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Strefa Aktywności Gospodarczej w Gminie Żyraków

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

Gmina Żyraków tworzy Strefę Aktywności Gospodarczej. 
Powstaje ona w Straszęcinie, na prawie 50 ha działce. Na 
to zadanie gm. Żyraków otrzymała ponad 3 milionową 
dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace 
ruszą w tym roku. Cała wartość inwestycji opieka na kwotę 
ponad 5 mln zł. Jak zapowiedział Grzegorz Reguła, 
wicewójt Żyrakowa- pierwsi inwestorzy będą mogli wbić 
symboliczne „łopaty” pod koniec przyszłego roku. 
A zainteresowanych jest dużo. Do urzędu gminy wpłynęło 
już ponad 20 wniosków od przedsiębiorców i ta liczba 
rośnie. 

Ta inwestycja to szansa na rozwój Straszęcina i całej gminy  
Żyraków. Dzięki rozpoczętej budowie łącznika Dębica-
Zachód, teren ten będzie skomunikowany z autostradą A4 i 
będzie bardzo atrakcyjny dla inwestorów. To szansa dla 
gminy, nowe miejsca pracy, inwestycje i dodatkowe 
dochody. Do gminy zgłaszają się już potencjalni inwestorzy. 
Jak informuje wicewójt, jest to blisko 20 przedsiębiorców. 
Pierwsi ze swoimi biznesami będą mogli ruszyć końcem 
przyszłego roku.

W Zawierzbiu powstaje żłobek
W Zawierzbiu powstaje budynek 
wielofunkcyjny, w którym na parterze 
mieścił się będzie żłobek, inwestycja 
jest dofinansowana z programu 
MALUCH+. Całkowita jej wartość to 
około 1 900 000 zł z czego 1 mln zł 
stanowi dofinansowanie. 
Zakończenie budowy przewidziane 
jest do końca bieżącego roku zaś 
oddanie do użytkowania od 1 lutego 
2019 r. W kolejnym etapie 
przewidziane jest wykończenie 
poddasza, które będzie służyło 
lokalnej społeczności na cele 
kulturalne oraz świetlicy wiejskiej.

zdjęcie: debica.tv

zdjęcie: debica.tv

mailto:ckipzyrakow@gmail.com
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Węzeł autostradowy w budowie
Budowa łącznika autostradowego na terenie gminy 
Żyraków przebiega sprawnie. Jest to inwestycja 
realizowana przez Powiat Dębicki dofinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
woj. Podkarpackiego na lata 2014-20. 

W ramach budowy w miejsco-wościach Zawierzbie 
i Straszęcin powstaną również drogi rowerowe, 
chodniki oraz oświetlenie. Łączna kwota inwestycji 
wyniesie ponad około 22 mln zł z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 15 mln zł oraz 1,5 mln zł ze 
środków własnych województwa podkarpackiego.

Obecnie realizowana budowa to pierwszy etap 
inwestycji, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Drogowo Mostowe z Dębicy. W drugim etapie 
wybudowany zostanie nowy most na rzecze Wisłoka 
w miejscowości Straszęcin, na którego budowę już 
został ogłoszony przetarg.

Inwestycje drogowe w Gminie Żyraków
Gmina Żyraków zakończyła 1 i 2 etap kompleksowej przebudowy 
gminnej infrastruktury drogowej w ramach której wykonano m.in:

• 4 drogi na osiedlu „za Grabinianką“ w Zawierzbiu.

• drogę na osiedlu Śnieżka w Straszęcinie

• drogi pod nazwami „Kutrzuba“, „Żmuda“ oraz „Cegielnia 
Górna“ w miejscowości Żyraków

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

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

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

Urząd Gminy w Żyrakowie

• drogę „Jopek“ w miejscowości Góra 
Motyczna

• drogi „Majewski“ i „Południowa“ 
w miejscowości Wiewiórka

• drogi w centrum Miejscowości 
Bobrowa Wola

• Drogi wykonane zostały w technologii 
asfaltowej, a wartość robót to 1 400 000 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę 
drogi „Ubojnia-Konieczny-Słota“ w Woli Wielkiej 
w kwocie 350 000 zł. Całkowita wartość inwestycji 
to 380 000 zł. Dofinansowanie pochodzi z budżetu 
państwa w ramach usówania skutków klęsk 
żywiołowych. Roboty zostaną wykonane do końca 
sierpnia br.

