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WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH 2020 W GMINIE ŻYRAKÓW
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FREKWENCJA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH
W GMINIE ŻYRAKÓW W WYBORACH PREZYDENCKICH 2020:

NIEDZ IELA , 12 L IPCA 2020 R.

TWÓJ GŁOS
MA MOC
UŻYJ JEJ

IDŹ NA WYBORY!

Żyraków 70,23 %

Wola Żyrakowska 75,33 %

Bobrowa 64,88 %

Korzeniów 63,21 %

Bobrowa Wola 66,34 %

Nagoszyn 62,56 %

Mokre 67,34 %

Zasów 61,39 %

Wiewiórka 72,57 %

Góra Motyczna 67,99 %

Straszęcin 63,39 %

Wola Wielka 70,00 %

Zawierzbie 70,89 %

Zespół Opieki Zdrowotnej 60,78 %
w Dębicy - Oddziały w Straszęcinie

Razem 66,78 %
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Zakończyły się prace budowlane związane
z przebudową centrum wsi w Górze Motycznej. W ramach
zadania zostały wykonane następujące roboty: Budowa
i przebudowa dróg wewnętrznych, budowa placów
utwardzonych i manewrowych, budowa obiektów małej
architektury min. (ławki parkowe, kosze na odpady,
latarnie), przebudowa sieci gazowej, elektrycznej,
budowa kanalizacji deszczowej oraz przykrycie rowu
odwadniającego rurociągiem. Wartość umowy opiewa na
kwotę 589 325 zł brutto. Termin wykonania 30 kwietnia
2020r. Generalnym Wykonawcą Firma JONART Jerzy
Kędzior z siedzibą ul. Robotnicza 2/4, 39-200 Dębica.

Zakończyły się roboty budowlane związane
z przebudową dróg osiedlowych w centrum wsi
Straszęcin. W ramach robót wykonano przebudowę
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonano nową
nawierzchnię chodników z kostki brukowej oraz
nawierzchnię bitumiczną. Ponadto ze względów
bezpieczeństwa i polepszenia komunikacji w rejonie
centrum Straszęcina zostały wykonane oznakowania
pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mielcu. Łączna
wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 763 709,99 zł
w tym dotacja z FDS 445 790,00 zł.

W krótce Woli Żyrakowskiej powstanie Rodzinny plac
rekreacyjny, bowiem Gmina w dzień dziecka 1 czerwca
2020 r Gmina Żyraków podpisała umowę z wykonawcą -
Destar Sp. z.o.o z Chmielowa. Wartość robót wg. umowy
opiewa na kwotę 157 944,19 zł. Planowany Termin
zakończenia 31 sierpnia 2020r.

Rozpoczęły się roboty budowlane przy przebudowie
drogi gminnej publicznej nr 106712 R w km 0+000 –
0+368 w okolicy (Alta Trans) w m. Żyraków . Wykonawcą
generalnym będzie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe
Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Drogowców 1, 39-200
Dębica. Wartość robót wg. umowy opiewa na kwotę
1 086 450,05 zł. Planowany Termin zakończenia robót to
31 sierpnia 2020r.

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie
parkingu dla samochodów osobowych obok Szkoły
Podstawowej w Wiewiórce. – Etap I w rakach robót
wykonano: kanalizację deszczową, ułożono krawężniki,
wykonano podbudowę i nawierzchnię z kruszywa
drogowego. Wykonawcą robót była Firma MELIOS
z Podgrodzia.

Gmina Żyraków podpisała umowę z biurem
projektowym SOWA Projekt Gabriel Sowa na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa drogi
gminnej publicznej „Autostrada – Żyraków” na terenie
Gminy Żyraków – etap I. Wartość umowy opiewa na
kwotę 27 000,00 zł.

Gmina Żyraków podpisała umowę z biurem
projektowym SOWA Projekt Gabriel Sowa na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa drogi
gminnej publicznej „Bobrowa Wola – Nagoszyn
Cmentarz” na terenie Gminy Żyraków – etap I. Wartość
umowy opiewa na kwotę 60 000,00 zł.

