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Trwają prace przy rozbudowie budynku Centrum
Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. Prace
budowlane wykonuje firma ADRES Adam Bieszczad
z/s Nagawczyna 495. Wartość robót wynosi 232954,32
zł brutto. Termin zakończenia zadania przewidziany jest
na 30 sierpnia 2019r. Zadanie dofinansowane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 pn. Rozbudowa Budynku Centrum
Kultury i Promocji w miejscowości Wola Żyrakowska.
Wysokość dofinansowania wynosi 107 220,00 zł.

Trwają prace budowlane przy „Utworzeniu strefy
aktywności gospodarczej w Straszęcinie”. Wykonawcą
prac jest firma KOP-TRANS Leszek Matłok, ul.
Rzeszowska 77/29 Dębica. Zadanie dofinansowane
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa I.
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.3
Promowanie przedsiębiorczości.

Trwają prace budowlane realizowane na podstawie
umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa
gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków – Etap III
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zakres przedmiotu umowy - robota
budowlana polegająca na budowie kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni przydomowych
w miejscowościach: Straszęcin, Żyraków przysiółek
Kolonia, Żyraków, Korzeniów, Nagoszyn, Bobrowa,
Wola Żyrakowska, Zasów i Góra Motyczna.

Prace zostały wykonane w 100 % dla pierwszych
4 miejscowości. Przedmiotem odbioru robót dla zadań
wykonywanych w Straszęcinie, Żyrakowie przysiółek
Kolonia, Żyrakowie oraz Korzeniowie stanowiła
inwestycja o wartości 1 666 040,04 zł brutto. Zostało
wybudowane 4,46 km sieci kanalizacji zbiorczej.

W dniu 01.03.2019r. rozpoczęto roboty budowlane
zgodnie z przedmiotową umową z wykonawcą
w Bobrowej i Woli Żyrakowskiej. Roboty zostały już
wykonane w 90%. Pracę wykonuje firma HYDROBUD
Piotr Babula ul. Ducha 12 w Pilznie. Zgodnie z umową
przewidywany okres zakończenia prac został ustalony
na luty 2020 roku.

Trwają prace budowlane przy rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej –
polegające na wykonaniu poletka na osady ściekowe,
w ramach której wykonana zostanie instalacja płukania
i odwadniania piasku oraz instalacja higienizacji
osadów wraz z wiatami magazynowymi. Zadanie
dofinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla projektu
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”.
Planowany koszt przedmiotowego projektu dla Gminy
Żyraków wynosi: 1 602 717,07 zł brutto.

Pracę wykonuje firma IGLOOBUD Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 7 Dębica. Zgodnie z umowa przewidywany
okres zakończenia prac został ustalony na koniec
listopada 2019 roku.

Trwają prace budowlane przy przebudowie
i budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcin
„pole polityczne”. Pracę wykonuje firma HYDROBUD
Piotr Babula ul. Ducha 12 w Pilznie. Planowany koszt
inwestycji dla Gminy Żyraków wynosi: 337758,00 zł
brutto.

Zgodnie z umową przewidywany okres zakończenia
prac został ustalony na koniec sierpnia 2019 roku.

30 maja 2019 r. Wójt Gminy Żyraków - Marek Rączka złożył
w Urzędzie Marszałkowskim podpis pod umową, która gwarantuje
dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił ponad 13 mln złotych
na budowę i modernizację dróg dojazdowych na terenach rolniczych,
zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów
rolnych. W podpisaniu dokumentów z gospodarzami lokalnych
wspólnot uczestniczyli wicemarszałek województwa Piotr Pilch
i członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 000
zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę i modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Miejscowości Wiewiórka, dz.
o numerze ewidencyjnym 11, czyli łącznik z drogi powiatowej –
„sikornik”.

Rozpoczęto przebudowę kuchni w szkole
w Zasowie. Prace realizuje Firma DOMIBUD
Dominik Dorociak. Wartość robót
budowlanych wynosi 285 822,01 zł. Oprócz
robót budowlanych gmina zakupi nowe
wyposażenie kuchenne. W wyniku przebudowy
istniejąca kuchnia zostanie doprowadzona do
obowiązujących standardów sanitarnych.

Zostały odebrane roboty budowlane
zadania pn. „Budowa chodnika
w miejscowości Góra Motyczna”. Długość
wybudowanego chodnika to 302 m. Wartość
robót budowlanych wyniosła - 159 101,48 zł.
Wykonawca robót była firma JONART Jerzy
Kędzior z Dębicy.