Gmina Żyraków otrzymała również 
dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Podkarpackiego na przebudowę drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Żyraków relacji 
„autostrad-Sikora“. Całkowita wartość inwestycji 
to 120 000 zł z czego 65 000 zł stanowi 
dofinansowanie.
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Gminna Parada Taneczna
Międzynarodowy Dzień Tańca był doskonałą okazją do 
zaprezetowania się wszystkich formacji tanecznych 
działających przy Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie. W tym właśnie dniu odbyła się po raz 
pierwszy Gminna Parada Taneczna w  Gminie Żyraków. 
Do hali sportowej Zespołu Szkół w Żyrakowie zawitał 
taniec, było bardzo odświętnie, uczestnicy w barwnych 
strojach zaprezentowali swoje umiejętności. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, był taniec nowoczesny i ten 
bardziej tradycyjny, było i na ludowo i hip-hopowo. 
Świetna oprawa wizualna i muzyczna a co za tym idzie 
doskonała atmosfera udzielała się zarówno dzieciom, jak 
i rodzicom, którzy w finale zatańczyli razem.
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Doposażenie jednostek OSP
W dniu 6 czerwca 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji 
w Woli Żyrakowskiej odbyło się przekazanie sprzętu 
ratownictwa medycznego nabytego w ramach środków 
otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – zwanego Funduszem 
Sprawiedliwości. W ramach pozyskanych środków 
zakupiono 2 defibrylatory, 4 zestawy ratownictwa 
medycznego OSP R1 oraz 6 desek ortopedycznych dla 
dorosłych o wartości 23 850,00 zł z czego 99% 
współfinansowano ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości, 1% wartości sprzętu stanowiły środki 
własne Gminy.

Dzięki realizacji projektu udało się doposażyć jednostki 
OSP Bobrowa, OSP Góra Motyczna, OSP Korzeniów, 
OSP Straszęcin, OSP Wiewiórka, OSP Wola 
Żyrakowska, OSP Zasów i OSP Żyraków 
w specjalistyczny sprzęt ratownictwa medycznego.

Dominik zwycięzcą Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie
Dominik Wrona mieszkaniec Woli 
Żyrakowskiej, uczeń II Liceum 
Ogólnokształcącego w Dębicy 
zwyciężył w finale Olimpiady Wiedzy 
o Bezpieczeństwie i Obronności, 
który odbył się w Warszawie. 
W finale, który miał dwudniowy 
charakter wzięło udział 160 
uczestników. Dzień pierwszy to 
pisemy test, z którego 12 
najlepszych osób zostało 
zakwalifikowanych do wielkiego 
finału. Ten zaś odbywał się na 
zasadach teleturnieju 1 z 10. 
W pierwszej rundzie wszyscy 
odpowiadali kolejno na pytania 
prowadzącego, w drugiej po 

udzielenie właściwej odpowiedzi, 
wyznaczali kolejnego pytanego.
Po tym etapie pozostała już tylko 
trójka zawodników, którzy między 
soba rywalizowali o trzy najwyższe 
miejsca odpowiadając na serię 20 
pytań w ciągu 2 minut. Osiągając 
wynik 12 punktów Dominik okazał 
się bezkonkurencyjny na tle 
pozostałych rywali, w nagrodę  
otrzymał indeks na wyższą uczelnię 
oraz nagrody rzeczowe  m.in. 
zegarek Seico, I-pad, tablety, 
powerbank,  pendrive'y a także pióro 
od prezesa Rady Ministrów.
Serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy dalszych sukcesów.
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Majówka Patriotyczna
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Majówki Patriotycznej, która 
odbyła się 13 maja 2018 r. na rynku w Żyrakowie. Obchody gminnego 
dnia strażaka rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. w kościele 
parafialnym w Żyrakowie. Część oficjalna odbyła się na rynku, gdzie 
nastąpiło poświęcenie i przekazanie nowego samochodu dla OSP 
w Górze Motycznej, ślubowanie małych strażaków z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Korzeniów oraz Dziecięcej Akademii 
Strażackiej OSP Straszęcin. Następnie odbył się koncert Orkiestry Dętej 
Gminy Żyraków oraz Przegląd Tańców Narodowych i Regionalnych 
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Przegląd ten został zrealizowany przez Stowarzyszenie Razem 
w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej przy współpracy z Centrum Kultury 
i Promocji w Żyrakowie w ramach programu finansowanego przez 
Powiat Dębicki. Tańce narodowe zaprezentowały grupy taneczne z ZS 
w Górze Motycznej, SP w Mokrem, PP w Nagoszynie, ZS w Żyrakowie 
oraz formacja taneczna "Zabawy Warszawskie" z CKiP w Żyrakowie.
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Słoneczne Dni z Dorzeczem Wisłoki
25 maja 2018r.  już po raz siódmy 
odbyły się „Słoneczne Dni ze 
Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, 
które w tym roku zorganizowane 
zostały w Żyrakowie. To cykliczna 
akcja o charakterze edukacyjno – 
informacyjnym, której celem jest 
ochrona środowiska i klimatu poprzez 
wykorzystanie energii słonecznej. Ma 
ona  na celu zmianę świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
i pogłębienie wiedzy w zakresie 
energetyki odnawialnej w szcze-
gólności słonecznej jako 
ekologicznego i taniego źródła 
energii.
Uczestnikami przedsięwzięcia są 
przede wszystkim dzieci i młodzież 
szkolna, a także dorośli z terenu 22 
gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki, to Gminy: Biecz, 
Brzostek, Brzyska, Czarna, 
Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, 
Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, 
Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, 
Krempna, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, 
Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Wydarzenie już tradycyjnie 
rozpoczęło się „biegiem po słońce”, 
w którym udział wzięli uczniowie 
wyłonieni wcześniej w eliminacjach 
szkolnych, reprezentujący 
poszczególne gminy należące do 
Związku. Najlepszymi w kategorii 
biegaczek okazały się Natalia Witek 
(Gmina Pilzno) oraz Kinga Rachwał 
(Gmina Żyraków), które zajęły ex 

