
wej w Czernicy – prace 

rozpoczną się wraz z 

rozpoczęciem wakacji. 

W Gaszowicach i 

Szczerbicach oddano do 

użytku nowe place za-

baw. Wyremontowano 

dwa odcinki ul. Babio-

górskiej w Czernicy. 

Czekamy na rozstrzy-

gnięcie przetargu na 

budowę wodociągu przy 

ul. Sobieskiego w Czer-

nicy (nowe działki).  

Z niecierpliwością ocze-

kujemy wyłonienia wy-

konawcy na budowę 

kanalizacji w ramach 

programu ISPA na tere-

nie sołectwa Gaszowice, 

Szczerbice i Piece. Zle-

cono wykonanie projek-

tu modernizacji ul. Zie-

lonej i Podleśnej w 

Czernicy. Oczekujemy 

od Zarządu Dróg Powia-

towych rozpoczęcia 

prac przy budowie 

Drodzy Mieszkańcy ! 

Tegoroczna wiosna nas 

nie rozpieszczała. Czę-

ste opady deszczu, ni-

skie temperatury nie 

pozwalają nam w pełni 

cieszyć się z budzącej 

się przyrody. Mimo tych 

przeciwności wielu z 

was zadbało o swoje 

zagrody, porządkuje 

obejścia, prowadzi prace 

remontowo – moderni-

zacyjne. Na terenie gmi-

ny udało się usunąć pra-

wie wszystkie szkody 

wyrządzone przez zimę. 

Rozpoczęliśmy realiza-

cję nowych zadań. Zo-

stały zlecone projekty 

budowy oświetlenia 

ulicznego na ul. Gór-

skiej w Szczerbicach i 

ul. Potokowej w Łuko-

wie Śl. W najbliższym 

czasie zostaną zabudo-

wane pojedyncze lampy 

w rejonie ul. Barcioka w 

Czernicy i ul. Polnej w 

Piecach. Został rozstrzy-

gnięty przetarg na budo-

wę sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawo-
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chodników zaplanowa-

nych na 2006 rok. Sprawy 

gospodarcze nie mogą 

nam przysłonić zjawisk 

negatywnych dotykają-

cych naszej gminy. Pomi-

mo wysiłków Policji i 

służb gminnych, w dal-

szym ciągu stwierdzamy 

akty wandalizmu.  

cd.str.3 



Wprowadzeniem do właści-

wej części uroczystości były 

występy uczniów – zapre-

zentowali się recytatorzy 

przygotowani przez polo-

nistkę, Barbarę Walczak 

oraz szkolny zespół muzycz-

ny „Singers”, prowadzony 

przez nauczycielkę muzyki, 

Katarzynę Brachaczek, zdo-

bywca I miejsca w tegorocz-

nym XXXI Wojewódzkim 

Przeglądzie Zespołów Arty-

stycznych w Częstochowie. 

Wójt Gminy Gaszowice, 

Andrzej Kowalczyk, odczy-

tał AKT NADANIA IMIE-

NIA SZKOLE, a następnie 

wręczył go przedstawicie-

lom gimnazjum. Uroczyste-

go odsłonięcia tablicy z no-

wą, pełną nazwą szkoły, 

dokonali: dyrektor Delegatu-

ry Kuratorium Oświaty w 

Rybniku, Maria Lipińska, 

dyrektor szkoły, Jerzy Sie-

rek, przewodniczący Rady 

Gminy, Janusz Milion oraz 

przedstawiciel uczniów – 

Mateusz Głombica. Poświę-

cił ją zaś proboszcz parafii 

GIMNAZJUM IMIENIA ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH 
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W piątek, 2 czerwca 2006 r. 

w Gimnazjum w Piecach 

odbyła się uroczystość nada-

nia szkole imienia Ziemi 

Śląskiej. Spotkanie rozpo-

częła Ślązaczka Roku, Beti-

na Zimończyk, ciepłą, po-

godną, a momentami wzru-

szającą gawędą o swym 

przywiązaniu do Śląska. 