Rozpoczęły się roboty budowlane przy Szkole
Podstawowej w Zasowie polegające na przebudowie dróg
wewnętrznych przeciwpożarowych oraz placów
utwardzonych i miejsc parkingowych. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna
z siedzibą ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Wartość
robót wg. umowy opiewa na kwotę 240 000,00 zł.
Planowany Termin zakończenia robót to 31 sierpnia
2020r.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Aktualności inwestycyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
jako realizator pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”, zwraca się do Państwa z prośbą
o rozpowszechnianie wśród osób niepełnosprawnych
będących klientami Urzędu Gminy w Żyrakowie
informacji o możliwości uczestnictwa w programie
„Aktywny Samorząd” skierowanym wyłącznie do osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu
dębickiego. Program finansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie
barier ograniczających uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym oraz
w dostępnie do edukacji.

„Aktywny samorząd” składa się
z dwóch modułów. Pierwszy z nich
dzieli się na obszary i zadania. Zakłada
m.in.:

• Pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu
• Pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy
• Pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania
• Szkolenia w zakresie obsługi
nabytego sprzętu elektronicznego
• Pomoc w zakupie wózka

inwalidzkiego o napędzie elektronicznym
• Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
• Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektryczny lub oprzyrządowania
elektrycznego wózka ręcznego
• Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj.
dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy,

przebywającego w żłobku lub
przedszkolu

Moduł II programu „Aktywny
Samorząd” przewiduje pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w:
• Szkole policealnej
• Kolegium
• Szkole wyższej, a także
kosztów przewodu doktorskiego,
otwartego poza studiami doktoranckimi

Szczegółowe informacje o progra-
mie oraz druk wniosku można uzyskać
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Dębicy ul.
Parkowa 28, 39-200 Dębica,
tel: (14) 680 31 21, (14) 680 31 92

oraz na stronie internetowej
www.pcprpowiatdebicki.pl

Ruszył program „Aktywny Samorząd”

Renowacja parku w Zasowie
Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na

zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku
w Zasowie” ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości
125 289,00 zł. Zadanie obejmuje przeprowadzenie
zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, polegających na
usunięciu zamierających gałęzi i konarów drzew oraz
montaż wiązań elastycznych. Wyłoniono wykonawcę
przedmiotowego zadania - jest to firma IPS Zakład
Konserwacji Zieleni Stanisław Kornik z/s Podgrodzie
89D, 39-200 Dębica. Umowa opiewa na 192 240,00 zł.
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Strażacy z jednostki OSP Nagoszyn do akcji
ratowniczych wyjeżdżać będą nowymwozem

Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostki OSP Nagoszyn działającej
w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
był możliwy dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy
w Żyrakowie środków pochodzących 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 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie
zagrożeń.

Wartość projektu to prawie 300 000,00 zł z czego
248 656,72 zł pochodzi ze środków zewnętrznych,
pozostała kwota to środki własne gminy Żyraków.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa
poziomu bezpieczeństwa w gminie Żyraków
i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń
naturalnych i technologicznych, a także znaczna
poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji
ratowniczo – gaśniczych przez OSP w Nagoszynie,
zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień oraz
zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych
zagrożeń.

Działaj Lokalnie
W piątek 5 czerwca, krótko przed godz. 19:00,

zakończyło się spotkanie informacyjne dla
stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich
zainteresowanych tegoroczną edycją Programu „Działaj
Lokalnie”. Trwało blisko godzinę i tym razem miało
formę inną niż dotychczas, jako że odbyło się w trybie
on-line. W dobie epidemii Covid-19 spotkania, rozmowy
czy też inne aktywności w formie zdalnej stały się już
chyba codziennością. Ma to oczywiście swoje minusy,
ale nie brak także plusów. Duża grupa osób może się
spotkać, wymieniać myśli, dyskutować, siedząc
wygodnie w fotelu we własnym domu, bądź też w innym
dogodnym miejscu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu
można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu:
http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na:
http://dzialajlokalnie.pl/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu

“Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce we współpracy ze
Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi
Partnerami:

Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą
Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz
firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Absolutorium dlaWójta
W dniu 22 czerwca 2020 roku odbyła się XVI sesja

Rady Gminy w Żyrakowie, podczas której miało miejsce
m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żyraków za
2019 r., rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Żyraków za 2019 r. oraz udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Żyraków. W sesji uczestniczyło
15 radnych (100%).