aequo pierwsze miejsce. Wśród 
chłopców bezkonkurencyjny okazał 
się Bartłomiej Liszka (Gmina 
Krempna). Wszyscy uczestnicy 
„biegu po słońce” otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Przedmiotem konkursów 
plastycznych było wykonanie pracy 
plastycznej o tematyce ekologicznej 
dotyczącą efektywności 
energetycznej z wykorzystaniem 
energii odnawialnej w życiu 
codziennym  ukazującej konieczność 
oszczędzania energii oraz możliwości 
jakie daje energetyka odnawialna 
w tym - słoneczna oraz korzyści dla 
środowiska i człowieka z niej płynące, 
promującej zachowania 
proekologiczne. Wpłynęło blisko 200 
prac plastycznych z 60 szkół. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w 
konkursach plastycznych otrzymali 
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. 

Pomiędzy zmaganiami sportowymi 
i plastycznymi na scenie podziwiać 
można było występy grup 
artystycznych działających przy CKiP 
w Żyrakowie. Podczas trwania 
imprezy atrakcje dla wszystkich 
uczestników wydarzenia zapewniali 
również artyści  teatru ulicznego 
„Wagabunda” z Krakowa, którzy 
prezentowali najmłodszym różne 
umiejętności teatralne oraz 
wprowadzali wszystkich przybyłych 
w doskonały nastrój i samopoczucie, 
odbywały się także warsztaty 
plastyczne.
Na zakończenie „słonecznego 
wydarzenia” w niebo tradycyjnie 
powędrowały kolorowe baloniki, a na 
scenie wystąpiła Roksana Węgiel, 
zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji 
„THE VOICE KIDS”
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W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie odbył się Gminny Turniej Recytatorski 
Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy. W Turnieju wzięło 
udział 44 uczestników w 3 kategoriach. Komisja 
w składzie: Diana Wójcik – przewodnicząca komisji, 
Stefania Szuba, Agata Dziedzic po obejrzeniu wszystkich 
występów przyznała następujące miejsca (w niniejszym 
zestawieniu prezentujemy lauratów, którzy zostali 
wytypowani do udziału w Międzygminnym Turnieju 
Recytatorskim Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy, 
którego organizatorem było Samorządowe Centrum 
Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.):
W KATEGORII KL. 0 – II
I miejsce Joanna Bunar - kl. I ZS w Bobrowej
I miejsce Anna Pleban - kl. I ZS w Żyrakowie
IImiejsce Blanka Klabacha - kl. I ZS w Straszęcinie
IImiejsce Malwina Pisarz - kl. 0 ZS w Wiewiórce
W KATEGORII KL. III-IV
I miejsce Maksymilian Pleban - kl. III ZS w Żyrakowie
I miejsce Jagoda Gawle - kl. III ZS w Straszęcinie
II miejsce Amelia Szałęga - kl. III ZS w Straszęcinie
II miejsce Antoni Węgrzyn - kl. IV ZS w Żyrakowie
W KATEGORII KL. V-VI
I miejsce Wiktoria Sawuła - kl. V ZS w Straszęcinie
II miejsce Zuzanna Czerniak - kl. V ZS w Korzeniowie

