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KURIER GMINNY

100-lecie 
Uroczyste Obchody z okazji

Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w Gminie Żyraków

11 listopada 2018r.
Program:
15.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny

– Kościół Parafialny Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie
16.00 Oficjalne Powitanie i rozpoczęcie Uroczystości - Zespół Szkół w Żyrakowie
16.15 Łubieńskich “Sen o Wolności” – Przedstawienie Teatralne

- Grupa Teatralna działająca przy CKiP w Nagoszynie
16.40 Część Artystyczna, pn.“Niepodległa bi je rytmem naszych serc”

• Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Żyraków 
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich

• Przegląd Tańców Narodowych
• Wystawa prac plastycznych „Patriotyzm Pieśnią Malowany”

18.00 – Biesiada Polska z “gęsiną w tle”
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Żyraków! 
W tym roku mijają kolejne cztery lata pracy samorządu gminnego. Mam 
nadzieję, że w opinii Państwa, zarówno Rada Gminy, Wójt, jak również 
Pracownicy Urzędu oraz pozostałych Jednostek Organizacyjnych zrobiliśmy 
wszystko, aby poprawić poziom życia mieszkańców naszej gminy. Wójt jest 
wykonawcą uchwał Rady Gminy. Tak było i tak pozostanie w przyszłej kadencji. 
Jednak to na wójcie spoczywa obowiązek inicjatywy, tego co i jak robimy, wójt 
ma też obowiązek jak najsprawniejszego wykonania tego wszystkiego, co Rada 
postanowi. Dlatego tak ważne jest porozumienie, a jeszcze ważniejsza – 
współpraca Rady i wójta dla dobra wspólnego wszystkich Mieszkańców Gminy. 

W kończącej się kadencji sporów pomiędzy Radą i wójtem nie było. Różniliśmy 
się jedynie między sobą: wójt i ten czy tamten radny, radny i wójt w tej czy innej sprawie. Ale zawsze 
dochodziliśmy do kompromisu, co dobrze służyło Gminie. Materialnym dowodem tej zgodności były doroczne 
absolutoria udzielane wójtowi przez Radę – zawsze jednogłośne. Jestem wdzięczny Radzie za tę postawę. 
Wspólnie wszyscy i w tym samym stopniu możemy czuć satysfakcję z dokonań naszej kadencji. Mam nadzieję, 
że podziela tę opinię każdy, kto o Gminie Żyraków myśli: „moja Gmina”.

Wójt
Gminy Żyraków

Marek Rączka

Życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania 

za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą 
radosne, spokojne, pełne zadowolenia, 

ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie 
dzieci i młodzieży.

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła 
jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość.

Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, 
okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony 

w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzmy wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości 

w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Żyrakowie

Maria Bodzioch

Wójt
Gminy Żyraków

Marek Rączka

WYBORY 
SAMORZĄDOWE

21 października 2018 r.

Zapraszamy do
udziału w Wyborach.
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY ŻYRAKÓW 
KADENCJA 2014-2018
Bobrowa 
• Termomodernizacja i przebudowa budynku 

remizy OSP Bobrowa. 

• Budowa altany grillowo-tanecznej obok remizy 
OSP Bobrowa.  

• Przebudowa dróg gminnych pn. „Bobrowa 
Kolonia”, „Droga na bibliotekę” - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 790 m. 

• Zabezpieczenie skarpy oraz wykonanie nasypu 
drogi gminnej pn. „Zakącie”.

• Remont drogi gminnej pn. „Bobrowa - Zakącie” - 
wzmocnienie drogi kruszywem wraz z obraniem 
rowu odwadniającego. 

• Budowa peronów i montaż dwóch wiat 
przystankowych

• Remont drogi gminnej pospółką dojazdowych do 
pól na odcinku Most – Wisłoka - 550m.

• Budowa ogrodzenia przy szkole. 
• Przebudowa drogi gminnej relacji Bobrowa – 

Bobrowa Wola - wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku 500 m. 

• Wykonanie poszerzenia drogi gminnej pn. 
„Obas-Górz”. 

• Wykonanie bariery ochronnej na moście przez 
potok Bobrowski.

• Wykonanie bramy wjazdowej do szkoły.
• Remont sal lekcyjnych i przedszkolnych. 

Bobrowa Wola
• Remont drogi gminnej relacji Bobrowa – Bobrowa 

Wola - wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz 
z obraniem rowu odwadniającego na odcinku 1160 
m. 

• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie nowej 
nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem 
poboczy kruszywem na długości 920 m. 

• Obieranie rowów przydrożnych wraz z budową 
przepustów. 

• Remont drogi gminnej do pól w kierunku Wisłoki. 

 Góra Motyczna 
• Umocnienie skarpy rowu przydrożnego oraz 

wykonanie przepustów.
• Przebudowa drogi gminnej pn. „Miodowa” - 

wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz 
z odwodnieniem drogi korytkami na odcinku 193 m. 

• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, umocnieniu skarpy rowu 
koszem kamiennym oraz wymianą przepustu na 
odcinku 70 m. 

• Przebudowa dróg gminnych:
o wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz 

z korytkowym odwodnieniem drogi na odcinku 
210 m,

o wykonanie odwodnienia na odcinku 103 m,
o przebudowa przepustu na odcinku 914 m. 

• Budowa rowu odwadniającego i odwodnienie drogi 
gminnej pn. Wąwóz-Brzeziny.

• Umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi 
w pasie drogi publicznej na odcinku 35 m. 

• Remont drogi gminnej relacji Góra Motyczna – 
Nagoszyn Cieszęciny tzw. „Sujdakówka” -  
udrożnienie i wzmocnienie nawierzchni kruszywem 
oraz przebudową przepustów na odcinku 900 m. 

• Remont drogi gminnej pn. „Sujdakówka” Brzeziny - 
wzmocnienie konstrukcji drogi gruzem, kruszywem 
wraz z obraniem rowu i budową przepustu. 



KURIER GMINNY  str. 4       Podsumowanie kadencji 2014-2018

• Wykonanie peronu z kostki brukowej oraz montaż 
wiaty przystankowej. 

• Remont sali gimnastycznej - malowanie 
i szpachlowanie ścian oraz wycyklinowanie podłogi. 

• Przebudowa części szkoły w celu dostosowania na 
utworzenie przedszkola. 

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy drogi gminnej publicznej - budowa 
chodnika. 

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zagospodarowania centrum wsi wraz z budową 
drogi i miejsc postojowych. 

Korzeniów
• Termomodernizacja budynku Remizy OSP wraz 

z przebudową kotłowni C.O. i instalacji grzewczej 
oraz wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia 
wewnętrznego. 

• Przebudowa drogi gminnej pn. „Stopa-Las” w na 
terenie gminy Żyraków, zakres robót: wykonanie 
nawierzchni asfaltowej oraz przebudowa przepustu. 
810 m. 

• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na odcinku 596 m. 

• Dzięki staraniom Gminy Żyraków pozyskano środki 
zewnętrzne na wybudowaną szkołę.

• Remont przepustu w ciągu drogi gminnej droga 
powiatowa – szkoła w Korzeniowie. 

• Wykonanie projektu na przebudowę części szkoły 
pod przedszkole.

• Przebudowa i remont ogrodzenia wokół remizy 
OSP Korzeniów. 

• Wykonano montaż wkładu kominowego z rur 
i kształtek żaroodpornych na Dworku.

Mokre
• Przebudowa drogi gminnej pn. Mokre - Granica - 

wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 400 
m.

• Przebudowa drogi gminnej pn. Droga na szkołę - 
wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 53 m. 

• Przebudowa części szkoły w celu dostosowania na 
utworzenie przedszkola. 

• Wykonanie barier ochronnych na przepuście 
w ciągu drogi gminnej relacji Nagoszyn - Mokre.

• Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego. 
• Wykonanie odwodnienia drogi gminnej pn. „Granica 

– Zasów - Mokre”. 
• Wykonanie miejsc parkingowych przy szkole. 
• Budowa drogi gminnej pod nazwą „Droga 

Południowa” w kierunku drogi powiatowej wraz 
z przebudową przepustów, budową zjazdów 
i umocnieniu skarpy rolnej.

