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KURIER GMINNY

Z okazji Świąt Wielkanocnych
w imieniu Radnych, Pracowników Urzędu Gminy

oraz własnym
Życzymy Wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia
i wytrwałości w tym trudnym dla nas czasie.

Niech radość ze Świąt da nam siłę
do pokonywania wszelkich trudności
i napełni nadzieją na lepsze jutro.
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W budynku szkoły w Mokrem dokonano regulacji
i naprawy okien w związku z ich przeciekaniem, pracę
wykonała firma Lasek z Dębicy za kwotę 3 100,00 zł.

Realizowane inwestycje wodno-ściekowe
Trwają prace budowlane związane z budową

wodociągu w miejscowości Nagoszyn realizowane
w ramach projektu Poprawa infrastruktury
wodociągowej w miejscowości Nagoszyn
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr
IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego ” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Prace wykonuje firma HYDROBUD Piotr Babula
z siedzibą w Pilznie. Zakres robót zgodnie z umową
z wykonawcą zrealizowany został w 35%. Koszt całej
inwestycji wynosi ponad 2,5mln zł z czego
dofinansowanie 1,7mln zł. Termin zakończenia prac
określony jest na koniec października 2020r.

W 2019 roku zawartych zostało 106 umów
z mieszkańcami z Projektu „ Poprawa jakości powietrza
poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki – projekt 3.3.1 dotyczący dostawy i montażu

kotłów gazowych”. Wykonane zostały projekty
indywidualne w domach beneficjentów.
Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Usuwanie azbestu
Do końca 2019 roku na terenie Gminy Żyraków

zostały odebrane wyroby zawierające azbest od
mieszkańców gminy. Zadanie zostało zrealizowane
w ramach programu priorytetowego pod nazwą
„Ogólnopolski program finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest”. Kwota dotacji
obejmuje środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 50% i 35%
kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania
dokonano wyboru wykonawcy i była to Firma REVOL
Sp. Z o.o. sp.k, z siedzibą: ul. Senatorska 21/30-31, 93-
192 Łódź. W wyniku realizacji zadania usunięto
i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od 32
mieszkańców Gminy Żyraków w ilości 70,56 Mg. Koszt
tego zadania wyniósł: 35 662.46. Gmina jest w trakcie
przygotowań kolejnego wniosku o dofinansowanie na
rok 2020. O wynikach poinformujemy mieszkańców
gminy.

W dniu 11 lutego 2020 roku
o godz.10 na wniosek Wójta Gminy
Żyraków, w Domu Ludowym
w Nagoszynie odbyło się spotkanie
Inwestora – Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
oraz Projektanta suchego zbiornika
na rzece Skodzierska w km 6+060
w Nagoszynie.

Spotkanie odbyło się przy
udziale Wójta Gminy Żyraków Pana
Marka Rączki, Zastępcy Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie Pani
Agnieszki Duszkiewicz, Projektanta
Pana Piotra Radzickiego
reprezentu-jącego ADEKO Sp.
z o.o. S.k. z Krakowa oraz około 50
mieszkańców Gminy Żyraków
i zainteresowanych właścicieli
działek rolnych.

Na spotkaniu została przedstawiona sprawa
”Budowy suchego zbiornika na rzece Skodzierska w km

6+060” jego celowości i znaczenia
dla ochrony przeciwpowodziowej
miejscowości Bobrowa w Gminie
Żyraków, etapu przygotowań
i realizacji inwestycji, spraw
formalno-prawnych realizacji tego
przedsięwzięcia w zakresie
realizacji Planu Zarządzania
Ryzykiem Przeciwpowodziowym.
Mieszkańcy Gminy Żyraków
iwłaściciele działek przylegających
do przygotowywanej inwestycji
przeciwpowodziowej zadawali
pytania skierowane zarówno do
Inwestora jak również projektantów,
na które otrzymywali bezpośrednio
odpowiedzi oraz mogli zapoznać się
z przygotowanym graficznie
obszarem zasięgu budowy suchego
zbiornika na rzece Skodzierska
w km 6+060” w Nagoszynie.

Przedstawione informacje i dokumenty
przedstawione zebranym cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników spotkania.

5 lutego 2020 r. Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka uczestniczył w XIII Forum
Ekonomicznym Europa - Ukraina
w Rzeszowie. Było to spotkanie z gminami
partnerskimi z ukraińskiego obwodu
Czernihowskiego w celu zapoznania się
z aktualnymi relacjami polsko-ukraińskimi na
poziomie rządowym, wojewódzkim
i gminnym.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Aktualności inwestycyjne

Informacja: Budowa suchego zbiornika na rzece Skodzierska

XIII Forum Ekonomiczne Europa-Ukraina w Rzeszowie

Kanalizacja to nie kosz na śmieci!
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do

poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach,
przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.
Usuwanie awarii spowodowanych takim
postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym
samym cenę 1 m 3 ścieków. Sieć kanalizacyjna
i znajdujące się na niej przepompownie ścieków
zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby
przyjmować ścieki bytowe z naszych domów –
nieczystości sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier
toaletowy z WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną
inne odpady takie jak:

• patyczki i waciki kosmetyczne, pieluchy
jednorazowych, podpaski i wkładki higieniczne,
tampony, nawilżane chusteczki i ręczniki papierowe
itp.,
• odpady organiczne (resztki jedzenia i odpadów
kuchennych takich jak np. kości, obierki warzyw
i owoców, oleje i tłuszcze, owoce i warzywa itp.),
• zużyte: mopy, ścierki, szmaty, rajstopy, tekstylia,
włókna itp.,
• odpady: papierowe, z tworzyw sztucznych, szkła
i metale takie jak: butelki, puszki, folie, elementy
zabawek, zakrętki, kapsle itp.,

• materiały budowlane, farby i lakiery itp.,
• lekarstwa i materiały – lekarstwa i materiały
opatrunkowe w tym: strzykawki, bandaże

Sami stwarzamy sobie
PROBLEM.

Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie
wrzucajmy w/w odpadów do sieci. Nie narażajmy się na
dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez
usuwanie awarii polegającej na naprawie lub wymianie
uszkodzonych pomp i konieczności angażowania
specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci.
Zatkane przewody i spiętrzenie ścieków w sieci
i przyłączach kanalizacyjnych grożą zalaniem piwnic
i niżej usytuowanych łazienek. Chrońmy siebie i nasze
środowisko.

Każdy z nas może przyczynić się do tego, by
odprowadzane ścieki w jak najmniejszym stopniu
negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by koszt
ich oczyszczania był możliwie najniższy.

Kampania informacyjna pod patronatem Wójta
Gminy i Kierownika GZGK w Żyrakowie
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Pandemia COVID-19 w Polsce - W okresie od 14 do 20
marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,
od 15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon
sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny, a od 20
marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza
Szumowskiego, obowiązuje w Polsce stan epidemii.
W związku z tym apelujemy do mieszkańców Gminy Żyraków
i nie tylko o zachowanie szczególnych środków ostrożności
i dostosowywanie się do aktualnych zaleceń.