Jest nam niezmiernie miło poinformować że Jury 
Międzygminnym Turnieju doceniło naszych małych 
recytatorów. W kategorii klas 0–2 Anna Pleban zdobyła I 
miejsce, Blanka Klabacha II miejsce zaś nagrodę 
dyrektora MBP w Mielcu otrzymała Malwina Pisarz. W 
kategorii klas 3 i 4 Maksymilian Pleban zajął 2 miejsce, 
Jagoda Gawle otrzymała wyróżnienie a Nagrodę 
Dyrektora MBP Amelia Szałęga. W kategorii klas 5–7 
Zuzanna Czerniak zdobyła 2 miejsce.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Poezja dziecięca
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Gminne podsumowanie osiągnięć szkolnych 2018
Ponad 20 tys. zł wyniosły nagrody 
dla 135 uczniów szkół gminnych - 
laureatów, medalistów i finalistów 
konkursów przedmiotowych, 
artystycznych i zawodów sportowych 
w kończącym się roku szkolnym 
2017/18. Wśród wyróżnionych są 
laureaci mistrzostw Europy w tańcu, 
międzynarodowych i krajowych 
konkursów plastycznych, medaliści 
mistrzostw Polski (przede wszystkim 
w badmintonie) oraz laureaci 
kuratoryjnych wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych.
Podczas uroczystej gali – której 
gospodarzem była Szkoła 
w Straszęcinie z panią dyrektor 

Alicją Błońską, zespołem nauczycieli 
i pracowników – pan Marek Rączka, 
Wójt Gminy, wręczył laureatom 
dyplomy nagród opatrzone 
przesłaniem Marii Curie- 
Skłodowskiej: „Trzeba mieć 
wytrwałość i wiarę w siebie.

Trzeba wierzyć, że jest się do 
czegoś zdolnym, i osiągnąć to…”. 
Także oprawa artystyczna spotkania 
miała za ideę przewodnią talent 
i potrzebę jego rozwijania; rozważali 
o tym w inscenizowanym dialogu 
Henryk Sienkiewicz, patron Szkoły, 
i jego rozmówczyni. Tradycyjnie, 

nawiązując do dawnej 
nauczycielskiej odznaki „Pąsowej 
Róży”, opiekunów laureatów 
honorowano, wręczając takie 
właśnie róże.

Z satysfakcją i dumą notujemy 
sukcesy uczniów, gratulujemy 
nagrodzonym ich rodzicom 
i nauczycielom! Życzymy dalszych, 
jeszcze większych osiągnięć.

Warsztaty tkackie - wyjazd do szkoły w Tarnowie
W poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku uczestniczki 
Warsztatów Tkackich w CKiP wybrały się do Zespołu 
Szkół Plastycznych w Tarnowie na dni otwarte. Panie 
miały możliwość zwiedzenia całej szkoły, pracowni 
malarskich, rzeźby, projektowania, stolarskiej, fotografii, 
renowacji mebli i oczywiście pracowni tkackiej. 

Uczestniczki poznały nowe techniki tkackie, mogły 
przyglądać się pracy na krośnie. Możliwość 
porozmawiania z uczniami i nauczycielami, zobaczenie w 
akcji artystów, którzy z pasją tworzyli tkackie działa sztuki 
była bardzo ciekawa i inspirująca.
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Mistrzostwa Podkarpacia w badmintonie
W dniu 9 czerwca 2018 r. w Medyce odbyły się 
Mistrzostwa Podkarpacia w badmintonie. Rywalizowano 
w pięciu kategoriach wiekowych (U9,U11,U13,U15,U17). 
W zawodach udział wzięło 96 zawodników z 12 klubów 
naszego województwa. UKS „Orbitek” reprezentowało 20 
zawodników, z czego 16 do domu wróciła z medalami. 
W sumie badmintoniści ze Straszęcina zdobyli 27 medali. 
Najlepszym z nich okazał się Arkadiusz Dydyński, który 
z Medyki przywiózł trzy złote krążki.
Medale w poszczególnych kategoriach wiekowych 
i grach dla „Orbitka” zdobywali:
Junior Młodszy (U17)
Gra pojedyncza chłopców
II m. (srebrny medal) – Konrad Krystek
III m. (brązowy) – Michał Kosztyło oraz Wiktor Grzyb
Gra podwójna  chłopców
I m. (złoty) – Wiktor Grzyb/Szymon Maciąg (Widełka)
II m. (srebrny) – Michał Kosztyło/Konrad Krystek
Gra mieszana  
I m. (złoty) – Michał Kosztyło/Jessica Orzechowicz 
(Tarnowiec) 
II m. (srebrny) –Konrad Krystek/Joanna Szerszeń
III m. (brązowy) – Wiktor Grzyb/Amelia Bukowińska 
(Dubiecko)
Młodzik  (U15)
Gra pojedyncza chłopców 
I m. (złoty) – Arkadiusz Dydyński
Gra pojedyncza dziewcząt
I m.(złoty) – Klaudia Zator
Gra podwójna  chłopców
I m. (złoty) – Gabriel Grzyb/Arkadiusz Dydyński
Gra podwójna  dziewcząt 
II m. (srebrny) – Klaudia Zator/Aleksandra Woźniak 
(Medyka)
Gra mieszana  
I m. (złoty) – Arkadiusz Dydyński/Klaudia Zator  
III m. (brązowy) – Gabriel Grzyb/Andżelika Knaź 
(Medyka)
Młodzik  Młodszy (U13) 

