KURIER GMINNY
Biuletyn Informacyjny Gminy Żyraków

Kwartalnik (październik - grudzień) /

nr 4

/ 2020 (148)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.”
Józef Piłsudski

INFORMACJA
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie Urząd Gminy w Żyrakowie od 27 października 2020r. (tj. wtorek),
aż do odwołania zostaje zamknięty i przechodzi na pracę i obsługę petentów w trybie zdalnym.
Pracownicy Urzędu w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy
elektronicznej (ePUAP, e-mail: gmina@zyrakow.pl), telefonicznej nr tel. 14 68 07 121, a także korespondencji tradycyjnej
tj. za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej w budynku Urzędu lub Poczty.
Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów z zewnątrz po budynku Urzędu Gminy.
Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 14 68 07 121 lub kom. 728 740 636
w sprawie rejestracji zgonów.
W związku z zamknięciem Urzędu, kasa również będzie nieczynna dlatego opłaty za podatek lub odpady komunalne proszę opłacać
przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników
samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zyrakow.pl
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Aktualności inwestycyjne
Na terenie Gminy Żyraków zostały odebrane wyroby
zawierające azbest od Mieszkańców Gminy. Zadanie
zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej
z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Żyraków w roku 2020”.
W wyniku realizacji zadania objętego umową usunięto
i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od
61 mieszkańców Gminy w ilości 180,12 Mg. Koszt
realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 74 410.48 zł,
z czego:
- środki NFOŚiGW – dotacja – 34 449,30 zł
- Środki WFOŚiGW – dotacja 24 114,51 zł
- środki własne Gminy – 10 334,78 zł
- podatek VAT – koszt niekwalifikowany – 5 511,89 zł.
1) Gmina Żyraków realizuje projekt pn. Poprawa
infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn.
Celem jest zapewnienie dostawy wody spełniającej
wymogi
sanitarne
i
jakościowe
w
oparciu
o projektowane do budowy sieci wodociągowej na
terenie Gminy Żyraków. Projekt obejmuje następujące
zadania inwestycyjne: Budowę sieci wodociągowej
rozdzielczej wraz z niezbędną armaturą regulacyjną,
odcinającą i zabezpieczającą o łączonej długości
6933,50 m. Na chwilę obecną została wykonana cała
sieć. Dzięki realizacji zadania zostanie wyłączona
z eksploatacji dotychczasowa sieć azbestowa.
W ramach Kompleksowej przebudowy gminnej
infrastruktury drogowej wykonano przebudowę drogi
gminnej na dz. nr ewid. 454, 745/8, 750/4
w miejscowości Zawierzbie.
Zakres wykonanych robót polegał na wykonaniu
podbudowy,
nawierzchni
asfaltowej,
poboczy
i odwodnienia drogi na odcinku 235 m. Wartość
wykonanych robót wynosi 127 678,12 zł.

Przekazanie promes „Działaj Lokalnie”
Zakończono roboty polegające na przebudowie drogi
gminnej niepublicznej na działce nr ewid. 563
w miejscowości Bobrowa . W ramach tej inwestycji
wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową na
odcinku 500 m oraz przebudowano 2 przepusty.
Wartość zadania wyniosła 149 994,06 zł. Na zadanie to
Gmina Żyraków otrzyma dotację w kwocie 82 000 zł ze
środków Województwa Podkarpackiego stanowiących
dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
w 2020 roku.
Gmina Żyraków podpisała umowę na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
drogi gminnej publicznej „Żwirownia – Autostrada” na
terenie Gminy Żyraków – etap I. Wartość prac
projektowych objętych I etapem wynosi 40 000 zł.
Gmina Żyraków podjęła uchwały i podpisała stosowne
umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
i finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację zadań
własnych w infrastrukturze drogowej w miejscowości
Straszęcin.
Na podstawie podjętych uchwał i podpisanych umów
Gmina Żyraków udzieli pomocy rzeczowej Powiatowi
Dębickiemu w formie przekazania 300 m2na kostki
brukowej realizację zadań własnych powiatu pn.:
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław –
gr. powiatu- Chotowa - budowa chodnika w km 15+86016+001 w miejscowości Straszęcin,
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław –
gr. powiatu- Chotowa w obrębie skrzyżowania z droga
gminną w km 18+399 w miejscowości Straszęcin,
oraz pomocy finansowej
w kwocie 7860,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego
pn. „Ocena nośności istniejącego mostu na potoku
Wiewiórskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1184R w km
17+980 w miejscowości Straszęcin”.

