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KURIER GMINNY
Spokojnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
niosących życzliwość i uśmiech,

ciepłych spotkań w gronie najbliższych 
oraz szczęśliwego Nowego Roku

obfitującego w osobiste i zawodowe sukcesy 

życzą

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie

Maria Bodzioch

Wójt Gminy Żyraków
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków na

Noworoczny Koncert Wielkich Serc
organizowany w ramach  26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

pod hasłem  „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”

14 stycznia 2018
(Zespół Szkół w Żyrakowie – hala sportowa)

Organizatorzy:
               Centrum Kultury i Promocji 

w Żyrakowie
Zespół Szkół 
w Żyrakowie 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 
Gminy Żyraków
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Aktualności inwestycyjne 

S T O P K A R E D A K C Y J N A

Projekt i skład:
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
Wola Żyrakowska 73 A
tel. 14 68 12 819
email: ckipzyrakow@gmail.com 

Masz ciekawe informacje?
Masz pomysł na artykuł?
SKONTAKTUJ SIĘ Z REDAKCJĄ
ckipzyrakow@gmail.com    / tel.    14 68 12 819

Została  zakończona przebudowa  drogi 
„Kądziołka-Wąwóz”  w m. Góra Motyczna 
na długości ponad 900 m  wraz 
z wykonaniem   rowu odwadniającego  
w m. Góra Motyczna. 

Przebudowano odcinek drogi  
w Żyrakowie na długości 500 m  oraz  
drogę Nagoszyn - Północ na długości 
ponad 500 m. 

Przebudowano  drogę  gminną pn. 
Kolonia - Autostrada  w m. Wola 
Żyrakowska  na długości 400 m w ramach 
usuwania skutków klęsk powodziowych.

Dokonano przebudowy kotłowni w szkole 
podstawowej w Zasowie w związku ze 
złych stanem technicznym pieców 
grzewczych. 

Trwa remont  dworu w Żyrakowie. 

Trwają prace przy budowie kanalizacji na 
terenie  gminy Żyraków w miejsco-
wościach: Korzeniów, Zasów, Bobrowa, 
Bobrowa Wola, Mokre, Góra Motyczna, 
Straszęcin, Nagoszyn.

Trwają prace końcowe  na budowie 
przedszkola w Nagoszynie, termin 
zakończenia do końca bieżącego roku.

Droga „Kądziołka-Wąwóz”  w Górze Motycznej

Budowa kanalizacji

Remont dworku w Żyrakowie

mailto:ckipzyrakow@gmail.com
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W dniu 7 grudnia 2017 r. w hali sportowej w Żyrakowie odbyło się 
spotkanie organizacyjne Projektu pn. "Odnawialne źródła energii 
w gminach partnerskich” z Inżynierem Projektu. Ponad 400 osób 
mogło dowiedzieć się o kolejnych etapach jakie nas czekają przy 
realizacji w/w Projektu.

Na stronie www.gminazyrakow.pl są 
do pobrania następujące  materiały:
• Pismo do mieszkańców
• Szacunkowe koszty
• Przykładowy dowód wpłaty
• Prezentacja - "Odnawialne 

źródła energii w gminach 
partnerskich"

Spotkanie informacyjne projektu 
"Odnawialne źródła energii... "

Urząd Gminy w Żyrakowie
39-204 Żyraków 137
email: gmina@zyrakow.pl
BIP: www.zyrakow.pl/bip
Sekretariat: 14 68 07 121
Wójt: 14 68 07 121
Sekretarz: 14 68 07 114
Fax. 14 68 07 124
Referat finansowo podatkowy:
Skarbnik: 14 68 07 119
Podatki: 14 68 07 118
Księgowość: 14 68 07 109
Kasa: 14 68 07 110
Referat Administracyjno-Organizacyjny:
Obsługa Rady Gminy: 14 68 07 117
Obsługa BIP i stron internetowych: 14 68 07 116
Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
Ochrona środ. i gosp. odp. komunalnymi: 14 68 07 115
Budownictwo i kanalizacja: 14 68 07 101
Przetargi i inwestycje: 14 68 07 102
Referat Spraw Obywatelskich:
Ewidencja ludności i dowody osobiste, obsługa 
przedsiębiorców: 14 68 07 107
Urząd Stanu Cywilnego: 14 68 07 106

Godziny pracy urzędu: 
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

Szanowny Rolniku Pamiętaj !
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz, świń) 
obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających 
w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie 
później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę 
i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje 
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia 
dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. 
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Promesa dla Gminy Żyraków
W dniu 9 listopada 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Żyraków Grzegorz 
Reguła odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart 
promesę, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na realizację zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 
pn.: Przebudowa drogi „Kolonia – Autostrada” dz. nr ewid. 960 w km 
0+000-0+400 w miejscowości Wola Żyrakowska. Wysokość 
dofinansowania wynosić będzie 80 000 zł., nie więcej jednak niż 80% 
wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Dotacja ta 
zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z Gminą Żyraków. 
Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na 
remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2016.

W kasie Urzędu Gminy 
podatki zapłacisz 
kartą płatniczą
Gmina Żyraków przystąpiła  do 
ministerialnego programu upowsze-
chnienia płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej. W skrócie 
oznacza to, iż w tutejszym urzędzie od 
1 grudnia br. podatki oraz opłatę 
skarbową można zapłacić kartą 
płatniczą. Zapłaty można dokonać 
również za pomocą systemu BLIK oraz 
kartą płatniczą zintegrowaną 
z telefonem komórkowym.  
Akceptowane są następujące rodzaje 
kart: VISA, VISA ELECTRON, 
MasterCard, MasterCard Electronic, 
Maestro.

http://www.gminazyrakow.pl/
http://www.gminazyrakow.pl/
http://www.gminazyrakow.pl/
http://www.gminazyrakow.pl/
http://www.gminazyrakow.pl/