Nagoszyn
• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na długości 270 m. 
• Remont drogi gminnej relacji Nagoszyn - Mokre - 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z obraniem 
rowu odwadniającego na długości 3100 m. 

• Przebudowa drogi gminnej pn. „droga Nagoszyn 
Północ”- wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
długości 624 m. 

• Budowa Publicznego Przedszkola wraz 
z wyposażeniem. 
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• Termomodernizacja budynku szkoły wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznej.

• Budowa 3 peronów i montaż nowych wiat 
przystankowych. 

• Remont przepustu drogowego w ciągu drogi 
gminnej relacji Nagoszyn - Nagoszyn Cieszęciny. 

• Wykonano instalację ciepłej i zimnej wody w Domu 
Ludowym w Nagoszynie.

• Zakupiono i zamontowano piec gazowy 
jednofunkcyjny kondensacyjny w budynku 
wielofunkcyjnym w Nagoszynie.

Straszęcin
• Przebudowa drogi gminnej na odc. od drogi 

powiatowej - szpital psychiatryczny - wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej o długości 867 m.

• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej o długości 1237 m. 

• Przebudowa 5 dróg gminnych - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi 
przy krawężnikowo do studni chłonnych – 600 m. 

• Remont mostu na Grabince - wymiana poszycia 
oraz wykonanie stalowych barier.

• Wykonanie barier ochronnych w ciągu drogi gminnej 
relacji Wola Wielka – Straszęcin. 

• Modernizacja pomieszczeń w budynku przy dworku 
w celu utworzenia szatni dla sportowców. 

• Remont sanitariatów w szkole.
• Budowa peronu i montaż nowej wiaty przystankowej. 
• Remont sanitariatów w szkole.
• Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej 

Strefy Aktywności (OSA).
• Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej 

w Straszęcinie.
• Gmina Żyraków zleciła wykonanie dokumentacji 

projektowej na budowę drogi publicznej na terenie 
Strefy Aktywności Gospodarczej. 

Wiewiórka
• Przebudowa drogi gminnej relacji Wiewiórka - Zasów 

(na terenie Wiewiórki) - wykonanie nawierzchni 
asfaltowej wraz z przebudową przepustów oraz 
obraniem rowu odwadniającego o długości 1527 m. 

• Remont drogi gminnej - udrożnienie oraz  wykonanie 
wzmocnienia konstrukcji drogi kruszywem wraz 
z odwodnieniem na odcinku 120 m. 

• Remont drogi dojazdowej do pól na odcinku 1060 m.
• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 

nawierzchni asfaltowej o długości 366 m. 
• Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

parkingu w Wiewiórce koło szkoły.
• Remonty przepustów drogowych. 
• Wykonanie peronu oraz montaż nowej wiaty 

przystankowej. 
• Wykonanie odwodnienia drogowego.
• Odwodnienie i udrożnienie dróg gminnych.
• Remont drogi gminnej pn. Wiewiórka – Nagoszyn 

Cieszęciny. 
• Remonty dróg gminnych poprzez wzmocnienie 

nawierzchni drogi kruszywem.
• Termomodernizacja budynku szkoły wraz 

z przebudową kotłowni C.O. 
• Przebudowa części szkoły w celu dostosowania na 

utworzenie przedszkola. 
• Remont dróg gminnych dojazdowych do pól poprzez 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi. 
• Remont drogi gminnej - wzmocnienie konstrukcji 

drogi po nowym szlaku na odcinku 70 m poprzez 
wbudowanie gruzu i kruszywa łamanego oraz 
wykonanie odwodnienia. 

• Przebudowa drogi gminnej pn. „Droga Południowa” - 
wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz 
z odwodnieniem o długości 592 m. 
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Wola Wielka
• Wykonanie odwodnienia drogowego drogi gminnej.
• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni 

asfaltowej o długości 560 m. 
• Przebudowa drogi gminnej pn. „Świercze ” - 

wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 290 m. 
• Przebudowa drogi gminnej pn. „Niciówka”(po stronie 

Woli Wielkiej) - wykonanie nawierzchni asfaltowej 
o długości 358 m. 

• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni 
asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi na odc. 
o długości 658 m.

• Termomodernizacja budynku szkoły wraz 
z przebudowa kotłowni C.O i instalacji grzewczej 
oraz oświetlenia wewnętrznego.

• Przebudowa części budynku szkoły celem 
dostosowania do utworzenia przedszkola. 

• Wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania 
w pomieszczeniach Koła Gospodyń Wiejskich.

Wola Żyrakowska
• Przebudowa drogi gminnej pn. „Wola Żyrakowska 

przez wieś” - wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej o długości 1600 m. 

• Przebudowa drogi gminnej pn. „Kolonia-Autostrada” 
- wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 400m. 

• Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 
pn. „Wola Żyrakowska – Kolonia”. 

• Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 
rozbudowy wraz przebudową budynku Centrum 
Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

• Remont pomieszczeń w budynku Centrum Kultury 
i Promocji.

Zasów
• Przebudowa drogi gminnej pn. „Zasów Północ” - 

wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 
570 m. 

• Przebudowa drogi gminnej pn. „Zasów Parkany” - 
wykonanie nawierzchni asfaltowej długości 
610 m. 

• Przebudowa drogi gminnej relacji Wiewiórka - 
Zasów (na terenie Zasowa) - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową 
przepustów oraz obraniem rowu odwadniającego 
o długości 1273 m. 

• Remont drogi gminnej relacji Zasów - Dąbie - 
wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz 
z obraniem rowu odwadniającego na długości 
890 m. 

• Remont drogi gminnej relacji Zasów - Nagoszyn - 
wzmocnienie nawierzchni kruszywem. 

• Remont dróg dojazdowych do pól w m. Zasów - 
wzmocnienie nawierzchni konstrukcji drogi. 

• Wykonanie projektu na przebudowę części szkoły 
pod przedszkole.
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• Przebudowa instalacji Centralnego ogrzewania 
w budynku szkoły. 

• Wykonanie odwodnienia drogi gminnej na odc. 
Kościół - Cmentarz. 

• Termomodernizacja budynku remizy OSP wraz 
z dobudową części budynku w celu utworzenia 
wielofunkcyjnego budynku. 

• Remont Sali gimnastycznej w raz z sanitariatami  
oraz szatni w szkole.

• Wymiana Wiaty przystankowej wraz z budową 
nowego peronu. 

• Przebudowa kotłowni w szkole.

Zawierzbie
• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 

nawierzchni asfaltowej o długości 390 m. 
• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 

nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem 
o długości 468 m.

• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie 
nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem 
korytkowym o długości 189 m.

• Przebudowa drogi gminnej relacji Straszęcin - 
Zawierzbie - wykonanie nawierzchni asfaltowej 
o długości 541 m. 

• Budowa peronu autobusowego oraz montaż 
nowej wiaty autobusowej. 

• Wykonanie umocnienia skarpy oraz dna  rowu 
przydrożnego w ciągu drogi gminnej pn. 
„Gilówka”. 

• Remont drogi gminnej - wzmocnienie konstrukcji 
drogi poprzez wbudowanie gruzu i kruszywa. 

• Budowa budynku Kulturalno-oświatowego 
w Zawierzbiu – Etap I.



Żyraków
• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie 

nawierzchni asfaltowej o długości 360 m. 
• Przebudowa dróg gminnych - wykonanie 

nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem 
drogi o długości 1008 m. 

• Przebudowa drogi gminnej - wykonanie nasypu 
i umocnienia skarpy koszem kamiennym oraz 
wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz 
z odwodnieniem drogi o długości 121 m. 

• Remont trzech dróg gminnych - wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej o długości 1471 m.

• Budowa chodnika o długości 210 m. 
• Remont kuchni w budynku szkoły wraz 

z dostawą nowego wyposażenia kuchennego. 
• Wykonanie utwardzenia placu manewrowego 

przy kuchni szkoły. 
• Wykonanie dwóch peronów autobusowych 

z kostki oraz montaż nowej wiaty. 
• Budowa zjazdu publicznego do przepompowni. 
• Remont drogi gminnej pn. „Mierzwa - 

Autostrada” polegający na wzmocnienie 
nawierzchni emulsją i grysem. 