Gmina Żyraków na 11 miejscu w województwie
Ekonomiści pod kierownictwem prof.
dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika
Katedry
Finansów
Publicznych
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie, przeanalizowali finanse
2790 gmin, miast i powiatów tworząc
Ranking
Finansowy
Samorządu
Terytorialnego w Polsce za rok 2019.
Brano
pod
uwagę
sposób
gospodarowania budżetem, udział
dochodów własnych w dochodach ogółem, wydatki na
inwestycje, poziom wynagrodzeń, pozywanie środków
europejskich oraz wysokość zadłużenia.
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Tym samym klasyfikuje się wyżej niż
gminy Dębica, Pilzno oraz Brzostek
Czym jest Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce?
To pełne opracowanie, które obejmuje
wszystkie samorządy. Jest kompleksowe,
apolityczne i obiektywne, mierzone
siedmioma aktualnymi, najważniejszymi
wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy
zostały podzielone na pięć kategorii (np. gminy wiejskie,
miasta na prawach powiatu).

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce
ważne dla naszej gminy wydarzenie
– przekazanie promes na dotacje
w wysokości do 6 tysięcy złotych na
realizację projektów w ramach
Programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego
we
współpracy
z Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce i Lokalnymi Partnerami.
„Działaj Lokalnie” angażuje lokalną
społeczność wokół określonego celu
i dobra wspólnego, które przekłada
się na podnoszenie poziomu
lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja
Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie
negatywnym skutkom Covid-19.
W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta
gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew
Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście
złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz
z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na
ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na
projekty otrzymały 3 następujące
grupy
nieformalne
z terenu Gminy Żyraków:
Ochotnicza Straż Pożarna
w Straszęcinie na projekt „Adaś
został strażakiem”
Centrum Kultury i Promocji
w
Żyrakowie,
działające
w imieniu grupy nieformalnej
„Nieformalni… ale aktywni” na
projekt „Zachować pamięć”
Stowarzyszenie
Koło
Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej
w Straszęcinie, działające w imieniu grupy nieformalnej
„Miłośniczki Gminy Żyraków” na projekt „I love Żyraków
– wirtualnie kulinarna podróż po gminie”
Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny
mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne
inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

Ranking „Wspólnoty”
Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota”
opublikowało
najnowszy ranking – „Bogactwo
samorządów ’20”, w którym za
pomocą wskaźników liczbowych
szacowany jest sukces, jaki odniosły
samorządy w trakcie roku.

Pismo Samorządu Terytorialnego

Jest
nam
niezmiernie
miło
poinformować że Gmina Żyraków
uzyskała
spory
awans.
W zeszłorocznej edycji rankingu
nasza gmina zajęła 1018 miejsce
w tegorocznej bardzo wysokie 542
miejsce.
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Dożynki Wojewódzkie w Zawadzie
13 września 2020 roku w Sanktuarium NMP
w Zawadzie odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia
koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej
połączone
z
XX
Dożynkami
Województwa
Podkarpackiego.
W jubileuszowych uroczystościach wzięła udział
delegacja 16 wieńców z Gminy Żyraków. Nasi włodarze:
Wójt Gminy Marek Rączka oraz Przewodnicząca Rady
Gminy Maria Bodzioch złożyli pod ołtarzem
symboliczne dary: dożynkowy chleb oraz bukiet
kwiatów i ziół.
Uroczysta Msza święta, została odprawiona pod

przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Kardynała
Stanisława Dziwisza oraz Biskupa Tarnowskiego
Andrzeja Jeża.
Po zakończeniu mszy świętej nastąpił przemarsz grup
wieńcowych przed ołtarzem i błogosławieństwo
wieńców.
W dalszej części uroczystości starostowie dożynek:
Marianna Miazga oraz Daniel Machala przekazali
gospodarzowi Województwa Podkarpackiego –
marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz marszałek
Sejmu Elżbiecie Witek chleb, będący symbolem
obfitości oraz ciężkiej pracy podkarpackich rolników.
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Uroczyste przekazania do użytku samochodów OSP

Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem

5 września br. na placu przed budynkiem remizy OSP
w Nagoszynie odbyło się uroczyste poświęcenie
i oficjalne przekazanie do użytku nowo nabytych
w ostatnim czasie samochodów ratowniczo-gaśniczych
przez jednostki OSP Nagoszyn oraz OSP NagoszynCieszęciny.