12 listopada 2017 r. w Zasowie 
odbyły się Obchody 99 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Uroczystości rocznicowe 
połączone zostały z otwarciem 
Budynku Wielofunkcyjnego. 
Symbolicznego aktu przecięcia 
wstęgi w asyście małych strażaków: 
Jakuba Wierciocha oraz Arkadiusza 
Kuciemby, dokonali: Wójt Gminy 
Żyraków p. Marek Rączka, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
p. Maria Bodzioch, Radny Gminy 
z Zasowa p. Zbigniew Waśko, 
Sołtys Zasowa p. Zofia Ryczek oraz 
p. Dominik Dorociak – właściciel 
Firmy DOMI BUD z Jaślan – 
Wykonawca budynku. Następnie ks. 
Krzysztof Pietras – Proboszcz 
Parafii w Zasowie oraz ks. Józef 
Jasiurkowski – Kapelan Jednostek 
Powiatowych OSP poświęcili krzyż, 
figurkę św. Floriana oraz budynek. 
Nożyczki do przecięcia podała 
Zuzanna Szacik ubrana w strój 
regionalny. Przy dźwiękach syreny 
strażackiej i akompaniamencie 
Orkiestry Dętej prowadząca p. Anna 
Glinka zaprosiła wszystkich do 
środka budynku. Po odśpiewaniu 
Hymnu Polski, Wójt p. Marek 
Rączka oficjalnie powitał wszystkich 
przybyłych na Uroczystości. 
Korzystając z okazji Sołtys p. Zofia 
Ryczak wraz z Radnym 
p. Zbigniewem Waśko złożyli 
serdeczne Podziękowania Wójtowi 
p. Markowi Rączce, Zastępcy Wójta 
p. Grzegorzowi Regule, Radzie 

Gminy na ręce Przewodniczącej 
p. Marii Bodzioch oraz Wykonawcy 
p. Dominikowi Dorociak 
i p. Józefowi Dorociak – za 
przeprowadzenie remontu i oddanie 
do użytku lokalnej społeczności 
Budynku Wielofunkcyjnego.

Zostały również wręczone 
Podziękowania za pracę na rzecz 
zasowskiej społeczności. Historię 
samego budynku przedstawił 
zgromadzonym Prezes Jednostki 
OSP z Zasowa – p. Krzysztof Typer. 
Swoją obecnością zaszczycili nas 
p. Wiesław Lada – reprezentujący 
Starostę Powiatu Dębickiego, 
p. Danuta Klabacha i p. Paweł 
Jarosz - Radni Powiatu Dębickiego, 
a także z okazji otwarcia Biblioteki 
w Zasowie: Dyrektor Wojewódzkiej 
iMiejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie – p. Barbara Chmura, 
p. Lucyna Kloczkowska – Kierownik 
Instruktorów Merytorycznych 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie oraz 
p. Marzena Kowalska – Dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Dębicy, które 
otrzymały Podziękowania za pomoc 
merytoryczną i opiekę nad 
bibliotekami od Dyrektor Gminnej 
Publicznej Biblioteki w Żyrakowie – 
p. Grażyny Pastuły. Następnie Wójt 
Gminy Żyraków p. Marek Rączka 
w swoim wystąpieniu przybliżył 
historię walki o niepodległość oraz 
złożył życzenia satysfakcji z rozwoju 

naszej Małej Ojczyzny. W ramach 
części artystycznej uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Rodziny 
Łubieńskich w Zasowie wraz 
z Orkiestrą dętą Gminy Żyraków 
pod batutą dyrygenta p. Grzegorza 
Steca zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny. Publiczność 
otrzymała śpiewniki i bardzo chętnie 
włączyła się do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych. 
W programie artystycznym 
wystąpiły solistki: Eliza Lis, 
Faustyna Rysiewicz, Wiktoria 
Cyganowska. W chórze zaśpiewały: 
Emilia Golec, Gabriela Borowiec, 
Nikola Cyganowska, Patrycja 
Cyganowska, Aleksandra Majka, 
Sandra Graniczny, Katarzyna 
Derlęga, Wiktoria Stachnik. Wiersze 
recytowały: Izabela Kubisztal 
i Magdalena Piątek. Każda 
wykonywana pieśń została 
poprzedzona krótką informacją 
o historii jej powstania. Uczniowie, 
którzy dokonywali ich prezentacji to: 
Zuzanna Szacik i Szymon Kosiński. 
Opiekę na częścią artystyczną 
sprawowali: p. Bożena Osocha, 
p. Krzysztof Rogowski, p. Anna 
Wałęga – Maniewska. 
Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Żyraków, Sołectwo Zasów, Centrum 
Kultury i Promocji w Żyrakowie, 
Gminna Publiczna Biblioteka 
w Żyrakowie, Zespół Szkół 
w Zasowie, Stowarzyszenie „Zaso-
wianki” oraz Jednostka OSP 
z Zasowa.
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Obchody Święta Niepodległości

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów z SP w Zasowie wraz z Orkiestrą Dętą Gminy Żyraków



18 listopada 2017 r. został zorganizowany w Szkole 
Podstawowej w Mokrem uroczysty Koncert Patriotyczny 
poświęcony 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Koncert był również podsumowaniem 
i zakończeniem  projektu pod nazwą „ Słoneczna 
Świetlica w Mokrem”. 
Koncert przebiegał w miłej, patriotycznej atmosferze 
wspólnego śpiewu, radości, ale i wzruszenia. Na jego 
repertuar złożyły się pieśni patriotyczne nawiązujące do 
polskiej walki o wolność i niepodległość ojczyzny, 
poświęcone pamięci wszystkich Polaków, którzy oddali 
życie dla Ojczyzny.
W koncercie uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków, 
członkowie Związku Sybiraków w Tarnowie  z prezesem 
J. Kita oraz kapelanem sybiraków ks. dr Jackiem 
Soprychem z Tarnowa oraz wieloletnim dziennikarzem  
PAP Ryszardem Lisem  dyrektorzy szkół, dyrektor CKiP 
w Żyrakowie, sołtys Mokrego, przedstawiciele  
stowarzyszeń działających na terenie gmin Żyraków: 
Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy 
Pokolenia” w Bobrowej, Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich „ Górzanki” w Górze Motycznej, 
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego 
w Żyrakowie, Stowarzyszenie "Nasz Korzeniów" 
w Korzeniowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 
w Wiewiórce, Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, 
które było operatorem Projektu, a także Stowarzyszenie 
„Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”, które było 
współgospodarzem  uroczystości. Wzięli również udział 
nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy szkoły.
W czasie spotkania radośnie uczciliśmy wolną Polskę. 
W słowach i nutach pieśni  piosenek zaklęta jest przecież 
opowieść o Ojczyźnie. Polacy od kiedy historia pamięta 
śpiewali pieśni – gdy byli szczęśliwi, ale również wtedy, 
gdy było im źle .

Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Bożena Madej 
prowadząca uroczystość  złożyła podziękowanie 
nauczycielom za prowadzenie zajęć świetlicowych 
z dziećmi p. Alicji Derlęga, p. Elżbiecie Markiel, 
p. Krzysztofowi Rogowskiemu oraz p. Adamowi 
Wójcikowi oraz nauczycielom: p. Agnieszce Świerk, 
p. Anecie Maźnickiej za przygotowanie  scenariusza 
Koncertu Patriotycznego . Oprawę muzyczną 
i multimedialną  nad koncertem sprawowali p. Adam 
Wójcik i p. Krzysztof Rogowski.
Uczniowie naszej szkoły z wielkim szacunkiem odnoszą 
się do tradycji i historii swojej Małej Ojczyzny. 
W szczególny sposób pielęgnują pamięć  żołnierzy AK 
z Mokrego wywiezionych na Sybir. Corocznie 
17 września nasza szkoła jest współorganizatorem 
obchodów Dnia Sybiraka pod Kapliczką Sybiraków. Nie 
zapominamy o naszej narodowej tożsamości, bronimy 
szańców przeszłości i polskości.
Widzowie tego niezwykłego widowiska podkreślali, że 
tegoroczna uroczystość miała szczególny, niezwykły 
i wyjątkowy charakter. Wzruszała, skłaniała do refleksji 
i zadumy nad istotą współczesnego patriotyzmu. Na ręce 
pani dyrektor wpłynęły liczne podziękowania i gratulacje. 
Jednak największą satysfakcję odczuliśmy, gdy 
publiczność spontanicznie włączała się w śpiewanie 
pieśni i gorącymi brawami podziękowała wykonawcom 
oraz organizatorom.  To nie było zaplanowane, ale 
niezwykle naturalne i wzruszające.. I o to nam właśnie 
chodziło - poruszyć serca.... Wolność, której na co dzień 
nie doceniamy, stała się tego wieczoru wartością 
bezcenną. Międzypokoleniowe spotkanie  połączyło tych 
„małych i dużych” we wspólnym umiłowaniu Ojczyzny, 
szacunku do kraju z którego pochodzimy, szacunku dla 
jego historii i symboli narodowych. 
Dzisiejsza uroczystość została wpisana  na mapę 
wydarzeń  narodowych obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  
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POLSKA ŻYJE W NAS



Złote Gody w Gminie Żyraków
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Tradycją stało się, że corocznie 
w Gminie Żyraków organizowane 
są obchody Złotych Godów. Ta 
niecodzienna uroczystość odbyła 
się w sobotę 18 listopada 2017 
roku. Rozpoczęła się Mszą świętą 
odprawioną w kościele pw. Trójcy 
Świętej w Żyrakowie.
Druga część uroczystości odbyła 
się na sali teatralnej w Szkole 
Podstawowej w Żyrakowie. 
Uroczystego aktu dekoracji 
medalami za pięćdziesiąt lat 
wspólnego życia nadanymi za 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dokonał Pan Marek 
Rączka Wójt Gminy Żyraków 
w obecności księdza Józefa 
Jasiurkowskiego, kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny 
Kani, zastępcy kierownika USC 
Lucyny Szymaszek, dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Żyrakowie 
Elżbiety Ulak, Zastępcy dyrektora 
SP Roberta Palecznego oraz 
dyrektora Centrum Kultury 
i Promocji w Żyrakowie Anety 
Domaradzkiej.

Medale, listy gratulacyjne i kwiaty 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
otrzymało 28 par z terenu Gminy 
Żyraków.
O miłą atmosferę na uroczystości 
zadbały wychowawczynie edukacji 
wczesnoszkolnej Panie: Lucyna 
Czemicka, Marta Łączak, 
Małgorzata Drozdowska i Bożena 
Chorąży, które przygotowały ze 
swoimi wychowankami część 

artystyczną i drobne upominki 
specjalnie na tę okazję. Aby 
wszystko było dobrze widać 
i słychać, jak również o uwie-
cznienie tej szczególnej chwili na 
zdjęciach zadbali Panowie 
Krzysztof Pietrucha i Krzysztof 
Prokop pracownicy Centrum 
Kultury i Promocji w Żyrakowie. 
Dostojnym Jubilatom przygrywała 
Kapela „Padwianie”.

Wyjątkowe warsztaty z FIO
W Zespole Szkół w Straszęcinie odbyły się warsztaty 
matematyczne, kulinarne, chemiczne, językowe 
i doradztwa zawodowego. Ich celem było ułatwienie 
młodzieży dokonania wyboru kierunków przyszłego 
kształcenia, zawodu i miejsca pracy. Zajęcia cieszyły 
się ogromną popularnością, przysporzyły wiele 
wrażeń i radości.  Przygotowane na warsztatach 
potrawy degustowane były przez wszystkich uczniów 
w szkole, zaś pierniki stały się osłodą dnia Świętego 
Mikołaja. Niezwykłe umiejętności chemiczne, 
uczestnicy warsztatów zaprezentowali na szkolnych 
Andrzejkach, dzięki czemu były one jeszcze bardziej 
magiczne.