Trwają prace budowlane zadania „Przebudowa
infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków na dz. ewid.
684/11 w Straszęcinie. Wartość zadania opiewa na kwotę
1 149 529,29 zł z czego dofinansowanie wynosi 689 717, 00 zł
w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończyły się prace związane przebudową infrastruktury
drogowej, w ramach której zostały przebudowane drogi gminne:

a) Przebudowa drogi gminnej pn. Hekobentonity
w miejscowości Korzeniów na odcinku 800 m

b) Przebudowa drogi gminnej pn. „Wójcikówka”
w miejscowości Zawierzbie na odcinku 110 m

c) Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 11
w miejscowości Wiewiórka na odcinku 280 m.

Wykonawcą robót była firma Road System ze Skrzyszowa.
Wartość robót wyniosła 452 499,99 zł.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Inwestycyjne

Dofinansowanie do remontu
dróg dojazdowych dla Gminy Żyraków

STOPKA REDAKCY JNA

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
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Top Inwestycje 2019

„Działaj Lokalnie” edycja 2019
W środę, 15 maja 2019 r., w Centrum Kultury

i Promocji w Woli Żyrakowskiej (Wola Żyrakowska 73),
odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej
edycji programu „Działaj Lokalnie”. Przedstawione
zostały założenia i idee programu, które w imieniu
„Działaj Lokalnie” i Stowarzyszenia Dębicki Klub
Biznesu (DKB) zaprezentował Paweł Ochab. Zarówno
w trakcie jak i po zakończeniu prezentacji był czas na
pytania dotyczące tegorocznej edycji programu,
zadawane przez zebranych uczestników. Gminę
Żyraków w spotkaniu reprezentował zastępca wójta
Gminy Grzegorz Reguła.
14 czerwca 2019 r., w hotelu Camelot w Dębicy

odbyła się uroczysta Gala Programu „Działaj Lokalnie”
edycja 2019, realizowanego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, za pośrednictwem Stowarzyszenia
Dębicki Klub Biznesu – Ośrodka Działaj Lokalnie
w Powiecie Dębickim. Podczas uroczystej gali z okazji
10 lecia programu "Działaj lokalnie", z rąk prezesa
Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu Zbigniewa
Nosala, w imieniu Gminy Żyraków wójt Marek Rączka
odebrał certyfikat Lokalnego Partnera Programu
"Działaj Lokalnie". Wręczeno również Promesy dla
zwycięzców tegorocznej edycji Programu „Działaj
Lokalnie”. Wśród nagrodzonych znalazły się: Grupy

nieformalnej „Niektórzy" (realizowany projekt: „Dzieła
mistrzów pod lupą”), Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
Gminy Żyraków (realizowany projekt:
„Wielopokoleniowe biesiadowanie z orkiestrą dętą”),
Grupy nieformalnej „Pomaganie przez budowanie”
(realizowany projekt: „Robotyka - matematyka pasją
młodego informatyka”).
Tegoroczna edycja Programu „Działaj Lokalnie” jest

jubileuszową – 10. organizowaną przez Dębicki Klub
Biznesu. Zbiegło się to w czasie z innymi jubileuszami.
Rok 2019 to bowiem 15. rocznica członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, 20. członkostwa w struktura NATO
oraz 30. Czerwca ’89. Każda z tych rocznic znalazła
swe odniesienie podczas tegorocznej Gali Działaj
Lokalnie, łącząc tematy o znaczeniu regionalnym,
krajowym i światowym.

Kompleksowa ochrona powietrza gmin związku dorzecza
Wisłoki została nagrodzona w konkursie Top Inwestycje
Komunalne. Na zdjęciach odbierający nagrodę w imieniu
Związku Grzegorz Reguła, zastępca wójta gminy Żyraków.
Celem organizowanego przez PortalSamorzadowy.pl

i Grupę PTWP konkursu jest pokazanie skali inwestycji
komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki,
regionu i mieszkańców.
W konkursie nagradzani są Ci, którzy dzięki odważnym

prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami
środowiska, wyznaczają trendy.

Głównymi kryteriami oceny są:
• rozmach inwestycji w odniesieniu do

budżetu i możliwości samorządu,
• walory estetyczne,
• funkcjonalność,
• nowatorstwo,
• współpraca z lokalną społecznością na

etapie projektowania inwestycji,
• montaż finansowy (koncesja, kredyt,

dotacja, PPP etc.),
• aktywne gospodarowanie majątkiem.