GDZIE PO WORKI DO SEGREGACJI 
Firma Usług Komunal-

nych „Zef” informuje, że 

worki do selektywnej 

zbiórki nabywać można u 

sołtysów obsługiwanych 

przez nasza firmę, oraz w 

siedzibie firmy w Rybniku 

ul. Hallera 6. Odbiór od-

padów segregowanych od 

mieszkańców, którzy mają 

podpisane z firmą „Zef” 

umowy odbywać się bę-

dzie raz w miesiącu w 

każdą drugą sobotę mie-

siąca. Właściciel nieru-

chomości, który w tym 

terminie planuje wywóz 

odpadów segregowa-

nych powinien powiado-

mić o tym firmę „ZEF” 

nr. tel. 032-4225660, lub 

sołtysa do piątku przed 

sobotnim wywozem. 

Napełnione worki odpa-

dów segregowanych 

należy wystawiać w 

dniu wywozu w widocz-

nym miejscu, przed po-

sesją.  Nasza firma w celu 

przejrzystości świadczo-

nych usług, nie podwyższa 

opłat za wywóz odpadów 

komunalnych, lecz dla 

właścicieli nieruchomości, 

którzy będą zainteresowa-

ni zbiórką odpadów segre-

gowanych, wprowadzamy 

ryczałtową opłatę za każ-

dy worek w wysokości 

1zł. 

Firma Remondis infor-

muje swoich klientów, że 

w Gaszowicach, ks. Eryk 

Grochla. Na zakończenie 

uroczystości wszyscy obej-

rzeli „Romea i Julię” w wersji 

śląskiej, na wesoło, w wyko-

naniu uczniów – członków 

szkolnego koła teatralnego, 

prowadzonego przez nauczy-

cielkę języka angielskiego, 

Dominikę Czogałę – Gaszkę. 

Ukoronowaniem spotkania 

było brawurowe wykonanie 

przez zespół muzyczny utwo-

ru „Niech mówią, że to nie 

jest miłość”, pochodzącego z 

oratorium „Tu Es Petrus”. 

Dyrekcja, nauczyciele, rodzi-

ce i uczniowie szkoły ser-

decznie dziękują wszystkim 

sponsorom za wsparcie uro-

czystości.   Danuta Dworaczek 

worki na odpady segre-

gowane (plastik i szkło) 

dostarczane są bezpłatnie 

za pośrednictwem pana 

Józefa Pawełka zamiesz-

kałego przy ul.Barcioka 

w Czernicy. 

Firma Naprzód infor-

muje klientów że worki 

na odpady segregowane 

można bezpłatnie odbie-

rać w siedzibie firmy w 

Rydu ł t owach  p r zy 

ul.Raciborskiej 144b lub 

bezpośrednio u sołtysów. 

GCI 



PRACOWITA WIOSNA C.D.  

EUROPEJSKA  WSPÓŁPRACA  SZKÓŁ  
w wielu językach. Akcja ta 

pomaga uczniom poznawać 

inne kultury, akceptować je 

bez osądzania, buduje posta-

wę otwarcia i tolerancji. 

Młodzi ludzie stają się 

„obywatelami” świata. 

eTwinning bazuje na techni-

ce sieci Internet jako głów-

nym środku komunikacji. 

Jego użycie jest urozmaico-

ne, od bardzo prostych pro-

gramów takich jak: poczta 

elektroniczna, pogwarki 

czyli czaty przez cyfrowe 

prezentacje dźwiękowe lub 

video. eTwinning zapewnia 

również warunki do dobrej 

zabawy podczas nauki i 

współpracy z innymi ludź-

mi, którzy są „inni, podob-

ni, tacy sami” jak to zostało 

wyrażone w projekcie. W 

tej akcji zaangażowali się 

również rodzice, którzy 

pomagają nam w przesyła-

niu maili, rysują  wraz z 

dziećmi rysunki i obrazki 

Szkoła Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Ga-

szowicach w listopadzie 

2005 roku rozpoczęła 

współpracę ze szkołą z Re-

publiki Włoskiej w ramach 

akcji eTwinning złożono 

również wniosek na przyję-

cie asystenta językowego 

oraz na projekt językowy 

Sokrates Comenius ze szko-

łą w Turcji na rok szkolny 

2006/2007. W ramach akcji 

eTwinning  współpracujemy 

z szkołami z Litwy, Malty i 

Włoch. eTwinning zachęca 

nauczycieli i uczniów do 

nauki poprzez intensywne 

stosowanie techniki cyfro-

wej. Taka nauka przypomina 

na małą skalę realne życie, 

które jest wielojęzykowe, 

wielokulturowe i wyposażo-

ne w różnorodne urządzenia 

cyfrowe. eTwinning uczy 

komunikacji pisanej i ustnej 
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techniką komputerową i 