17 września to szczególna
data
dla
mieszkańców
Mokrego. 76 lat temu Rosyjski
okupant aresztował i zesłał na
Sybir 32 AK-owców z Mokrego.
W tym roku ze względu na
sytuację
epidemiologiczną
obchody miały skromniejszy,
ale nadal wyjątkowy charakter.
Swoje wiązanki przy Kaplicy
Sybiraków złożyli: przedstawiciele
władz
powiatowych
w osobie Wicestarosty Powiatu
Dębickiego
Pana
Adama
Pieniążka oraz Radnej Powiatu
Dębickiego
Pani
Bożeny
Osochy,
władze
Gminy
Żyraków na czele z Wójtem
Panem Markiem Rączką oraz
Radnymi
Gminy
Żyraków

W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy
PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek, Wójt Gminy
Żyraków a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Żyrakowie Pan Marek Rączka, Komendant
Gminny OSP w Żyrakowie dh Marcin Świerk, który pełnił
funkcję Dowódcy uroczystości, Sekretarz Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie dh Adam Kaczor,
Radni Rady Gminy Żyraków na czele z Przewodniczącą
Panią Marią Bodzioch, Sołtys sołectwa Nagoszyn Pani
Stefania Grzyb, Proboszcz Parafii Nagoszyn ksiądz dr
hab. Kazimierz Talarek, Kapelan Powiatowy OSP ks.
Józef Jasiurkowski oraz Dyrektor Biura Podkarpackiej
Izby Rolniczej Pan Wiesław Lada.
Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu OSP
w Nagoszynie dh Kamil Wolski. Podkreślił, że dzień ten
jest dniem szczególnym, jest to historyczna chwila dla
strażaków ochotników, ale i mieszkańców sołectwa
Nagoszyn. Wraz z Naczelnikiem OSP NagoszynCieszęciny podziękowali w imieniu obu jednostek oraz
wszystkich mieszkańców Nagoszyna panu Wójtowi,
jego Zastępcy oraz całej Radzie Gminy za
przychylność,
zaangażowanie
i
wypracowanie
odpowiednich środków finansowych, dzięki którym
można było w całości sfinansować zakup samochodu

lekkiego marki Renault Master dla OSP Nagoszyn
a poprzez ten zakup przekazać służący od 2012 roku w
tej jednostce samochód Renault Traffic na wyposażenie
jednostki z Cieszęcin.
Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie
kluczyków i dokumentów do samochodów. Poświęcenia
samochodów dokonali ks. Kazimierz Talarek oraz ks.
Józef Jasiurkowski. Na koniec Prezesi z obu jednostek
wręczyli okolicznościowe podziękowania dla Wójta
Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.
Przybyli goście wielokrotnie gratulowali druhom
determinacji i zaangażowania w pracę dla lokalnej
społeczności. Wszyscy, życzyli by samochody jak
najrzadziej opuszczały remizy z powodu alarmu
a jedynie były wykorzystywane do ćwiczeń i podczas
uroczystości.

Wyniki Powiatowego Konkursu na Wieniec Dożynkowy
Na podstawie oceny punktowej Jury konkursowe
przyznało 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień:
• I miejsce: KGW Jaźwiny
• II miejsce: Sołectwo Kamienica Dolna
• III miejsce: KGW Klecie
Wyróżnienia:
• Sołectwo Wola Żyrakowska
• KGW Grabiny
• Stowarzyszenie dla Zawierzbia
• Klub Seniora w Brzeźnicy
• Renata Świątek (Braciejowa)
• KGW Nasza Gorzejowa
• Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy
• KGW Straszęcin
• Sołectwo Łęki Dolne
• KGW Róża
W wyniku głosowania internautów (polubienia +
udostępnienia FB) Nagrody Publiczności otrzymali:

Panem Wojciechem Szajem
oraz
Panem
Adamem
Strojkiem, wieloletni sołtys
Mokrego Stanisław Kuciemba,
delegacja
Stowarzyszenia
"Mokre Wczoraj i Dziś":
członkinie
z
Prezesem
Stowarzyszenia Panią Danutą
Czerwiec
oraz
Sołtysem
i Radną Panią Agnieszką
Czapigą,
delegacje
Szkół
Podstawowych w Mokrem
i Zasowie, a także Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie,
które reprezentowała Dyrektor
Aneta Domaradzka. Całość
poprowadziła Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Mokrym Pani
Bożena Madej.