17 czerwca Zespół Szkół w Nagoszynie gościł 136
stypendystów dorocznej nagrody Wójta Gminy Żyraków
– laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych, wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych konkursów plastycznych,
literackich, tanecznych i muzycznych, oraz szkolnych
sportowców: medalistów i finalistów Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Igrzysk Dzieci, zawodów i turniejów
wojewódzkich, regionalnych i krajowych.
Tradycyjnie był to równocześnie przegląd osiągnięć

gminnej oświaty; nieformalny tytuł „szkoły mistrzostwa
naukowego” nadano placówce z Woli Wielkiej, bo licząc
we wszystkich klasach zaledwie 58 uczniów,
wychowała 3 z tytułem laureata i 2 z tytułem finalisty
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Uczennicą tej Szkoły jest m.in. Wiktoria Kleszcz,
laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Biologii,
a równocześnie – laureatka krajowych i finalistka
międzynarodowych konkursów tanecznych.
Na kształcenie historyczne i językowe postawił

w tym roku Zespół Szkół w Żyrakowie; dwóch uczniów
uzyskało tytuł laureata w Wojew. Konkursie z Historii,
jedna uczennica – w Konkursie Języka Niemieckiego,
a kolejnych dwóch – finalisty w Konkursie z Języka
Angielskiego. Uczennicami tej Szkoły są również
finalistki Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego
dla Szkół „Dzień Współpracy Europejskiej
2019”: Wiktoria Występek, Julia Knych, Kinga Rachwał
i Olga Wójtowicz.
Indywidualnie „mistrzem nauki” został Michał

Michoń, uczeń Szkoły Podstawowej w Straszęcinie,
laureat Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, laureat
Wojewódzkiego Konkursu z Chemii i finalista
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego.
Straszęcin tradycyjnie przedstawił też najliczniejszą
grupę sportowców, specjalistów przede wszystkim

w badmintonie; Arkadiusz Dydyński to siedmiokrotny
medalista mistrzostw i turniejów, 6 medali ma w swojej
kolekcji Emilia Skrzek. Niewiele mniej liczne drużyny
przedstawiły Szkoły z Góry Motycznej (specjalizującej
się w lekkiej atletyce) i Korzeniowie (tenis stołowy).
Nowością stała się międzyszkolna drużyna piłki nożnej,
która - prowadzona przez panów Adama Wójcika
i Bernarda Steca – uzyskała tytuł finalisty
wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Nożnej „Z podwórka na stadion”.
Pan Marek Rączka, Wójt Gminy, pogratulował

wyróżnionym uczniom, podziękował nauczycielom –
opiekunom i promotorom nagrodzonych. Złożył też
życzenia udanych, a nade wszystko bezpiecznych
wakacji.
O piękną oprawę artystyczną uroczystości zadbali

Gospodarze, w tym grupa teatralna z Zespołu Szkół
w Nagoszynie, która, pod kierunkiem pani Diany Wójcik
i pani Bożeny Chorąży, przygotowała i wystawiła
fragmenty arcydramatu Adama Mickiewicza „Dziady cz.
II”; grupa - Emilia Bielawa, Wiktoria Glica, Aleksandra
Kołodziej, Kamila Kołodziej, Sylwia Kurzeja, Julia
Łanucha, Paulina Łączak, Aleksandra Mazur, Natalia
Mazur, Klaudia Sak, Patrycja Sak, Aleksandra Sąsiadek
i Amelia Strączek – należy także do stypendystek
nagrody Wójta za tytuł finalisty ogólnopolskich XXI
Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form
„ANTRAKT” w Przemyślu.
Widniejące na aktach stypendialnych życzenia, by

nagrodzone sukcesy stały się wstępem do dalszych,
jeszcze większych osiągnięć, będzie trudne do
spełnienia. Ale możliwe!

136 stypendystów dorocznej
nagrody Wójta Gminy Żyraków
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29 maja 2019 r. z okazji obchodzonego Dnia
Działacza Kultury do Centrum Kultury i Promocji w Woli
Żyrakowskiej „Na chwilkę z kulturą” zaproszeni zostali
wraz z rodzinami i najbliższymi uczestnicy zajęć
muzycznych, wokalnych, plastycznych, tkackich
i teatralnych organizowanych przez CKiP w Żyrakowie.
Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania sezonu
artystycznego 2018/2019 i było okazją do
zaprezentowania swoich umiejętności przez
uczestników zajęć prowadzonych przez naszych
Instruktorów: Panią Agatę Dziedzic, Pana Krzysztofa

Prokopa czy Panią Dianę Wójcik. Występy naszych
artystów zostały nagrodzone wielkimi brawami. Została
przygotowana również wystawa prac plastycznych
dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne oraz
wystawa prac tkackich wykonanych przez uczestniczki
warsztatów. Na zakończenie Dyrektor CKiP
w Żyrakowie wręczyła uczestnikom zajęć pamiątkowe
dyplomy oraz drobne słodkości, podziękowała
wszystkim: dzieciom, rodzicom, pracownikom CKiP,
Instruktorom za wytrwałość, pasję i pracę na rzecz
współtworzenia i rozwoju naszej gminnej kultury.