• Zabezpieczenie pobocza drogi koszem 
kamiennym w ciągu drogi gminnej na odc. EKO 
KŁOS - Autostrada na dł. 20 m.

• Termomodernizacja budynku remizy OSP 
w Żyrakowie. 

• Wykonanie bariery drogowej na przepuście 
w ciągu drogi gminnej.

• Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie 
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi 
powiatowej do firmy Altatrans w Żyrakowie”.

• Remont Dworku w Żyrakowie.
• Wykonano naprawę dachu na bibliotece.
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Inwestycje Powiatu na terenie Gminy Żyraków
• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 

Przecław – Chotowa w miejscowości Bobrowa. 
Zakres robót obejmował budowę chodnika na odcinku 
o dł. 1355 m. 

• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 
Dębica – Zdziarzec w miejscowości Góra Motyczna 
o długości 694 m. 

• Remont drogi powiatowej relacji Dębica – Zdzarzec 
na odcinku Cmentarz – Wiewiórka polegający na 
wymianie nawierzchni asfaltowej o dł. 1600 m. 

• Przebudowa drogi powiatowej Brzeźnica – Radomyśl 
wielki w miejscowości Nagoszyn na odcinku 3000 m.

• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 
Przecław – Chotowa w miejscowości Straszęcin 
o długości 834 m. 

• Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 
Przecław – Chotowa w miejscowości Straszęcin o dł. 
445 m polegający na wymianie nawierzchni na 
kostkę brukową. 

• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 
Dębica - Zdziarzec  w miejscowości Zasów 
o długości 999 m. 

• Remont drogi powiatowej nr 1289R relacji Straszęcin 
- Wiewiórka wraz z remontem przepustu.

• Łączniki autostradowe.
• Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej relacji 

Przecław - Chotowa w miejscowości Żyraków 
polegający na wymianie  nawierzchni chodnika na 
kostkę brukową o dł. 628 m. 

2015
• Nagoszyn – 4 szt. aparaty powietrzne 
• Cieszęciny – remont remizy wykonany 

siłami własnymi strażaków OSP 
Cieszęciny – śr. własne gminy na 
materiały budowlane

• Straszęcin – motopompa TOHATSU 
• Wola Żyrakowska – selektywne 

wywoływanie
• Wola Wielka – samochód pożarniczy
2016
• Nagoszyn – samochód pożarniczy 

2017
• Góra Motyczna – samochód pożarniczy 
• Żyraków – rozpieracz kolumnowy oraz wspornik progowy 
2018
• Zakupiono 2 szt. defibrylatorów, 6 szt. desek ortopedycznych, 

4 szt. toreb medycznych OSP R1 dla jednostek OSP Żyraków, 
Straszęcin, Korzeniów, Góra Motyczna, Wiewiórka, Bobrowa, 
Wola Żyrakowska, Zasów.

• Ponadto rokrocznie jednostki OSP doposażano w drobny 
osprzęt pożarniczy typu – węże pożarnicze, rozdzielacze, 
prądownice oraz uzbrojenie osobiste strażaków – ubrania 
bojowe, hełmy, buty strażackie, kominiarki, ubrania koszarowe.

Wydatki budżetowe na OSP w kadencji 2014- 2018



• W 2017 r. zakończył się Projekt „Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin 
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr 
KIK/66 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy. Finalnie w gminie Żyraków wykonano 458 
instalacji kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkańców, w tym: typ A – 80 szt., Typ B – 297 szt., 
typ C – 81 szt. oraz instalację fotowoltaiczną na 
budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie, 5 instalacji 
kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności 
publicznej (Gabinety rehabilitacji w Żyrakowie, Gminny 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Żyrakowie, szkoła w Żyrakowie, szkoła 
w Straszęcinie oraz przedszkole w Bobrowej).  
W 2017 r. przyjęto na stan środków trwałych 458 
instalacji kolektorów słonecznych znajdujących się na 
budynkach mieszkańców, instalację fotowoltaiczną 

oraz 5 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach 
użyteczności publicznej.

• Gmina Żyraków obecnie realizuje Projekt 
dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020. Oś 
priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój 
OZE – projekty parasolowe „Odnawialne źródła energii 
w gminach partnerskich”. Gmina Żyraków jest Liderem 
w/w Projektu wraz z partnerami Gminą Rakszawa 
i gminą Gać. W chwili obecnej trwają procedury 
przetargowe. Dofinansowanie projektu jest na 
poziomie 70 %. Projekt obejmuje wykonanie w gminie 
Żyraków instalacji kolektorów słonecznych, instalacje 
fotowoltaiczne oraz piece na pelet. W gminie Żyraków 
zostanie zamontowanych 212 instalacji kolektorów 
słonecznych, 355 instalacje fotowoltaiczne oraz 
81 kotłów na biomasę. Dzięki projektowi 
partnerskiemu w 3 gminach zostanie zamontowanych 
948 instalacji źródeł energii odnawialnej.

Inwestycje w energię odnawialną
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Gospodarka odpadami
• Gmina Żyraków rokrocznie wykonywała  likwidację 

„dzikich wysypisk śmieci” np. Korzeniów -  stara 
kopalnia gazu.

• Wykonane zostało tzw. Gniazda przy osiedlu 
mieszkaniowym w Bobrowej na kontenery.

• Wykonywanie było rokrocznie „Pielęgnacji terenów 
zieleni Rynek Żyraków”.

• Zadanie  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Żyraków”,  Gm. Żyraków 
realizuje od 5 lat. Na terenie Gminy Żyraków 
w 2012, 2016 roku została przeprowadzona 
inwentaryzacja ilości, rodzaju oraz rozmieszczenia 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do chwili 
obecnej Gmina Żyraków rokrocznie ubiega się 
o uzyskanie dofinansowania na w/w zadanie. Kwota 
dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie 50 %, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie stanowiące 35 % tj. łącznie  85% 
kosztów zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 15% 
dofinansowania pokrywa Gmina Żyraków. 
Mieszkaniec nie ponosi żadnej opłaty. Gmina 
Żyraków uzyskała na ten cel do chwili obecnej 
znaczne środki finansowe, ale skala problemu 
związana z usuwaniem azbestu w naszej gminie jest 
jeszcze duża. Do chwili obecnej zdemontowano oraz 
zutylizowano łącznie 560,94 Mg. W 2015 r. Gmina 
Żyraków opracowała inwentaryzację sieci 
wodociągowej  wykonanej z rur azbestowo – 
cementowych.

• W 2016 roku Gmina Żyraków opracowała „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Żyraków na lata 2016 - 2032”. 
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Wydatki na ochronę dziedzictwa narodowego
• Wykonano prace remontowo – konserwatorskie elewacji 

wieży oraz muru ogrodzeniowego z cegły pełnej wokół 
zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Nagoszynie.

• Wykonano prace remontowo-konserwacyjne wokół 
zabytkowej kapliczki położonej w miejscowości Korzeniów. 
Prace polegały na położeniu nowych tynków na elewację, na 
płytę odbojową z kostki brukowej, pomalowanie ścian, 
zakupiono rośliny ozdobne. Prace wykonali mieszkańcy wsi 
Korzeniów. Ponadto zakupiono płytę granitową na cmentarz 
historyczny w Korzeniowie.

• Wykonano roboty budowlane polegające na osuszaniu 
budynku, izolacji fundamentów, remont dachu i kominów 
budynku Dworku w Żyrakowie wpisanego do rejestru 
zabytków nr A-87. 

• Wykonano Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 
• Wykonano rozbiórkę spalonego budynku przy 

Dworku w Korzeniowie oraz wiatę butki wagowej 
wraz z jej demontażem.

• W 2017 roku wykonano badania terenowe 
związane z weryfikacją i wyznaczeniem 
maksymalnego zasięgu cmentarza wojennego 
z okresu „Potopu Szwedzkiego” w miejscowości 
Korzeniów. 

• Wykonano remont izolacji przeciwwilgociowej 
fundamentów zabytkowego kościoła parafialnego 
pw. Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie.

• Wykonano remont zespołu dworsko-parkowego 
w Żyrakowie.