dostarczają nam wiele cie-

kawych pomysłów. Nasza 

szkoła została zaprezento-

wana na różnorodnych kon-

ferencjach we Włoszech i 

bardzo się z tego cieszymy a 

szczególnie z oceny jaką 

wystawili nam nasi włoscy 

przyjaciele. Ta współpraca 

to dla nas wspaniała szansa 

zdobycia nowego doświad-

czenia jak również fanta-

styczna promocja szkoły nie 

tylko w społeczności lokal-

nej ale przede wszystkim 

polskiej i międzynarodowej. 

Położenie nacisku na prak-

tyczne użycie języków ob-

cych jak również podniesie-

nie jakości nauczania języka 

angielskiego, będzie miał 

fakt, iż została przyznana 

dla naszej szkoły asystentka 

językowa z Turcji.  

Danuta Witkowska 

 

W ramach działań „ bez-

pieczna gmina” prowadzi-

my rozmowy z miastem 

Rydułtowy i Gminą Jejko-

wice na temat powołania 

wspólnej straży miejsko – 

gminnej. Mamy zamiar 

wprowadzić monitoring w  

najważniejszych miejscach  

w gminie. Dotyczy to cen-

trum oraz rejonu szkół i 

przedszkoli. Po raz kolejny 

zwracam się do rodziców, 

dziadków, do wszystkich 

mieszkańców naszej gminy, 

którym leży na sercu dobro 

wspólne, aby odważnie prze-

ciwstawiać się chamstwu i 

chuligaństwu. Apeluję o re-

akcję na zauważone akty 

wandalizmu. Zbliżają się 

wakacje. Okres wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży, okres 

urlopów dla pracujących. 

Pragnę wszystkim złożyć 

życzenia miłego i bezpiecz-

nego spędzania czasu wypo-

czynku. Nabierajcie sił do 

dalszej pracy i nauki. Dzie-

ciom i młodzieży życzę do-

brych ocen na świadectwach, 

promocji do klas następnych. 

Gimnazjalistom powodzenia 

w nowych szkołach, mło-

dzieży udanych egzaminów 

na wybrane studia. Życzę 

wszystkim mieszkańcom 

naszej gminy wszelkiej po-

myślności na okres waka-

cyjnej kanikuły.  

Z poważaniem   

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk  
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W dniu 18 maja br. w bu-

dynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szczerbicach 

odbył się IX Zjazd Oddziału 

Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych 

RP. Uczestnikami zjazdu 

byli delegaci z wszystkich 

jednostek OSP Gminy Ga-

szowice wybrani podczas 

zebrań sprawozdawczo-

wyborczych, ustępujący 

zarząd i komisja rewizyjna 

oraz zaproszeni goście w 

osobach: Wójt Gminy An-

drzej Kowalczyk, Przewod-

niczący Rady Gminy Janusz 

Milion, komendant policji 

Zbigniew Ciałoń, dyrektor 

biura zarządu wojewódzkie-

go związku OSP w Katowi-

cach Marian Indeka a także 

z-ca komendanta miejskiego 

PSP w Rybniku Stanisław 

Kocur. Na przewodniczącego 

obrad zjazdu wybrano jedno-

głośnie Szymona Korbla z 

OSP Gaszowice zaś sekreta-

rzem zjazdu została Elżbieta 

Kasperzec również z OSP 

Gaszowice. Celem zjazdu 

było sprawozdanie z działal-

ności zarządu gminnego za 

okres pięcioletniej kadencji 

oraz wybór nowego zarządu, 

komendanta gminnego, ko-

misji rewizyjnej oraz przed-

stawicieli do zarządu powia-

towego i delegatów na zjazd 

powiatowy. Podczas dyskusji 

podjęto wiele spraw związa-

nych z działalnością jedno-

stek OSP na terenie gminy a 

w szczególności dotyczyła 

ona: unowocześnienia samo-

chodów gaśniczych, pracy z 

młodzieżowymi drużynami 

pożarniczymi, organizacji i 

udziału w szkoleniach i kur-

sach, organizacji ćwiczeń a 

także udział drużyn w zawo-

dach sportowo-pożarniczych. 