MistrzowieAgro - PLEBISCYT
Szanowni
Państwo!
Mamy
przyjemność
poinformować, że przedstawiciele Gminy Żyraków zostali
nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń
Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym
plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce prowadzonym
w naszym województwie przez "Gazetę Codzienną Nowiny" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

• KGW Zasowianki (1296 głosów)
• KGW Jaźwiny (1224 głosów)
• KGW Pustków Krownice (852 głosów)
• KGW Nasz Korzeniów (791 głosów)
Laureatom serdecznie gratulujemy.

Nominacje do nagród uzyskali: Agnieszka Leska,
sołtys Sołectwa Korzeniów, Andrzej Wielgos, sołtys
Sołectwa Straszęcin, Aneta Niedzielska, sołtys Sołectwa
Wola Żyrakowska, Halina Kuszowska, sołtys Sołectwa
Wola Wielka, Łukasz Poproch, sołtys Sołectwa Żyraków,
Stefania Grzyb, sołtys Sołectwa Nagoszyn, Tomasz
Wolak, sołtys Sołectwa Wiewiórka, Zbigniew Waśko,
sołtys Sołectwa Zasów, Zuzanna Janora, sołtys Sołectwa
Bobrowa
oraz
KGW
Bobrowianki
Bobrowa,
Stowarzyszenie KGW Górzanki w Górze Motycznej,
Stowarzyszenie Nasz Korzeniów KGW, Stowarzyszenie

Łączymy Pokolenia-Mokre Wczoraj i Dziś KGW
w Mokrem, KGW w Nagoszynie Kreatywne Kobiety,
Stowarzyszenie KGW Im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej,
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet-KGW w Wiewiórce,
Stowarzyszenie KGW Wolanki w Woli Wielkiej, KGW
w Woli Żyrakowskiej, Stowarzyszenie KGW w Zasowie
Zasowianki,
Stowarzyszenie
Dla
Zawierzbia,
Stowarzyszenie KGW w Żyrakowie, Stowarzyszenie
Nagoszyn otwarty na zmiany KGW w Nagoszynie.
Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni
akcji - organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz
mieszkańcy naszego regionu.
Gratulujemy nominacji i już
życzymy powodzenia!
Wszelkie informacje o akcji
można znaleźć w serwisie
internetowym nowiny24.pl
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UKS OLIMP
Góra Motyczna
Po 7 miesięcznej przerwie w rozgrywkach
sportowych
przeprowadzono
Mistrzostwa
Województwa SZS w lekkiej atletyce rozgrywane
w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych zawodników
zawody podzielono na dwa dni.
Zawody odbyły się na
stadionie CKZiU Nr
1 w Przemyślu im. trenera Jarosława Kłymińskiego,
gdzie
przeprowadzono
konkurencje
biegowe.
W imprezie wzięło udział blisko 200 zawodniczek
i zawodników z 18 powiatów naszego województwa.
Rozdano pierwsze w tym roku medale i dyplomy.

KURIER GMINNY

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej
zakończyło spotkania i warsztaty z uczestnikami
projektu „Gmina Żyraków pachnąca ziołami”. Inicjatywa
była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków
Programu
Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja
Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie
LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja
Przestrzeń Lokalna.
Na przedostatnim spotkaniu uczestnicy mieli okazję
posłuchać i dowiedzieć się więcej o zastosowaniu ziół w
kosmetologii. Przedstawiona prezentacja multimedialna
została przygotowana w ramach wolontariatu przez
członka KGW Wola Żyrakowska.

Natomiast 2 etap spotkania były to warsztaty
kulinarne, na których zostały przygotowane zdrowe

Gratulujemy.