Wsparcia dla organizacji pozarządowych 
Na terenie Gminy Żyraków zarejestrowanych jest 23 

Stowarzyszeń. Od roku 2016 gmina Żyraków ogłasza otwarte 
konkursy ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ochrony 
i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, czy pomocy społecznej.
Kwoty dotacji w poszczególnych latach:
• 2016 r.: 31 000,00 zł 
• 2017 r.: 42 000,00 zł 
• 2018 r.: 47 000,00 zł 
Ponadto Gmina Żyraków rokrocznie wspiera sektor 

pozarządowy także w formach pozafinansowych. Na stronie 
internetowej www.gminazyrakow.pl oraz w BIP umieszczane 
były m.in. informacje o ogłaszanych konkursach, konsultacjach 
i wynikach konsultacji, rozstrzygnięciach konkursów ofert, 
wysokościach udzielonych dotacji dla poszczególnych 
organizacji, imprezach i przedsięwzięciach związanych 
realizacją zadań publicznych, imprezach kulturalnych 
i sportowych realizowanych przez organizacje na terenie Gminy,

Oprócz tego  użyczano organizacjom pozarządowym na 
preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie 
ich działalności statutowej. Istotną częścią współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne 
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez 
udostępnianie gminnych obiektów, sprzętu, czy  udostępnianie 
organizacjom lokali wykorzystywanych na ich działalność 
statutową.

Dzięki współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez 
gminę Żyraków realizowanych przez organizacje zadań 
publicznych na przestrzeni lat, organizacje pozarządowe 
aktywnie uczestniczą w procesach rozwoju naszej Gminy, będąc 
innowatorami i kreatorami pozytywnych zmian społecznych, 
wykorzystując przy tym lokalny potencjał mieszkańców. Każda 
z organizacji niezależnie od przedmiotu działania pozytywnie 
wpływa na kondycję i poziom życia mieszkańców, co jest 
równoznaczne z pełnieniem bardzo ważnej funkcji rozwojowej 
naszej „Małej Ojczyzny”

• Wykonano modernizację oświetlenia 
drogowego na terenie gminy w zakresie 
dogęszczenia istniejącego oświetlenia oraz  
budowy nowych odcinków. W ramach tych 
inwestycji  zwiększyła się liczba opraw 
oświetleniowych o 94 szt w tym 50 
sodowych i 44 ledowe. Oprawy 
zamontowano we wszystkich gminnych 
miejscowościach.

• Wykonano dokumentację projektową na 
oświetlenie dodatkowe drogi gminnej 
w miejscowości Mokre

Inwestycje w zakresie 
oświetlenia drogowego

Prace konserwacyjne 
na gminnych rowach 
melioracyjnych
• Prace konserwacyjne na gminnych rowach 

melioracyjnych: karczowanie i konserwacja 
mechaniczna rowów.

• Prace konserwacyjne na gminnych rowach 
melioracyjnych.

• Konserwacja gminnych urządzeń 
melioracyjnych w Żyrakowie.

• Konserwacja i remont drogi gminnej w Woli 
Wielkiej

• Konserwacja i odwodnienie drogi gminnej 
Cieszęciny – Wiewiórka.

• Konserwacja mech. rowów w Zasowie – 
Parkany, 
w miejscowościach: Żyraków, Góra Motyczna 
i Wola Żyrakowska.

• Udrożnienie rowów gminnych w Zasowie.
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• Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej m. 
Wiewiórka.

• Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogi gminnej koło Ośrodka Zdrowia w miejscowości 
Bobrowa. 

• Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami oraz przepompownią przydomową 
ścieków w miejscowości Góra Motyczna.

• „Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji 
Uzdatniania Wody w Nagoszynie – etap I i II” - 
Inwestycja zrealizowana w ramach operacji pn. 
„Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w 
Gminie Żyraków – etap II” - PROW na lata 2007- 
2013. W ramach przedmiotowego zadania 
wykonano sieć kanalizacji sanitarnych wraz 
z przyłączami w miejscowościach: Bobrowa, 
Bobrowa przysiółek Zakącie, Góra Motyczna, 
Straszęcin, Wola Wielka, Zawierzbie i Korzeniów o 
łącznej długości: 9,14 km, a także wykonano 
przepompownie ścieków w ilości: 11 szt. 
przepompowni sieciowych i 2 szt. przepompowni 
przydomowych.

• Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych 
oraz kabla sterowniczego i sygnałowego ze studni 
głębinowych do budynku SUW w ramach 
przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury 
technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn 
oraz rozbiórka istniejących przewodów 
wodociągowych z rur azbestowych. Przedmiotowe 
zadanie zrealizowane zostało jako część projektu 
pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki 
– Etap II”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013, w ramach którego zostało 
zrealizowane już zadanie pn. Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyrakowska. 

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie – 
etap I i II. 

• Projekt przebudowy zbiornika wieżowego w Zasowie.
• 2016 r. oraz 2017 r. to dokończenie i aktualizacja 

opracowania:
o projektu kanalizacji sanitarnej w wraz 

z aneksami m. Nagoszyn, Nagoszyn 
przysiółek Cieszęciny, Wiewiórka,  m. 
Bobrowa, Góra Motyczna, Zasów, 
z przyłączami w m. Korzeniów,

o projektu zmian do projektu „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
odpływami kanalizacyjnymi i przepom-
powniami ścieków z instalacją elektryczną 
w m. Żyraków przysiółek Kolonia 
Żyrakowska”.

• Opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy 

odcinka sieci elektroenergetycznej w m. Żyraków”.
• Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej w m. 

Żyraków.
• „Budowa odcinków wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Żyraków”, w ramach 
realizacji projektu wybudowano 28 odcinków 
wodociągowych o długości ok. 2,1 km oraz 31 
odcinków kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,0 km 
w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra 
Motyczna, Korzeniów, Mokre Nagoszyn, Straszęcin, 
Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów, Zawierzcie 
i Żyraków.

• „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie”, 
w ramach projektu rozbudowano stacji uzdatniania 
wody w Żyrakowie o dodatkowy zbiornik filtracyjny I-
go stopnia. 

• „Przebudowa zbiornika wieżowego w Zasowie” wraz 
z niezbędną infrastrukturą.

• „Budowa zastępczej studni głębinowej S-1B 
w Nagoszynie”.

• 2017 r. to „Budowa odcinków wodociągowych 
i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków” 
w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra 
Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, 
Wola Wielka, Wiewiórka, Wola Żyrakowska, Zasów, 
Zawierzbie i  Żyraków.

• Odcinków wodociągowych wykonano o łącznej 
długości: 1,78 km, na które wydatkowano kwotę 108 
385,13 zł, a odcinków kanalizacji sanitarnej wykonano 
o łącznej długości: 1,63 km.

Inwestycje Wodno-Kanalizacyjne
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• Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. 
Korzeniów zlokalizowanych w obrębie pasa drogi 
gminnej. Wykonano 380,95 m sieci grawitacyjno – 
ciśnieniowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej pasie 
drogi gminnej.

• Gmina Żyraków - Lider Projektu pn. „Poprawa 
gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I” 
otrzymała wspólnie z Gminą Dębica 
dofinansowaniem dla przedmiotowego projektu, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 
w zakresie gospodarki ściekowej. Zakres robót 
budowlanych na terenie Gminy Żyraków obejmował 
10 zadań, w zakres których wchodziła: budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
o łącznej długości 17,3 km z przepompowniami 
ścieków o łącznej ilości 17 szt., której realizacja 
umożliwiła podłączenie 192 budynków 
w miejscowościach:  Korzeniów, Góra Motyczna 
i Straszęcin, Bobrowa Wola, Mokre, Bobrowa,  
Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszyn 
Cieszęciny, Zasów. 

JESTEŚMY W TRAKCIE:
• Obecnie na ukończeniu jest przygotowywanie 

dokumentacji przetargowej, w związku z podpisaną 
umową o przyznanie pomocy na realizację operacji 
pn. „Program poprawy gospodarki ściekowej 
w Gminie Żyraków – etap III” na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014 – 2020. Przedmiotowa 
operacja obejmuje zadania dotyczące: budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Korzeniów, Bobrowa – Wola 
Żyrakowska, Straszęcin, Ż yraków przys. Kolonia, 

Nagoszyn (zakres koło Domu Ludowego), budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Nagoszyn 
4 szt., Zasów 4 szt. – zakres Parkany i Góra Motyczna 
9 szt. – zakres Brzeziny - w sumie ilości 17 szt. 
W ramach przedmiotowych zadań będzie można 
wykonać: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
o łącznej długości ok. 8,5 km, wraz z 11 szt. 
przepompowniami ścieków, dzięki czemu można 
będzie podpiąć 62 budynki. 