#ZOSTAŃWDOMU AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

UWAGA! KORONAWIRUS!

Harmonogram podawania odczytów

Informacja dotycząca podatków i opłat

Przedstawiamy Państwu harmonogram podawania
odczytów obowiązuje od 04/2020 w Gminnym
Zakłądzie Gospodarki Komunalnej, zalecamy kontakt
na nasz email: gzgk_zyrakow@interia.pl. Zgłoszenia
telefoniczne (od poniedziałku - do piątku od 7:00 -
15:00) pod numerem 14 68 22 638.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkanców Gminy
Żyraków oraz wykonywanie strategicznego zadania
zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Żyraków
informujemy, że w chwili obecnej wstrzymane są
wszelkie pozostałe prace w terenie (wykonywanie
usług, przyłączenia wod-kan, budowy sieci oraz
wymiany liczników, itp). Do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zasów Odczyty elektronicznie
nie podajemy stanów
liczników
- prosimy o podanie maila

Mokre
Wola Żyrakowska
Żyraków Odczyt podajemy

w 04/06/08/...Wola Wielka
Góra Motyczna
Zawierzbie
Bobrowa Odczyt podajemy

w 05/07/09/...Wiewiórka
Straszęcin
Nagoszyn
Bobrowa Wola
Korzeniów
Firmy i instytucje Odczyty podajemy raz na

dwa miesiące

Szanowni Państwo, przypominamy, że
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
urząd nie prowadzi obsługi polegającej na
bezpośrednim kontakcie z klientem. Od dnia 16
marca 2020 r. zamknięta została również obsługa
kasowa. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo
wszystkich naszych mieszkańców, zachęcamy
Państwa do dokonywania płatności drogą
elektroniczną. Podatki należy wpłacać na
indywidualne numery rachunków zawarte
w decyzjach podatkowych. Wpłaty mogą być również
dokonywane na ogólny numer rachunku bankowego
Urzędu: Bank Spółdzielczy w Żyrakowie
73 9478 0000 0000 0228 2000 0030 – w opisie
wpłaty należy wskazać numer karty podatnika
(z decyzji) oraz wskazać ratę.

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości zapłaty
podatku, może to za niego zrobić inna osoba, płacąc ze
swojego konta bankowego na rachunek podany w decyzji
podatkowej lub ogólny numer rachunku bankowego
Urzędu do kwoty 1 000 zł – w tytule wpłaty należy podać
imię i nazwisko osoby za którą płaci się podatek oraz
numer decyzji podatkowej lub numer karty podatnika.
Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiszczać na rachunek indywidualny znajdujący się
w Państwa zawiadomieniu o wysokości stawki za odpady
komunalne lub na wydzielony ogólny numer rachunku
bankowego Urzędu: 90 9478 0000 0000 0228 2000 0500.

Informujemy, że sprawy urzędowe można załatwić
telefonicznie, mailowo, drogą pocztową czy przez e-
PUAP. Odpowiedzi na pytania w sprawie podatków
można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 07 118.
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https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow

#ZOSTAŃWDOMU AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Ruszyły lekcje z internetu

Maski dla seniorów zWoli Żyrakowskiej

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu,
a także propozycje materiałów, na bazie których można
zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to
można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz
z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały
propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej
nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest
również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety
materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla
ósmoklasistów i maturzystów. Zgodnie z podstawą
programową na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje
można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne
z aktualną podstawą programową. To treści, które
mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Zachęcamy do korzystania!

Stowarzyszenie "Razem w przyszłość" z Woli z Żyrakowskiej dzięki
własnej inicjatywie rozdało ok. 100 szt maseczek Seniorom z Woli
Żyrakowskiej, a także przekazało nieodpłatnie dla Komisariatu Policji
w Żyrakowie 80 szt maseczek uszytych przez Członkinie
Stowarzyszenia. Maseczki zostały uszyte dzięki wsparciu: Banku
Spółdzielczego, firmy Eko Kłos Marcin Osuch, Eko Agro Piotr Stalmach
oraz FHU Anna Dziurgot.

Nowe zasady
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DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA
POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJWWIELKIM TYGODNIU

W swoim rozważaniu podczas
przejmującego nabożeństwa na
Placu św. Piotra w dn. 27 marca br.
papież Franciszek wypowiedział
znamienne słowa: „Początkiem wiary
jest świadomość, że potrzebujemy
zbawienia. Nie jesteśmy
samowystarczalni, sami toniemy;
potrzebujemy Pana jak starożytni
żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa
do łodzi naszego życia. Przekażmy
Mu nasze lęki, aby On je pokonał.
Podobnie jak uczniowie
doświadczymy, że z Nim na pokładzie
nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych
nadchodzących dni Kościół daje nam
wyjątkową okazję do odpowiedzi na
apel papieża Franciszka i do
przejścia z Chrystusem od śmierci do
życia, od ciemności do światła i od
lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi
dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki
Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy.
Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te
nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam
następujące zarządzenia:

Wzywam wiernych świeckich do pozostania
w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego
Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do
podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej
modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał
rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję
i udostępniony w mediach elektronicznych.

W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich
duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu
doskonałego połączonego ze szczerą wolą
wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych,
którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej,
proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest
ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por.
Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem
epidemii w Polsce, 24.03.2020).

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę
wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne
nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany
rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do
sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa

pokutna, może być ważnym
wydarzeniem na drodze
wielkopostnego nawrócenia
i przygotowaniem do świętowania
męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa.

Przypominam, że okres
w którym należy przyjąć Chrystusa
w Komunii św. – czego wymaga od
nas trzecie przykazanie kościelne –
obejmuje czas od Środy Popielcowej
do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do
7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA
W Niedzielę Palmową należy

pominąć procesję z palmami oraz
ich poświęcenie i – za wyjątkiem
kościoła katedralnego – zastosować
trzecią formę przewidzianą przez
Mszał Rzymski, odczytując

w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości,
a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa
należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

Zachęcam wiernych do własnoręcznego
przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co
może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA
Ponieważ Msza Krzyżma św. nie służy wyłącznie

poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego
ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona
przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie
ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać
z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych
przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA
OGÓLNE

Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego
mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach
parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach
zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie
dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości
wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum
Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach
dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej
w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to
wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym
czasie.

Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału
ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz
ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród
osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę”

celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub
osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać
dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między
siebie przewidziane czynności liturgiczne.

W celebracjach transmitowanych należy wygłosić
homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić
wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić
wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych
celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału
ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować
dłuższą chwilę milczenia.

Zachęcam duchownych, aby w tych dniach
wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych
świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem
radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela
Komunii św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych
oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam
wszystkich pozostających w domach do komunii
duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy
sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym
Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym
darem.

Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy”
i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do
adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie
symboliczną dekorację. W związku z tym
powstrzymujemy się od organizowania czuwań
w kościele.

WIELKI CZWARTEK
W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów

podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie
liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez
dłuższą chwilę.

Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
pomĳa się procesję z Najświętszym Sakramentem,
który po Komunii św. od razu umieszcza się
w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie
należy obnażyć ołtarz.

Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast
zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili
w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze
Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK
Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej

niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich
kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna
okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy
i modlitwy o zahamowanie epidemii.

Do modlitwy powszechnej należy dołączyć
dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś
podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek
wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa

ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać
odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do
odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy
osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA
Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia

pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach
i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak
z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół
wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich
błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach
w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę
z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani,
aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA
Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na

rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na
dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie
Chwała).

Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być
sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii
światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie
poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału
przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomĳając przy
tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać
wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi
się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a tylko
odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Ponieważ w tym roku nie ma możliwości
zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na
zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić
dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić
przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia
zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas
znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani
do wielkanocnej radości.

Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli
w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem
mediów, zachęcam, by na czas odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając,
że właśnie przez ten sakrament Chrystus
przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY
Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę

Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie
chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą
św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu
dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji
nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci
równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić
świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI
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Koncert noworocznyFinałWOŚPw Gminie Żyraków

Akcja krwiodawstwa w Korzeniowie

W niedzielę 26 stycznia 2020 roku w Kościele
Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie
odbył się wyjątkowy KONCERT NOWOROCZNY. Do
wysłuchania Koncertu z życzeniami wspaniałych
i niezapomnianych chwil zaprosiła prowadząca
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Pani Aneta
Domaradzka. Podczas Koncertu w wykonaniu
Orkiestry Dętej Gminy Żyraków pod batutą dyrygenta,
a zarazem Prezesa Orkiestry Pana Grzegorza Steca,
można było wysłuchać repertuaru złożonego z kolęd
i pastorałek - wzbogaconego występami wokalistów.
Całości dopełniły mistrzowskie solówki instrumentalne
muzyków Orkiestry. Kolędy - często w nowych

aranżacjach – zachwyciły zgromadzoną i zaproszoną
do wspólnego śpiewania publiczność, która na
zakończenie nagrodziła Orkiestrę, Chór, Solistów
gromkimi brawami dziękując na stojąco za piękną
muzyczną ucztę. Swoją obecnością zaszczycili
mieszkańców Starosta Powiatu Dębickiego Pan Piotr
Chęciek, Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka,
Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków Pani Maria
Bodzioch. Serdeczne podziękowania za wsparcie przy
organizacji koncertu kierujemy do Księdza Proboszcza
Prałata Bogusława Czecha.

Gmina Żyraków po raz kolejny zagrała z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tym razem w Zespole
Szkół w Straszęcinie. Wspólne granie podczas 28
Finału WOŚP pod hasłem WIATR W ŻAGLE “dla
zapewnienia najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej” oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka.

Oj działo się, całą akcję przeplatano wieloma
występami, licytacjami i atrakcjami dla najmłodszych.
Do licytacji gadżetów zaprosili wszystkich Ewelina
Piękoś oraz Janusz Kusza. Mieszkańcy Gminy
Żyraków kolejny raz pokazali dobre serce, udowodnili
to podczas burzliwych licytacji, dzięki którym uzyskano
zawrotną sumę pieniędzy.

Zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół
w Straszęcinie, których opiekunem jest Grzegorz Stec.
Wystąpiły również grupy taneczne działające przy
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, przygotowane
przez instruktorów Małgorzatę Kanię, Agatę Lig –
Saramę oraz Magdalenę Jaszcz. Zatańczyli: grupa
“Rubiki”, “Iskierki” z Bobrowej, “Sweet Kids” z Woli
Żyrakowskiej i Straszęcina, grupy z Góry Motycznej,
z Nagoszyna, z Zasowa i Korzeniowa.

W Akcję pomagania włączyła się Dziecięca
Akademia Strażacka ze Straszęcina z opiekunem
Elżbietą Drąg poprzez pokaz nowych zasad ruchu
drogowego, tzw. korytarz życia. Natomiast Jednostka
OSP Straszęcin przygotowała kącik ze sprzętem
strażackim, gdzie uczyli poprzez zabawę z klockami
Jenga i torem przeszkód. Dla najmłodszych
uczestników Akcji zorganizowano możliwość
korzystania z dmuchańców oraz kącika artystycznego,
gdzie za przysłowiowy wrzut do puszki członkinie
Stowarzyszenia “Mój Straszęcin” malowały twarze.
Wszystkie dzieci wzięły udział w Zabawie Choinkowej
we wspólnym Mikołajkowym Tańcu, który poprowadziły
Ania Kuciemba i Ania Cabaj wcielając się w Śnieżynkę
i Elfa. Nie zabrakło również pysznego bigosu
przygotowanego przez pracowników Zespołu Szkół
w Straszęcinie oraz smakołyków serwowanych przez
Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej ze Straszęcina.

Na zakończenie Strażacy ze Straszęcin
w niebanalny sposób na zewnątrz szkoły zorganizowali
puszczanie Światełka do nieba. W tym roku zebrano
rekordową sumę pieniędzy uzyskaną ze zbiórki
w szkołach i instytucjach w kwocie 5662.18 zł oraz ze
zbiórki zebranej przez wolontariuszy i podczas licytacji
w kwocie 8829,77 zł i 3,72 euro. Łączna kwota to
14491, 95 zł i 3,72 euro. Pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim Sponsorom, Darczyńcom
i Współorganizatorom, którzy włączyli się do tej
wyjątkowej, ogólnopolskiej Akcji i dołożyli cegiełkę dla
dobra wszystkich potrzebujących. Dziękujemy z całego
serca.

W niedzielę 26 stycznia 2020 r.
w Korzeniowie gościł Kevin Aiston,
który zachęcał mieszkańców do
wzięcia udziału w AKCJI
KRWIODAWSTWA pod hasłem
“Oddając krew ratujesz życie”.
Inicjatywa OSP Korzeniów spotkała
się z wielkim zainteresowaniem,
gdyż krew oddało aż 36 osób.
Dziękujemy za zorganizowanie tak
ważnej i wyjątkowej akcji.
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Spotkanie opłatkowe w Bobrowej

Jasełka

Gościnne progi szkoły w Górze Motycznej

Orszak Trzech Króli

W ostatni dzień Okresu Bożonarodzeniowego Koło
Gospodyń Wiejskich ''Bobrowianki'' zorganizowało
SPOTKANIE OPŁATKOWE dla osób starszych
z Bobrowej. Członkinie koła przygotowały pyszne
regionalne potrawy wigilĳne, a także śpiewem kolęd
i pastorałek we własnym wykonaniu uświetniły
to spotkanie, gdyż goście chętnie włączyli się do
wspólnego kolędowania.