Matematyczni geniusze zachwycili praktycznymi 
umiejętnościami zastosowania królowej nauk 
w praktyce. Na zajęciach językowych uczniowie mieli 
okazję konwersować z pomocą Native Speakera, zaś 
drogą elektroniczną z rówieśnikami anglojęzycznymi.

Warsztaty  zostały zrealizowane w ramach projektu 
„Świadomie wybieram przyszłość” realizowanego ze 
środków FIO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017.
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Współfinansowany w ramach 
programu „Działaj Lokalnie X” 
edycja 2017, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanej we 
współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Ośrodek 
Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie 
Dębicki Klub Biznesu - i Lokalnych 
Partnerów: Jednostki Samorządu 
Terytorialnego: gminę Dębica, 
Pilzno, Żyraków oraz firmy: 
TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA 
OPONIARSKA DĘBICA S.A. Tak to 
się zaczęło. A czy się zakończy? 

Realizacja projektu rozpoczęła się 
w lipcu 2017 roku. Zajęcia 
w okresie wakacyjnym odbywały się 
dwa razy w tygodniu natomiast od 
września raz w tygodniu. Zajęcia 
były urozmaicone, na każdych 
robiliśmy coś innego: to zawody na 
boisku sportowym przy szkole, 
w parku Jordanowskim, na placu 
przy remizie, na boisku LKSU 
nawet jak deszcz padał to my 
rywalizowaliśmy w świetlicy, 
warsztaty pierwszej pomocy. Ale 
dzieciom najbardziej podobały się 
chwile kiedy odwiedzała nas 
zaprzyjaźniona akademia. Kiedy 
zorganizowaliśmy wspólne zawody, 
następnie wspólną grę wiejską, 

następnie gra w podchody, która 
zakończyła się ogniskiem oraz 
noclegiem w świetlicy. Na 
zakończenie sezonu 
zorganizowaliśmy zawody oraz 
grilla. W miesiącu wrześniu 
zaczęliśmy zajęcia manualno - 
ruchowe w świetlicy, również 
odwiedziliśmy park linowy 
w hotelu Grand Chotowa, gdzie 
dzieci pokonywały swoje lęki. 
Była sprawność fizyczna, 
zręczność, siła, szybkość, 
poczucie rytmu. Uczyliśmy 
dzieci zdrowej i przyjemnej 
rywalizacji oraz wzmacnia wiary 
w siebie. Poprzez nasze zajęcia 
rozwijaliśmy umiejętności 
interpersonalne dzieci, poprzez 
zabawę uczyli się współpracy 
w grupie, przestrzegania zasad, 
czekania na swoją kolej czy tak 
ważnej umiejętności słuchania 
innych osób. Poza tym interakcje 
z innymi dziećmi właśnie w postaci 
zabaw w grupie uczyli się 
rywalizacji oraz przydatnej 
umiejętności przegrywania, której 
tak trudno nauczyć się będąc tylko 
w domu i grając z na telefonie czy 
komputerze. Wspólne zabawy 
rozwijały ich inteligencję 
emocjonalną, uczyli się empatii oraz 

tego, że nie każda osoba w tej 
samej sytuacji zachowuje się tak 
samo. Pomimo tego, że realizacja 
projektu zakończyła się 
w listopadzie my dalej działamy. 
Efektem działań dnia 9 grudnia 
2017 roku wystąpiliśmy dla 
społeczności  lokalnej w przedsta-
wieniu "Jak Wojtek został 
strażakiem". Poprzez liczne, 
kreatywne działania powstała 
w Gminie Żyraków „AKADEMIA 
MAŁEGO STRAŻAKA”.

Razem Jesteśmy na TAK
Od września w Szkole Podstawowej w Mokrem działa 
świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W ramach 
działalności świetlicy dzieci uczestniczą w: zajęciach 
sportowych, bloku zajęć muzycznych, zajęciach, 
podczas których, grają w gry planszowe oraz 
uczestniczą w zabawach podwórkowych, warsztatach 
metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zajęcia prowadzą wolontariusze: Adam Wójcik, 
Krzysztof Rogowski, Elżbieta Markiel oraz Alicja 
Derlęga zaś koordynatorem działań jest Halina 
Sołdatow - Polanco. Działania grupy nieformalnej 
"Jesteśmy na TAK" wspierają wolontariusze - 
członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej. 
Dyrektor szkoły, Bożena Madej podkreśla, że nie byłoby 
w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że Mokre to mała 
miejscowość licząca około 600 mieszkańców, 
a istniejąca tu szkoła podstawowa, do której uczęszcza 
tzaledwie ok. 50 dzieci, jest miejscem, gdzie toczy się 

życie całej wsi, jest centrum kultury, biblioteką, muzeum 
i teatrem i jednocześnie miejscem spotkań 
mieszkańców, siłą scalającą niewielką społeczność, 
łączącą pokolenia, dbającą o lokalną tradycję, kulturę, 
jest miejscem spotkań rekreacyjnych, sportowych, 
dlatego cieszy, że tylu wolontariuszy niemieszkających 
tu angażuje się w działania na rzecz niewielkiej wiejskiej 
szkoły.
 
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu 
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” 
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami 
Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 
Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi 
Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój 
i Innowacja.

Akademia strażaka pomysł na bezpieczeństwo - 
aktywność bez  komputera/telefonu”
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Setki twarzy wolontariatu 
w gminie Żyraków
Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza w gminie Żyraków 
zgromadził w Hotelu Millenium 
ponad 140 społeczników, którzy 
pomagają, integrują, służą, 
organizują, tworzą, realizują. Takich 
emocji jeszcze nie było. Radość ze 
wzruszeniem,  podziw ze łzami 
szczęścia i współczucia, zacie-
kawienie, zaskoczenie, niedowie-
rzanie towarzyszyły zgromadzonym 
na Gali Wolontariatu.

