-
nie: 120 godz.  
10. Kurs barmański z obsługa kasy fiskalnej  dla 
1osoby.  Liczba godzin szkoleniowych łącznie: 
120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych.   

11. Kurs cukiernika dla 3 osób.  Liczba godzin 
szkoleniowych łącznie: 120 godz. zajęć teore-
tycznych i praktycznych.   
12. Kurs sekretarsko-asystencki dla 1 osoby.  
Liczba godzin szkoleniowych łącznie 80 godz. 
zajęć teoretycznych i praktycznych. Łączna 
liczba godzin szkoleniowych 120 godz. zajęć 
teoretycznych i praktycznych. 
13. Kurs obsługi wózka widłowego dla 1 osoby.   
14.  Kurs prawa jazdy kat. B dla 7 osób.   
15. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
13 osób. Liczba godzin szkoleniowych wyniosła 
8 godz.  

Uczestnictwo w poszczególnych szkole-
niach zostało zakończone uzyskaniem stosow-
nych zaświadczeń lub certyfikatów.              
Projekt „Aktywni na maksa” realizowany był         
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji spo-
łecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 

BANK ŻYWNOŚCI 
 
 

 
W ramach współpracy ze Stowarzysze-

niem Bank Żywności w Krakowie, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Maniowach w 2014 r. otrzyma-
ła artykuły spożywcze z programu „Dostarcza-
nie żywności dla najuboższej ludności Unii Eu-
ropejskiej 2014”. Tonaż przywiezionych pro-
duktów wyniósł 1 460 kg. Dystrybucję przywie-
zionych produktów zorganizowali pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ma-
niowach. Z pomocy tej skorzystało 200 osób.    

Podziękowania za współpracę w ramach 
pozyskiwania żywności kierujemy do Pana Grzego-
rza Wolskiego, właściciela Firmy Pieniny K. Wol-
ski, G. Wolski sp. j. który własnym samochodem 
dostawczym przywóz bezpłatnie żywność z magazy-
nu Banku Żywności w Krakowie do Urzędu Gminy 
Czorsztyn. 
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Mi ś Pieninek po raz kolejny pojawił             
się w bibliotekach Gminy Czorsztyn

       
W bibliotekach Gminy Czors

kolejny pojawił się ulubieniec najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Miś Pieninek, bo o 
nim mowa celebrował Dzień Pluszowego Misia 
wśród roześmianych twarzy przedszkolaków!
Wizyta misia w bibliotekach gminnych 
wywołała euforię radości…Każ
że „misie lubią dzieci, a dzieci lubi
dlatego też dzieciaki niewiele się zastanawiaj
szybko wciągnęły Pieninka w wir zabawy 
i szaleństwa. Razem z nim tańczyły, 
i całkowicie zatraciły się we wspólnej zabawie. 

Chwilę wytchnienia i odpoczynku 
przyniosła dopiero bajka czytana przez 
Tadeusza Wacha Wójta Gminy Czorsztyn. 
Spokojny ton głosu i czarodziejskie drzwi 
wyobraźni, które przed najmłodszymi otwierały 
się wraz z każdą kolejną stroną
że nawet najbardziej pobudzony przedszkolak w 
końcu siadał z zaciekawioną twarzyczk
swoich kolegów i koleżanek z uwagą
o kolejnych przygodach pluszaków.

I o to właśnie chodziło... Dzie
Pluszowego Misia to nie tylko okazja do 
by świętować z mięciutkim przytula
ale także do tego, by promować czytelnictwo
i zamiłowanie do książek już od najmłodszych 
lat!  

 
INFORMACJA 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że
- w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Urz
Gminy będzie czynny do godz. 1200

- w dniu 31 grudnia br. (środa
Gminy będzie czynny do godz. 1200
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APEL DO MIESZKA
Mając na względzie zbli

chłodów zimowych, szczególnie niebezpiec
nych dla osób bezdomnych b
wpływem alkoholu lub innych substancji ps
choaktywnych, ubogich, pozbawionych schr
nienia, samotnych, zajmuj
wiaty przystankowe, ogródki działkowe, okolice 
mostów itp., w celu skutecznej ochrony i wspa
cia osób potrzebujących pomocy w sytuacjach 
zagrożenia życia, w okresie długotrwałych n
skich temperatur i obfitych opadów 
ży wykorzystać numer alarmowy 112
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gmina Czorsztyn kolejny raz bierze udział w 
Wielkiej Orkiestrze Ś
Tym razem kwestujemy „Dla podtrzymania 
wysokich standardów leczenia dzieci na o
działach pediatrycznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów
 

Dokładnie 11 stycznia
tysięcy wolontariuszy, zaopatrzonych 
w identyfikatory oraz czerwone serduszka W
ŚP wyjdzie na ulice by po raz kolejny 
pieniądze na zakup sprzę
polskich szpitali. Tym razem b
pediatrii i onkologii dzieci
niające opiekę seniorom. 

Także nasi mieszka
włączyli się do akcji! Już
stycznia grupa ponad 70
jawi się w sołectwach Gminy Czorsztyn, by 
wspólnie z całą Polską kwestowa
bra.        

Oni udowodnili ju
i otwarte serca. Czas na Ciebie, nie b
ny i dołącz do nas. Symboliczna złotówka mo
pomóc uratować ludzkie ż
 Pamiętaj! 11 stycznia 2015 roku w 
Twojej miejscowości pojawi
sze. Jeżeli chcesz wspomóc chorych w po
skich szpitalach dołącz do nas !
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APEL DO MIESZKA ŃCÓW 
ędzie zbliżający się okres 

chłodów zimowych, szczególnie niebezpiecz-
ezdomnych będących pod 

wpływem alkoholu lub innych substancji psy-
choaktywnych, ubogich, pozbawionych schro-
nienia, samotnych, zajmujących pustostany, 
wiaty przystankowe, ogródki działkowe, okolice 
mostów itp., w celu skutecznej ochrony i wspar-

ących pomocy w sytuacjach 
ycia, w okresie długotrwałych ni-

skich temperatur i obfitych opadów śniegu nale-
numer alarmowy 112 

Gmina Czorsztyn kolejny raz bierze udział w 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

razem kwestujemy „Dla podtrzymania 
wysokich standardów leczenia dzieci na od-
działach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 

stycznia 2015 roku  120 
wolontariuszy, zaopatrzonych  

czerwone serduszka WO-
P wyjdzie na ulice by po raz kolejny zbierać 

dze na zakup sprzętu medycznego dla 
Tym razem będą to oddziały 

pediatrii i onkologii dziecięcej oraz te zapew-
 seniorom.  

e nasi mieszkańcy po raz kolejny 
 do akcji! Już w drugą niedzielę 

stycznia grupa ponad 70-ciu wolontariuszy po-
 w sołectwach Gminy Czorsztyn, by 

ą ą kwestować na rzecz do-

Oni udowodnili już, że mają gorące        
as na Ciebie, nie bądź obojęt-

cz do nas. Symboliczna złotówka może 
ć ludzkie życie.  

taj! 11 stycznia 2015 roku w 
ści pojawią się wolontariu-

eli chcesz wspomóc chorych w pol-
ącz do nas ! 
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