6 stycznia 2020 roku po raz szósty z Rynku
w Żyrakowie wyruszył Orszak Trzech Król. W role
królów wcielili się: Maciej Sadowski – Kacper, Mariusz
Wrona – Melchior oraz Krzysztof Mucha jako Baltazar.
Orszak zakończył się w Zespole Szkół w Żyrakowie,
gdzie uczniowie klasy VII
przygotowani przez Panią
Joannę Dziadowiec i ks.
Roberta Ciastonia odegrali
Jasełka. Następnie miało
miejsce wspólne kolędowanie
z Gminnym Zespołem
Artystycznym działającym przy
CKiP w Żyrakowie.
Organizatorami wydarzenia
byli Stowarzyszenie Kobiet na

Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie,
Stowarzyszenie “Razem w przyszłość” w Woli
Żyrakowskiej, Rada Parafialna Rzymskokatolickiej
Parafii Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie oraz
Zespół Szkół w Żyrakowie.

10 stycznia 2020 r. w Woli Żyrakowskiej
odbył sie XXVIII Gminny Przegląd
Amatorskich Zespołów Teatralnych pod
hasłem “TRADYCJE BOŻONARODZE-
NIOWE”. Komisja w składzie: Pani Stefania
Szuba – przewodnicząca komisji, Pani
Agata Dziedzic – członek komisji i Krzysztof
Prokop – członek komisji, kierując się
odpowiednimi kryteriami przyznali
następujące miejsca:

• I miejsce – Zespół Szkół w Bobrowej
• I miejsce – Zespół Szkół w Żyrakowie
• II miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

• II miejsce – Zespół Szkół w Nagoszynie
• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej
• III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Łubieńskich w Zasowie

• III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Mokrem
Komisja wyróżniła również za grę aktorską

i umiejętności wokalne następujące osoby:

• Daria Czaja – Zespół Szkół w Żyrakowie
• Wiktoria Występek - Zespół Szkół w Żyrakowie
• Katarzyna Szydłowska - Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Mroczki w Górze Motycznej
• Izabela Szymona - Szkoła Podstawowa im.

Stanisława Mroczki w Górze Motycznej
• Jan Stefański - Zespół Szkół w Bobrowej
• Zofia Bielatowicz - Szkoła Podstawowa w Woli
Wielkiej
• Emilia Persak - Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Łubieńskich w Zasowie
• Faustyna Ryczek - Szkoła Podstawowa im. Rodziny
Łubieńskich w Zasowie
• Michał Grzyb - Zespół Szkół w Nagoszynie
• Dawid Labak - Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Mokrem

Dziękujemy uczestnikom, nauczycielom za
przygotowanie jasełek oraz komisji.

Drzwi szkoły w Górze Motycznej stoją zawsze
otworem, podług znanej dewizy:
„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i innych w gościnę zaprasza”.

W sobotni wieczór 25 stycznia 2020 roku, tuż po
mszy wieczornej z udziałem przedstawicieli
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Żyraków, władz gminnych i wiejskich, lokalnych
przedsiębiorców kultywowane były piękna tradycja,
piękna historia i piękne obyczaje. Spotkania opłatkowe
organizowane każdego roku przez Wójta Gminy
Żyraków Marka Rączkę cieszą się popularnością, stąd
tak licznie przybyli do Góry Motycznej strażacy
z: Bobrowej, Korzeniowa, Mokrego, Nagoszyna,
Nagoszyna-Cieszęcin, Straszęcina, Wiewiórki, Woli
Żyrakowskiej, Zasowa, Żyrakowa. Druhowie i druhny
z Góry Motycznej - tegoroczni gospodarze spotkania -
ze staropolską gościnnością podejmowali strażaków-
ochotników. Modlitwa prowadzona przez proboszcza

parafii w Górze Motycznej ks. Józefa Bąka i kapelana
OSP ks. Józefa Jasiurkowskiego, podziękowania
i życzenia składane podczas łamania się opłatkiem
zbudowały wyjątkowy i podniosły nastrój tej
uroczystości, niewątpliwie związany z wielką
wewnętrzną dyscypliną i jednością strażackiej braci.
W ten sobotni wieczór szkoła po raz kolejny wpisała się

w jeden ze swoich obszarów działania jako
wielozadaniowe centrum rozwoju lokalnego. Kolejne
wydarzenie ważne dla lokalnej społeczności wpisało
się w historię, którą kiedyś opowiadać będą swoim
wnukom jej uczestnicy.
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Być Gwiazdą

Walentynki wwykonaniu
Dziecięcej Akademii
Strażackiej w Straszęcinie

Szkoła tętniąca życiem
“Być Gwiazdą” - tak właśnie poczuły się wszystkie

Panie podczas wczorajszego Koncertu Muzyki
Filmowej w Straszęcinie. Spotkanie poprowadziła
Halina Pieniążek i Paweł Morawczyński. Życzenia
z okazji Dnia Kobiet złożył Starosta Dębicki - Pan Piotr
Chęciek oraz Wójt Gminy Żyraków- Pan Marek
Rączka. Ucztę muzyczną zapewniła znakomita
Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod batutą Grzegorza
Steca. Filmowe utwory muzyczne zaśpiewali: Wiktoria
Chmura i Paweł Morawczyński, Kamila Bielak, Marek
Smagacz, Grzegorz Tomaszewski oraz Grzegorz Stec,
zaś solówki instrumentalne wykonali: Marek Ruda
i Dominik Mietła. Nie zabrakło również dobrego
humoru, którego dostarczył duet kabaretowy: Ignacy

Kamiński i Gabriel Stec. W rolę dyrygenta wcielił się
również Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, zaś
za perkusją mogliśmy zobaczyć Zastępcę Wójta Gminy
Żyraków Pana Grzegorza Regułę. Panie wzięły udział
w turnieju – w Filmotece, w którym zawalczyły
o statuetkę Gwiazdy Filmowej. Na koniec
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich im. Księżnej
Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie zaprosiło na
słodki poczęstunek. Było wesoło i radośnie, i tego
właśnie życzymy Wszystkim Paniom, aby były zawsze
były uśmiechnięte i rozświetlały każdy dzień swym
pięknem.

W ostatni dzień Okresu Bożonarodzeniowego Koło
Gospodyń Wiejskich ''Bobrowianki'' zorganizowało
SPOTKANIE OPŁATKOWE dla osób starszych z Bobrowej.
Członkinie koła przygotowały pyszne regionalne potrawy
wigilĳne, a także śpiewem kolęd i pastorałek we własnym
wykonaniu uświetniły to spotkanie, gdyż goście chętnie
włączyli się do wspólnego kolędowania.