Rak’nRoll Wygraj Życie
Mieszkanki Gminy Żyraków – Faustynka i Asia przekazały swoje włosy Fundacji „Rak’n’Roll Wygraj
Życie”. Strzyżenie zostało wykonane w Salonie Victoria
w Ropczycach.
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„Gmina Żyraków pachnąca ziołami”

Ostatnie zajęcia składały się z 2 etapów. Pierwszym
etapem było spotkanie z dietetykiem, który opowiadał
o komponowaniu ziół w dietach.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród
medalistów znaleźli się reprezentaci naszej gminy:
w sztafecie 4x100 dziewczyn III miejsce zajęła drużyna
UKS OLIMP z Góry Motycznej w
składzie:
Gabriela Dziurgot, Wiktoria Szymaszek, Małgorzata
Strzałka, Izabela Szymona.
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potrawy z wykorzystaniem ziół. Na bieżąco w trakcie
zajęć Pani dietetyk opowiadała o ziołach i udzielała
cennych wskazówek. Wszystkie potrawy zostały
przygotowane w oparciu o zdrowe zasady odżywiania.
Każda z nich zawierała w swoim składzie niezwykle
zdrowe zioła. Poprawiły one smak dań.
Ostatnim etapem projektu będzie wydanie przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej we
współpracy z Panią dietetyk z firmy Smak Zdrowia
z Pustyni broszury zawierającej przepisy na zdrowe
potrawy z ziołami.

Na pomoc powodzianom z Gminy Kańczuga
Zawsze można liczyć na mieszkańców Gminy Żyraków
“Stowarzyszenie Razem w Przyszłość” z Woli
Żyrakowskiej zainicjowało zbiórkę na prośbę
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Wsi Rączyna. Mieszkańcy naszej gminy nie zostali
obojętni i ochoczo włączyli się w pomoc potrzebującym.
Na skutek intensywnych opadów na terenie gminy
Kańczuga ucierpiało wiele gospodarstw, niektórzy
stracili cały dorobek życia. Zbiórka odbywała się
w dwóch punktach na terenie gminy. Rzeczy można
było przynosić do Świetlicy Wiejskiej w Wiewiórce oraz
do budynku CKiP w Woli Żyrakowskiej.
Udało się zebrać: art. gospodarstwa domowego,
pościel, koce, ręczniki, dywany, artykuły chemiczne
i meble.

Za okazane serce, gesty ofiarności i hojność serdecznie
dziękujemy
wszystkim
mieszkańcom,
firmom
i instytucjom z naszej gminy, które wsparły nasze
działania

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

SADZA PŁONIE - CZAD ZABĲA - ŻYJ
Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem
zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez
zagrożeń, jakie wynikają z zapomnienia.

CZYŚĆ KOMIN
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UNIWERSYTET SAMORZĄDNOŚCI
Gmina Żyraków zakończyła realizację zadania
pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych
inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali
szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie”. Projekt
miał na celu przeprowadzenie inicjatyw
edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu
Samorządności”
objętej
„Podkarpackim

Programem Odnowy Wsi na lata 20172020” dofinansowanym ze środków
budżetu Województwa Podkarpackiego.
Przeprowadzone zostały 4 bezpłate
szkolenia o tematyce samorządowoobywatelskiej, promocyjno-gospodarczej
i ekologicznej.

JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ
W dniu wczorajszym 27 sierpnia br. w Dworku
w Straszęcinie odbyło się pierwsze z zaplanowanych
w ramach „Uniwersytetu Samorządności” szkolenie pod
tytułem: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – warsztaty
medialne”. Zajęcia prowadził Pan Adam Mokrzycki –
dziennikarz,
reporter
telewizyjny
z
ponad
dwudziestoletnim
doświadczeniem,
wydawca
i prezenter oraz Pan Marek Młynarski – operator
kamery.
Szkolenie skupiało się na takich zagadnieniach jak
skuteczna autoprezentacja, wystąpienia publiczne,
komunikacja, budowa relacji urząd-mieszkańcy,
tworzenie i budowa treści pomocnych w przekazie
informacji, promocja i budowanie wizerunku urzędu na
zewnątrz.
Uczestnicy nabyli umiejętności niezbędnych
w pracy z różnymi beneficjentami, potrzebą
zmniejszenia
dystansu,
ociepleniu
wizerunku,

odnalezienia w dzisiejszym świecie nowoczesnej
technologii.
Serdecznie dziękujemy za otrzymaną wiedzę!