Chwilka z kulturą

Niezapomniane lekcje
Spotkanie z Józefem Onyszkiewiczem, byłym

aktorem Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatru
Starego im. H. Modrzejweskiej w Krakowie, znanym też
z ról epizodycznych z polskich seriali np. „Klan", „M jak
miłość", „Złotopolscy", „Samo życie" stało się
propozycją Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
adresowaną do młodzieży uczestniczących
w warsztatach teatralnych. Lekcja z Onyszkiewiczem
nie tylko poszerzyła świadomość teatralną, ale

wskazała drogi właściwego odbioru sztuki, rozwĳała
wyobraźnię i umiejętności sceniczne, wzbogaciła
słownictwo, kulturę żywego słowa, stworzyła młodym
miłośnikom teatru warunki do wszechstronnego
rozwoju, poruszając najdelikatniejszą sferę uczuć.
Warsztaty przekonały młodzież, że udział w sztuce
teatralnej daje możliwość budowania świata marzeń
i wiary w ich realizację. Każdy z młodych zabrał ze sobą
to, co uważał za ważne, ucząc się i bawiąc.

W niedzielę 5 maja 2019 r. druhowie OSP z terenu
Gminy Żyraków uczestniczyli w 25. Podkarpackiej
Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Wydarzenie
połączone było z wojewódzkimi obchodami Dnia
Strażaka.
Spotkanie strażaków w Kalwarii Pacławskiej

rozpoczęło się uroczystością wręczenia odznaczeń
państwowych oraz związkowych. Jedno z najwyższych

odznaczeń związkowych – Złoty Znak Związku OSP RP
otrzymał druh Antoni Cyran (członek OSP
w Nagoszynie od 1948 roku). Natomiast Brązowym
Krzyżem Zasługi uhonorowany został Kapelan
Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski. Po uroczystym
apelu, zgromadzeni w kalwaryjskim sanktuarium
strażacy uczestniczyli w Mszy Świętej, której
przewodniczył abp Adam Szal.

Dwudziesta-piąta Podkarpacka
Pielgrzymka Strażaków

Poznaliśmy laureatów Międzygminnego Turnieju
Recytatorskiego Poezji Dziecięcej im. Jana Brzechwy
2019 – Lena Gałat z Nagoszyna zajęła II miejsce
Na konkurs do Radomyśla Wielkiego przyjechało 38

wykonawców z czterech gmin: z Żyrakowa, Wadowic
Górnych, Przecławia i Radomyśla Wielkiego. 16 maja
za Lenkę wszyscy w szkole trzymali kciuki a najbardziej
denerwowała się jej pani Monika Bielawa, bo obie
włożyły dużo pracy, aby przygotować się do konkursu.
Występy prezentowane w Radomyślu Wielkim

oceniała komisja w składzie: Jolanta Strycharz -
przewodnicząca, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Mielcu;
Anna Brożyna - polonistka, dyrektor radomyskiego
Zespołu Szkół i Jolanta Golba - emerytowana
bibliotekarka; po wysłuchaniu wszystkich recytatorów
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Kat. I – klasy: 0, 1, 2
1 m.: Oskar Sołek (ZS w Bobrowej, gm. Żyraków), Anna
Czapiga (ZSP Dąbie, gm. Radomyśl Wielki)
2 m.: Lena Gałat (ZS Nagoszyn, gm. Żyraków)
3 m.: Dominika Zielińska (SP Mokre, gm. Żyraków)

Wyróżnienia: Amelia Świstro (ZSP Ruda, gm.
Radomyśl Wielki), Anna Pleban (ZS Żyraków)
Kat. II – klasy: 3, 4, 5
1 m.: Filip Trela (SP Przecław), Dominik Brożyna (ZSP
Dulcza Wielka, gm. Radomyśl Wielki)
2 m.: Emilia Wiśniewska i Dominik Polak (oboje SP
Zabrnie, gm. Wadowice Górne)
3 m.: Jan Stefański (ZS Bobrowa, gm. Żyraków), Julia
Kudłacz (SP Przecław)
Wyróżnienia: Zofia Polak (SP Zabrnie, gm. Wadowice
Górne), Maria Pryga (ZSP Żarówka, gm. Radomyśl
Wielki), Anna Działo (ZSP Ruda, gm. Radomyśl Wielki),
Zuzanna Depowska (SP Wiewiórka).
Kat. III – klasy: 6, 7, 8
1 miejsce: – nie przyznano
2 m.: Daria Czaja (ZS Żyraków), Julia Noga (SP
Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki)
3 m.: Wiktoria Działo (ZSP Ruda, gm. Radomyśl Wielki)
Wyróżnienia: Aleksandra Strzyż (SP Zabrnie, gm.
Wadowice Górne), Jakub Kilian (SP Jamy, gm.
Wadowice Górne)