Mówiono również o szerokiej 

profilaktyce na terenie so-

łectw i organizacji pogadanek 

w szkołach i przedszkolach. 

Uczestnicy zjazdu bardzo 

serdecznie podziękowali ustę-

pującemu komendantowi 

gminnemu Stanisławowi Ko-

kotowi i skarbnikowi Teodo-

rowi Ryszka za długoletnią 

służbę i członkostwo w zarzą-

dzie gminnym. Wójt Andrzej 

Kowalczyk za duży dorobek i 

zasługi w pracach zarządu 

OSP wręczył specjalnie przy-

gotowane statuetki i kwiaty. 

Wyróżnienie otrzymał rów-

nież ustępujący prezes Jan 

Chentosz. W nowym zarzą-

dzie zasiądą: Prezes - Jerzy 

Kawulok,      v-ce Prezes - 

Szymon Korbel, v-ce Prezes 

ds. drużyn młodzieżowych i 

sportu Paweł Mrozek, sekre-

tarz - Elżbieta Kasperzec, 

skarbnik - Witold Ryszka, 

Komendant gminny - Cze-

sław Kasperzec. Członko-

wie zarządu: Ryszard Kuś, 

Franciszek Niesobski, 

Krzysztof Magiera, Stani-

sław Kokot i Jan Chentosz. 

Skład komisji rewizyjnej 

Rudolf Korbel przewodni-

czący oraz członkowie Teo-

dor Ryszka i Joachim Dun-

kiel. Na przedstawicieli do 

zarządu oddziału powiato-

wego wybrano ponownie 

Jerzego Kawuloka oraz Jana 

Chentosza. Zaś na delega-

tów na zjazd powiatowy 

wybrano Szymona Korbel i 

Czesława Kasperzec. Oma-

wiając działalność wszyst-

kich jednostek OSP z terenu 

gminy Wójt Andrzej Kowal-

czyk oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Janusz Milion 

pozytywnie ocenili całą 

działalność, podkreślając 

ważną rolę tej społecznej 

organizacji i jej humanitarną 

i ofiarną służbę poprzez 

niesienie pomocy innym. 

OSP 



W maju 2006r. Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Ko-
walczyk, brał udział w następujących spotkaniach i uro-
czystościach: 

- 5.05  w SP Jankowice, Gmina Świerklany obchody 
85-lecia powstania śląskiego; 

- 8.05 spotkanie robocze nt. organizacji dożynek powia-
towych; 

- 10.05 walne zgromadzenie PWiK Rybnik; 

- 14.05 wykład nt. „Wielowiekowych związków Śląska 
i Rybnika z Czechami” organizowanej w rybnickim 
muzeum w ramach Dni Karviny ; 

- 15.05 konferencja podsumowująca mierzenie ze-
wnętrzne w SP Czernica.  

- 16.05 uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Rybniku; 

Z KALENDARZA WÓJTA 
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- 17.05 spotkanie zorganizowane przez Związek 
Gmin i Powiatów  Polskich i Miasto Rybnik ukazu-
jącym współpracę dużych i małych gmin; 

- 17.05 udział w komisji monitorującej pracę 
oczyszczalni ścieków  w Suminie; 

- 18.05 Zjazd Gminny OSP w Szczerbicach; 

- 18 i 25.05  spotkania z przedstawicielami Urzędu 
Miasta Rydułtowy w sprawie rozszerzenia działania 
Straży Gminnej na tereny Gmin Gaszowice i Jejko-
wice. 

Ponadto w imieniu Wójta Gminy, Sekretarz Gminy 
Sabina Mańczyk wzięła udział w oddziałowej kon-
ferencji sprawozdawczo-wyborczej ZNP w Szczer-
bicach, a Kierownik Referatu Rozwoju Karina Stę-
pień reprezentowała Wójta w uroczystości wręcze-
nia nagród dla laureatów gimnazjalnych konkursów 
wojewódzkich w SP 32 w Rybniku. 

PÓŁKOLONIE LETNIE W GMINIE GASZOWICE 
Poniżej przedstawiamy 
harmonogram półkolonii 
letnich organizowanych na 
terenie Naszej Gminy: 

Szkoła Podstawowa w 
Gaszowicach. - 26.06. - 
30.06.06r. 