Akcja „Razem na święta”, którą propaguje Minister
Edukacji Narodowej, zachęca szkoły do pomocy
innym, szczególnie przed świętami oraz propaguje ideę
budowania wspólnot. Uczniów Góry Motycznej nie
trzeba specjalnie zachęcać do takich akcji, bowiem od
wielu lat tradycyjnie zapraszają swoich rodziców,
dziadków, sąsiadów i znajomych na jasełka w ich
wykonaniu. Tu, w Górze Motycznej, angażują się
w przygotowanie wieczoru wigilĳnego: parafia, szkoła,
organizacje pozarządowe, rada rodziców, rada
sołecka, rada parafialna.

W niedzielne popołudnie 5 stycznia 2019 r. spotkali
się wszyscy działający na rzecz mieszkańców Góry
Motycznej, aby razem podczas spotkania opłatkowego
dzielić się radością.

Takie przedsięwzięcia są okazją do podziękowań,
których tu nie zabrakło. „Dziękuję” to jedno
z najpiękniejszych i najbardziej pojemnych słów świata,

w którym mieszczą się kilogramy szacunku i uznania –
nie kryła radości z licznie przybyłych mieszkańców
Góry Motycznej dyrektorka szkoły. Podkreślała, że
niewielka wiejska szkoła tętni życiem od 7 rano do 21
wieczór dzięki zaangażowaniu mieszkańców Góry
Motycznej i również w to niedzielne popołudnie nie
zabrakło chętnych, aby spotkać się w gościnnej
placówce. Jej uczniowie wykreowali głównych
bohaterów Misterium Bożego Narodzenia: Świętą
Rodzinę, aniołów, pasterzy i mędrców, przenosząc
zgromadzonych w klimat dawnego Betlejem. Nie
zabrakło też czarnych charakterów: podstępnego
Heroda, diabłów czy groźnej śmierci, którzyw
żartobliwy sposób przywoływali kolejne biblĳne sceny
obrazujące okoliczności narodzin Jezusa. Odwieczną
walkę dobra ze złem oddano poprzez brawurowo
wykonany układ choreograficzny. Pojawiły się też
akcenty wiążące wydarzenia sprzed ponad 2000 lat
z rzeczywistością współczesnej polskiej szkoły
i lokalnego środowiska, bowiem do stajenki
betlejemskiej pospieszyli uczniowie szkoły w Górze
Motycznej, oddając hołd Dzieciątku słowem i tańcem.
Jasełka wzbogaciły kolędy i pastorałki śpiewane przez
najmłodszych oraz Gminny Zespół Artystyczny. Panie
z Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki” dwa dni
wypełniały szkołę entuzjazmem, zapałem
i przepięknymi zapachami przygotowywanych potraw,
a oczywiście królowały tradycyjne pierogi, których 1500
sztuk zachwyciło najbardziej wymagające podniebienia
i wszystko po to, żeby staropolska gościnność
mieszkańców Góry Motycznej była kultywowana.
Współpraca mieszkańców Góry Motycznej od wielu lat
owocuje pięknym wydarzeniem, którego co roku jestem
uczestnikiem – podsumował spotkanie wójt gminy
Żyraków, Marek Rączka.
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Teatr Rozmaitości
Adama Grodzickiego
w Nagoszynie

X Powiatowy Przegląd
Kolęd i Pastorałek

Mądrzy Cyfrowo

16 stycznia 2020 roku do Domu Ludowego
w Nagoszynie podczas ferii zimowych przyjechał Teatr
Rozmaitości Adam Gromadzki, który odegrał bajkę
muzyczną zatytułowaną "Zło Tańcem Zwyciężaj". Na
przedstawienie przybyła bardzo liczna publiczność
z Nagoszyna i okolic.

Miło nam poinformować, iż uczeń Zespołu Szkół
w Żyrakowie Nikodem Niedzielski zajął III miejsce
w kategorii soliści, zaś uczennica Szkoły Podstawowej
w Zasowie Faustyna Ryczek otrzymała wyróżnienie
w X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy.

Gratulujemy laureatom!

Grupa młodzieży w wieku od 13 roku życia ze
Straszęcina wzięła udział w projekcie "Mądrzy
Cyfrowi", którym kierowała Pani Elżbieta Drąg,
a którego celem było stworzenie wolontariatu
społecznego, a dokładnie zaangażowanie młodych
ludzi w działania społeczne i chęć niesienia pomocy
potrzebującym:
1. dzieciom z klas 1-3 klasy mających kłopoty
z matematyką,
2. seniorom, osobom samotnym oraz
niepełnosprawnym.
Uczestnicy spotykali się w Świetlicy Wiejskiej

w Straszęcinie, gdzie dyskutowali o ważnych
wartościach życiowych tj. szacunek, uczciwość,
odpowiedzialność, odwaga i mądrość. W trakcie
rozmów doszli do wniosku, że oni jako młode pokolenie
bardzo często skupiają się na własnych potrzebach
i żyją swoim światem, tj. światem gier i nowych
technologii - światem wirtualnym, w którym
porozumiewają się i kontaktują za pomocą portali
społecznościowych. Z tego też powodu nie mają
świadomości doświadczania otaczającej ich
rzeczywistości. Zapominają, że wśród nich są koledzy
czy koleżanki, którzy potrzebują ich pomocy oraz
ludzie, którym np. nie ma kto zrobić herbaty i którzy nie

mają z kim porozmawiać, podzielić się małą radością
czy dużym smutkiem.

Nazwali swój projekt “Nie jesteś sam”.
Podejmowane w ramach realizacji projektu działania,
pozwoliły im “wyjść z wirtualnego świata” i pomogły
dostrzec oraz uświadomić, jak ważną rzeczą jest
pomoc innym. Drobne gesty, codzienna życzliwości
choćby w postaci pomocy w nauce z matematyki
młodszym koleżankom i kolegom za pomocą klocków
Lego czy podaniu herbaty starszej osobie pomogło
poczuć im, że to co robią ma sens. Młodzież i seniorzy
budowali mosty dialogu, tworzyli przestrzenie
zrozumienia, poznawali historię swojej miejscowości,
zaś seniorzy otrzymywali od młodych ludzi
zainteresowanie, zrozumienie oraz akceptację
i poczucie bezpieczeństwa. Największą wartością
projektu jest to, że młodzież zrozumiała, że niewielki
nakład pracy z ich strony, małe gesty dają dużo radości.

Już teraz wiedzą, że ich zbudowane relacje
zaowocują w przyszłości trwałą współpracą przy
realizacji kolejnych przedsięwzięć. Młodzież ze
Straszęcina za realizację projektu wygrała nagrodę
o wartości 12 tys.

Serdecznie gratulujemy!