Międzygminny Turniej Recytatorski
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Fotorelacja z Festynu Promocyjnego
Gminy Żyraków - 16 czerwca 2019 r.
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W sobotę 29 czerwca w Woli Wielkiej odbył się Gminny Dzień
Rodziny. Boisko szkolne przy szkole podstawowej wypełnione było
atrakcjami. Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie: występy
artystyczne, zmagania sportowe, pokazy pierwszej pomocy, stoiska ze
zdrową żywnością a także dmuchańce, malowanie twarzy, można było
również bezpłatnie zbadać sobie wzrok. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna dla dużych dzieci.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Szkoła

Podstawowa w Woli Wielkiej, Sołectwo Wola Wielka oraz Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowiw. Festyn zorganizowano przy wsparciu
licznych sponsorów, przedsiębiorców i mieszkańców gminy.

Dzień Rodziny w Woli Wiekiej
W dniu 19 maja 2019 r. na placu obok Szkoły

Podstawowej w Zasowie odbyła się „Majówka
Szkółkarska”. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy
Żyraków, Sołectwo Zasów, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Zasowie, OSP
w Zasowie, Stowarzyszenie KGW „Zasowianki” oraz
Rada Rodziców. Zasów jest jedną z dwóch
miejscowości na terenie kraju, który skupia tak wielu
szkółkarzy. W ostatnim czasie zwiększa się liczba
szkółek w regionie Zasowa i Mokre. Istnieje już ponad
90 zarejestrowanych gospodarstw z których drzewa,
krzewy owocowe i rośliny ozdobne rozprowadzane są

nie tylko na terenie całego kraju ale także poza jego
granicami. Tradycje szkółkarskie mające już ponad 100
lat zapoczątkowali dawni właściciele Zasowa: Rodzina
Łubieńskich. Z tej okazji przygotowana została wystawa
pod nazwą “Stare odmiany drzewek owocowych”
przygotowana na podstawie książki z 1912 r., pod
tytułem: „Cennik szkółek leśnych, owocowych
i ozdobnych Tadeusza HR. Łubieńskiego w Zassowie
pod Czarną”.
Pełna relacja dostępna jest na stronie:
www.gminazyrakow.pl

Majówka Szkółkarska w Zasowie
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W sobotę 11 maja 2019 roku na terenie Zespołu
dworsko parkowego w Żyrakowie odbyło się spotkanie
z cyklu "Turystyczny Szlak Dobrego Smaku". Projekt
ten ma na celu wypromowanie 12 powiatów, 39 gmin
i 6 Lokalnych Grup Działania, obejmując 200 atrakcji
turystyczno-rekreacyjnych. Spotkanie miało charakter
warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Pana

Jerzego Nogala, podczas których uczestnicy
przygotowywali "Podkarpacką Ziemniaczankę”
o niepowtarzalnym wiewióreckim smaku. Gotowaniu
towarzyszyła niecodzienna atmosfera,piękna majowa
aura, za tło służył piękny, zabytkowy Dwór w Żyrakowie
a uczestnikom przygrywał zespół śpiewaczy działający
przy CKiP w Żyrakowie.

Zwycięskich drużyn było dziesięć: Bobrowa, Góra
Motyczna, Mokre, Nagoszyn, Korzeniów, Straszęcin
oraz mali strażacy ze Straszęcina, Wiewiórka, Wola
Wielka, Żyraków. Zwyciężyli, bo świetnie bawili się
ucząc, przecież chyba nikogo nie trzeba przekonywać,
że układanie małych elementów w obraz kształtuje
logiczne myślenie, cierpliwość, samodzielność,
radzenie sobie z emocjami... etc – podkreślał wójt
gminy Marek Rączka, który sprawował patronat
honorowy nad całym przedsięwzięciem. Oprócz
indywidualnego układania na czas bajkowych postaci
trzeba było wykazać się umiejętnością rozpoznawania
zabytków gminy Żyraków, bo takie obrazy z puzzli
powstawały podczas "Puzzlowej Corridy". Zatem nie
obce są przedszkolakom (4 lata, 5 lat, 6 lat): Dworek
w Żyrakowie, Dworek w Korzeniowie, Dworek
w Straszęcinie, ruiny dworu w Zasowie, kościół
w Zasowie i Nagoszynie (choć ten ostatni okazał się
zabytkiem o najwyższym stopniu trudności). Walka

