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         Sz. Pani / Pan
         Wójt/Burmistrz

Zgodnie z tradycją Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów organizuje dwudniowe szkolenie dla Sołtysów połą-
czone z XXIII Krajową Pielgrzymką Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheń-
skiej w Licheniu w dniach 4 – 5 lipca 2015 r. 

         Wzorem lat ubiegłych w tych dniach odbędzie się konferencja „Polska Cyfrowa 2014-2020” pod hono-
rowym patronatem Prezydenta RP. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie prezentacji przyjętemu przez 
rząd programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020, który ma w założeniach zwiększenie dostępu do szybkiego inter-
netu i ułatwienie obywatelom korzystania z e-usług. Program zakłada też rozwój e-administracji i przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu.
 Centralnym punktem drugiego dnia Pielgrzymki będzie uroczysta Msza Św. o godz. 12°° w Bazylice 
Licheńskiej, a następnie złożenie kwiatów na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego.
Mając na uwadze trudną materialną sytuację mieszkańców wsi, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani/
Pana o sfinansowanie sołtysom z terenu swojej gminy udziału w szkoleniu. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 
250,00 zł. od osoby (w tym; przejazd, obiadokolacja, śniadanie, obiad).

Prosimy o poinformowanie nas w terminie do dnia 20 czerwca br. o liczbie chętnych do wzięcia udziału w 
tym szkoleniu. Podajemy adres do korespondencji:
Tadeusz Bąk 
32 - 830 Wojnicz, Rynek 1
Tel.: 14 631 98 12

 Bardzo serdecznie zapraszamy Panią/Pana - gospodarza gminy - do wzięcia udziału 
w wyjazdowym szkoleniu, będzie to okazja do wspólnego spędzenia czasu i wspólnej modlitwy - serdecznie 
zapraszamy.

 Mamy nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, 
również w roku bieżącym Sołtysi Małopolski licznie będą reprezentować swoje środowisko podczas Ogólno-
polskiej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich, szczególnie że to właśnie Małopolskie Stowarzyszenie 
Sołtysów pełnić będzie posługę przy ołtarzu w trakcie uroczystej Mszy Św.
Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z poważaniem; 
    

W załączeniu:
1. Formularz zgłoszenia wyjazdu. 


