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Przebojowe kolêdy 
 

Koncert kolêd w koœ-
ciele parafialnym w Kosoro-
wicach to ju¿ niemal tradycja. 
Co roku na koncerty zespo³ów 
œpiewaj¹cych kolêdy przyje¿-
d¿aj¹ nie tylko mieszkañcy 
Kosorowic ale i te¿ ludzie z 
okolicznych miejscowoœci. 16 
stycznia kolejny raz odby³o siê 
kolêdowanie w kosorowickim 
koœciele nad którym patronat 
obj¹³ Wójt Gminy, pan Zyg-
munt Cichoñ.  Gwiazd¹ Kon-
certu by³  GRANIFER,  zespó³ 
sk³adaj¹cy siê z kleryków se-
minarium franciszkanów we 
Wroc³awiu. Wiêkszoœæ osób 
zebranych w koœciele spodzie-
wa³o siê tego, czego by mo¿na 
spodziewaæ siê po klerykach. 
Wszyscy przypuszczali ¿e mu-
zyka, któr¹ wykonuj¹ bêdzie 
spokojna, stonowana. Gitary 
elektryczne, perkusja, i inne 
instrumenty znajduj¹ce siê tu¿ 
przed prezbiterium dawa³y 

jednak pewne sygna³y, ¿e 
bêdzie to wyj¹tkowy koncert. 
Bardzo energiczni m³odzi kle-
rycy zaskoczyli wszystkich 
kolêdami w bardzo ciekawych 
aran¿acjach. 
 
Bo¿onarodzeniowe pieœni w 
rock̀ owym wydaniu wszyst-
kim bardzo przypad³y do gustu 
i bardzo rozgrza³y publicz-
noœæ. By³o widaæ, ¿e klerycy 
¿yj¹ t¹ muzyk¹ i ¿e uwielbiaj¹ 
graæ. Bardzo wszystkich wzru-
szy³ moment kiedy Granifer 
zagra³ kolêdê dedykowan¹ nie-
¿yj¹cej dziewczynie chorej na 
raka, której towarzyszyli do 
ostatnich dni w szpitalu. Opró-
cz zespo³u Granifer, wyst¹pi³y 
na koncercie  równie¿ dzieci 
ze szko³y podstawowej w Ko-
sorowicach. Dzieci prezentu-
j¹c swój program artystyczny 
spowodowa³y u wielu rodzi-
ców poczucie dumy z powodu 
posiadania tak utalentowanych 
muzycznie pociech. 

Hej kolêda, kolêda! 
 

DŸwiêki pastora³ek, 
tradycyjnych kolêd i wspó³-
czesnych pieœni bo¿onarodze-
niowych rozbrzmiewa³y w ko-
œciele parafialnym w Raszowej 
17 stycznia. Zainteresowanie 
koncertem przeros³o oczeki-
wania i zaskoczy³o bardzo po-
zytywnie ksiêdza proboszcza 
Korneliusza Wójcika. Koœció³ 
wype³niony by³ do ostatniego 
miejsca. Koncert rozpocz¹³ siê 

pastora³kami w wykonaniu 
dzieci ze szko³y podstawowej 
w Raszowej. Po krótkim prze-
dstawieniu rozpoczê³a siê 
czêœæ podczas której wyst¹pi³a 
orkiestra dêta pana Teodora 
Glenska oraz zespó³ Bravo , 
który zaprezentowa³ kolêdy 
oraz pieœni bo¿onarodzeniowe 
w niecodziennych aran¿acjach . 
Koncert zakoñczy³ siê wspól-
nym odœpiewaniem kolêdy 
„Cicha noc”. 
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Jak ratowaæ nasz¹ planetê? czêœæ.II. 
OGÓLNE WSKAZÓWKI 

1.Uœwiadamiaj dzieci, jak 
wa¿na jest ochrona wody. 
Unikaj zakupu wodnych 
zabawek. 
2.Zapoznaj siê i przestrzegaj 
wszystkich przepisów, które 
dotycz¹ ochrony wody. 
3.Zachêæ swojego pracodaw-
cê, aby prowadzi³ ochronê 
wody w Twoim miejscu pracy. 
4.Wspieraj dzia³alnoœæ, która 
praktykuje i promuje ochronê i 
oszczêdnoœæ wody. 
5.Zg³aszaj wszystkie zauwa-
¿one miejsca, w których wys-
têpuj¹ straty wody (uszko-
dzone rury, otwarte hydranty, 
zbêdne zraszacze) zarz¹dcom 
wodoci¹gów, lokalnym w³a-
dzom lub w³aœcicielom. 
6.Zachêcaj szko³y i lokalne 
w³adze, aby pomaga³y rozwi-

jaæ i poprawiaæ ochronê i 
oszczêdzanie wody wœród 
dzieci i doros³ych. 
7.Wspieraj pomys³y, które do-
prowadz¹ do zwiêkszenia siê 
stosowania raz u¿ytej wody (a 
nie zanieczyszczonej). 
8.Wspieraj dzia³ania i progra-
my propaguj¹ce ochronê wód 
wœród turystów i goœci odwie-
dzaj¹cych nasz¹ gminê.  
9.Zachêæ przyjació³ i s¹sia-
dów, aby przy³¹czyli siê do 
spo³ecznoœci rozumiej¹cej od-
powiedzialnoœæ za ochronê 
wody. Promuj ochronê wody 
w³asnym przyk³adem. 
9.Chroñ wodê, poniewa¿ to 
bardzo wa¿na sprawa. 
10.Próbuj robiæ choæ jedn¹ 
rzecz dziennie, która zaowo-
cuj¹ oszczêdnoœciami wody. 
Nie martw siê, je¿eli bêd¹ one 
minimalne. Liczy siê ka¿da 
zaoszczêdzona kropla. 

    -----------------------------------------------------
·zwrot podatku:

niemieckie, holenderskie,
austriackie, angielskie

·zasi³ki rodzinne (Kindergeld, Elterngeld)

·t³umaczenia przysiêg³e i zwyk³e

·pomoc prawna za granic¹
odszkodowania, emerytury, i wiele innych

·pomoc w zak³adaniu i obs³uga firm
za granic¹

·ubezpieczenia:
samochodów, domów, rolne, firm, 

¿yciowe i inne

   -------------------------------------------------------
    Zapraszamy do naszych filii:

      Nak³o, ul Tarnowska 27
             Dobrzeñ Ma³y, ul. Opolska 133

         Opole, ul. Reymonta 5
        tel: 77 46 44 371
        fax: 77 5432 302

         email: biuro@smuda-consulting.com