drużynowa, w którą zaangażowali się też rodzice
i nauczyciele zachwyciła pomysłodawców
przedsięwzięcia – grupę nieformalną „Bo jak nie my to
kto", więc zapowiadają, że powtórzą gminny turniej za
rok. Przedsięwzięcie realizowane było jako działanie
w projekcie „Laboratorium możliwości" a finansowane
w ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018 -
2019" dofinansowanych ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi
Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny
SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi
Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój
i Innowacja", „Fundacja Przestrzeń Lokalna. Opiekę
merytoryczną sprawują członkowie Stowarzyszenia
Razem Zdziałamy Więcej, zaś patronat medialny –
Obserwator Lokalny

Turystyczny Szlak Dobrego Smaku

Puzzlomania w Nagoszynie

Z okazji obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek GBP w Żyrakowie wraz z filiami odwiedził żółw
Franklin. W spotkaniu w każdej bibliotece uczestniczyli
najmłodsi czytelnicy z grup przedszkolnych. Franklin
opowiedział dzieciom o swoich przyjaciołach: króliku,
borsuku, misiu, ślimaku i wydrze oraz o tym w jaki
sposób lubi najbardziej spędzać z nimi swój wolny czas.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” to hasło, które jest
mottem Franklina. Nasz gość wytłumaczył dzieciom jak
ważne jest zdrowe odżywianie i spędzanie czasu na
świeżym powietrzu. Zdradził nam, że jego ulubionym
sposobem na spędzanie wolnego czasu jest jazda na
rowerze i gra w piłkę nożną.

W tegorocznym XVI Ogólnopolskim Tygodniu
Bibliotek pod hasłem #Biblioteka 13 maja w GBP
w Żyrakowie odbyło się spotkanie autorskie
z Katarzyną Ryrych – autorką wielokrotnie
nagradzanych książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie DKK, młodzież
gimnazjalna oraz klasy 6 i 7 z ZS w Żyrakowie,
delegacje z ZS w Korzeniowie, PP w Mokrem i ZS
w Zasowie wraz z nauczycielami oraz zaproszeni
goście: Dyrektor MiPBP w Dębicy Marzena Kowalska,
Koordynator DKK w WiMBP w Rzeszowie Małgorzata
Augustyn, Instruktor WiMBP w Rzeszowie Małgorzata
Sierżęga.

Autorka opowiedziała o początkach swojej przygody
z pisaniem. Przedstawiła swoją twórczość opowiadając
o wybranych powieściach, w których porusza trudne
i istotne tematy takie jak: choroba, śmierć, alkoholizm,
przemoc, miłość. Bohaterowie jej powieści nie rzadko
znajdują się na tzn. zakrętach życiowych i muszą
szybciej dorosnąć niż ich rówieśnicy. Autorka
przedstawiła także powieści historyczne dla dzieci
i młodzieży z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci”.
Spotkanie było nagrodą za działalność DKK dla
młodzieży i w całości zostało sfinansowane przez
WiMBP w Rzeszowie oraz Instytut Książki.

10 maja w GBP w Żyrakowie odbyło się
spotkanie z ornitologiem, przyrodnikiem,
fotografem i autorem książek Sebastianem
Sobowcem. Tematem prelekcji było zagadnienie:
"Dzikie zwierzęta obok człowieka". W spotkaniu
wzięły udział dzieci z klasy 3, 4 i 5 ZS w Żyrakowie
oraz delegacja z PS w Mokrem i ZS w Zasowie
wraz z nauczycielami. Przyrodnik w interesujący
sposób opowiedział o ciekawostkach z życia
wybranych przez siebie dzikich zwierząt. Udzielił
wielu mało znanych porad w jaki sposób
zachować się w kontaktach z nimi. Prelekcja
została wzbogacona prezentacją zdjęciami
autora. Na zakończenie uczestnicy spotkania
mieli możliwość zakupić publikacje oraz pocztówki
z autorskimi zdjęciami przyrodnika. Spotkanie
z przyrodnikiem sfinansowane zostało przez
MiPBP w Dębicy.