• W związku z ponownym wezwaniem o uzupełnienie 
w zakresie ochrony środowiska przygotowywane są 
dokumenty dla projektu pn. Poprawa gospodarki 
ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 
Funkcjonalnego – etap II, przygotowane przez Gminę 
Żyraków jako lidera wspólnie z Gminą Dębica i Gminą 
Ropczyce w ramach złożonego wniosku 
o dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 dla MOF w zakresie gospodarki ściekowej 
w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

CO NAS CZEKA:
• W ramach wniosku na terenie Gminy Żyraków będzie 

realizowana Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli 
Żyrakowskiej – polegająca na rozbudowie ciągu 
osadowego oczyszczalni.

• W związku z ogłoszonym naborem wniosków 
o dofinansowanie w procedurze konkursu dla 
poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, obecnie 
przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie wraz 
z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. 
„Poprawa infrastruktury wodociągowej 
w miejscowości Nagoszyn” – w zakres, którego 
będzie wchodzić: Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Nagoszyn o łącznej długości 6,9 km, 
a także dostawa urządzeń tj.  obudowy studni 
głębinowej na ujęciu w Nagoszynie i klimatyzator na 
stacji uzdatniania wody w Nagoszynie. 

Łączna wartość inwestycji w Gminie Żyraków (brutto) 

40 191 000,00 zł 
Pozyskane środki zewnętrzne (brutto) 

18 462 000,00 zł 
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Dożynki Gminnie w Nagoszynie
W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w Nagoszynie odbyły się 
Dożynki Gminne - coroczne Święto Rolników, których 
organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków, Centrum 
Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Nagoszyn, 
Zespół Szkół w Nagoszynie, Jednostka OSP 
w Nagoszynie oraz Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty 
Na Zmiany”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 
św., koncelebrowaną przez Proboszcza  ks. Kazimierza 
Talarka, podczas której wszyscy zgromadzeni w Kościele 
Parafialnym pw. Św Antoniego Padewskiego 
w Nagoszynie dziękowali za tegoroczne plony. Następnie 
na placu obok Zespołu Szkół w Nagoszynie nastąpiło 
oficjalne rozpoczęcie Uroczystości. Po powitaniu przez 
Pana Wójta Marka Rączkę oraz dyrektor szkoły Renatę 
Gurak - wszystkich Gości i mieszkańców gminy 
przedstawieni zostali Starostwie Dożynek. W tym roku 
zaszczytną rolę Starostów pełnili: Pani Małgorzata Sehn 
z Bobrowej oraz Pan Roman Węgrzyn z Nagoszyna. 
Przekazali oni gospodarzowi chleb upieczony ze zbóż 
z tegorocznych plonów, który następnie  został 
podzielony i rozdany wszystkim zgromadzonym.
Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie oraz 
uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola 
w Nagoszynie. Do przecięcia wstęgi zaproszono Wójta 
Gminy Żyraków- Pana Marka Rączkę, Przewodniczącą 
Rady Gminy Żyraków – Panią Marię Bodzioch, 
Wykonawcę Generalnego Przedszkola - Pana Mariusza 
Koperę (właściciela firmy Mar-Mar z Paszczyny), 
Dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie - Panią Renatę 
Gurak, przedstawiciela rodziców – Panią Katarzynę 
Ozimek oraz przedstawiciela dzieci Kacpra Kasztarynda. 
Ksiądz Proboszcz Kazimierz Talarek odmówił modlitwę 
oraz poświęcił budynek.

Po uroczystym otwarciu przedszkola głos ponownie 
zabrał Pan Wójt Marek Rączka oraz zaproszeni goście.
Głównych punktem programu była prezentacja wieńców 
dożynkowych z 12 sołectw Gminy Żyraków. Odbyła się 
ona przy dźwiękach Kapeli Ludowej „TRIO PLUS”. 
Wieńce wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy”. Wśród wszystkich 
13 zaprezentowanych wieńców komisja wybrała trzy 
zaprezentowane przez Sołectwa Zawierzbie, Żyraków 
oraz Zasów, które otrzymały wyróżnienia i które będą 
reprezentować Gminę Żyraków podczas Dożynek 
Powiatowych w Jodłowej.
Tegoroczne święto plonów obfitowało w bogatą część 
artystyczną, w której zaprezentowały się dzieci 
z przedszkola w Nagoszynie w dwóch układach 
tanecznych, Zespół Mażoretkowy „Pryzmat”, dzieci 
z Grupy Tańca Regionalnego z Nagoszyna. Odbył się 
również Koncert Orkiestry Dętej Gminy Żyraków oraz 
Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy CKiP 
w Żyrakowie. 
Nie zabrakło również atrakcji dodatkowych, do których 
z pewnością zaliczyć można promocję potraw 
regionalnych, o którą zadbało: Koło Gospodyń Wiejskich 
„WOLANKI”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, 
Stowarzyszenie Razem w Przyszłość z Woli Żyrakowskiej, 
Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych Łączymy 
Pokolenia, Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na 
Zmiany”, a także stoiska promocyjne:  Stoisko KRUS 
i przeprowadzony Konkurs BHP w Rolnictwie pod hasłem 
„Upadek to nie przypadek”, stoisko z miodami oraz stoisko 
z malowaniem twarzy i tatuażami przygotowane przez 
Szkołę Policealną „Sigma” z Dębicy. Święto Dożynek 
Gminnych zakończyła zabawa taneczna. 
Serdeczne podziękowanie za wsparcie i pomoc kierujemy 
do naszych Darczyńców: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego 
„Kabanos” z Przecławia, Firmy „Mar-Mar” z Paszczyny, 
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Drąg” z Góry 
Motycznej, Sieci Sklepów Lewiatan z Bobrowej oraz 
Piekarni Kaczor z Góry Motycznej.
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Dzień Ziemniaka
2 września 2018r. w Wiewiórce po raz siódmy odbyła się 
impreza plenerowa pn. „Dzień Ziemniaka”. W kościele 
parafialnym w Wiewiórce odprawiona została Msza Św. 
w intencji rolników, a następnie przy dźwiękach 
Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy 
CKiP w Żyrakowie wszyscy przeszli na stadion 
w Wiewiórce. W ramach części oficjalnej Wójt Gminy 
Żyraków Pan Marek Rączka powitał wszystkich 
zebranych gości oraz skierował słowa podziękowania 
oraz uznania do rolników za ich trud i pracę. Następnie 
głos zabrał Sołtys Wiewiórki – Pan Stanisław Małozięć, 
Radny Rady Gminy w Żyrakowie – Pan Tadeusz Kulas 
oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego - 
Pan Wiesław Lada. Po przemówieniach 
okolicznościowych uczniowie wraz z opiekunami ze 
Szkoły Podstawowej w Wiewiórce zaprosili wszystkich 
na wspaniały muzyczno-taneczny Koncert Życzeń. Po 
raz pierwszy uczestnicy imprezy mieli okazję spróbować 
jedynej o Wiewióreckim smaku Podkarpackiej 
Ziemniaczanki przygotowanej i zaserwowanej przez 
Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 
w Wiewiórce, która cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem – wydano ponad 500 porcji. Ponadto 
każdy mógł spróbować potraw ziemniaczanych 
przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia KGW 
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej ze Straszęcina oraz 
Stowarzyszenia „Nasz Korzeniów”.

Tradycyjnie podczas wydarzenia odbył się Sołecki Tor 
Przeszkód z ziemniakiem w tle. Rywalizacja przebiegała 
w miłej atmosferze, dając mnóstwo radości 
zgromadzonym widzom. Nagrody dla uczestników 
ufundowane zostały przez Sponsora Głównego: Firmę 
PRYMAT. W Sołeckim Torze Przeszkód wzięło udział 
7 drużyn 2-osobowych, I miejsce i Statuetkę „Złotego 
Ziemniaka” otrzymało Sołectwo Żyraków, II miejsce 
zajęła Wola Żyrakowska, III Straszęcin. Wszyscy 
uczestnicy poza dyplomami otrzymali również nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Firmę PRYMAT. Po 
wręczeniu nagród Wójt Gminy Żyraków Pan Marek 
Rączka oraz Sołtys Wiewiórki Pan Stanisław Małozięć 
podziękowali Paniom ze Stowarzyszeń za 
przygotowanie stoisk z promocją potraw regionalnych.