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Żyraków
za 2019 rok oraz możliwości przeprowadzenia debaty
Radni podjęli Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi
wotum zaufania głosami: Za – 12, przeciw –
0, wstrzymało się – 3 radnych.

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdania
finansowego, informacji o stanie mienia gminy oraz po
zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej, Rada Gminy zatwierdziła w/w
sprawozdania głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało
się – 0 radnych. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada
Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Żyraków absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy została podjęta głosami : za – 14,
przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
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Powszechny spis rolny
Uwaga! Trwa nabór kandydatów na

rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 r.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do
powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31
lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
dokonuje się spośród osób:

• pełnoletnich;
• zamieszkałych na terenie danej gminy;
• posiadających co najmniej średnie
wykształcenie;
• posługujących się językiem polskim w mowie
i w piśmie;
• które nie były skazane za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym

mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza
terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają
się do Urzędu Gminy w Żyrakowie (pokój nr 7), gdzie
podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer
telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust.
1 ustawy PSR 2020.

Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów
są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów
(SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
w Żyrakowie.

Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje
dane do uwierzytelniania (login do aplikacji

e/m-learning, który jest przekazywany
kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie
automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca
wygenerowane hasło, które w połączeniu

z loginem przekazanym w momencie rejestracji
rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu
oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do
aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz
przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje
i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają
od pracownika Urzędu Gminy w Żyrakowie w czasie
rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER
informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego
ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem
koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na
rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas
szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się
własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do
Internetu.

Egzamin po szkoleniu, będzie realizowany za
pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu
pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych
przez kandydata.

Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany
jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres
urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do
identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych
danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny,
będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza
spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac
spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do
wykonywania prac spisowych:

po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych
osobowych i otrzymaniu upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych;

po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy
statystycznej oraz po złożeniu pisemnego
przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez
pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu
podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu
Statystycznego, przekazania mu identyfikatora
rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym
będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Od dnia 01 kwietnia 2020 roku na terenie Gminy
Żyraków uległa zmianie metoda naliczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Stawka
opłaty miesięcznej zbiórki selektywnej (segregacja) za
1 osobę zamieszkującą nieruchomość wynosi 23 zł
(Uchwały Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2019
roku Nr XII/144/19).

Właściciele, którzy nie wypełniają obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą
wnosić opłatę w wysokości 69 zł od każdej osoby

zamieszkującej nieruchomość, natomiast ci, którzy
posiadają kompostowniki, mogą dokonać odliczenia
w wysokości 2 zł miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą
nieruchomość.

Wszyscy mieszkańcy otrzymali naliczenie opłat za II
kwartał 2020 roku oraz na pozostałą część roku. Trwa
weryfikacja deklaracji.

W najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe
otrzyma drogą pocztową harmonogramy wywozu
śmieci na następną część 2020r.

Harmonogramwywozu odpadów komunalnych
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W konkursie wzięło udział 120 uczestników.

Komisja w składzie: 1. Agata Dziedzic – Przewodnicząca
komisji oraz Krzysztof Pietrucha i Gabriela Drozd
kierując się odpowiednimi kryteriami określonymi
w regulaminie przyznała następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I (5-6 latki, przedszkola)
I - Aleksandra Kozioł kl. 0 SP Góra Motyczna
I - Patrycja Wrona kl. 0 ZS Nagoszyn
II – Kamila Szmul kl. 0 ZS Bobrowa
II – Adrian Mazur kl. 0 SP Korzeniów
III – Adrianna Dubiel kl. 0 SP Zasów
III – Aleksander Depowski kl. 0 SP Wola Wielka

Kategoria II (1-3 klasy)
I – Julia Grądziel kl. 2 SP Wola Wielka
I – Emilia Zygmunt kl. 2 ZS Bobrowa
II – Marcel Micek kl. 2 SP Wiewiórka

II – Wiktor Kot kl. 1 SP Wola Wielka
III – Aleksandra Pieniądz kl. 1 ZS Bobrowa
III – Julita Dubiel kl. 1 SP Zasów
Kategoria III (4-6 klasy)
I – Amelia Szałęga kl. 5 ZS Straszęcin
II – Faustyna Ryczek kl. 4 SP Zasów
III – Kacper Cygan kl. 4 ZS Bobrowa
III – Kamila Krogulska kl. 6 SP Wola Wielka
Kategoria IV (7-8 klasy)
I – Katarzyna Ozga kl. 7 ZS Straszęcin
II – Kamil Kuciemba kl. 7 SP Mokre
III – Krys�an Ryczek kl. 7 SP Zasów
III – Anna Hajdon kl. 7 ZS Straszęcin
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału
w konkursie i nadesłanie pięknych prac. Laureatom
serdecznie gratulujemy.

