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Uprzejmie informujemy, iż wszystkie punkty

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

działające w Powiecie Dębickim przechodzą na

bezpośrednie udzielanie usług.

Punkt w Żyrakowie
(Lokalizacja: Dworek w Żyrakowie)

ZAPRASZAMY
od 12 lipca 2021 r.

(poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 13:00)

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
w Gminie Żyraków
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Aktualności inwestycyjne

Otwarcie sali gimnastycznej wWoli Wielkiej

W 2020 roku Gmina Żyraków wykonała
zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego
parku w Zasowie". Zadanie dofinansowane 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
122 322,30 zł. Wykonawcą przedmiotowego
zadania jest firma IPS Zakład Konserwacji
Zieleni Stanisław Kornik z/s Podgrodzie 89D,
39-200 Dębica. Umowa opiewa na 192 240,00
zł. Inspektorem Nadzoru był Krzysztof Gmyrek
prowadzący działalność pod nazwą firma
AlpinArb Zakład Konserwacji Zieleni z siedzibą
Handle Szklarskie 233, 37-232 Jawornik Polski
za kwotę 3900,00 zł.

Oddany do użytku został plac rekreacyjny
w Woli Żyrakowskiej. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła: 157 944,19 zł;
dofinansowanie: 52 851 zł, środki gminne: 105
093,19 zł.

Inwestycje drogowe
Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej relacji

Dębica – gr powiatu - Zdziarzec w km 10+312 – 14+487
miejscowości Róża i Zasów. Zadanie to będzie
współfinansowane przez Gminę Żyraków i Gminę Czarna na
podstawie podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację przedmiotowego
zadania. Udział środków finansowych Gminy Żyraków wynosi
246 600,00 zł .

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pn.
Przebudowa drogi gminnej publicznej w obrębie Strefy
Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie. Umowna Wartość
robót wynosi 1 549 771, 62 zł. Na realizację tego zadania Gmina
Żyraków otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie do 50 % całkowitych kosztów zadania.

Zakończone i odebrane zostały roboty pn. Budowa parkingu
dla samochodów osobowych przy szkole w miejscowości
Bobrowa. Wartość inwestycji wynosi 113 308,22 zł.

Rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego przy drodze
południowej w miejscowości Mokre. W ramach tego zadania
wykonane zostanie oświetlenie drogi na odcinku 1060m.

Rada gminy w Żyrakowie podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Żyraków od Powiatu
Dębickiego prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego
w zakresie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania
po nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław –
gr. powiatu – Chotowa - budowa chodników w miejscowościach
Bobrowa, Bobrowa Wola i Korzeniów .

27 czerwca 2021 r. zapisze się na stałe w historii
Woli Wielkiej. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Woli
Wielkiej nastąpiło uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej, które było spełnieniem marzeń
i uwieńczeniem wieloletnich starań lokalnej
społeczności. Poprzedziła je Msza Święta w kościele
parafialnym w Straszęcinie celebrowana przez Ks.
Prałata Bogusława Czecha. Dalsza część uroczystości
odbyła się w nowej sali gimnastycznej. Rozpoczęło ją
wspólne odśpiewanie hymnu. Następnie Ks. Proboszcz
Bogusław Cech dokonał poświęcenia nowo
wybudowanego obiektu.

Dyrektor Szkoły pani Urszula Dydo w imieniu
własnym i organizatorów powitała wszystkich
przybyłych gości. Po nim nastąpiło najbardziej doniosłe
wydarzenie tego dnia, mianowicie akt przecięcia wstęgi,
który ostatecznie potwierdził, że sala gimnastyczna
została oddana do użytku i odtąd ma służyć idei
upowszechniania sportu w środowisku lokalnym.
W przemówieniu pani Dyrektor Urszula Dydo
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przedstawiła historię budowy sali gimnastycznej.
W dalszej części uroczystości były przemówienia
zaproszonych gości oraz podziękowania osobom
zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.
Towarzyszyła im prezentacja multimedialna, ukazująca
fotografie z wszystkich etapów budowy sali
gimnastycznej. Zaproszeni goście gratulowali sukcesu
i życzyli, szczególnie uczniom, powodzenia
w rozgrywkach sportowych, wręczając przy tym, na
dobry początek, prezenty, głównie w postaci sprzętu
sportowego. Szczególne słowa uznania
i podziękowania kierowali pod adresem Wójta Gminy
Żyraków pana Marka Rączki oraz Dyrektora Szkoły pani
Urszuli Dydo, którzy w sposób konsekwentny wspierali
inicjatywę budowy sali. Nad przebiegiem prac
budowlanych czuwali Prezesi firmy „Adres” pan Adam
Bieszczad i pan Sylwester Nykiel oraz inspektor
nadzoru budowlanego pan Stanisław Baran.