Na scenie przed zgromadzoną publicznością na 
zaproszenie organizatorów zaprezentowała się Kapela 
Ludowa „Kurasie” z Lubziny oraz Stowarzyszenie 
Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy” z Mielca. Impreza 
zakończyła się wspólną zabawą taneczną z Grupą 
Muzyczną Sekend Band.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Żyraków, 
Sołectwo Wiewiórka, Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 
w Wiewiórce, OSP Wiewiórka oraz Szkoła Podstawowa 
w Wiewiórce. Serdeczne Podziękowania za wsparcie 
i pomoc w organizacji imprezy kierujemy do: Firmy 
PRYMAT, Zakładu Mięsnego „Drąg” z Góry Motycznej, 
Delikatesów „Hit-Pol” z Wiewiórki, Bankowi 
Spółdzielczemu w Żyrakowie, Firmie „Ryśko” z Zasowa, 
FHU Malibu z Brzeźnicy, Firmie Agro Jurek S.C. (za 
prezentację sprzętu rolniczego) oraz Firmie Handlowo-
Usługowej Sam-Sam z Góry Motycznej oraz Firmie 
Handlowej Tęcza Sp.j. z Góry Motycznej.

Smacznie i pysznie do zobaczenia za rok!
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Uroczyste otwarcie dworku w Żyrakowie
15 września 2018 r. w sobotnie popołudnie 
miało miejsce Uroczyste Otwarcie Dworku w 
Żyrakowie połączone z „Biesiadą po 
Żyrakowsku”. W XIX wieczny klimat 
wszystkich zgromadzonych wprowadzili 
uczestnicy warsztatów teatralnych 
z Nagoszyna przedstawiając na wstępie 
scenkę rodzajową.  Część oficjalna 
uroczystości rozpoczęła się od powitania 
przybyłych gości przez Wójta Gminy Żyraków 
Pana Marka Rączkę oraz Wicewójta Pana 
Grzegorza Regułę. Temu niecodziennemu 
wydarzeniu towarzyszyło TRIO  BOHEMA, 
które tworzą studenci Krakowskiej Akademii 
Muzycznej w składzie: Jogoda Prucnal, Anna 
Prucnal oraz Jacek Podgórski. Następnie 
głos zabrał Dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Dębicy - Pan Jacek Dymitrowski oraz 
Ksiądz Sebastian Musiał, autor książki pod 
tytułem ”Ziemiańskie Oblicze Straszęcina. 
Szkic do portretu rodów Bielańskich i Stubenvollów”. Głos 
zabrali również Pan Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, 
Pan Krzysztof Moskal – członek Rady Sołeckiej Żyraków, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie - Pani Maria 
Bodzioch oraz Pan Wiesław Lada - Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Następnie Wójt Pan Marek Rączka oraz Wicewójt 
Pan Grzegorz Reguła wręczyli podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do budowania wspólnego dobra 
gminy: Radzie Gminy Żyraków, Wykonawcom jak również 
Podwykonawcom wielu inwestycji, które miały miejsce 
w mijającej kadencji. Następnie Pani Maria Bodzioch – 
Przewodnicząca Rady Gminy  w Żyrakowie złożyła na ręce 
Pana Wójta Marka Rączki oraz Wicewójta Pana Grzegorza 
Reguły podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Po wystąpieniach Pani Diana Wójcik 
– prowadząca spotkanie zaprosiła wszystkich do przejścia 
pod Dworek, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie oraz 
symboliczne przecięcie wstęgi przez: Wojta Gminy – Pana 
Marka Rączkę, Księdza Sebastiana Musiała, 
Przewodniczącą Rady Gminy w Żyrakowie – Pania Marię 
Bodzioch, Generalnego Wykonawcę Dworku w Żyrakowie 
- właściciela Firmy ASBUD – Pana Andrzeja Stasiowskiego 
oraz przez Radnego Rady Gminy w Żyrakowie - Pana 

Zbigniewa Lipióra. Poświęcenia Dworku dokonał ks. Józef 
Jasiurkowski - proboszcz Parafii Pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Żyrakowie. Po modlitwie oraz 
poświęceniu zaproszono wszystkich do zwiedzania 
budynku oraz aranżacji wnętrz Dworku i zwiedzania 
wystawy pn. „Ziemiańskie oblicza Gminy Żyraków”. Chętni 
mogli się również wpisać do Księgi Pamiątkowej oraz 
zakupić książki Ks. Sebastiana Musiała w promocyjnej 
cenie.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna 
uroczystości pod nazwą „Biesiada po Żyrakowsku”, 
zrealizowana w ramach projektu z funduszy LGD 
PROWENT z Mielca we współpracy z CKiP w Żyrakowie 
oraz Stowarzyszeniem „Razem w przyszłość” z Woli 
Żyrakowskiej. Przed wszystkimi zebranymi zaprezentowały 
się zespoły oraz grupy tańców regionalnych: Zespół 
Folklorystyczny z Gawłuszowic, Zespół Śpiewacza 
„Podkówka” z Przecławia, ZPiT „Borowiacy”, Grupa 
Tańców Regionalnych z Domu Ludowego w Nagoszynie 
oraz Gminny Zespół Artystyczny działający przy CKiP 
w Żyrakowie. Na wszystkich zebranych podczas tego 
wydarzenia czekały stoiska z promocją potraw 
regionalnych, które przygotowały Panie ze Stowarzyszenia 
Kobiet Na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie, 
Stowarzyszenia „Razem w przyszłość” z Woli Żyrakowskiej 
oraz Panie ze Stowarzyszenie „Górzanki” z Góry 
Motycznej oraz stoisko rękodzielnicze ze Stowarzyszenia 
Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”. Na 
zakończenie „Biesiady” Wójt Pan Marek Rączka wręczył 
pamiątkowe statuetki.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Żyraków, 
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo 
Żyraków, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Środowiska 
Wiejskiego z Żyrakowa, Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich „Górzanki”, Stowarzyszenie ”Razem 
w przyszłość”, Zespół Szkół w Żyrakowie, Stowarzyszenie 
Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz OSP 
Żyraków.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego uroczystego wydarzenia.
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Ćwiczenia obronne w gminie Żyraków
W dniu 27 września 2018r. na terenie gminy Żyraków 
przeprowadzone zostało gminne kompleksowe 
ćwiczenie obronne pod kryptonimem „KŁOS 2018” na 
temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej 
oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu 
operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny. Ochrona ludności w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa – akcja ratownicza 
po awarii i pożarze w wyniku ataku grupy dywersyjnej 
na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Żyrakowie”

W celu nadania właściwego realizmu, przy 
opracowywaniu koncepcji do ćwiczenia założono, że 
w związku z niestabilną sytuacją polityczno-militarną, na 
południowo – wschodnim terytorium kraju wprowadzono 
stan gotowości obronnej czasu kryzysu. Jednocześnie 
na obszarze obejmującym gminę Żyraków 
zaobserwowano nasilenie działań dywersyjnych. 
W ramach epizodu teoretycznego uruchomiono Stały 
Dyżur Wójta Gminy, którego głównym zadaniem jest 

zapewnienie ciągłości kierowania gminą w sytuacjach 
nadzwyczajnych Ponadto związku z zaistniałą sytuacją 
Wójt Gminy podjął decyzję o zwołaniu posiedzenia 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na 
którym przedstawił zarys sytuacji w województwie i na 
terenie gminy. W dalszej kolejności przy udziale 
Wojskowej Komendy Uzupełniń w Mielcu 
przeprowadzono aplikacyjnie trening Akcji Kurierskiej 
Administracji Publicznej, w ramach którego ćwiczono 
sprawne przeprowadzenie procesu doręczania kart 
powołania i wezwań do wykonania świadczeń na rzecz 
obrony

W ramach epizodu praktycznego, który zakładał próbę 
wtargnięcia dwóch podejrzanych osób do budynku 
Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie oraz podłożenie 
niebezpiecznego ładunku w budynku Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej ćwiczyły Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, 
Odziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz 
jednostki OSP z terenu gminy.