Spotkanie z
Katarzyną Ryrych

„Dzikie zwierzęta
obok człowieka”

Spotkania z Franklinem



W dniu 1 czerwca 2019 roku w Hali Sportowej
w Ropczycach został rozegrany Finał Karpackiej I Ligi
Badmintona. Patronatem Honorowym ligę objął
Marszałek Województwa Podkarpackiego a medialnym
Gazeta Codzienna Nowiny. Relację z finału
przeprowadziła TV 3 Rzeszów. Turniej finałowy stał na
bardzo wysokim poziomie organizacyjnym.
Organizatorem imprezy był Podkarpacki Związek
Badmintona przy współpracy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Sokół” Ropczyce. W finale udział wzięło
siedem najlepszych drużyn I Karpackiej Ligi
Badmintona oraz trzecia drużyna z II Karpackiej Ligi
Badmintona. W meczu o I miejsce spotkały się drużyny
UKS „Sokół” Ropczyce – UKS „Orbitek” Straszęcin. Po
czterech pojedynkach padł wynik 4:0 dla ekipy
z Ropczyc i to drużyna UKS „Sokół” Ropczyce została
Mistrzem Karpackiej I Ligi Badmintona w sezonie
2018/2019 zdobywając złoty medal. Drużyna UKS
„Orbitek” Straszęcin została Wicemistrzem Karpackiej
I Ligi Badmintona. Nasza drużyna przez cały sezon
występowała w następującym składzie: Mateusz
Ciurkot, Dawid Gąsior, Michał Kosztyło, Wiktor Grzyb,

Konrad Krystek i Arkadiusz Dydyński. Tytuł
Wicemistrza Karpackiej II Ligi Badmintona w ubiegłym
tygodniu zdobyła również nasz druga drużyna
występująca w składzie: Emilia Skrzek, Arkadiusz
Dydyński i Bartosz Kufel. Arkadiusz Dydyński został też
najlepszym zawodnikiem Karpackiej II Ligi. Nadmienić
należy że nasze zespoły reprezentowali wyłącznie
wychowankowie klubu w przeciwieństwie do innych
zespołów.

2 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół w Medyce odbyły się
Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków,
Młodzików Młodszych, Młodzików i Juniorów Młodszych
w Badmintonie. W turnieju udział wzięło 137
zawodników z Podkarpackich klubów w tym
19 zawodników z naszego klubu. Organizatorem
mistrzostw był Podkarpacki Związek Badmintona oraz
Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka Medyka.

Podczas całodniowej rywalizacji rozegrano 180
pojedynków. Nasi zawodnicy stanęli na wysokości
zadania i zdobyli 19 medali. Napawa to dużym
optymizmem przed kolejnymi turniejami mistrzowskimi
w których brać udział będą nasi zawodnicy.
Pełne wyniki dostępne sa na stronie internetowej:
www.gimazyrakow.pl

W dniach 06-09.06.2019 r. w Mysłowicach odbyły
się Mistrzostwa Polski Młodzików (U15) w badmintonie.
W imprezie wzięli udział najlepsi zawodnicy w tej
kategorii wiekowej wyłonieni na podstawie wysokiego
miejsca na liście klasyfikacyjnej oraz dodatkowych
kwalifikacji. Ekipę Podkarpacia reprezentowała dwójka
zawodników UKS „Orbitek” Straszęcin: Emilia Skrzek
oraz Arkadiusz Dydyński. Nasi badmintoniści spisali się
bardzo dobrze ostatecznie do domu wracając
z brązowymi medalami.

W grze mieszanej para– Arkadiusz Dydyński/Emilia
Skrzek ze względu na rozstawienie miała wolny los
w I rundzie. W II rundzie zagrała z parą Krogulski
(Zalesie Górne)/Kotlarska (Garwolin). Po bardzo
dramatycznym meczu nasi zawodnicy wygrali w trzech
setach 21:19;16:21;24:22 awansując do ćwierćfinału.
W meczu o półfinał zagrali z mikstem Pruszkowski/De
Flassilier (Warszawa). Również ten mecz był pełen

dramaturgii i walki. Ostatecznie po trzech setach
(21:15;19:21;21:18) na korzyść Arka i Emilki. W meczu
o finał spotkali się z parą Kisielewski/Kisielewska
(Białystok). I po raz kolejny rozegrali trzy sety
(21:19;13:21;14:21), tym razem niestety zwycięsko
z tego boju wyszli rywale (późniejsi mistrzowie Polski).
Mikst UKS Orbitek Straszęcin – Arkadiusz
Dydyński/Emilia Skrzek ostatecznie zdobył brązowy
medal Mistrzostw Polski Młodzików w grze mieszanej!!!
Wielkie GRATULACJE!!!