W konkursie wzięło udział 108 uczestników, w tym
w poszczególnych kategoriach: kategoria I - 22 uczestników,
kategoria II - 63 uczestników, kategoria III – 23.
Komisja w składzie: Agata Dziedzic – przewodnicząca komisji
oraz Krzysztof Pietrucha i Agnieszka Weryńska-Przybyś –
członkowie komisji kierując się odpowiednimi kryteriami
określonymi w regulaminie przyznała następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA I ( 5-6 latki, przedszkola)
I – Beata Więch l. 5 - SP Korzeniów
I – Bartłomiej Więch kl. 0 -SP Korzeniów
II – Kamila Szmul kl.0 - PP Bobrowa
II – Antonina Skrzek kl.0 – PP Straszęcin
III – Paweł Paździor kl.0 -SP Zasów
III – Weronika Batko kl.0 – SP Mokre
Wyróżnienia:
Patrycja Wrona kl. 0 – ZS Nagoszyn
Magdalena Magdoń kl. 0 – ZS Nagoszyn
Julia Łączak kl. 0 – ZS Żyraków
KATEGORIA II ( I-III klasy szkoły podstawowej)
I – Dawid Zaręba kl. 3 – ZS Nagoszyn
I – Aleksandra Pieniądz kl.1 – ZS Bobrowa
II – Emilia Rej kl. 3 – SP Nagoszyn
II – Marcel Micek kl. 2 – SP Wiewiórka
II – Nikola Zaręba kl.3 – ZS Nagoszyn
III – Kinga Kozioł kl. 1 – ZS Bobrowa
III – Julia Łączak kl. 1 – SP Korzeniów
III – Oliwia Cygan kl. 1 – ZS Bobrowa
III – Oliwier Wolski kl. 2 – SP Góra Motyczna
III – Radosław Zych kl. 1 – SP Wiewiórka
Wyróżnienia:
Aldona Kurczyk kl. 1 –ZS Bobrowa
Bartosz Zaborowski kl. 3 – SP Góra Motyczna
Karolina Sadowska kl.3 – ZS Żyraków
Martyna Gil kl.3 – SP Góra Motyczna

Mateusz Selwa kl. 3 – SP Góra Motyczna
Wiktor Dziedzic kl. 1 – SP Korzeniów
Wiktor Surowiec kl.1 – SP Góra Motyczna
KATEGORIA III (IV – VI klasy szkoły podstawowej)
I – Kacper Cygan kl. 4 – ZS Bobrowa
II – Faustyna Ryczek kl. 4 – SP Zasów
III – Aleksander Kania kl. 5 – ZS Nagoszyn
III – Bartłomiej Zych kl. 5 – SP Wiewiórka
Wyróżnienia:
Joanna Foryś kl. 4 – ZS Straszęcin
Kacper Mika kl. 5 – SP Wola Wielka
Agata Pięk kl. 5 – ZS Nagoszyn
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie
fantastycznych prac plastycznych a laureatom serdecznie
gratulujemy.

I Gminny Konkurs Plastyczny
„Laurka dla Mamy i Taty”

Wyniki I Gminnego Konkursu Plastycznego
„Wiersze Jana Brzechwy oczami dzieci”
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100 wieńców
na 100-lecie Koronacji Cudownego

Obrazu NMP w Zawadzie

Tegoroczne Dożynki Gminy Żyraków
będą połączone z uroczystością

100-lecia Koronacji Cudownego Obrazu
Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie.

*w przypadku zwiększenia obostrzeń
uroczystość nie odbędzie się

13 września 2020r.