Powyższe ćwiczenie miało na celu doskonalenie 
procedur obowiązujących w sytuacjach zagrożenia oraz 
sprawdzenie skuteczności współdziałania 
poszczególnych służb, straży oraz jednostki samorządu 
terytorialnego w sytuacji zagrożeń.
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Złote Gody
Tradycją stało się, że corocznie 
w Gminie Żyraków organizowane są 
obchody Złotych Godów. Ta 
niecodzienna uroczystość miała 
miejsce sobotę 29 września 2018 
roku. Rozpoczęła się Mszą świętą 
odprawioną w intencji jubilatów 
w kościele pw. Trójcy Świętej 
w Żyrakowie, a jej druga część 
odbyła się w sali teatralnej 
w Zespole Szkół Publicznych 
w Żyrakowie. 
Uroczystego aktu dekoracji 
medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dokonał Pan Marek Rączka 
Wójt Gminy Żyraków. 
W uroczystości udział wzięli: 
Krystyna Kania - kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Żyrakowie oraz 
jej zastępca Lucyna Szymaszek, 
Elżbieta Ulak - dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych w Żyrakowie, 
Aneta Domaradzka - dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie i ksiądz Robert 
Ciastoń z parafii w Żyrakowie.

Medale, listy gratulacyjne i kwiaty 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
otrzymali: z Bobrowej: P. Maria 
i Józef Zawojowscy, P. Janina i Emil 
Osakowie, P. Wanda i Augustyn 
Szczygłowie, P. Wiesława i Józef 
Wilczyńscy; z Góry Motycznej: P. 
Maria i Antoni Czuchrowie, P. Zofia 
i Stanisław Kowalscy; z Nagoszyna 
- P. Barbara i Lech Łączakowie; ze 
Straszęcina:  P. Barbara i Andrzej 
Szydłowie, P. Irena i Jerzy 
Maruszakowie, P. Irena i Władysław 
Bałowie, P. Kazimiera i Julian 
Barnasiowie; z Wiewiórki: P. Maria  
i Stanisław Rudowie, P. Irena 
i Stanisław Godkowie; z Woli 
Żyrakowskiej: P. Maria i Rudolf 
Wójcikowie, P. Emilia i Józef 
Słoninowie; z Zawierzbia: P. Maria 
i Mieczysław Tęczowie i z Żyra-
kowa: P. Maria i Franciszek 
Nowakowie, P. Helena i Marek 
Kalitowie, P. Barbara i Zbigniew 
Lipowie. 

O miłą atmosferę podczas 
uroczystości zadbały Panie: Lucyna 
Czernicka i Marta Łączak, które 
przygotowały ze swoimi 
wychowankami część artystyczną. 
W przygotowywaniu okoliczno-
ściowych dekoracji brały udział 
również Panie: Bożena Chorąży 
i Jolanta Artwik. O nagłośnienie sali 
i wykonanie pięknych fotografii 
zadbali Panowie Krzysztof Prokop 
i Sebastian Książek pracownicy 
Centrum Kultury i Promocji 
w Żyrakowie.  Dostojnym Jubilatom 
przygrywała Kapela Radomyślanie.
Pół wieku trwania w małżeństwie 
jest powodem do radości i dumy. 
Taki staż osiągają tylko nieliczne 
pary. Wytrwanie w związku z drugą 
osobą przez tak długi czas bez 
prawdziwej miłości z pewnością nie 
jest możliwe, dlatego też Złotym 
Jubilatom życzymy trwania 
w pięknej miłości, którą przyrzekali 
sobie na ślubnym kobiercu 
i doczekania w zdrowiu i pogodzie 
ducha Brylantowych Godów. 
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Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem
16 września 2018 r. przy Kaplicy Sybiraków w Mokrem 
odbyły się Uroczystości obchodzone z okazji Dnia 
Sybiraka, upamiętniające 79. rocznicę agresji 
niemieckiej i radzieckiej na Polskę. To kultywowana od 
lat tradycja mająca na celu zachowanie pamięci 
o trudnym w naszej historii okresie - o Sybirakach 
z Mokrego, którzy w tragicznych okolicznościach stracili 
życie. Współorganizatorami tegorocznych Uroczystości 
byli: Wójt Gminy Żyraków, Stowarzyszenie „Łączymy 
Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś”, Centrum Kultury 
i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem 
oraz Sołectwo Mokre.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców przy 
Kaplicy Sybiraków w Mokrem. Wieńce składali m.in.: 
Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Pani Maria 
Bodzioch, Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich, 
Sołtys wsi Pani Agnieszka Czapiga, Rada Rodziców ze 
Szkoły w Mokrem wraz z uczniami, Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Pan Wiesław Lada, 
Poseł na Sejm RP – Pan Kazimierz Moskal.

Następnie o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Św. 
Stanisława BM w Zasowie odbyła się Msza Św. 
w intencji Sybiraków i mieszkańców Mokrego 
koncelebrowana przez Proboszcza Parafii ks. Prałata 
Krzysztofa Pietrasa. Oprawę artystyczną Mszy Św. 
przygotowała Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod 
kierownictwem Pana Grzegorza Steca. Montaż słowno-
muzyczny pod hasłem: „Chcemy mówić, chcemy 
wiedzieć, chcemy pamiętać” przygotowany został przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mokrem. Montaż 
nawiązywał do wydarzeń z 17 września 1939r. oraz 
wspomnień Sybiraków opartych na ich pamiętnikach.  
Wszystkich przybyłych na tegoroczne Uroczystości 
powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka oraz 
Pani Agnieszka Czapiga – Radna Gminy Żyraków, 
a zarazem Sołtys wsi Mokre. Ponadto głos zabrał Pan 
Ryszard Żądło - Prezes Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręgu Tarnów.

Dzień Seniora w Korzeniowie
30 września w Świetlicy Wiejskiej w Korzeniowie odbył się pierwszy Dzień Seniora. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Nasz Korzeniów pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
Impreza była bardzo udana i jak się okazało - w pełni zgodna z oczekiwaniami Seniorów - mieszkańców Korzeniowa. 
Frekwencja wspaniała!!! Nie brakło śpiewu, tańców i dowcipów. Imprezę uświetnił zespół artystycznydziałający przy 
CKiP w Żyrakowie.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie 
zapraszam do udziału w V edycji projektu edukacyjnego 
„Lekcje z ZUS”, który adresowany jest do nauczycieli 
i uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Dzięki 
niemu młodzi ludzie mogą poznać zagadnienia 
związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dowiedzą 
się, jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy. 
„Lekcje z ZUS” goszczą w szkołach od 2014 r. Od tego 
czasu w zajęciach przybliżających tematykę 
ubezpieczeń społecznych wzięło udział 157 tys. 
uczniów z całej Polski. W trakcie czterech lekcji 
młodzież dowie się m.in. jak działa polski system 
ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można 
otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak 
opłacać składki przy prowadzeniu własnej firmy. 
Zwieńczeniem projektu jest olimpiada „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Dla finalistów 

olimpiady przewidziane są nagrody rzeczowe, a także 
dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły 
wyższe, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet 
indeksy.
Z naszej strony służymy Państwu materiałami 
dydaktycznymi, które przygotowaliśmy we współpracy 
z doświadczonym metodykiem oraz merytorycznym 
wsparciem na każdym etapie współpracy. Informacje 
o projekcie, nad którym patronat honorowy sprawują: 
Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, znajdą Państwo na stronie 
www.zus.pl/edukacja. Zainteresowanych uczestnic-
twem w projekcie „Lekcje z ZUS” prosimy 
o odwiedzenie strony internetowej: 
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie, 
gdzie znaleźć można dane kontaktowe do 
koordynatorów.