NIE PISZĘ, BO NIE WIEM - PISZĘ, BO WIEM
Za nami kolejne - drugie szkolenie pod egidą
UNIWERSYTETU
SAMORZĄDNOŚCI
projektu
realizowanego przez Gminę Żyraków dla mieszkańców
Powiatu Dębickiego pod hasłem: „Nie piszę, bo nie
wiem – piszę, bo wiem”. Tym razem szkolenie
skierowane było głównie do członków NGO-sów oraz
dla osób, które chciałyby działać w swoich lokalnych
społecznościach i pozyskiwać fundusze na realizację
własnych pomysłów. Szkolenie połączone było ze
wskazówkami praktycznymi z pozyskiwania funduszy,
pisania wniosków, wyjaśnieniu pojęć (np. wskaźniki,
rezultaty,
ewaluacja),
rozliczania,
możliwości
pozyskiwania, partnerstwa, uzyskania odpowiedzi na
pytanie od czego zacząć, by działać? Pomimo wielu
fantastycznych pomysłów, które rodzą się w naszych
głowach i chęci do działania, często główną barierą
przed złożeniem pierwszego wniosku jest obawa czy
zdołamy go prawidłowo wypełnić, czy zostanie dobrze
oceniony i jak go później bezproblemowo rozliczyć.
Prowadząca - Pani Diana Wójcik bazując na swoim
ogromnym doświadczeniu (Stowarzyszenie “Razem
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SZKOLENIE DLA LIDERÓW SPOŁECZNYCH
Kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu „Uniwersytet
Samorządności” już za nami, tym razem tematyka
poruszana na spotkaniu była skierowana dla obecnych
i przyszłych sołtysów, radnych oraz wszystkich osób,
które wiążą przyszłość lub będą chciały pełnić w/w
funkcje.
Szkolenie,
które
odbyło
się
w
dworku
w Straszęcinie poprowadził Pan Paweł Brola - trener
z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego w Rzeszowie. Omówił on zagadnienia
z zakresu finansów publicznych, funduszu sołeckiego,
ustawy o jawności życia publicznego. Poruszone
zostały również bardzo ważne kwestie wystąpień
publicznych i współpracy z mediami oraz temat, który
jest obecnie na czasie, czyli ochrony danych
osobowych na sesjach rady w praktyce. Organizatorami
spotkania objętego „Podkarpackim Programem
Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanego ze
środków budżetu Województwa Podkarpackiego był
Urząd Gminy w Żyrakowie przy współpracy z Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Tematyką kolejnego szkolenia będzie produkcja
zdrowego i ekologicznego jedzenia – czyli wszystkie
aspekty
dotyczące
podkarpackich
produktów
regionalnych i tradycyjnych. Już teraz zapraszamy do
wzięcia udziału.

PRODUKTY EKOLOGICZNE
Jak odżywiać się zdrowo przy globalnej chemizacji
przemysłu spożywczego, jak wyprodukować ekologiczne
produkty oraz jak wypromować lokalne tradycyjne
produkty – takie tematy zostały poruszone w progach
Dworku w Straszęcinie podczas szkolenia „Zdrowo
i ekologicznie – podkarpackie produkty regionalne
i tradycyjne” w ramach inicjatywy „Uniwersytet
Samorządności”.
Spotkanie poprowadziły Pani Alicja Duliban oraz Pani
Dorota Jamrozy reprezentując Związek Stowarzyszeń
„Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”. Dziękujemy
za wyczerpujące przybliżenie tematu i intensywną
dyskusję oraz degustację pysznych ekologicznych
produktów pochodzących od podkarpackich rolników.
Mamy nadzieję, iż to szkolenie stało się zachętą dla
uczestników
do
oznakowania
swoich
wyrobów
tradycyjnych i wypromowania ich jako lokalne produkty
ekologiczne w Gminie Żyraków. Z niecierpliwością
czekamy na pierwsze efekty i życzymy powodzenia.

Zdziałamy Więcej”) przedstawiła główne założenia
związane z wnioskami, pokazała ogrom możliwości,
a także zasady oceniania wniosków. Wszystkie punkty
programu szkolenia poparte były realnymi przykładami
zrealizowanych już projektów. Cztery godziny
wypełnione wiedzą i praktyką były doskonałym
wstępem do tego, by postawić ten pierwszy krok i złożyć
wniosek. Dziękując wszystkim za udział, tego właśnie
życzymy - napisania pierwszego własnego projektu!