Stowarzyszenie Razem Zdziałamy 
Więcej i Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnospra-
wnych „Radość” przybliżyli 
wizerunki tych, którzy, działając 
wolontariacko, osiągnęli w 2017 
roku sukces. Dorobek ICH 
zasługujący na powszechne 
uznanie nie jest przypadkiem, ale 
poprzedzony ciężką pracą, 
wytrwałością, poświęceniem 
i czyniony z natchnieniem godnym 
podziwu przyniósł efekty, jakich nie 
spodziewali się najwięksi optymiści  
- podkreślali członkowie komisji 
oceniającej.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie 
wolontariuszy w pracę na rzecz 
społeczności gminy Żyraków, 
Kapituła Konkursowa w składzie: 
Marek Rączka – Wójt  Gminy 
Żyraków, Agnieszka Majba-Pochwat 
– redaktor naczelny Obserwatora 
Lokalnego, Paweł Morawczyński – 

wiceprezes Stowarzyszenia 
Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Radość”, 
Diana Wójcik –  wiceprezes 
Stowarzyszenia Razem Zdziałamy 
Więcej oraz Elżbieta Drąg – 
„Wolontariusz Gminy Żyraków roku 
2016” rozpatrzyła zgłoszenia 10. 
kandydatów do tytułu 
„WOLONTARIUSZ ROKU 2017 
GMINY ŻYRAKÓW” i podjęła 
decyzję o wyróżnieniu czterech 
osób oraz o przyznaniu jednej 
osobie zaszczytnego miana. 
Wyróżniono: ks. Piotr Felę, Danutę 
Krawiec, Stefanię Grzyb, Andrzeja 
Wielgosa, zaś tytuł Wolontariusza 
Roku 2017 Gminy Żyraków 
otrzymała Elżbieta Orkisz z Góry 
Motycznej. Do konkursu nominowali 
zostali również: Zofia Koza, Ewa 
Zaucha i Barbara Tumidajewicz, 
Anna Jaszcz, Małgorzata 
Dziadowiec. Pytania: Dlaczego 
z 13 000 mieszkańców gminy 
Żyraków wybrano właśnie ich? Co 
w nich jest niezwykłego? Jaka w 
 ich jest magia, jaka tajemnica? 
Dlaczego właśnie ONI? - nie 
pozostały bez odpowiedzi. Nie Wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu otrzymał Pan Andrzej Wielgos 
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sposób nie przedstawić osiągnięć 
w tym obszarze Elżbiety Orkisz, 
która 11 lat temu uległa wypadkowi 
samochodowemu i dziś nie chodzi, 
nie włada rękami, a nawet 
siedzenie sprawia jej kłopot. Krucha 
i delikatna jak to kobieta, ale twarda 
i nieustępliwa w codziennej walce 
z nieuleczalną chorobą. Ma ten 
cenny dar, że potrafi gromadzić 
wokół siebie ludzi, którzy chcą być 
jej nogami i rękami, więc z ich 
pomocą Ela działa jako 
wolontariuszka. Za jej sprawą 
w 2017 roku trzy rodziny 
potrzebujące pomocy z Góry 
Motycznej, Mokrego i Dębicy 
otrzymały wsparcie finansowe oraz 
sprzęt AGD o wartości 4000 zł 
pozyskany dzięki życzliwości 
przedsiębiorców. Zaangażowała się 
również bardzo mocno 
w wolontariat na rzecz schronisk dla 
zwierząt: to za jej przyczyną 
dojechał kilkakrotnie transport 
słomy do przytuliska i schroniska 
a psy otrzymywały karmę. To 
również dzięki niej przytuliska dla 
zwierząt zostały zaopatrzone 
w: kuchenkę do podgrzewania 
jedzenia, akcesoria dla psów, sprzęt 
potrzebny do opieki nad 
zwierzętami np. taczki, widły, łopaty, 
wąż do nalewania wody. Od 
początku zeszłego roku 
aktywizowała szkoły na rzecz 
bezdomnych psów, przygotowywała 
informacje, kontaktowała się 
z dyrektorami, propagując ideę 

wolontariatu na rzecz zwierząt. 
Szczególnie aktywnym obszarem jej 
działań były strony społeczno-
ściowe, gdzie umieszczała posty, 
prowadziła wielogodzinne dyskusje 
z ludźmi z całej Polski i świata 
o potrzebach w tym obszarze. 
Zasięg jej działań objął gminę 
Żyraków, powiat, województwo, 
kraj. Uratowała starszego psa 
skazanego na uśpienie. 
Podarowała mu rok godnej 
i spokojnej starości w swoim domu, 
przy swoim łóżku. Na jej prośbę inni 
wolontariusze  prowadzą zajęcia 
profilaktyczne w szkołach.

Świetnym komentarzem do 
spotkania okazała się sztuka 

„Szuflada” w wykonaniu uczniów ze 
szkoły w Nagoszynie w reżyserii 
Agnieszki Dybaś i Diany Wójcik 
oraz grupy tanecznej Simly Swagg 
w choreografii Miss Podkarpacia 
2017 r., Natalii Barańskiej. Młodzi 
ludzie prowokowali do poszukiwań 
odpowiedzi na pytania: czy 
zaszufladkowany człowiek poradzi 
sobie w świecie rządzonym przez 
ludzi bez twarzy pędzących ku 
karierze, żyjących jak mimy, 
kierowanych przez stereotypy 
współczesnego świata? Jaka siła 
może sprawić, aby odrzucili pozory 
w życiu: konsumpcjonizm, egoizm, 
materializm? Dzięki czemu ludzie 
mogą zdjąć maski i pokazać 
prawdę o sobie, przecież szufladki 
dobre są na rzeczy, nie na ludzi?

Wójt gminy Żyraków, 
współorganizator Gali Wolontariatu, 
podczas wręczenia podziękowań 
organizacjom pozarządowym za 
kolejny rok pracy, nie krył podziwu, 
podkreślając: W służbę drugiemu 
włączają się osoby indywidualne, 
ale i stowarzyszenia. Dzisiejsza 
Gala po raz kolejny udowodniła, że 
posiadanie wielkiego serca nie ma 
nic wspólnego jedynie z zaso-
bnością konta bankowego, bo 
każdy ma coś, co może dać innym.