17 maja o godz. 16:00 w wirtualnym świecie miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie – Montaż słowno-muzyczny na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Muzycy i wokaliści nagrywali swoje partie w domach. Część
materiału powstała w scenerii zabytkowego Dworku w Straszęcinie. Całość
została zmontowana przez Telewizję DEBICA.TV.

O artystyczną oprawę zadbali: Daria Kozioł, ks. Józef Bąk, Diana Wójcik,
Anna i Artur Czerniak z córką Magdaleną, Katarzyna Wojnarowska z mamą
Elżbietą, Kamila i Marek Bielak, Monika i Łukasz Biziuk, Przemysław Przywara,
Gminny Zespół Artystyczny oraz Orkiestra Dęta Gminy Żyraków pod batutą
Grzegorza Steca.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Montaż słowno-muzyczny



str. 12 KURIER GMINNY LIPIEC -WRZESIEŃ 2020 str. 13EDUKACJA AKTUALNOŚCI

Dnia 1 czerwca 2020r. w Zespole Szkół
w Straszęcinie odbyło się posiedzenie komisji
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego on-line pt.
„Wiosna kolorami malowana” pod Honorowym
Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w Rzeszowie i Wójta Gminy Żyraków. Do konkursu
zgłosiło się 95 uczestników z województwa
podkarpackiego. Jest nam ogromnie miło
poinformować, że 10 uczniów z naszej gminy zajęło
miejsca na podium, a są to:

Kategoria I (klasy I-III)
I miejsce: Anna Pleban z Żyrakowa

II miejsce: Filip Chudy ze Straszęcina

II miejsce: Emilia Sujdak z Góry Motycznej

III miejsce: Oliwia Cygan z Bobrowej

Kategoria II (klasy IV-VI)
I miejsce: Amelia Szałęga ze Straszęcina

I miejsce: Jagoda Cetnarska z Żyrakowa

III miejsce: Wiktoria Szymaszek z Góry Motycznej

Wyróżnienie: Maja Cetnarska z Żyrakowa

Kategoria III (klasy VII-VIII)
I miejsce: Dagmara Kowalik z Żyrakowa

II miejsce: Wiktoria Wadas z Żyrakowa

Poezja. Jak ją określić, jak pojąć? Czy jest
ulotną chwilą, bliską uczuciom, czy może
oknem na świat myśli i ludzkich pragnień.
Któż odgadnie jej tajemnicę? Któż podąży
jej śladem?

Wyzwanie podjęła Izabela Szymona
z klasy VII Szkoły Podstawowej w Górze
Motycznej, która wyposażona w kompas
szczególnej wrażliwości i otwartości na
piękno poetyckiego słowa podąża
szlachetną drogą recytatorskich
poszukiwań. W obecnym roku szkolnym
zmierzyła się już z poezją naszego
wieszcza narodowego, zajmując 3 miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
Poezji Adama Mickiewicza w Jaśle, a także
z twórczością naszej noblistki
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
„Dzieła Mistrzów pod lupą – Wisława
Szymborska” w Górze Motycznej, gdzie
zdobyła wyróżnienie.

Bartłomiej Raś, uczeń klasy ósmej
Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Mroczki w Górze Motycznej, zdobył
tytuł Laureata w kuratoryjnym
konkursie geograficznym. To sukces
Jego oraz nauczyciela prowadzącego
go przez meandry wiedzy
geograficznej, pani Marii Jarząb,
rodziców i szkoły. Można zapytać
w tym miejscu: „Czym jest sukces?”

Radością życia, kolejnym szczeblem na
drodze życiowych osiągnięć, a może
wypadkową wiedzy, pracowitości,
talentu i wielkości ducha.
Niewątpliwie w tym wypadku
wszystkim po trochu. Kim bowiem jest Bartłomiej Raś?
„To chłopak nieprzeciętny, z doskonałą pamięcią do
detali, o szerokim wachlarzu zainteresowań.
Jednocześnie skromny i odpowiedzialny” - mówi
o swoim uczniu Dorota Zasadni, wychowawczyni
Bartłomieja. „Lubi czytać, pasjonuje go kino i dobry
film. Tym, co go wyróżnia, jest dociekliwość
poznawcza, indywidualizm, ogromna wiedza