Gra pojedyncza chłopców 
II m. (srebrny) – Bartosz Kufel  
Gra pojedyncza dziewcząt  
III m. (brązowy) – Oliwia Krystek
Gra podwójna  chłopców 
I m. (złoty) – Bartosz Kufel/Krystian Wąsik (Nowa Dęba)
III m. (brązowy) – Dawid Dydo/Jan Jaszcz oraz Kacper 
Tyrpin/Paweł Zwinka
Gra podwójna  dziewcząt 
III m. (brazowy) – Klaudia Ciołek/Oliwia Miazga
Gra mieszana 
II m. (srebrny) – Mikołaj Krystek/Oliwia Krystek 
III m. (brązowy) – Jan Jaszcz/Oliwia Miazga
Żak (U11)
Gra pojedyncza chłopców 
I m. (złoty) – Mikołaj Krystek 
II m. (srebrny)  - Paweł Zwinka 
III m. (brązowy) – Kacper Tyrpin   
Gra pojedyncza dziewcząt 
II m. (srebrny) – Klaudia Ciołek
Dzieci (U9)
Gra pojedyncza chłopców 
II m. (srebrny)  - Dawid Kosztyło
Trenerami medalistów UKS „Orbitek” Straszęcin są: 
Andrzej Rachwał i Piotr Skrzek
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Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Żyraków
W niedzielę 22 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół 
Publicznych w Żyrakowie rozegrany został Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Żyraków, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Żyrakowie i Wójta Gminy Żyraków. Turniej miał 
na celu doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzację 
zdrowego stylu życia i sportu, a w szczególności piłki 
siatkowej oraz popularyzację i integrację członków 
ochotniczych straży pożarnych.
Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym o kolejności 
miejsc zdecydowała ilość zdobytych punktów. 
Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Góra Motyczna 
2. Nagoszyn – Cieszęciny
3. OSP Wola Żyrakowska 
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodniczkom 
i zawodnikom oraz ich opiekunom i trenerom. 

Finałowa runda Podkarpackiej I ligi badmintona 
W dniu 26 maja 2018 r. w Hali 
Zespołu Szkół w Żyrakowie  drużyna 
UKS Orbitek Straszęcin wzięła 
udział w finałowej  rundzie PSG 
Podkarpackiej I Ligi Badmintona. 
Sponsorem głównym była POLSKA 
SPÓŁKA GAZOWNICTWA a 
Patronat Honorowy sprawował 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO WŁADYSŁAW 
ORTYL. Patronatem medialnym 
rozgrywki objęła GAZETA 
CODZIENNA NOWINY. Po sezonie 
zasadniczym zgodnie  z regula-
minem dwie pierwsze ekipy zagrały 
w finale, trzecia i czwarta w meczu o 
trzecie miejsce oraz kolejne dwie o 
miejsce piąte. W meczu o złoty 
medal  UKS Orbitek zagrał z AZS 
Uniwersytet Rzeszowski – LUX 
Okulistyka Rzeszów. 

W meczu o brązowy medal zagrały: 
UKS Start Widełka oraz Sportgas 
Dębica, a  o V miejsce : RKB 
Rzeszów oraz JKB Jarosław. W 
naszej drużynie w cyklu rozgrywek 
2017/2018 wystąpili: Mateusz 
Ciurkot,  Dawid Gąsior, Rafał 
Skrzek, Konrad Krystek, Michał 
Kosztyło, Wiktor Grzyb, Konrad 
Zaucha, Kamil Michałek i Rafał 
Gurga. Na finale obecny był Wójt 
Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, 
który życzył finalistom jak 
najlepszych wyników w myśl słowom 
„Niech zwycięży najlepszy”. Niestety 
potyczka finałowa zakończyła się 
przegraną 0:4 a wyniki 
poszczególnych pojedynków 
przedstawiają się następująco:
Kamil Korbel – Mateusz Ciurkot  