Galę Wolontariatu zakończył 
koncert utalentowanej Moniki Biziuk 
z Bobrowej z akompaniamentem 
męża - Łukasza.

Sztuka „Szuflada” w wykonaniu uczniów ze szkoły w Nagoszynie

Elżbieta Orkisz z Góry Motycznej - Wolontariusz Roku 2017 Gminy Żyraków
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W piątek 20 października 2017 roku w Domu 
Ludowym w Nagoszynie odbyła się pierwsza 
edycja „Jesiennych Inspiracji Gminą 
Żyraków”. Podczas spotkania zostały 
ogłoszone wyniki w XVI Gminnym Konkursie 
Plastycznym „Jesień - Bogactwo Kolorów  
w Gminie Żyraków” oraz w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej. 
W tym roku Komisje Konkursowe (Agata 
Dziedzic, Halina Koczaj, Krzysztof Pietrucha 
– konkurs plastyczny; Stefania Szuba, 
Grażyna Pastuła, Krzysztof Prokop – 
konkurs poezji) nie miały łatwego zadania - 
poziom artystyczny był bardzo wysoki. 
Różne techniki wykonania prac plastycznych 
i wkład pracy można było podziwiać podczas 
przygotowanej wystawy. Wszystkich 
zgromadzonych zachwyciły ciekawe 
interpretacje prezentowanych utworów  
w wykonaniu laureatów konkursu poezji. Pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Żyraków 
Pan Marek Rączka. Ponadto Stowarzyszenie 
„Nagoszyn otwarty na zmiany” przygotowało wystawę 
bukietów będącą podsumowaniem zajęć florystycznych 
„Kolorowy świat kwiatów” realizowanych w ramach 
projektu Działaj Lokalnie 2017. 
Spotkanie przebiegło w ciepłej i miłej, pełnej przemyśleń 
i kontemplacji jesiennej atmosferze. Zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Wyniki: 
„Jesień - Bogactwo Kolorów w Gminie Żyraków”
Kategoria: Przedszkola i oddziały przedszkolne
I miejsca: Julia Szaj l. 5 oddział przedszkolny Zasów,
- Julita Dubiel l. 5 op. Zasów
II miejsca: Oliwia Labak l. 6 op. Mokre, Aldona Kurczyk 
l. 5 Bobrowa
III miejsce: Ala Białas PP Bobrowa
Kategoria: klasy I – III
I miejsca: Karolina Niemiec kl. III PSP Wola Wielka, 
Patrycja Krawczyk kl. III ZSP Żyraków

II miejsca: Joanna Grześkiewicz kl. II ZSP Zasów,  
Dominika Zielińska kl. I PSP Mokre
III miejsce: Zuzanna Sojka kl. II ZSP Bobrowa, Anna 
Żuchowska kl. II ZSP Zasów 
Kategoria: klasy IV – VI
I miejsca: Dominik Foryś kl. VI ZSP Straszęcin, Dawid 
Koziara kl. V ZSP Żyraków
II miejsca: Kacper Bielawa kl. V ZSP Żyraków, Dagmara 
Kowalik kl. VI ZSP Korzeniów
III miejsca: Julia Pieniążek kl. VI Świetlica Wiejska 
w Straszęcinie, Justyna Osak kl. VI ZSP Nagoszyn
Kategoria: Gimnazjum
I miejsca: Bartłomiej Bała kl. VII Wiewiórka, Katarzyna 
Kądzielawa kl. II gim. ZSP Straszęcinie, Katarzyna 
Gawryś kl. II gim. ZSP Korzeniów
II miejsca: Wiktoria Słota kl. II gimnazjum Świetlica 
Wiejska w Straszęcinie, Amelia Czerwiec kl. II 
gimnazjum ZSP Straszęcin.
III miejsce: Aleksandra Kołodziej kl. VII ZSP Nagoszyn,  
Wiktoria Kleszcz kl. VII PSP Wola Wielka, Wiktoria 
Godlewska kl. VII ZSP Bobrowa
 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji 
Religijnej
Kategoria – Recytacja kl. IV – VI
I miejsce Wiktoria Kawa ZSP w Żyrakowie
II miejsce Hubert Zieliński PSP w Mokrem
III miejsce Kinga Rachwał ZSP w Żyrakowie
Kategoria – Recytacja gimnazjum
I miejsca: Mateusz Rymut ZSP w Nagoszynie, 
Daria Węgrzyn ZSP w Nagoszynie
II miejsca: Karolina Wolska ZSP w Żyrakowie, 
Sylwia Kurzeja ZSP w Nagoszynie
III miejsce: Gabriela Nykiel ZSP w Górze 
Motycznej 

Pełne wyniki dostępne są na 
www.ckip-zyrakow.org

JESIENNE INSPIRACJE
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9 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół 
w Żyrakowie rozegrany został 
Ogólnopolski Turniej Dzieci, Żaków 
i Młodzików Młodszych Podkarpacki 
CUP 2017. Tak jak to miało miejsce 
w poprzednich turniejach wystąpili 
zawodnicy  z województw: święto-
krzyskiego, opolskiego, śląskiego 
i podkarpackiego i małopolskiego. 
Cykl czterech turniejów był 
dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego. 
W ostatnim turnieju wystąpiło 147 
zawodników z 25 klubów. 
Organizator, Podkarpacki Związek 
Badmintona ufundował dla 
najlepszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach 
nagrody w klasyfikacji na najlepszą 

zawodniczkę i zawodnika cyklu 
turniejów Podkarpacki CUP 2017. 
Natomiast nagrody rzeczowe 
ufundowała Firma Olimp Labs 
Nagawczyna.

Podsumowano również 
rywalizację klubową po 
rozegranych czterech 
turniejach. Uczestnikom 
nagrody wręczył Wójt Gminy 
Żyraków Marek Rączka oraz 
przedstawiciele zarządu Piotr 
Surowiec i Andrzej Rachwał.  
Obsługę sędziowską cyklu 
turniejów oraz klasyfikację 
zawodników i klubów 
prowadził Piotr Skrzek 
z Dębicy za którą zarząd 
PZBad bardzo dziękuje.