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych
w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie" mające na celu
przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu
Samorządności" objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020"
dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.
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Narodowe czytanie 2020

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla przedszkolaka

"– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich
czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna
lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas
zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji
i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł
naszych największych pisarzy" – napisał Prezydent RP
Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia
akcji. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć
w tegorocznym czytaniu. Wspólnie z Gminną Biblioteką
Publiczną w Żyrakowie przygotowaliśmy ekranizację
"Balladyny".

III edycja kampanii „Mała książka – wielki człowiek”

Zapraszamy do obejrzenia filmu dostępnego na na
naszej stronie www.ckip-zyrakow.org oraz na platformie
youtube (LINK W QRKODZIE). Bibliotece dziękujemy
za
zaproszenie
do
współpracy
a
młodym,
fantastycznym aktorom gratulujemy pasji i talentu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz z filiami
bibliotecznymi
bierze
udział
w
III
edycji
ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki
człowiek”. Program skierowany jest do dzieci
przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat i jest finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne
wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.
Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka
wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez
Instytut Książki.

Wyniki konkursu fotograficznego
Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki Wakacyjnego
Konkursu Fotograficznego „Fotograficzne bujanie w
wakacyjnych obłokach” w Gminie Żyraków.

Do konkursu zgłoszonych zostało 22 zdjęć w formie
cyfrowej.
W dniu 15 września 2020 r. komisja w składzie:
Krzysztof Pietrucha – przewodniczący
komisji oraz Agata Dziedzic i Gabriela
Drozd kierując się odpowiednimi kryteriami
określonymi w regulaminie postanowiła, że
konkurs będzie rozstrzygany w jednej
wspólnej kategorii i przyznała następujące
miejsca:
1 miejsce – Piotr Longosz
2 miejsce – Barbara Hajdon
3 miejsce – Anna Lipa
oraz wyróżnienia: Anna Strzelczyk, Maciej
Lipa, Marta Sujdak, Izabela Hajdon, Sylwia
Waśko.

1 miejsce

3 miejsce

2 miejsce

z dzieckiem. Każdy nowy przedszkolak, który przyjdzie
z rodzicem do biblioteki i zapisze się otrzyma
w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki
dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem
potwierdzającym
jego
czytelnicze
zainteresowania. Dzieci, które otrzymały „Pierwsze
czytanki” w poprzedniej edycji, nie otrzymują ich
ponownie. W wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice. „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie
jest bezpłatny!

Wirtualne spotkania autorskie z Joanną Jagiełło
i Wojciechem Widłakiem
W bibliotekach publicznych w Żyrakowie odbyło się wirtualne spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło zaś w Bobrowej
i Nagoszynie z Wojciechem Widłakiem. Spotkania odbyły się w ramach DKK dla młodzieży i zostało sfinansowane
przez Instytut Książki oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Zapraszamy do obejrzenia
spotkań. Nagrania dostępne są na stronie: www.bibliotekazyrakow.pl
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Wystawa z okazji rocznicy pontyfikatu
Jana Pawła II
Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz 42.
rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża,
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie przygotowało
wystawę pn. „Moje Wspomnienia ze Św. Janem Pawłem
II". Ekspozycję wzbogaciły liczne pamiątki mieszkańców
Gminy Żyraków, m.in. obrazy, fotografie, książki czy
czasopisma. Każda fotografia nosi ze sobą pewną historię

mówiącą o niezwykłym spotkaniu z Ojcem Świętym, które
jak wspominają darczyńcy, przyniosło pewną przemianę
duchową i natchnienie w ich życiu. Te radosne momenty
skłoniły naszych mieszkańców do malowania portretów
Jana Pawła II, pisania wierszy czy do kolekcjonowania
pamiątek oraz wydawnictw, w szczególności autorstwa
samego Ojca Świętego. Dużą część wystawy zajmują
nieeksponowane dotąd fotografie z I Pielgrzymki Jana