2:1(14:21;21:12;21:11)
Sebastian Sado – Dawid Gąsior  2:0  
(22:20;21:16)
Kamil Korbel/ Sebastian Sado – 
Mateusz Ciurkot / Dawid Gąsior  2:0 
(21:15;21:15)
Sebastian Sado – Mateusz Ciurkot  
2:0 (21:7;21:11)
Mistrzem PSG Podkarpackiej I Ligi 
Badmintona została drużyna AZS 
UR LuX Okulistyka Rzeszów, 
natomiast Wicemistrzem drużyna 
UKS Orbitek Straszęcin.
Pozostała kolejność  drużyn 
przedstawia się następująco:
3 miejsce – UKS Start Widełka
4 miejsce – SPORTGAS Dębica
5 miejsce – RKB Rzeszów
6 miejsce – JKB Jarosław.
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100-lecie urodzin Pani Marii Czerwiec
Do grona najstarszych 
mieszkańców gminy Żyraków 
dołączyła Pani Maria Czerwiec 
z Wiewiórki, która w dniu 23 
kwietnia świętowała stulecie swoich 
urodzin. Wśród najstarszych 
mieszkańców gminy Żyraków są 
panie: Antonina Czerwiec z Zasowa 
– 102 lata, Julia Zięba i Józefa 
Sidor – 101 lat,  obie mieszkające 
w Bobrowej. 
Pani Maria Czerwiec nie kryła 
radości z odwiedzin niecodziennych 
gości: Marka Rączki, wójta Gminy 
Żyraków, Krystyny Kani - kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, Grażyny 
Kokoszki - kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Stanisława Małozięcia – sołtysa 
Wiewiórki oraz kierownika 
Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Dębicy - Krzysztofa 
Madejczyka.
Mieszkanka naszej gminy przyszła 
na świat w Górze Motycznej 23 
kwietnia 1918 roku. Tam też 
mieszkała również po ślubie 
z mężem Stanisławem Piękosiem 
i małym synkiem Mieczysławem. 
Niestety, mąż Pani Mari został 
zastrzelony podczas wojny. W roku 
1948 ponownie wyszła za mąż 
i przeprowadziła się do sąsiedniej 
Wiewiórki. Z mężem Karolem 
przeżyła 37 lat. Z małżeństwa 
urodziły się dwie córki: Stanisława 
i Janina oraz syn Józef, który 
obecnie mieszka z panią Marią. 

Goście Nestorki dopytywali 
o receptę na długowieczność. Pani 
Maria wygląda pięknie i zdrowo. 
Jest osobą pogodną, serdeczną 
i życzliwą, nie uskarża się też na 
poważne dolegliwości, od lat nie 
odwiedza lekarzy. Tylko nogi 
odmawiają jej czasem 
posłuszeństwa, ale codziennie 
odnajduje siły, aby spacerować 
w ogrodzie, przyglądać się 
wyhodowanym kwiatom, które są 
bliskie jej sercu od zawsze. Całe 
życie pracowała i aktywność jest dla 
niej bardzo ważna – mówił syn 

Józef. I to jest chyba recepta na 
długowieczność: być aktywnym, brać 
życie takim, jakim jest, cieszyć się 
każdą chwilą.Atmosfera spotkania w 
domu Nestorki była wspaniała i 
pełna ciepła. Taka uroczystość to 
rzadkość, pewnie każdy z nas 
chciałby doczekać takiej chwili. Był 
tort, lampka szampana i piękne 
przyjęcie. Droga Jubilatko, jeszcze 
raz życzymy dużo zdrowia, miłości 
najbliższych, szacunku przyjaciół 
i otoczenia oraz spoglądania zawsze 
radośnie na świat.

CZTERECH KIEROWCÓW TIRA 
BĘDZIE MIEĆ RÓŻOWE PAZNOKCIE
Dzięki funduszom europejskim 
mogą tym razem pomóc uzyskać 
kwalifikacje zawodowe kierowcom 
kategorii C i C+E. Lider projektu 
Stowarzyszenie Razem Zdziałamy 
Więcej i partner - Ośrodek 
Szkolenia Kierowców PRAWKO 
przeprowadzą 450 szkoleń, które 
dla 150. uczestników zakończą się 
uzyskaniem odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych.
Od pomysłu do realizacji
Pomysł na wspólne zrealizowanie 
zadania – szkolenia zawodowych 

kierowców zrodził się jeszcze 2016 
roku. Diagnoza postawiona na 
etapie planowania projektu okazała 
się trafna – mówi koordynator 
projektu „Droga do sukcesu”, Diana 
Wójcik – kierowców na naszym 
terenie brakuje, co podkreślają duże 
firmy transportowe m.in.: MiKTD 
HAYTRUCK, Dębica; OMEGA, 
Pilzno ITiS Godawski & Godawski, 
Pilzno; PTH DOMTRANS Mariusz 
Lis, Straszęcin; ALTATRANS 
Wójcik. Stąd wiemy, że 
zapotrzebowanie na kursy 