Pełna klasyfikacja generalna 
najlepszych zawodników i zawo-
dniczek po czterech turniejach 
dostepna jest na stronie:
www.gmina-zyrakow.pl

Sukces zawodniczek z UKS Korzeniów
Zawodniczki UKS SP Korzeniów Gąsiorek Anna, Grabiec 
Aleksandra i Strączek Kinga wzięły udział Finale Ogólnopolskim 
Uczniowskich Klubów Sportowych Drużynowo w tenisie 
stołowym, który odbył się w Warszawie. W Finale wzięło udział 
16 najlepszych drużyn z kraju wyłonionych wcześniejszymi 
eliminacjami. W tym finale zagrała również nasza drużyna z UKS 
SP Korzeniów, która reprezentowała podkarpacie. Turniej został 
zorganizowany przez PZTS i dofinansowany przez MSiT. 
Dziewczęta z Korzeniowa podjęły zacięta walkę. W pierwszych 
meczu grupowym z SP 3 Lubartów uległy 1:3, następnie rozegrały 
decydujący mecz o wyjście z grupy z UKS Skoczek Sopot 
wygrywając 3:1, awansując tym samym do pierwszej ósemki.

W meczu ćwierćfinałowym trafiły na zespół  z KS Bronowianka 
Kraków przegrywając 3:0. Ostatecznie drużyna zakończyła 
rywalizację na 7 miejscu.  Poziom był bardzo wyrównany 
i o wyniku często decydowało szczęście i dyspozycja dnia.

Ogólnopolski Turniej Dzieci, Żaków i Młodzików Młodszych

Tabela po V kolejce GALPS 2017/2018
Poz. Drużyna Mecze Pkt. Sety Sety Różnica Małe pkt. Małe pkt. Różnica

1. Cieszęciny 4 10 11 5 +6 365 319 +46
2. Ciacho 4 7 9 6 +3 332 313 +19
3. Żyraków 4 6 8 9 -1 352 368 -16
4. Góra Motyczna 4 5 8 9 -1 389 381 +8
5. Nagoszyn 4 2 5 11 -6 317 376 -59

wygr. przegr. setów zdoby. strac. pkt.
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Jeżeli wyrosło, to będzie rosło
"Jeżeli wyrosło, to będzie rosło" pod taką nazwą 
prowadzone były warsztaty szkółkarskie dla młodzieży. 
Projekt realizowany przez Nieformalną Grupę Adeptów 
Szkółkarstwa, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie 
oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów 
Materiału Szkółkarskiego w Zasowie. Warsztaty 
rozpoczynały się od części teoretycznej, która odbywała 
się w Zespole Szkół w Zasowie gdzie poznawali historię 
szkółkarstwa na tym terenie, następnie zwiedzali 
"Szkółkę Zielińscy" by na końcu spróbować własnych sił 
w zajęciach praktycznych zorganizowanych 
w gospodarstwie Pani Zofii Ryczek - Sołtysa wsi Zasów.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj 
Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce we współpracy ze Stowarzyszenie Dębicki 
Klub Biznesu i lokalnymi partnerami: Jednostkami 
Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica - Profil 
Urzędu Gminy Dębica, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków 
oraz firmami: Tikkurila - Potęga Kolorów i GoodYear 
Dębica.
W zajęciach uczestniczyły grupy uczniów ze szkół 
w: Nagoszynie, Łączkach Brzeskich, Wiewiórce, 
Żyrakowie, Przecławiu, Korzeniowie oraz Dębicy. 
Więcej informacji o tym projekcie będzie dostępne na 
stronie: www.ckip-zyrakow.org.

Nagoszyn | Rozpoczęcie w ZS w Zasowie
Łączki Brzeskie | Zwiedzanie Szkółki “Zielińscy” w Zasowie

Wśród adeptów szkółkarstwa znaleźli się również: 
Grzegorz Reguła - z-ca Wójta, Bożena Osocha  - Dyrektor ZS w Zasowie 
oraz Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków (od lewej)

Korzeniów | Zajęcia praktyczne prowadzone przez Panią Zofię Ryczek
Przecław | Prezentacja multimedialna

Dębica | Zajęcia plastyczne

http://www.ckip-zyrakow.org/
http://www.ckip-zyrakow.org/
http://www.ckip-zyrakow.org/
http://www.ckip-zyrakow.org/
http://www.ckip-zyrakow.org/
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Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych 
W radosnej i świątecznej 
atmosferze spędziliśmy niedzielne 
popołudnie 17 grudnia 2017 r. 
Życzeniami zainspirowania się 
Gminą Żyraków na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia - 
w Zespole Szkół w Straszęcinie - 
rozpoczęła się impreza pod nazwą 
„IDĄ ŚWIĘTA”. Prowadząca 
Elżbieta Drąg (Sołtys Straszęcina) 
w imieniu organizatorów (Wójta 
Gminy Żyraków, Centrum Kultury 
i Promocji w Żyrakowie, Sołectwa 
Straszęcin, Zespołu Szkół 
w Straszęcinie oraz Stowarzyszenia 
„Mój Straszęcin”) wprowadziła 
bardzo licznie zgromadzoną 
publiczność w ten niezwykły 
przedświąteczny nastrój – życząc, 
aby ta wyjątkowa nadchodząca noc 
była pełna życzliwości, ludzkiej 
wrażliwości i wszechobecnej miłości 
otulonej chwilą spokoju, magi-
cznego ukojenia i świątecznego 
uniesienia. 
Mieszkańców oraz zaproszonych 
Gości powitał Radny Gminy 
Żyraków Pan Andrzej Wielgos. 
Następnie Wójt Gminy Żyraków – 
Pan Marek Rączka złożył 
wszystkim zgromadzonym serde-
czne Życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt oraz Nowego Roku 2018. 
Organizatorzy zadbali o moc 
atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie „i dla ciała, i dla ducha”. 
Dzięki zaangażowaniu Pań ze 
Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich „GÓRZANKI” z Góry 
Motycznej, Bobrowskiego Stowa-
rzyszenia Aktywnych „Łączymy 
Pokolenia”, Stowarzyszenia „Nago-
szyn Otwarty na Zmiany”, Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wolanki” 
z Woli Wielkiej,  Stowarzyszenia 
„Razem w Przyszłość” z Woli 
Żyrakowskiej, Stowarzyszenia 
„Nasz Korzeniów” oraz 
Stowarzyszenia Koło Gospodyń 
Wiejskich im. Księżnej Heleny 
Jabłonowskiej ze Straszęcina - 
zostały zaprezentowane przepiękne 
aranżacje stołów wigilijnych wraz 
z degustacją potraw świątecznych 
inspirując innych do przygotowania 
potraw w domowych kuchniach. Na 
stołach królowały zarówno dania                   
w wersji tradycyjnej, jak również 
dania w nowych odsłonach. Wójt 
Gminy podziękował Paniom za to, 