Pawła II do Oświęcimia w 1979 r. autorstwa Pana
Zbigniewa Waśki, które przedstawiają wizytę Papieża
z perspektywy ochrony ołtarza. Poprzez wystawę
pragniemy podkreślić bogactwo przekazu św. Jana Pawła
II, przypomnieć jego słowa i czyny o wymiarze
ponadczasowym, które powinny być drogowskazem
w życiu każdego człowieka. Serdeczne podziękowania
składamy mieszkańcom Gminy Żyraków za udostępnienie
pamiątek i pomoc w organizacji wystawy. Słowa te
kierujemy do Pana Zbigniewa Waśki, Pani Marii
Puchalskiej, Ks. Ryszarda Krupy, Pani Katarzyny
Kępowicz, Pani Haliny Koczaj, Pani Agaty Dziedzic, Pani
Marii Bielawy, Pani Anny Rej, Pani Agnieszki Misiak, Pani
Elżbiety Krupy, Pani Justyny Krupy i Pani Marty Krępy.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
z wystawy, którą zorganizowano w Dworku W Żyrakowie.

I love Żyraków
- kulinarna podróż po gminie
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej
w Straszęcinie. Głównym celem projektu jest
przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii
poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa,
kultywowanie tradycji kulinarnych gminy, a tym samym
jej promocję. Zorganizowany został bezpłatny kurs
języka angielskiego on-line, branżowy z zakresu
kulinariów. Efektem końcowym będzie produkcja
4 filmików w języku angielskim z historią w tle,
zawierającymi przepisy oraz sposoby przygotowania
gminnych przysmaków i następnie umieszczenie ich
w internecie.

Adaś został strażakiem
W dobie pandemii i jej zagrożeń dzieci z Dziecięcej
Akademii Strażaka OSP Straszęcin przestały się
angażować, poczuły się niepotrzebne oraz zatraciły
wiarę w straż. Dlatego OSP Straszęcin napisało projekt,
który został skierowany do dzieci w wieku od 4 do 13
lat. Zajęcia prowadzone są w remizie strażackiej,
a prowadzą je druhny i druhowie z OSP Straszęcin.
Efektem końcowym działań będzie produkcja
3 filmików promujących rolę OSP w społeczeństwie
oraz bezpieczeństwo.
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Zachować pamięć!
Przez dwa miesiące młodzież z Góry Motycznej
poszukiwała świadków historii II wojny światowej.
W bezpośrednim kontakcie przeszkodziły im
zaostrzenia związane z pandemią i izolacją, ale od
czego są telefony i internet? Podczas rozmów chłopcy
i dziewczynki uczyli się historii na żywo, bo być może po
raz ostatni mogli usłyszeć o wydarzeniach z pierwszej
połowy XX wieku od ich bezpośrednich świadków.
Zdarzały się też takie sytuacje, że umówieni na
spotkanie nie zdążyli przeprowadzić wywiadów. Tak
było w przypadku Pana Józefa Kaczora, który zmarł
przed terminem rozmowy. Osoby pamiętające
najodleglejsze wydarzenia urodzone w latach
dwudziestych i trzydziestych XX w. – opowiadała Pani
Dorota Zasadni, jedna z opiekunek młodzieży – są
skarbnicą wspomnień, ale często już o tych obrazach
dzieciństwa i młodości nie dają rady opowiedzieć.
Młodzież spisała wspomnienia: Pani Szymaszek, Pani
Hacuś, Pani Żmudy, Pani Piękoś, Pani Ferenc, Pani
Zaborowskiej, Pani Szacik, Pani Krzystyniak. Młodzi pod

okiem historyków i polonistów dokonują selekcji
zgromadzonych informacji i materiałów.
Inspiracją i "zapalnikiem" inicjatywy są ludzie i ich
życiowe zmagania, bowiem podczas spotkań, rozmów
z mieszkańcami wsi, to właśnie oni wspominają odległe
czasy, które z jednej strony we wspomnieniach są
idealizowane, czasem są zniekształcane fakty, bo są
subiektywne, ale z drugiej strony są siłą scalającą
niewielkie społeczności i doskonałym nośnikiem tego,
co dla tych społeczności było i jest ważne. Od dawna
mieszkańcy gminy Żyraków wracają w opowieściach do
czasów II wojny światowej, dlatego młodzi o ten czas
pytali najczęściej. Przed naszą młodzieżą jeszcze
konkurs historyczny, a przecież nic tak nie spaja jak
tradycja i historia.
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. Inicjatywa była
wspierana przez Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie.

STOPKA REDAKCYJNA
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?
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