W ramach wdzięczności za wsparcie
w sfinalizowaniu budowy sali gimnastycznej, szkoła
ufundowała podziękowania. Pierwszą wyróżnioną była
pani Ewa Polansky Bąk, która zapoczątkowała budowę
sali, przekazując szkole wsparcie finansowe na projekt
sali gimnastycznej w wysokości 35 tysięcy złotych.
Kolejne podziękowania otrzymał Poseł Kazimierz
Moskal, dzięki któremu Gmina Żyraków uzyskała
dofinansowanie na budowę sali z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości niemal
miliona złotych, Wójt Gminy Żyraków pan Marek Rączka
i jego Zastępca pan Grzegorz Reguła. To siła i upór
w dążeniu do celu Wójtów, ich niepowtarzalny optymizm
doprowadziły do zrealizowania budowy sali.
Słowa podziękowania skierowano również do
Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków pani Marii
Bodzioch oraz wszystkich radnych obecnej kadencji,
dziękując za decyzję dotyczącą akceptacji projektu
budowy sali gimnastycznej tak obciążającej budżet
Gminy Żyraków. Następnie serdeczne podziękowania
złożono Ks. Proboszczowi Bogusławowi Czechowi za
ufundowanie obrazu kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Sołtysowi wsi Wola Wielka pani Halinie Kuszowskiej,
wykonawcom inwestycji: Prezesom firmy „Adres” panu
Adamowi Bieszczadowi i panu Sylwestrowi Nyklowi,
inspektorowi nadzoru budowlanego panu Stanisławowi
Baranowi, autorowi projektu sali panu Krzysztofowi
Wilkowi oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani
Agacie Nowakowskiej.
Uroczystość zakończył bardzo piękny i barwny program
artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Oczom
zebranych ukazał się prowadzony przez Zeusa orszak
ośmiu greckich bogiń niosących znicz i pięć kół
olimpĳskich. Przy dźwiękach hymnu władca Olimpu
zapalił olimpĳski znicz, a dziewczęta w pięknych,
uszytych na tę okazję stylowych tunikach, wykonały
majestatyczny taniec i przekazały przyszłym
sportowcom siłę, wolę walki i zwycięstwa. Wisienką na
torcie był występ Orkiestry Dętej Gminy Żyraków.
Muzycy pod batutą pana Grzegorza Steca
zaprezentowali największe przeboje ze swojego
repertuaru.

Wybudowanie hali to ogromny sukces. Całkowita
wartość inwestycji to 1 941 566,48 zł. Z czego 970
783,24 zł pochodziło ze środków przyznanych przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
38 745,00 zł od Fundacji Ewy i Adama Bąk z Nowego
Jorku. Pozostała część inwestycji pokryta była ze
środków własnych gminy.
Nowo wybudowana sala sportowa jest nowoczesnym
obiektem spełniającym wszelkie standardy
bezpieczeństwa. Zasadniczą cześć budynku stanowi
sala gimnastyczna, na jej powierzchni zlokalizowane są
boiska sportowe do: piłki siatkowej, piłki nożnej halowej,
piłki ręcznej, koszykówki i badmintona. Obiekt posiada
bezkolizyjne połączenie z budynkiem szkolnym i bogate
zaplecze socjalno-sanitarne tj.: toalety, natryski, szatnie
dla chłopców i dziewcząt, a także składzik na sprzęt
sportowy. Sala posiada wentylację mechaniczną. Ta
nowoczesna infrastruktura na pewno wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz komfort
prowadzanych zajęć, a parametry obiektu umożliwią
jego wielostronne wykorzystanie.
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Gmina Żyrakówwyróżniona w Ogólnopolskim
Konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Sukcesy KGW ze Straszęcina w półfinale
Festiwalu KGW „Polska od Kuchni”