że cały czas swoją pracą ocalają od 
zapomnienia piękne żyrakowskie 
tradycje.
Apetyty zaostrzały się podczas 
występu ponad 80-osobowego 
Chóru działającego przy Zespole 
Szkół w Straszęcinie, którego 
opiekunem i instruktorem jest Pan 
Grzegorz Stec. Wspólny śpiew 
podczas Koncertu Kolęd 
i Pastorałek przypomniał kolejną 
świąteczną tradycję.  Radość 
śpiewania wpłynęła na pozytywną 
energię towarzyszącą imprezie.
Szkoły, osoby prywatne, biblioteki 
oraz pozostałe Stowarzyszenia 
działające na terenie Gminy 
wystawiły na swoich stanowiskach 
arcydzieła rękodzielnictwa. Całe 
rodziny, dzieci, młodzież wzięły 
udział w ogłoszonych przez 
Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie konkursach: X Gmin-
nym Konkursie Plastycznym na 
Kartkę Bożonarodzeniową lub 
Noworoczną, XXII Gminnych 
Eliminacji do Powiatowego 
Konkursu na Szopkę Bożonaro-
dzeniową, Konkursie na ozdoby 
choinkowe i stroiki świąteczne, 
czego wynikiem była zorgani-
zowana podczas imprezy Wystawa 
Szopek Bożonarodzeniowych, 
prezentacja multimedialna z Kar-
tkami Świątecznymi oraz 
przygotowane zostały prace 
w Konkursie na Stroik i Ozdobę 
Bożonarodzeniową. Niespotykane 

w sklepach wytwory zachwycały 
pomysłami. Prace oceniała Komisja 
w składzie: Pani Marzena Marzec – 
Radna Gminy Żyraków oraz 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Pani Agata Dziedzic – Instruktor 
plastyki              w CKiP oraz Pan 
Grzegorz Reguła – Wicewójt Gminy 
Żyraków. Nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy wręczył Wójt Gminy 
Żyraków Pan Marek Rączka.

Panie wraz z dziećmi ze świetlic 
oraz zajęć plastycznych z Woli 
Wielkiej, Nagoszyna, Wiewiórki 
i Straszęcina włączyły się 
w przystrojenie Drzewek Bożo-
narodzeniowych w ramach 
happeningu wieńczącego warsztaty 
szkółkarskie organizowane przez 
Adeptów Szkółkarstwa w ramach 
projektu „Jeżeli wyrosło, to będzie 
rosło” z Działaj Lokalnie.
Najmłodszych uczestników imprezy 
Święty Mikołaj zaprosił do 
pamiątkowego zdjęcia, jego 
Śnieżynki ze Stowarzyszenia „Mój 
Straszęcin” w Magicznym Kąciku 
Plastycznym zachęcały do 
zdobienia bombek według 
własnego pomysłu. 
 Mamy nadzieję, że za rok 
spotkamy się znowu w jeszcze 
większym gronie!

Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem
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IDĄ ŚWIĘTA!
Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych 
w Gminie Żyraków - 17 grudnia 2017 r.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
im. Księżnej Jabłonowskiej w Straszęcinie 

Kącik zajęć plastycznych dla najmłodszych uczestników Wystawa szopek

Strojenie świetlicowych drzewek świątecznych 

Stoiska z ozdobami świątecznymi
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Komisja konkursowa miała ciężkie zadania

Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja

Stowarzyszenia biorące udział w Przeglądzie otrzymały upominki

Prezentacja stołów wigilijnych 

Koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu chóru dzieci 
i młodzieży z ZS w Straszęcinie

Laureaci konkursu na kartkę świąteczną



Zabawa Mikołajkowa
 str. 16 / FOTORELACJA

Poniżej zamieszczamy fotorelację z Zabawy 
Mikołajkowej, która odbyła się 12 grudnia 
w budynku wielofunkcyjnym w Bobrowej. 
Impreza została zorganizowana przez 
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie dla 
dzieci uczestniczących w zajęciach 
tanecznych, plastycznych i muzycznych.

w Żyrakowie

www.ckip-zyrakow.org

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
chwil wytchnienia od codziennych trosk,

moc Radości i Miłości, wszelkiej Pomyślności,
spełnienia marzeń i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018,

życzą
Dyrektor Aneta Domaradzka oraz Pracownicy 

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Nadchodzące wydarzenia 
STYCZEŃ 2018

LUTY 2018

MARZEC 2018

•Orszak Trzech Króli w Żyrakowie

•25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie 
Żyraków - Noworoczny Koncert Wielkich Serc

•XXVI Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych 
pod hasłem „TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE”

•Otwarcie Budynku Wielofunkcyjnego w Korzeniowie

•Ferie zimowe

•Dzień Języka Ojczystego
I Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza słowa”

•Dzień Kobiet - 2018 Rokiem Praw Kobiet 
(w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych)

•Kiermasz Wielkanocny