W grze podwójnej chłopców Arkadiusz Dydyński
wystąpił w parze z Pawłem Muchą z Niepołomic. Ze
względu na rozstawienie debel ten w I rundzie miał
wolny los. W II rundzie zagrał z parą z Kędzierzyna
Koźle – Gajda/Juhnke. Po trzech zaciętych setach
nasza para kombinowana wygrała i awansowała do
ćwierćfinału. W meczu o półfinał ich przeciwnikami byli
Buza (Warszawa)/Danielak (Piotrków Tryb.) Pomimo
ambitnej postawy i walki do końca ulegli w dwóch
setach kończąc ostatecznie Mistrzostwa na miejscu 5-8.

W grze podwójnej dziewcząt Emilia Skrzek
wystąpiła w parze z Magdaleną Tatomir (Jelenia Góra).
W I rundzie ze względu na rozstawienie dziewczęta
miały wolny los. Wmeczu o ćwierćfinał niespodziewanie
uległy w dwóch setach parze z Suwałk
Lenczewska/Niedźwiecka zajmując ostatecznie miejsce
9-16.
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Orbitek wicemistrzem I i II Karpackiej Ligi Badmintona 19 medali Orbitka

Medal w mistrzostwach Polski

SPORT SPORT

30 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Bobrowej
rozegrano Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach
udział wzięło 5 drużyn żeńskich z jednostek OSP: Bobrowa, Góra
Motyczna, Korzeniów, Wiewiórka i Wola Żyrakowska. Spośród
drużyn męskich swoje umiejętności zaprezentowali strażacy
z jednostek OSP: Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna,
Korzeniów, Mokre, Nagoszyn-Cieszęciny, Nagoszyn, Straszęcin,
Wiewiórka, Wola Żyrakowska, Zasów i Żyraków. Zmagania
rozpoczęto od sztafety pożarniczej z przeszkodami dla żeńskich
i męskich drużyn, następnie rozegrano ćwiczenie bojowe.
Zwieńczeniem zawodów było wręczenie wszystkim startującym
drużynom okolicznościowych dyplomów oraz uhonorowanie
zwycięzców pucharami.
Klasyfikacja Generalna Gminnych Zawodów Sportowo –

Pożarniczych w Żyrakowie przedstawia się następująco:

Grupa C – kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Bobrowa
2. OSP Korzeniów
3. OSP Wola Żyrakowska

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Nagoszyn
2. OSP Góra Motyczna
3. OSP Bobrowa

Zwycięzcom gratulujemy.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2019 r.
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Gminna Wypożyczalnia
Sprzętu Medycznego
Informujemy, że rozpoczęła działalność Gminna
Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego przy
Caritas parafii Nagoszyn.
Wszystkich potrzebujących zapraszamy!
Dysponujemy min.: łóżkami z materacem
przeciwodleżynowym, chodzikami, wózkami.

Informacje GOPS w Żyrakowie - 500+
Mieszkańcy Gminy Żyraków mogą złożyć
wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żyrakowie
od 1 lipca 2019 r.
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
• portal Emp@tia
• system bankowości elektronicznej
od 1 sierpnia 2019 r.
• drogą elektroniczną
• osobiście w GOPS Żyraków, pok. nr 3
• droga pocztową
• PUE ZUS
Formularze wniosków dostępne będą
bezpłatnie od 22 lipca 2019 r. w wyżej
wymienionej lokalizacji oraz na stronach
internetowych:
www.gopszyrakow.pl / www.mrpips.gov.pl
Z uwagi na dużą liczbę osób uprawnionych
do świadczenia wychowawczego 500+ oraz
przyjmowania w tym samym czasie
wniosków o świadczenia Dobry start 300+
zachęcamy do składania wniosków drogą
elektroniczną. Zapewni to sprawne
załatwienie sprawy bez oczekiwania
w kolejkach.

Nadchodzące wydarzenia:
27 lipca - Rajd Rowerowy PCK po Gminie Żyraków

10 sierpnia - Festyn Rodzinny w Bobrowej

25 sierpnia - Dożynki Powiatowe w Straszęcinie

31 sierpnia - Festyn Rodzinny w Zawierzbiu

1 września - Gminne Obchody 80-lecia wybuchu II

Wojny Światowej

8 września - Dzień Ziemniaka w Wiewiórce

15 września - Dzień Sybiraka w Mokrem

Sezon
Artystyczny

CentrumKultury i Promocji w Żyrakowie
zaprasza

Dzieci, Młodzież i Dorosłych
do uczestnictwa w zajęciach

(płatnych i bezpłatnych)

Zapisy od września
pod nr tel.: 14/6812819

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00
oraz poprzez e-mail: ckipzyrakow@gmail.com

(z podaniem numeru kontaktowego),
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo

na stronie internetowej: www.ckip-zyrakow.org
szukajcie nas również na naszym fanpage'u na Facebooku

2019/20202019/2020