W programie: zajęcia 
sportowe, gry, zabawy, 
konkursy, turnieje, zajęcia 
komputerowe, wyjazd na 
wycieczkę do Rybnika, 
obserwacja przyrody, za-
jęcia harcerskie, podcho-
dy, konkursy, ognisko 
harcerskie, wyjazd do 
szkółki drzewek leśnych: 
Nędza, Kuźnia Racibor-
ska. Udział w prelekcji w 
Instytucie Zalesiania, kon-
kursy plastyczne, turniej 
wiedzy ekologicznej. 
Opłata uczestnika 5 zł. 
Przypuszczalna ilość 
uczestników - 45. 

Szkoła Podstawowa w 
Czernicy - 3.07 - 
7.07.06r. 

W programie: wyjazd na 
basen, wycieczka rowero-
wa, całodniowa wycieczka 

autobusowa, wycieczka do 
stadniny koni, gry i zaba-
wy na terenie szkoły.  

Szkoła Podstawowa w 
Szczerbicach. - 21.08 - 
25.08.06r. 

W programie: piknik 
szkolny, wycieczka rowe-
rowa, wycieczka tury-
styczno - krajoznawcza, 
basen lub kino, całodnio-
wa wycieczka rekreacyj-
na. 

Gimnazjum w Piecach. -  
21. 08 - 24.08.06r. 

W programie: wycieczka 
rowerowa: Park Krajo-
znawczy w Rudach Raci-
borskich, wycieczka kra-
joznawczo - turystyczna w 
Beskid Śląski: Ustroń, 
wycieczka rowerowa - 
"Kotwica" Rybnik - ogni-
sko i rożno, zajęcia spor-
towo - rekreacyjne na tere-
nie boiska szkolnego. 
Opłata uczestnika wynie-
sie od 3 - 5 zł/dzień. Pla-
nowana ilość około 30 
uczniów. 

O ś r o d e k  K u l t u r y 
"Zameczek" w Czernicy - 
17 .07 -  18 .08 .06r . 
(poniedziałek - piątek)  

Zajęcia stałe: zabawy na 
wolnym powietrzu, zajęcia 
taneczne, plastyczne, kurs 
tańca towarzyskiego, gry 
zespołowe, podchody, ma-
lowanie kredą, zawody w 
tenisie stołowym, zajęcia 
kulinarne. Wycieczki: Ko-
niaków - 24 lub 26 lipiec, 
rowerowa na "Kotwicę" - 
rejs statkiem, ognisko.  

Ośrodek Kultury i Sportu 
Gaszowice - 14.08-
24.08.06r.  

W programie „Smoczych 
dni”: zajęcia plastyczne, 
smocze zabawy, sceny z 
życia smoków, przygotowa-
nie smoczej jamy, parada 
smoków. Zajęcia bezpłatne, 
ilość uczestników ograni-
czona. Zapisy w kawiarni 
Ośrodka do 1 sierpnia 
2006r. 

Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych -  17.07-

21.07.06r. 

„Nasza Mała Ojczyzna- 
Śląsk, Ślązacy, ich kultu-
ra i tradycje” 

W programie: wyjazd do 
Be sk i du  Ś lą sk i ego 
(przejazd kolejka linową 
na Szyndzielnię, gry i 
zabawy góralskie), wy-
jazd od muzeum chleba w 
Radzionkowie, wycieczka 
do Skansenu Górniczego 
królowa Luiza w Zabrzu, 
wyjazd do Czernicy 
(pobyt w kuchni regional-
nej, gry i zabawy przy 
Zameczku, ognisko har-
cerskie), wyjazd do aqu-
aparku w Tarnowskich 
Górach. 

Rada Sołecka w Piecach 
w dniach 10, 11 lub 12 
07.06r. 

W programie: wycieczka 
do Gliwic (zwiedzanie 
palmiarni, wieży radio-
wej) i Tarnowskich Gór 
(aquapark), wycieczka do 
Krakowa. Szczegółowe 
informacje u pani sołtys 
Piec. 



