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Festiwal Piosenki Religijnej 
ju¿ za nami! 

        
18 listopada 2007 ju¿ 

po raz trzeci odby³ siê  
Festiwal Piosenki Religijnej. 
Na scenie zaprezentowa³o siê 
11 wykonawców z ca³ej gmi-
ny. Wœród licznej publicznoœci 
nie zabrak³o szacownych goœ-
ci: Wójta Gminny Zygmunta 
Cichonia, Radnych i wieleb-
nych proboszczy. Widzowie 
gromkimi brawami nagrodzili 
m³odych artystów, którzy 
wzruszaj¹co, radoœnie i weso³o 
œpiewali Panu Bogu na 
chwa³ê. Wszystkiemu bacz-
nym okiem przypatrywa³o siê  
i ocenia³o kompetentne jury  
w sk³adzie:  Andrzej Full – 
przewodnicz¹cy, Ewa Serafin  
i Micha³ Fita. 

Jurorzy nie mieli ³at-
wego zadania. W czasie ich 
obrad widzów bawi³ zespó³ 
PRZECINEK maj¹cy na swo-
im koncie wiele nagród na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presti¿owych konkursach w 
kraju i za granic¹. Grupa 
wykona³a barwn¹ mieszankê 
rozmaitych gatunków muzycz-
nych opartych o funky, groove 
i pop-rock. Ciekawe aran¿acje, 
niebanalne teksty porwa³y 
publicznoœæ do wspólnej za-
bawy.  
    Po burzliwej naradzie sê-
dziowie  postanowili przyznaæ 
w kategorii:  

kl. I-II 
I m-ce Manueli Czech  

z zespo³em 
II m-ce Judycie Wojtali 

III m-ce Marcie Suchanek 
kl. IV – VI 

I m–ce Zespo³owi  z Raszowej 
II m-ce Agnieszce  Moœ 

Gimnazjum i Szko³y Œrednie 
I m-ce Zespo³owi Rubato 

II m-ce Zespo³owi 
Œpiewograje 

III m-ce Duetowi: Aleksandra 
Glensczok & Pawe³ Kobiœ 

Wyró¿nienie – D¿esice  Kotuli 
 
 

Œwi¹teczny Jarmark 
 

Rada So³ecka 9.XII. 
br. zorganizowa³a kolejny ju¿  
Kiermasz Œwi¹teczny. Dzieci   
i m³odzie¿ przy pomocy na-
uczycieli i rodziców dostar-
czy³y na kiermaszowe stra-
gany œwi¹teczne wypieki, oz-
doby i akcesoria. Stra¿acy zad-
bali o jemio³ê, a Rada So³ecka 
oferowa³a gor¹ce przysmaki 
(krupnioki, zymloki, bigos, 
tosty) i gor¹ce napoje. 
 Zysk ze sprzeda¿y 
zostanie przeznaczony na za-
kup nowej huœtawki dla 
przedszkola, szko³a doposa¿y 
klasy a stra¿acy do³o¿¹ do 
remontu remizy, bowiem       
w przysz³ym roku bêd¹ ob-
chodziæ 80 lecie. 

Dorocznym zwycza-
jem Œw. Miko³aj wraz z ¿y-
czeniami i upominkami od-
wiedzi³ chore dzieci i  senio-
rów, którzy ukoñczyli 75 lat. 

Organizatorzy ser-
decznie dziêkuj¹ wszystkim, 
którzy przybyli na imprezê.   
A wykonawcy za ciep³e przy-
jêcie ich popisów. 

 
Z okazji nadchodz¹-

cych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia i Nowego Roku ¿yczy-
my zdrowia i wszelkiej po-
myœlnoœci . 

Rada So³ecka Wsi Przywory 

Miko³ajki 2007 
 
W œrodê 5 grudnia br. 

Œwiêty Miko³aj odwiedzi³ 
Kosorowice. Jak ka¿e tradycja, 
przed wrêczeniem prezentów 
Miko³aj wys³ucha³ dzieciaków 
recytuj¹cych wiersze i œpiewa-
j¹cych piosenki. Wszystkie 
dzieci z roczników 1995 – 
2005 otrzyma³y od niego 
œwi¹teczne paczki.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miko³ajki na tak du¿¹ 

skalê zorganizowano po raz 
pierwszy. Impreza by³a efek-
tem wspólnego dzia³ania Rady 
So³eckiej i Ko³a Mniejszoœci 
Niemieckiej z Kosorowic, przy 
wsparciu Wójta Gminy 
Zygmunta Cichonia.  

Dorocznym zwycza-
jem Ko³o Mniejszoœci Nie-
mieckiej przygotowa³o tak¿e 
podarunki dla swoich cz³on-
ków po 80 roku ¿ycia.    

Wyró¿nieni 
w Konkursie Plastycznym 

„Mój Anio³ Stró¿” 
Marta  Pieczonka -  Raszowa 
Pawe³ Mateja - Kosorowice 
Anna Ponza - Raszowa 
Emilia Lis - Tarnów Op. 
Hanna Hueniger - Tarnów Op. 
Paulina Cichoñ - Kosorowice 
Ewelina Walecko - Kosorowice 
Anna Stach - Nak³o 
Justyna Smolin - K¹ty Op. 
Jennifer Cebula - Kosorowice 
Robert  Dziuk - Kosorowice 
Denis Mateja - Kosorowice 
Dominika Suchanek – K¹ty Op. 
Karolina Matuszek – K¹ty Op. 