kwalifikacji wstępnej i przyśpie-
szonej, prawo jazdy kategorii 
C i C+E jest ogromne. Największą 
barierą były, jak zwykle, pieniądze. 
Pełny kurs dla jednej osoby to koszt 
kilku tysięcy zł, a udział w projekcie 
„Droga do sukcesu” gwarantuje 
nieodpłatne badania lekarskie, 
szkolenia teoretyczne i praktyczne 
i zdawanie egzaminów, dlatego 
nabór do projektu zakończyli 
w 4 dni.
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Wiosenne-malowanie
Wiosenne malowanie” - pod takim tytułem odbył 
się malarski konkurs plenerowy dla uczniów szkół 
i przedszkoli z województwa podkarpackiego. 
Patronat nad przedsięwzięciem objął Podkarpacki 
Kurator Oświaty w Rzeszowie i Wójt Gminy 
Żyraków. Organizatorem była nasza Szkoła 
Podstawowa w Straszęcinie. W konkursie, który 
miał miejsce 22 maja 2018r. na terenie dworku w 
Straszęcinie, wzięło udział 63 uczestników. 

Pomysłodawczynią tego niecodziennego 
konkursu była pani Barbara Różańska. Plener 
zorganizowano przy pomocy pani Aldony Kowalik 
i Marii Świstak. Plener malarski to etap edukacji 
plastycznej. Jest bardzo ważnym elementem 
rozwoju artystycznego dzieci. Celem konkursu 
było uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, 
obcowanie z przyrodą w okresie wiosny oraz 
doskonalenie techniki malowania farbą plakatową, 
akrylową z wykorzystaniem sztalug. W tematykę 
konkursu wprowadziła wszystkich zaproszonych 
gości, Dyrektor Szkoły Alicja Błońska. Następnie 
dzieci i młodzież poświęciły się  swobodnej  
inwencji twórczej. Piękna słoneczna pogoda 
sprzyjała tworzeniu malarskich prac w zaciszu 
straszęcińskiego parku. Po skończeniu prac jury 
dokonało ich oceny. Poziom pleneru był bardzo 
wysoki. Powstałe prace zachwyciły komisję 
konkursową, w której zasiadali: Ryszard Kucab 
kierownik MOK w Dębicy - przewodniczący 
komisji, Mariola Zając plastyk MOK w Dębicy oraz  
Dyrektor Zespołu Szkół w Straszęcinie Alicja 
Błońska.

Źródło: http://www.zspstraszecin.szkolnastrona.pl

Chętnych nie brakuje
Wpłynęło 200 zgłoszeń, najwięcej 
z gminy Żyraków i gmin ościennych: 
Czarna, Dębica, Pilzno, Brzostek  – 
podkreślają liderzy stowarzyszenia 
– nie brakuje również kobiet. 
Obalimy stereotyp –zapowiadają – 
my kobiety lepiej poradzimy sobie 
w sytuacjach kryzysowych na 
drodze. W sumie 150 osób, w tym 
trzydzieści do 21 roku życia i 120 
pozostałych kobiet i mężczyzn 
najpóźniej w czerwcu 2019 roku 
może zdobyć pełne kwalifikacje do 
zawodu kierowca kat.  C i C+E.
We współpracy siła
Partnerstwo społeczno-prywatne 
okazało się sposobem na 
znalezienie źródeł finansowania. 

Udało się dzięki funduszom 
europejskim – cieszy się prezes 
stowarzyszenia RZW, Krystyna 
Kania. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie z Ośrodkiem 
Szkolenia Kierowców PRAWKO. 
I przedsiębiorca, i członkowie 
stowarzyszenia RZW nie kryją 
zadowolenia, że zadanie uda się 
zrealizować w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020, który 
współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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Za nami kolejne Dni Gminy Żyraków, mimo 
niesprzyjającej aury były bardzo udane. Sobota była 
bogata w emocje sportowe: Turniej Koszykówki na 
Wózkach, w którym zwyciężył Team Żyraków przez 
drużynami Team Active Rzeszów i FAR Podkarpacie, 
zacięty mecz piłki nożnej w którym zespół “Służb 
Mundurowych” pokonał “Samorządowców” 6:3. Bieg o 
Puchar Wójta w tym roku miał wyjątkowy charakter 
“Biegu na Stulecie Wolności” z okazji rocznicy 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbywał się na 
zwiększonym do 5.3km dystansie. Sobota to również 
prezentacja lokalnych talentów, solistów i zespołów 
działających przy CKiP w Żyrakowie. Stoiska dla 
najmłodszych i nietylko, przygotowało Stowarzyszenie 
Rodziców oraz Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ, 
można było zrobić sobie portret a najmłodsi wymalować 
w fajntazyjne motywy. Na zakończenie uczestnicy bawili 
się z zespołem Galeria oraz Dj-em Pikerem. 
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W niedzielę swój dorobek zaprezentowały sołectwa z terenu Naszej 
Gminy, można było skosztować pysznych potraw i wypieków, 
podziwiać wystawy prac lokalnych artystów i przemieślników, w tym 
czasie na scenie wystpąpiła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków oraz 
formacje mażoretek Anturja ze Skrzyszowa oraz Pryzmat ze 
Straszęcina. Nie lada atrakcją był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Markowianie, którzy zaprezentowali wiązankę tańców i przyśpiewek 
ludowych. W czasie tegorocznych Dni Gminy miał również miejsce 
premierowy występ Gminnego Zespołu Artystycznego, który 
zawiązał się przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Mimo 
towarzyszącej tremy nasi artyści zaprezentowali się świetnie czego 
dowodem było niezykle ciepłe przyjęcie przez zgromadzoną 
publicznosc. Na zakończenie można było “pozbujować” z kapelą 
Zbóje z Zakopanego oraz pobawić się na koncercie gwiazdy disco 
polo Markusa-P
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom, dzięki pomocy których Dni Gminy Żyraków 2018 mogły 
mieć tak bogaty program.