z dziedziny historii współczesnej,
geografii, filmu i literatury. Przejawia
dużą dojrzałość w sądach, odwagę
twórczą i intuicję w postrzeganiu
literackiego świata. Szuka
niebanalnych rozwiązań interpreta-
cyjnych, podejmuje dialog z literaturą
i filmem” - dodaje Anna Książek,
nauczycielka języka polskiego. „Jest
przy tym koleżeński i wie, czego chce,
dążąc do obranych celów. Nie brak mu
i wrażliwości, zwłaszcza wobec
maluczkich, którzy sami obronić się nie
mogą. To dzięki jego zaangażowaniu
w szkolny wolontariat uczniowie
adoptowali koalę z Australii,

a uratowane z pożaru zwierzątko będzie miało opiekę
medyczną” – podkreślają nauczyciele.

Bartłomiej Raś wkrótce opuści mury rodzimej szkoły
w GórzeMotycznej. Czekają na niego nowemożliwości,
nowe zadania i nowe wyzwania. Z otwartym umysłem
i wielkim sercem może z odwagą kroczyć w nieznane.

Wiosna kolorami malowana

Moja pasja poezja
Bartłomiej Raś Laureatem Konkursu Kuratoryjnego!

W ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Gmina zakupiła 28 laptopów
i 4 tablety z przeznaczeniem do użytku
w szkołach do prowadzenia nauki na
odległość. Wartość przyznanego Gminie
limitu finansowego: 70 tys. zł. Zakupione
laptopty i tablety są już w szkołach,
w liczbie proporcjonalnej do ilości
uczniów każdej ze szkół, skąd można też je
wypożyczyć po zawarciu umowy
użyczenia (stroną umowy są rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia). Ograniczona
ilość tych urządzeń powoduje, że powinny
one zostać użyczone przede wszystkim
tym uczniom, którym rodzice z przyczyn
ekonomicznych nie mogą kupić ani w inny sposób zapewnić
takiego sprzętu. Użyczenie jest nieodpłatne (rodzice ponoszą
opłaty za dostęp do sieci), z tym że umowa przewiduje
odpowiedzialność finansową przyjmującego laptop (tablet)
do użytku w przypadku zawinionego uszkodzenia lub
zniszczenia urządzenia („zawinienie” dotyczy także sytuacji,
kiedy uszkodzenie nastąpiło wskutek braku dostatecznego

dozoru albo udostępnienia sprzętu innym niż uczeń osobom
lub korzystania ze sprzętu do celów innych niż związane
z kształceniem na odległość).
Szczegółowych informacji o warunkach umowy udzieli
Dyrektor właściwej szkoły, tam również należy składać
wniosek o użyczenie laptopa (tabletu).

Komputery i tablety dla uczniów szkół Gminy Żyraków

Za Nami kolejny rok solidnej i ciężkiej pracy,
a także świetnej zabawy i mile spędzonego czasu.

DziękujemyWam, że byliście z Nami,
rozwĳaliście swoje pasje i zainteresowania.

ŻyczymyWam samych pogodnych wakacyjnych dni!
Mamy nadzieję, że we wrześniu będziemy mogli od nowa
gościć Was w naszym Centrum Kultury i Promocji.

Odwiedzajcie Nasz profil na Facebooku.
Do zobaczenia!

Dyrektor
Pracownicy oraz Instruktorzy

Podziękowanie
za udział w zajęciach

w sezonie artystycznym 2019/2020
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W konkursie wzięło udział 110
uczestników w poszczególnych
kategoriach wiekowych:

kategoria I – 12 osób, kategoria II –
51 osób, kategoria III – 47 osób.

Komisja przyznała następujące
miejsca:

Kategoria I: przedszkolaki – 5-6 lat

I miejsce: Franciszek Kizior lat 5 –
Żyraków, Adrianna Dubiel lat 5 –
Zasów;

II miejsce: Bartosz Szuba lat 5 –
Zasów, Maciej Szuba lat 5 – Zasów;

III miejsce: Patrycja Wrona kl. 0 –
Nagoszyn, Zuzanna Podraza kl. 0 –
Żyraków

Kategoria II: uczniowie klasy I – III

I miejsce: Ksawery Kizior kl. I –
Wiewiórka, Oliwia Cygan kl. I –
Bobrowa, Klaudia Osak kl. I –
Bobrowa, Kamil Strzałka kl. II –
Bobrowa;