III Żyrakowskie Dyktando (nieco oniryczne)
Z okazji Dnia Języka Ojczystego w Zespole Szkół w Żyrakowie

odbyło się III Żyrakowskie Dyktando (nieco oniryczne). W konkursie
uczestniczyło aż 44 osoby.
Po zmaganiach językowych przyznano następujące miejsca:
Kategoria I - uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej.
I miejsce - Natalia Wiercioch - kl. VIII - Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Mroczki w Górze Motycznej
II miejsce - Martyna Michalik - kl. VIII - Szkoła Podstawowa im.
Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
III miejsce - Nikola Ragan - kl. VIII - Zespół Szkół w Żyrakowie
Wyróżnienie - Katarzyna Wajsler - kl. VII - Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5 w Dębicy
Wyróżnienie - Gabriela Pasieka - kl. VIII -Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Wiewiórce
Kategoria II - drużyny 2 -osobowe złożone z przedstawicieli
instytucji, urzędów, wydziałów urzędów, placówek
oświatowych, firm, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, rodzin z terenu Gminy Żyraków oraz spoza
Gminy.
I miejsce - Danuta Wojtaszczyk
i Grażyna Stec - Szkoła Podstawowa
w Nagoszynie
II miejsce - Zuzanna Grecka i Joanna
Kisiel - Dębica
III miejsce - Barbara Hajdon i Barbara
Gajewska - Kudroń - Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Mroczki
w Górze Motycznej
Wyróżnienie: Ewelina Florka
i Krzysztof Florka - Żyraków
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za przybycie.

Salon ósmoklasisty
W dniu 5 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie

zorganizowano „Salon Ósmoklasisty”. Inicjatorem spotkania
było Starostwo Powiatu Dębickiego, podczas którego
uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół
średnich. Młodzież obejrzała film promujący szkoły prowadzone
przez Powiat Dębicki, a także wzięła udział w quizie z wiedzy na
temat informacji zawartych w zaprezentowanym materiale.
Ponadto placówki oświatowe przygotowały stoiska, niektóre
prezentowane przez dyrektorów szkół. Wydarzenie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, gdyż uczniowie bardzo licznie
i chętnie skorzystali z przygotowanego dla nich programu
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Przedstawiciele gminy
Żyraków w osobach Wójta Marka
Rączki oraz Zastępcy Grzegorza
Reguły uczestniczyli w powia-
towych obchodów Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Uroczystości odbyły
się 1 marca 2020 r. na Rynku
w Dębicy, przy pomniku
zamordowanych żołnierzy NSZ z
oddziału „Mściciela”.

Zdjęcia pochodzą z serwisu:
www.debica.pl

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „ŻołnierzyWyklętych”

W ostatnim czasie odbyły się walne zebranie
sprawozdawcze za rok 2019, miałące na celu
podsumowanie działalności jednostek za poprzedni rok.
Podczas zebrań przedstawiono sprawozdania
z działalności oraz sprawozdania finansowe jednostek.
Prezentowane były również projekty planów działalności
i planów finansowych na rok 2020. Strażacy jednogłośnie
udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres
sprawozdawczy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie otrzymała
wsparcie od firmy BASS POLSKA w postaci darowizny
sprzętu tj. opryskiwacze ręczne, latarki szperacz,
szlifierkę kątową, klucze nasadowe oraz wiertarko-
wkrętarkę z zestawem akcesoriów

Zebrania sprawozdawcze
za rok 2019

Wsparcie dla OSP
wNagoszynie

DZIEŃ SOŁTYSA
W tym roku Dzień Sołtysa w Gminie Żyraków

obchodzono wyjątkowo, gdyż podsumowano
działalność sołecką w przeciągu ostatnich 50 lat.
W związku z tym wydarzeniem powstała “Monografia.
Sołtysi Gminy Żyraków w okresie ostatnich 50 lat,
1970-2020” autorstwa Pana Janusza Duszlaka. Na
spotkaniu, które odbyło się 9 marca 2020 r.
w Wiewiórce, Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Bodzioch podziękowali wszystkim Sołtysom za
współpracę oraz zaangażowanie w liczne inicjatywy na
rzecz mieszkańców wsi.

Dla zaproszonych gości Stowarzyszenie
Aktywnych Kobiet w Wiewiórce przygotowało pyszny
poczęstunek, zaś uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z dużą dawka humoru przygotowali przedstawienie
“Rzepka”. Przy tej okazji opiekunka Świetlicy Wiejskiej
w Wiewiórce Pani Aneta Szacik przygotowała wystawę
pt. “Wiewiórka dziś a dawniej” oraz zaprezentowała
prace swoich podopiecznych. Dziękujemy wszystkim
Sołtysom za przybycie i składamy najserdeczniejsze
życzenia - zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów
w działalności sołeckiej oraz spełnienia osobistych
zamierzeń.

Zasowskie zapusty
22 lutego 2020 r. w budynku wielofunkcyjnym w Zasowie na

zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Zasowianki" przybyły
przedstawicielki Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
działających na terenie Gminy Żyraków. Wspólnie z zaproszonymi
gośćmi: Wójtem Gminy Żyraków Markiem Rączką, Dyrektor CKiP
Anetą Domaradzką, Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrakowie
Danutą Klabachą, Radną Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor
Zespołu Szkół w Zasowie Bożeną Osochą oraz Prezesem
Jednostki OSP Krzysztofem Typerem świętowano zbliżające się
zakończenie karnawału przy bogato przygotowanym ostatkowym
poczęstunku oraz śpiewie i muzyce Gminnego Zespołu
Artystycznego działającego przy CKiP w Żyrakowie.
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Po raz kolejny bardzo dobry występ
zanotowały uczennice SP Korzeniów, które
w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej Drużynowo
w tenisie stołowym, zdobyły srebrny medal.
Dziewczęta w finale rywalizowały
z 12 najlepszymi Szkołami z województwa
podkarpackiego wyłonionymi wcześniejszymi
eliminacjami gminnymi, powiatowymi
i rejonowymi. Drużyna z SP Korzeniów wystąpiła
w składzie: Gąsiorek Anna, Strączek Kinga
i trener Bernard Stec.

Szczegółowe wyniki z zawodów znajdują się
na stronie: www.szs.rzeszow.pl

W dniach 24-26 stycznia 2020 w Żyrakowie
Podkarpacki Związek Badmintona był organizatorem
Otwartego Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików
Młodszych w badmintonie. W turnieju wzięło udział 166
zawodniczek i zawodników z 43 klubów badmintonowych
całej Polski. Byli to najlepsi zawodnicy i zawodniczki
w kategorii juniorów młodszych i młodzików młodszych
w naszym kraju.

Z radością i wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że
do Żyrakowa po raz kolejny zjechali najlepsi polscy
badmintoniści w tych kategoriach wiekowych. Zabrakło
jedynie badmintonowych przedstawicieli z województw:
warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego.
Dzięki wsparciu głównie z Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie, Urzędu Gminy Żyraków, a także Starostwa
Powiatowego w Dębicy, Dyrekcji Zespołu Szkół
w Żyrakowie oraz firmy „Tabsol” Zarząd Podkarpackiego
Związku Badmintona mógł zorganizować zawody
badmintonowe tak wysokiej rangi bardzo dobrze pod
względem organizacyjnym.