„Noc Bibliotek” w Gminie Żyraków

Roztańczeni 
HipHopowcy
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SIERPIEŃ
• Piknik na Zawierzbiu

LIPIEC
• Eko Piknik pod Chmurką

WRZESIEŃ
• Dzień Ziemniaka w Wiewiórce
• Otwarcie wyremontowanego Dworku w Żyrakowie
• Obchody Dnia Sybiraka przy kapliczce w Mokrem

GBP w Żyrakowie wraz z filiami 
bibliotecznymi w Bobrowej i 
Zasowie włączyła się w IV 
wydanie ogólnopolskiej akcji Noc 
Bibliotek pod hasłem 
"RzeczpospoCzyta" organizując 
wieczorne spotkania. Hasło akcji 
nawiązujące do 100 rocznicy 
niepodległości Polski 
zainspirowało GBP do 
przeprowadzenia nocy o takiej 
tematyce. Dzięki przygotowanej 
przez uczniów klasy II gimnazjum 
prezentacji wspólnie udaliśmy się 
w  podróż w przeszłość z pomocą  
starych fotografii mieszkańców 
Żyrakowa. Następnie 
porównywaliśmy jak wyglądała 
nasza mała ojczyzna i życie jej 
mieszkańców 100 lat temu i jak 
zmieniła się do obecnych 
czasów. Zastanawialiśmy się jak 
będzie wyglądać życie za 100 lat. 
Uczestnicy napisali listy dla 
potomnych, które zostały włożone 
do kapsuły czasu wraz z innymi 
przedmiotami przyniesionymi przez 
młodzież. W drugiej części 
spotkania uczestnicy nocy mogli się 
wykazać znajomością historii 
podczas rozwiązywania quizów, 
rozsypanek i konkurencji 
sprawnościowych. Młodzież chętnie 

śpiewała pieśni patriotyczne 
podczas konkursu karaoke. BP 
w Bobrowej młodzi czytelnicy także 
zapoznali się z historią 
miejscowości w której mieszkają 
dzięki książce „Wędrówki po Gminie 
Żyraków”.
Na podstawie zdobytych informacji, 
obserwacji wsi i marzeń co chcieliby 
mieć w swojej okolicy namalowano 

makiety – mapy. Tradycyjnie 
odbyły się rozgrywki sportowo- 
zręcznościowe. Po wyczerpującej 
rywalizacji dzieci skorzystały ze 
słodkiego stołu. Nocy Bibliotek 
towarzyszyły świetne humory, 
wesoła zabawa oraz wymarzona 
słoneczna pogoda.
W BP w Zasowie odbyły się 
warsztaty w oparciu o komiks  
Kajetana Wykurz; „Maja 
i Minizaury”. Uczestnicy napisali 
dalszą część komiksu, 
wprowadzając do utworu nową 
postać - grubego kota, a akcja 
toczyła się w bibliotece 
w Zasowie. Mali scenarzyści  
i rysownicy komiksu zapoznali się  
też ze znaczeniem słowa  
onomatopeje, które było nowym 
elementem zabawy. Następnie 
poszukiwali nowej postaci 
komiksu w małych  grupach, 

według wskazówek umieszczonych 
na terenie biblioteki.”
Biblioteki publiczne w Gminie 
Żyraków poprzez zorganizowanie 
Nocy Bibliotek promowały czytanie 
i bibliotekę jako miejsce otwarte 
i dostępne dla wszystkich.

HipHopowcy z CKiP zaprezentowali 
się na przeglądzie tanecznym 
"Roztańczony Stary Zamość". Wśród 
900 uczestników znalazła się również 
nasza 10 osobowa formacja "Angels 
Dance". Młodzi artyści mieli możliwość 
rywalizacji jako formacja oraz 
w występach solowych.