II miejsce: Alicja Białas kl. I –
Bobrowa, Filip Chudy kl. I –
Straszęcin, Maciej Przybyś kl. I
Bobrowa;

III miejsce: Filip Nowakowski kl. I –
Żyraków, Julita Dubiel kl. I – Zasów,
Witold Jarosz kl. I – Bobrowa

Kategoria III: uczniowie klasy IV -VI

I miejsce: Faustyna Ryczek kl. IV –
Zasów;

II miejsce: Kacper Cygan kl. IV –
Bobrowa, Emilia Kobos kl. V –
Bobrowa;

III miejsce: Kinga Dziurgot kl. V –
Bobrowa, Narcyz Potok kl. V -
Straszęcin, Dominik Kwaśniewski kl.
VI – Żyraków, Katarzyna Czerwiec kl.
VI – Straszęcin;

Wyniki Konkursu Plastycznego
„Św. Jan Paweł II – Papież Polak”

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie
znalazła się w gronie laureatów III edycji
programu „Moje miejsce na Ziemi”
Fundacji ORLEN otrzymując grant
w wysokości 5000 zł. na projekt:
„Leżakowanie i czytanie w GBP
w Żyrakowie – naszym miejscu na ziemi”.
Projekt promuje literaturę i czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży, popularyzuje idee
Dyskusyjnych Klubów Książki w gminie Żyraków.
Darowiznawykorzystana zostanie na zakupwyposażenia
tj. leżaków, stolika i plecaków dla klubowiczów. Ponadto

zostaną zorganizowane warsztaty
dziennikarskie. W ramach projektu
odbędą się również spotkania autorskie
dla dzieci i młodzieży oraz imprezy
literackie. Celem projektu jest ożywienie
i integracja dzieci i młodzieży oraz
zachęcenie nowych użytkowników do
korzystania z biblioteki.

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program
grantowy PKN ORLEN dla społeczności lokalnych.
Podczas tegorocznej edycji wpłynęło blisko 3000
wniosków.

Grant dla GBPw Żyrakowie

GBPw ŻYRAKÓW
29.06.2020 – 31.08.2020

pon., wt, czw. pt.: 7:30 - 15:30
środy: 11:00 – 19:00

BOBROWA
LIPIEC - nieczynne

1.08.2020 - 31.08.2020
pon., wt.: 11:00 - 19:00
śr., pt.: 7:30 - 15:30
czw.: 10:00 - 18:00

GÓRAMOTYCZNA
06.07 – 17.07 – nieczynne

pon.: 13:00 - 17:00
wt.: 11:00 - 15:00
śr.: 11:00 - 15:00

czw.: 13:00 - 17:00
piątek.: 11:00 - 15:00

NAGOSZYN
03.08 – 18.08.2020 – nieczynne

Pon.: 7:30 – 15:30
wt.: 11:00 – 19:00
śr.: 13:00 – 17:00

czw.: 10:00 – 18:00
pt.: 7:30 – 15:30

ZASÓW
Pon.: 9:00 – 13:00

wt., śr., czw.: 12:00 – 16:00
pt.: 14:00 – 18:00

Godziny otwarcia
bibliotek gminnych

w okresie wakacyjnym



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

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną,
profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej sprawie, w tym

między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych,
mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez
minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z
wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy,

mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy w Gminie Żyraków?
Punkt pomocy prawnej zlokalizowany jest w Dworku w Żyrakowie.

Aktualnie można skorzystać tylko z pomocy telefonicznej:
Rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr telefonu:

690 901 136 lub519 122 984
w godzinach od 8:00-11:00

Zmiana czasu pracy
Urzędu Gminyw Żyrakowie

Od 1 lipca 2020r. Urząd Gminy
w Żyrakowie będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach:

• poniedziałek od 7:00-16:00
• wtorek-piątek 7:00-15:00

Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

zaprasza na swój profil facebookowy

facebook.com/ckipzyrakow

U nas znajdziesz:
- informacje o ważnych

wydarzeniach
- inspirujące filmy i materiały

instruktażowe
- ciekawoski kulturalne
- zabawy i konkursy

ZAPRASZAMY

Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

Fotograficzne bujanie
w wakacyjnych

obłokach