W otwarciu turnieju uczestniczyli: Wójt Gminy
ŻyrakówMarek Rączka, Dyrektor Departamentu Edukacji
Nauki i Sportu przy Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie Barbara Pelczar Białek , Dyrektor Zespołu
Szkół w Żyrakowie Elżbieta Ulak oraz Prezes
Podkarpackiego Związku Badmintona Andrzej Rachwał.
Do doskonałego poziomu organizacyjnego Grand Prix
dostosowali się również jego najważniejsi aktorzy, czyli
zawodniczki i zawodnicy, stwarzając wiele
badmintonowych meczów na najwyższym krajowym

poziomie, w znakomitej sportowej atmosferze i w duchu
„fair play”. Wszyscy uczestnicy tego badmintonowego
święta na Podkarpaciu i w Żyrakowie wyjechali
z trzydniowego pobytu na ziemi podkarpackiej
zadowoleni niezależnie od końcowego wyniku
sportowego, co podkreślali na każdym kroku, dziękując
organizatorom za gościnność i wzorową organizację.

Nagrody i dyplomy wręczali Marek Rączka – Wójt
Gminy Żyraków, Prezes Podkarpackiego Związku
Badmintona Andrzej Rachwał i Adam Bunio wiceprezes
ds. Promocji i Rozwoju Podkarpackiego Związku
Badmintona. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki wręczył
sędzia główny turnieju Piotr Skrzek i zarazem wiceprezes
ds. sportowych Podkarpackiego Związku Badmintona
Piotr Skrzek.

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek OSP
o Puchar Wójta Gminy Żyraków.

W dniu 1 lutego 2020 roku na hali sportowej w ZS
w Żyrakowie został rozegrany Gminny Turniej Halowej
Piłki Nożnej Jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy
Żyraków. W Turnieju wzięły udział drużyny z jednostek
OSP z terenu gminy Żyraków – OSP Bobowa OSP Góra
Motyczna, OSPMokre, OSP Nagoszyn, OSP Straszęcin,
OSP Wola Żyrakowska, OSP Zasów, OSP Żyraków oraz
1 drużyna z KP PSP w Dębicy.

Celem Turnieju była popularyzacja wśród członków
OSP halowej piłki nożnej, poprawa kondycji fizycznej
i integracja środowiska strażackiego poprzez sport oraz
propagowanie zdrowego stylu życia.

Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Żyrakowie we współpracy z samorządem gminy
Żyraków. Turniej odbywał się pod patronatem Wójta
Gminy Żyraków.

Zwieńczeniem Turnieju było wręczenie wszystkim
startującym drużynom okolicznościowych dyplomów
i statuetek oraz uhonorowanie zwycięzców pucharami.

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
1 miejsce – OSP Nagoszyn
2 miejsce – OSP Góra Motyczna
3 miejsce – KP PSP Dębica
4 miejsce – OSP Zasów
5 miejsce – OSP Bobrowa
6 miejsce – OSP Straszęcin
7 miejsce – OSPMokre
8 miejsce – OSPWola Żyrakowska
9 miejsce – OSP Żyraków

Dobry występ zanotowały uczennice SP Korzeniów

Turniej Halowyw Piłce Nożnej Jednostek OSP o Puchar
Wójta Gminy Żyraków

Grand Prix w Żyrakowie



GBP W ŻYRAKOWIE I CKIP W ŻYRAKOWIE

CZASOWE ZAMKNIĘCIE BIBLIOTEK
Informacja o czasowym zamknięciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowiewraz z filiami bibliotecznymiw związku

z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem, którywywołuje chorobę o nazwie COVID-19
Gminna Biblioteka Publicznaw Żyrakowie informuje o czasowym zamknięciuwszystkich placówek bibliotecznych

dla czytelnikówwGminie Żyraków, od 12 marca 2020 r. do odwołania.
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21 lutego w GBP w Żyrakowie odbyła się IX Noc
z Andersenem, której motywem przewodnim była baśń
„Mała Syrena”. Noc rozpoczęła się na sali teatralnej ZS
w Żyrakowie występemTeatru PiaskowejAnimacji Febus,
który przedstawił adaptację znanej baśni Hansa
Christiana Andersena „Królowa Śniegu”. Artystki malując
piaskiem tworzyły obrazy opowiadające „żywą”
historię. Kolejnym punktem był występ młodzieży

z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
w GBP zatytułowany „Podwodny świat syren”. Mała
Syrenka przeniosła nas do swojego przepięknego,
niezwykłego morskiego świata, w którym żyje wiele
niespotykanych ryb i ssaków. Przedstawiona przez
młodzież historia miłości Syrenki do człowieka wywołała
wzruszenie i zachwyt wśród widzów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie w II edycji
akcji „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mleczna
Kanapka dzięki 1235 głosom znalazła się na 204miejscu,
tym samym wygrywając 2 pufy do czytania oraz książki o
wartości 300 zł. Otrzymane nagrody już znajdują się w

bibliotece, aby umilić wspólne czytanie. Dziękujemy
wszystkim lojalnym czytelnikom za wsparcie i oddanie
głosów na naszą bibliotekę. Akcja „Przerwa na wspólne
czytanie” przyczyniła się do integracji naszej lokalnej
społeczności.

„Podwodny świat syren” na Nocy z Andersenem

Wygrana GBPw Żyrakowie – Kinder Mleczna Kanapka

Zabawy choinkowe
16 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej

w Korzeniowie odbyła się ZABAWA CHOINKOWA.
Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, były gry
i zabawy z upominkami oraz słodki poczęstunek.
Najmłodszych rozweseliła Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza prowadzona przez Pana Adama Strojka.
A mianowicie odegrali skecz na temat "Jak dawniej
działała Straż Pożarna bez telefonów".

18 stycznia 2020 roku w Domu Ludowym
w Nagoszynie odbyła się ZABAWACHOINKOWA. Moc
atrakcji dla najmłodszych, czyli gry i zabawy, baloniki
modelowane czy bańki mydlane zapewnili animatorzy
z Kulkolandu. Z myślą o dorosłych zorganizowano
warsztaty makĳażu, pielęgnacji twarzy i dłoni. Panie
mogły również zasięgnąć porady dietetyka.
Dziękujemy za tak bogato przygotowaną imprezę.

Podczas tegorocznych FERII ZIMOWYCH dzieci
z Gminy Żyraków nie narzekały na nudę. CKiP
w Żyrakowie zorganizowało moc atrakcji dla dzieci
szkolnych. Frekwencja dopisała, w tym roku na zajęcia
w Woli Żyrakowskiej zapisało się aż 63 dzieci z terenu
naszej Gminy.