Gmina Żyraków została wyróżniona w I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego
Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”.
W dniu 25 maja 2021 r. w siedzibie Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Warszawie Wójt Gminy
Żyraków Marek Rączka miał zaszczyt osobiście
odebrać nagrodę.
Konkurs był skierowany do samorządów gminnych,
które wzorowo wywiązują się z obowiązku
opracowywania i wdrażania gminnych programów

opieki nad zabytkami, tym samym spełniając ustawowe
cele realizacji tych programów, do których należą m.in.:
zidentyfikowanie zasobu zabytkowego i krajobrazu
kulturowego gminy, wyeksponowanie poszczególnych
zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, wskazanie
problemów dotykających dziedzictwo kulturowe gminy,
wskazanie sposobów zahamowania procesów
degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu ich
zachowania, zaproponowanie działań zwiększających
atrakcyjność zasobów dziedzictwa kulturowego gminy,
określenie warunków współpracy z właścicielami
zabytków.

„Polska od Kuchni” to ogólnopolski konkurs,
w którym KGW rywalizowały w pięciu
kategoriach: konkurs artystyczny, konkurs
kulinarny, miss wdzięku, miss wdzięku +45
oraz kobieta gospodarna i wyjątkowa.
Wszystkie podlegały ocenie jurorów, jak
i internautów, którzy głosowali za pomocą sms.
29 maja 2021 r. w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku odbył się półfinał
Festiwalu KGW od Kuchni, podczas którego
członkinie Stowarzyszenia KGW im. Księżnej
Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie znalazły
się na podium. W konkursie artystycznym
zajęły III miejsce za koronkowe dekorowanie
pierników w wykonaniu Doroty Szalwy.
Kolejnym sukcesem było otrzymanie tytułu
II Vice Miss Wdzięku przez Elżbietę Drąg.
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Plenerowa wystawa w Górze Motycznej

Wiosenne sprzątanie sołectwa

W maju 2021 r. Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Mroczki dzięki współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej zorganizowała plenerową
wystawę „Oczami wroga. Wrzesień ’39 w fotografii
niemieckiej i sowieckiej”. Ekspozycja była
preludium do dnia pamięci o żołnierzach gen.
Andersa walczących m.in. o Monte Cassino.
Mieszkańcy Góry Motycznej wspominają wówczas
szczególnie Józefa Dziurgota. Szkoła
eksponowała czterdzieści banerów z fotografiami
ilustrującymi obrazy wojny widziane oczami
niemieckiego i sowieckiego obywatela, do którego
kierowane były znajdujące się w oficjalnym obiegu
zdjęcia.

Akcja “Wiosenne sprzątanie
Straszęcina” odbyła się w dniu 29
kwietnia 2021 r. W jej wyniku
zebrano łącznie 2 duże kontenery
śmieci. W sprzątnie aktywnie
zaangażowali się członkowie
Stowarzyszenia "Mój Straszęcin",
KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej, mieszkańcy
sołectwa a w szczególności
młodzież. Duże brawa należa się
mieszkańcom Straszęcina za
podjętą inicjatywę, która wpłynęła
na poprawę estetyki i porządku.

Akcja „Przedszkolak już wie”
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Zespół
Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Żyrakowie
z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zorganizowali akcję „Przedszkolak już wie”.
Mając na uwadze kształtowanie postaw
patriotycznych oraz rozwĳanie wśród
najmłodszych zainteresowań symbolami
narodowymi jednostki zwróciły się do szkół
z prośbą o przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych dotyczących tradycji
związanych z obchodami Święta Konstytucji
3 Maja. W ramach akcji wychowankowie
grup 6-latków przedszkoli z terenu Gminy
Żyraków otrzymały pakiety patriotyczne
(kolorowanki, flagi i kredki). W akcji wzięły
udział grupy 6-latków z przedszkoli
w Zasowie, Górze Motycznej, Straszęcinie,
Żyrakowie, Woli Wielkiej, Wiewiórce,
Nagoszynie, Korzeniowie, Bobrowej

i Mokrem, dodatkowo przedszkola w Górze Motycznej,
Nagoszynie i Straszęcinie odwiedziła Telewizja
Debica.TV.
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Wolontariat sposobem
na spędzenie wolnego czasu