WYMIANA PRAW JAZDY 

Uprzejmie informujemy, że 30 

czerwca 2006 r. upływa termin 

wymiany praw jazdy wydanych 

w okresie od dnia 1 maja 1993 

r. do dnia 30 czerwca 1999 r. 

oraz wydanych po 1 lipca 1999 

r. (na drukach obowiązujących 

do dnia 30 czerwca 1999 r. – 

tzw. stare, papierowe prawa 

jazdy). Osoby, które nie zdążą 

do dnia 30 czerwca 2006 r. wy-

mienić prawa jazdy na nowy 

dokument nie tracą uprawnień 

do kierowania pojazdami. Z 
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Przypominamy że  do dnia 30 czerwca 2006r. Urząd Gminy Ga-

szowice przyjmuje zgłoszenia zagród lub posesji do konkursu   

„Najładniejszy ogród w gminie Gaszowice”.  

Wyróżnione posesje otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

Drodzy Mieszkańcy!!!  

Apelujemy do was o przypilnowanie 

waszych pociech. Czy wiecie co wieczo-

rami robią i gdzie przebywają ? Staramy 

się aby wokół nas było ładnie – w miej-

scach publicznych sadzimy kwiaty i 

drzewa, malujemy przystanki, stawiamy 

kosze na śmieci. Niestety działania wan-

dali niweczą naszą ciężką pracę. Miejsce 

publiczne jest dobrem całej wspólnoty 

gminnej dlatego apelujemy o szczególną   

wrażliwość na działalność łobuzów. 

Szanujmy nasze wspólne dobro. 

Urząd Gminy Gaszowice 

Festiwal Pieśni Maryjnej 

odbył się 20 maja 2006r. 

w Bazylice Matki Bożej 

Uśmiechniętej w Pszo-

wie. Wzięło w nim 

udział 6 chórów: Chór 

mieszany „Jadwiga” z 

Wodzisławia Śl., Chór 

mieszany „Cecylianum” 

z Krzyszkowic, Chór 

męski „Echo” z Radlina, 

Chór mieszany „Bel 

Canto” z Gaszowic, Chór 

mieszany „Dar” Duszpa-

sterstwa Akademickiego 

z Rybnika, Chór „Echo” z 

Zebrzydowic. Prowadzą-

cy podziękował dyrygen-

tom i śpiewakom za trud 

w przygotowaniu pieśni 

wielbiących Maryję i wy-

raził nadzieję, „że w przy-

szłych latach też będzie-

my śpiewem chóralnym 

chwalić Matkę Bożą 

Uśmiechniętą”. Przedsta-

wiciel komisji sędziow-

skiej wyraził radość, że 

miesiąc maj, to miesiąc 

polskiej pobożności ma-

ryjnej. Ogłosił, że wszyst-

kie chóry zasługują na 

otrzymanie pucharów za 

kunszt śpiewaczy. Jedno-

cześnie zaprosił na Kon-

cert Laureatów do Wodzi-

sławia Śl., kościoła p.w. 

św. Herberta. Następnego 

dnia chór „Bel Canto” 

oraz pozostałe zespoły 

wzięły udział w koncercie 

Laureatów. Nasz chór 

„Bel Canto” otrzymał 

puchar burmistrza miasta 

Pszowa. Połączone chóry 

dniem 30 czerwca 2006 r. tra-

ci ważność jedynie sam blan-

kiet prawa jazdy, który jed-

nakże w dowolnym czasie, w 

terminie późniejszym, będzie 

można wymienić na nowe 

prawo jazdy. Osoby, które w 

dniu 1 lipca 2006 r. nie będą 

miały nowego prawa jazdy nie 

będą mogły prowadzić pojaz-

du, ale z tytułu nie wymienie-

nia prawa jazdy nie będą zda-

wać powtórnie egzaminu na 

prawo jazdy. 

GCI 

i słuchacze odśpiewali 

ulubioną pieśń Jana Paw-

ła II „Barkę”. Koncert 

laureatów odbył się w 

bardzo miłej i serdecznej 

atmosferze. Zaproszono 

chóry na przyszło roczną 

edycję festiwalu, by zno-

wu chwalić pięknym śpie-

wem Matkę Bożą, bo jak 

powiedział ks. proboszcz 

– „Kto jest blisko Maryi, 

ten jest blisko Jezusa”  

Adelajda Porembska 