Aby uatrakcyjnić naszą ofertę, oprócz zajęć
plastycznych, muzycznych, gier indywidualnych
i zespołowych oraz wielu zabaw zorganizowano
również wyjazdy. Pierwszy do kina Kosmos w Dębicy
(97 osób), drugi do Wrotkarni w Mielcu (106 osób),
w których uczestniczyły również dzieci uczęszczające
do Świetlic Wiejskich działających przy CKiP.
Dzieci wzięły udział w zajęciach udzielania Pierwszej
Pomocy oraz zachowania się w przypadku pożaru
i innych zdarzeń losowych, które przeprowadzili
zaprzyjaźnieni Strażacy z OSP w Woli Żyrakowskiej.
Zorganizowano również spotkanie z policjantem
z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy na temat
„Bezpieczne ferie”, który uświadomił dzieci
o niebezpieczeństwach podczas zabaw zimowych,
zapobieganiu wypadkom oraz bezpiecznym
zachowaniu na drodze.

Ferie zakończyły się bajecznym Balem
Karnawałowym pt. „Postacie z bajek i filmów”, podczas
którego nie zabrakło gier i zabaw, a także karaoke.
Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok !!!

Ferie z CKiP
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Konkurs tkacki
Już po raz dwunasty Muzeum Miasta Turku

im.Józefa Mehoffera zorganizowało
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NIEPROFE-
SJONALNEJ TWÓRCZOŚCI TKACKIEJ, który
odbywa się w formule triennale (co trzy lata). W tym
roku postanowiłyśmy wziąć udział i zaprezentować
trzy prace tkackie wykonane na warsztatach tkackich
"Między wątkami" odbywających się obecnie w CKiP
w Żyrakowie w Dworku przez Panie: Marię Orłowską
i Albinę Kmiecik.

Tegoroczne 12 Triennale Nieprofesjonalnej
Twórczości Tkackiej w Turku to niezwykle barwna
i bogata tematycznie wystawa. Na 202 prace nagrody
otrzymały 3 oraz wyróżniono 5. Mimo, iż
reprezentowane przez nasze koło prace nie zostały
nagrodzone to bardzo się cieszymy, gdyż tkanina
pani Marii Orłowskiej pt."Maki" została zauważona
przez Jury i opisana w katalogu serdecznie
gratulujemy.

Serdecznie gratulujemy obu paniom pięknych
prac i życzymy dalszych sukcesów. Nasze zajęcia
odbywają się we wtorki i czwartki wieczorem, przyjdź,
zobacz, może to jest coś właśnie dla Ciebie, to nic nie
kosztuje. Zapraszamy.

O G Ł O S Z E N I E

Moje wspomnienia
ze Św. Janem Pawłem II

Z okazji 100. Rocznicy Urodzin św. Jana
Pawła II zapraszamy Państwa do dzielenia się

swoimi historiami, zdjęciami i relacjami
związanych z Papieżem Polakiem. Prosimy
o nadsyłanie pamiątek (zdjęć, nagrań)

w formie elektronicznej na adres mailowy:
promocja@ckip-zyrakow.org

Materiały te posłużą do stworzenia albumu
i wirtualnej wystawy.

Zachęcamy do wzięcia udziału
w tej szczytnej inicjatywie.

Życzenia z okazji dla dziecka

Bartłomiej Raś, uczeń
klasy VIII Szkoły
Podstawowej im.
Stanisława Mroczki
wGórzeMotycznej, zdobył
tytuł Laureata w kurato-
ryjnym konkursie geogra-
ficznym. To sukces Jego
oraz nauczyciela prowa-
dzącego go przez
meandry wiedzy geogra-
ficznej, pani Marii Jarząb,
rodziców i szkoły.

Laureat z Góry Motycznej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wspominamy Zespół
teatralny z Bobrowej, który działał w latach 60. i 70. XX w. W role
aktorskie wcielali się mieszkańcy Bobrowej i okolicznych wsi.
Zespół wziął udział w Konkursie ogólnopolskim "Wieś bliżej teatru"
i wygrał projektor, który posłużył do wyświetlania filmów w Domu
Ludowym w Bobrowej.

Źródło:"Wędrówki po gminie Żyraków"
pod red. K. Czuchry, Dębica 2008.

Dzień teatru
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Z okazji Swiat Wielkanocnych
zyczymy zdrowia, pogody w sercu, ludzkiej zyczliwosci
oraz obfitosci lask od Chrystusa Zmartwychwstalego,
które pozwola z ufnoscia spogladac w przyszlosc.

Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

W imieniu pracowników oraz własnym.
Aneta Domaradzka

Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji

w Żyrakowie

26 maja
Dzień Matki

W tym pięknym dniu, jakim jest Dzień Matki,

składamy najserdeczniejsze życzenia

– zdrowia, szczęścia, pogody ducha

oraz wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków.

Życzymy Wam cudownych chwil, pełnych uśmiechu

i nieustającego zadowolenia ze swoich pociech.

8 maja

Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy

wszystkim Pracownikom Biblioteki

niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości

i kreatywnych działań

w propagowaniu czytelnictwa.

Dzięki Waszej pracy wszyscy, którzy

kochają literaturę i czerpią z niej wiedzę

czują się bogaci i doceniają

piękno kultury.

Wasz wkład w upowszechnianie

wiedzy jest nieoceniony, dlatego jeszcze

raz dziękujemy i składamyWam

najlepsze życzenia - satysfakcji

z wykonywanej pracy i wszelkiej

pomyślności w życiu osobistym.

1 czerwca
Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka

życzymy, aby uśmiech zawsze gościł

na Waszych twarzach, każdy dzień był

wspaniała przygodą i niósł ze sobą wiele

pozytywnych doświadczeń.

Niech wasze marzenia się spełniają!

29 maja

Dzień Działacza Kultury
Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy najlepsze

życzenia wszystkim osobom zaangażowanymw

organizację, promocję oraz zachęcanie do uczestnictwaw

wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Żyraków. To

właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności

człowieka, wzbogaca naszą osobowość, rozwija

wrażliwość, by dzięki niej można było realizować pasje.

27 maja

Dzień Samorządowca
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim tym,

którzy współtworzą samorząd Gminy Żyraków

i pracują dla dobra lokalnych społeczności,

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, poświęcenie,

dobre decyzje, kreatywne pomysły i troskę o rozwój naszej

Małej Ojczyzny.

Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy,

niosą satysfakcję z dobrze wykonywanych zadań

oraz będą szczęśliwe zarówno w życiu osobistym,

jak i zawodowym.
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M I Ę D Z Y NA R O D O W Y
D Z I E Ń S O L I DA R N O Ś C I
LU D Z I P R AC

maja
ŚWIĘTO FLAGI

PA M I Ę TA J M Y
O W Y W I E S Z E N I U F L A G !

2 maja

4 MAJA
DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka
składamy wszystkim
Druhom Strażakom

najserdeczniejsze życzenia.

Żeby trud służby był dla Was
powodem do Dumy i Satysfakcji!

KONSTYTUCJI

3maja
229 ROCZNICA UCHWALENIA

Informujemy, że wszystkie imprezy kulturalne planowane w miesiącach: MAJ i CZERWIEC zostały

ODWOŁANE

INFORMCJA