Zrzutka na defibrylator

Tu Mieszkam, Tu Zmieniam

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza
jednostka uzyskała pozytywną ocenę złożonego wniosku
w ramach organizowanego przez Powiat Dębicki
I Otwartego Konkursu Ofert na przygotowanie i realizację
zadań publicznych w 2021 r.
Projekt pod nazwą "Wolontariat sposobem na spędzenie
wolnego czasu wśród Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
w Nagoszynie" znalazł się wśród 19 pozytywnie
rozpatrzonych przez komisję konkursową wniosków.
Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 3000 zł
przeprowadzone zostaną m. in. zajęcia szkoleniowe,
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz tematyce
przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży. Ponadto
zakupiony został sprzęt tj. laptop, aparat fotograficzny,
rzutnik multimedialny, drukarka.

Miło mi poinformować, że sołectwo Nagoszyn znalazło się
na liście laureatów konkursu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam
EKO – edycja 2021” organizowanego przez Fundację
Santander.

Wniosek złożony przez OSP Nagoszyn został wysoko
oceniony i znalazł się jako jedyny z województwa
podkarpackiego na liście 18 organizacji, którym przyznano
dotację w wysokości 5 000 zł na realizację zadania.
Dzięki dotacji i realizacji projektu zostanie odnowiony
i nasadzony zielenią rynek w centrum miejscowości.
W ramach projektu przewidziano nowe nasadzenia
różnego rodzaju roślinnością, ustawione zostaną gazony
z kwiatami oraz pergole dla krzewów i pnączy. Kwiaty
i krzewy pojawią się m.in. obok Domu Św. Józefa, przy
budynku Remizy OSP oraz przystanku autobusowym.
Będziemy chcieli również oświetlić teren rynku, tak by
wyglądał on okazale również nocą. Ponadto kompozycje
roślinne pojawią się i będą ozdobą w postawionych
i zamontowanych niedawno wiatach przystankowych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się
i pomocy przy realizacji projektu.

Dzięki zbiórce zorganizowanej na stronie zrzutka.pl
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowej udało się zebrać
środki potrzebne do zakupu defiblilatora AED czyli
Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – jest to
wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane
urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych
i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem
medycznym, jak i bez niego, przez procedurę bezpiecznej
defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Posiada również klucz
pediatryczny, który umożliwia ratowanie dzieci. OSP
w Bobrowej pragnie podziękować wszystkim, którzy
dołożyli swoją nawetmałą cegiełkę, dzięki którejmożliwy był
zakup tego typu sprzętu ratującego ludzkie życie.
Urządzenie otrzymało imię Matwis od głównego sponsora.

Druhowie z Bobrowej informują mieszkańców, że defiblitor
AED znajduje się w garażu OSP Bobrowa a przeszkoleni
ratownicy z tej jednostki będą nieść pomoc wszystkim,
którzy będą jej potrzebować.
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Serce na nakrętki w Nagoszynie

Bieg dla Julki

OSPw przedszkolu

Wielkie serce na nakrętki jest i w Nagoszynie! Czerwony
pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania
plastikowych nakrętek stanął przy Zespole Szkół
w Nagoszynie. Jest to nie tylko proekologiczne
przedsięwzięcie, ale przede wszystkim mające pomóc
najbardziej potrzebującym. Za każdym razem, gdy serce
się wypełni, zbiory będą przekazywane na konkretne,
szczytne cele.
Serce zostało ufundowane przez Pana Bartłomieja
Kolbusza, właściciela firmyUnion Parts Sp. z o.o. Rotinger,
zaś organizacją wykonania serduszka zajęła się PaniAnna
Rej. Słowa podziękowania należą się również uczniom
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy za wykonanie serca oraz strażakom z OSP
Nagoszyn za pomoc w transporcie serca.