ZUS zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału 
w projekcie „Lekcje z ZUS”

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 9-ta w Złotej Setce Gmin Podkarpacia
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 
rozstrzygnięty został ranking Złota Setka Gmin 
Podkarpacia i akcji Samorządowiec Podkarpacia.  
Ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia to 
podsumowanie osiągnięć samorządów województwa 
podkarpackiego. Opracował go dr Krzysztof Kaszuba 
i zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie, 
przy współudziale kapituły Nowin pod kierownictwem 
red. naczelnego.
W kategorii głównej, gminy rywalizują w trzech 
podkategoriach: gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz 
wiejskie. Tak jak w poprzednich edycjach Złotej Setki 
Gmin Podkarpacia głównymi kryteriami branymi pod 
uwagę były m.in. dochody samorządów i wydatki na 
jednego mieszkańca.
Kapituła konkursowa podkreśliła że na główne 
wyróżnienie zasłużyła gmina wiejska Dębica to nie 
sposób jednak przemilczeć sukcesów innych 
samorządów. W ścisłej wojewódzkiej czołówce znalazły 

się także: Krosno, Trzebowisko, Kolbuszowa, Jasło, 
Łańcut i Rzeszów. Absolutnie na taką samą ocenę 
zasłużyły mniejsze gminy: Świlcza, Tryńcza, Żyraków, 
czy Rakszawa.
W rankingu sklasyfikowanych zostało 109 gmin 
wiejskich, wśród których Gmina Żyraków uplasowała się 
na 9 miejscu.
Poniżej punktacja Gminy Żyraków: liczba punktów: 560 
pkt; dochody ogółem: 42; dochody na 1 mieszkańca: 
69; wydatki ogółem: 33; wydatki inwestycyjne na 
jednego mieszkańca: 33; udział dochodów  własnych 
w dochodach ogółem: 53; udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogółem: 30; udział 
wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem: 27; 
udział liczby pracujących w ogólnej liczbie 
mieszkańców: 62; liczba podmiotów gospodarczych 
przypadających na 100 mieszkańców: 61; saldo 
(dochody ogółem na 1 mieszkańca - wydatki ogółem na 
1 mieszkańca): 148;

mailto:ckipzyrakow@gmail.com
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Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Gminie Żyraków
Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze 
współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków i Zespołem 
Szkół w Żyrakowie w jubileuszowym roku setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą po raz kolejny 
włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, 
której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz 
wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. 
8 września na sali teatralnej w  ZS w Żyrakowie wybrzmiały 
słowa powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Młodzież 
wraz z przedstawicielami władz samorządowych w osobie: 
Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki, Zastępcy Wójta 
Grzegorza Reguły, Przewodniczącej Rady Gminy w Żyrakowie 
Marii Bodzioch i Radnego i Sołtysa wsi Wola Żyrakowska 
Zbigniewa Grdenia wcieliła się w rolę głównych bohaterów 
powieści, dzięki którym poczuliśmy sielską atmosferę Nawłoci, 
entuzjazm rodaków, nadzieje i rozczarowania w odrodzonej 
ojczyźnie, ożyły także na nowo dyskusje o „szklanych domach”. 

Zostały wręczone również nagrody z V Gminnego Konkursu 
Czytelniczego „Czytające Rodziny 2017”. Nagrodzone rodziny 
otrzymały powieść „Przedwiośnie” z okolicznościową pieczęcią. 
Dodatkowym akcentem były okolicznościowe kartki i kotyliony 
przygotowane przez pracowników GBP na tę okazję. Spotkanie 
z wielką literaturą dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu 
przeżyć. Była to prawdziwa uczta duchowa. 

Nadchodzące wydarzenia 
w GBP w Żyrakowie
PAŹDZIERNIK
• Cała Polska Czyta dzieciom – cotygodniowe 

głośne czytanie podczas spotkań 
z przedszkolakami w bibliotekach publicznych 
w roku szkolnym 2018/2019

• Realizacja projektu „Mała książka – wielki 
człowiek”

• Wręczenie nagród z XII Gminnego Konkursu 
Czytelniczego „Wakacje z książką”

• Spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską – 
Zarembą – autorką książek dla dzieci 
24 października 2018 r. w BP w Bobrowej

LISTOPAD
• Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – autorem 

i ilustratorem książek dla dzieci z okazji 
obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę

• Światowy Dzień Pluszowego Misia 25 listopada
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Eko-Piknik
W dniu 29 lipca 2018r. na stadionie sportowym w Żyrakowie 
odbył się integracyjny Eko Piknik „Pod Chmurką”. 
Wydarzenie to współfinansowane było ze środków Unii 
Europejskiej. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie 
„Razem w Przyszłość” z Woli Żyrakowskiej przy 
współudziale Wójta Gminy Żyraków oraz Centrum Kultury 
i Promocji w Żyrakowie. Impreza rozpoczęła się od 
przedstawienia o tematyce ekologicznej w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej. 
Publiczność mogła podziwiać również pokaz mody 
ekologicznej przygotowany przez uczniów szkół z Gminy 
Żyraków. Dla najmłodszych uczestników imprezy studio 
animacyjne FAMA przygotowało mnóstwo atrakcji, w tym: 
zawody sportowe, konkursy i quizy z nagrodami. Każdy 
z przybyłych gości mógł skosztować wspaniałych potraw na 
stoisku ze zdrową żywnością, przygotowanych przez Panie 
ze Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” oraz wziąć udział 
w warsztatach „Eko-design, czyli biżuteria z odpadów”, 
prowadzonych przez Stowarzyszenie „RADOŚĆ”. Impreza 
zakończyła się wspólną zabawą taneczną, którą poprowadził 
DJ Cytrus z Żyrakowa.

I Dębickie Senioralia
Zespół Artystyczny Muzyczno - Wokalny działający przy  
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz 
Stowarzyszenie "Zasowianki" reprezentowały Gminę 
Żyraków podczas I Dębickich Senioraliów, które odbyły 
się w 22 września 2018 w Zespole Szkół Nr. 3 w Dębicy. 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
LISTOPAD
• Uroczyste obchody rocznicy 

100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w Gminie Żyraków

PAŹDZIERNIK
• Rozstrzygnięcie konkursów 

patriotycznych organizowanych 
przez CKiP w Żyrakowie

GRUDZIEŃ
• Gala wolontariatu
• Konkursy świąteczne
• Gminny Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych

Konkursy patriotyczne
Szanowni Państwo,
z okazji obchodzonego 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie - 
mając na uwadze chęć krzewienia 
i promowania wartości patriotycznych 
pragnie zwrócić się do wszystkich 
mieszkańców Gminy Żyraków, w tym przede 
wszystkim do Placówek Oświatowych, 
a także Instytucji, Organizacji 
z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w organizowanych przez nas konkursach:
• PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
• PLASTYCZNEGO pt. „Patriotyzm 

Pieśnią Malowany” 
• RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Zachęcamy do udziału.
Regulaminy i karty zgłoszeń dostępne są na 
stronie:
www.ckip-zyrakow.org

Rozpoczął się 

SEZON ARTYSTYCZNY 
2018-2019

Aktualny harmonogram zajęć 
dostępny jest na naszej 

stronie internetowej
www.ckip-zyrakow.org

ZAPRASZAMY

Są jeszcze wolne miejsca!

Najlepsza Gmina we współzawodnictwie 
sportowym w województwie
W dniu 3 października br. w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyło się 
wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego szkół, gmin, powiatów i klubów za 
rok szkolny 2017/2018. Gmina Żyraków została 
najlepszą w województwie gminą wiejską za 
realizację programu w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Nagrodę odebrał Pan Marek Rączka – Wójt 
Gminy Żyraków. W ramach poszczególnych 
dyscyplin sportowych w klasyfikacji wojewódzkiej 
na I miejscu w badmintonie uplasowała się 
Szkoła Podstawowa w Straszęcinie. W tenisie 
stołowym II miejsce zajęła  Szkoła Podstawowa w Korzeniowie. 
W klasyfikacji szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci na 606 
szkół najlepsze z Gminy Żyraków okazały się Szkoła Podstawowa 
w Straszęcinie na 22 miejscu oraz Szkoła Podstawowa 
w Korzeniowie na 56 miejscu. 
Za zrealizowanie programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej sklasyfikowano 573 szkoły. W pierwsze setce szkół znalazły 
się 3 szkoły z Gminy Żyraków SP Straszęcin – 22 miejsce, SP 
Korzeniów – 38 miejsce i SP Góra Motyczna – 82 miejsce.
WIĘCEJ NA WWW.GMINAZYRAKOW.PL