W niedzielę 30.05 nasza jednostka brała udział w biegu
charytatywnym "Biegniemy dla Julki", zorganizowanym
przez Dębicki Klub Biegacza Maratończyk. Celem
wydarzenia, była zbiórka pieniędzy dla 2-letniej Julii
z Rzeszowa, która urodziła się z bardzo rzadkim zespołem
wad genetycznych. Mimo lekko niesprzyjającej aury cała
impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zebrano 21.575 zł ! Zadaniem naszych druhów było
czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników biegu.
Tego samego dnia odbyła się także VII Dębicka Czasówka
o puchar wójta gminy Żyraków i starosty powiatu
dębickiego. Dwudziestokilometrowa trasa zawodów
,przebiegała przez drogi Gminy Żyraków, w tym naszą
miejscowość. Nasze druhny i druhowie zabezpieczali
przejazd wyścigu, dbając o bezpieczeństwo zarówno
kolarzy jak i przejeżdżających kierowców.

W dniu 21 maja 2021 r. Druhowie
z OSP w Bobrowej odwiedzili
miejscowe przedszkole. Przedszkolaki
poznały pełne umundurowanie
strażaka, numery alarmowe i przede
wszystkim, jak postępować w trakcie
pożaru i innych niebezpieczeństw.
Strażacy zaprezentowali również, przy
pomocy manekina, jak należy
przeprowadzać pierwszą pomoc.
Wszyscy, którzy brali udział
w spotkaniu otrzymali dyplom oraz
zostali zaproszeni do wstąpienia
w szeregi Akademii Małego Strażaka,
która działa przy OSP w Bobrowej.
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Relikwie św. Jana Pawła II w Górze Motycznej

Zbiórka dla pogorzelców z Nowej Białej

W niedzielę 20 czerwca w parafii pw. Chrystusa Króla
w Górze Motycznej odbyło się uroczyste wprowadzenie
relikwii św. Jana Pawła II. Mszy Św. przewodniczył,
wygłosił homilię i uroczyście wprowadził relikwie ks. abp
lwowski Mieczysław Mokrzycki – wieloletni
współpracownik papieża Polaka.
Przedstawiamy, krótką fotorelację z tego wydarzenia.

W dniu 30 czerwca 2021 r. zbiórka
darów została przekazana dla
pogorzelców z Nowej Białej.
Organizator zbiórki Stowarzyszenie
"Razem w Przyszłość" dziękuje
wszystkim, którzy włączyli się w naszą
akcję: Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nagoszynie oraz sołectwu
Wiewiórka. Szczególne podzię-
kowania kieruje dla Pana Tomasza
Konefała, który pomógł dostarczyć
zebrane produkty.
Pamiętajmy o tym, że dobro wraca.
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„Wpieramy OSP”
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Korzeniowie serdecznie dziękują
wszystkim osobom, które zaangażowały
w akcję facebookową firmy Kwazar
“Wspieramy OSP” i przyczyniły się do
zebrania najwięcej głosów w konkursie
“Wspieramy OSP” zorganizowanym przez
firmę Kwazar.
Dzięki zwycięstwu w tym plebiscycie OSP
Korzeniow wzbogaciła się dodatkowe
wyposażenie: opryskiwacz plecakowy
przekazany przez firmę Kwazar.

KONKURS
NA NAJŁADNIEJSZY
WIENIEC DOŻYNKOWY
Gminy Żyraków

Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania niebawem
na naszej stronie internetowej i fanpage’u fecebookowym CKiP.

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Żyraków,
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą uczestniczyć wieńce
dożynkowe przygotowane przez Sołectwa
z terenu Gminy Żyraków.
- Sołectwo do konkursu może zgłosić
jeden wieniec dożynkowy.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Zgłoszenia wieńców dożynkowych
w imieniu zainteresowanych sołectw
należy dokonać poprzez wysłanie skanu/
zdjęcia karty zgłoszeniowej oraz 3 zdjęć
wieńca w terminie do 29 sierpnia 2021 r.
(niedziela) na email Centrum Kultury i
Promocji w Żyrakowie:
promocja@ckip-zyrakow.org

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane
są nagrody rzeczowe.
Wszystkim nagrodzonym zostaną wręczone dyplomy,
pozostałym uczestnikom podziękowania.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
i nie przysługuje od nich odwołanie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane
w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się
i zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu
określonych w regulaminie, a w szczególności wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku, w formie
fotografio cyfrowej, przez Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie prowadzonej za
pośrednictwem strony internetowej: www.ckip-zyrakow.org,
www.gminazyrakow.pl, facebooka CKiP oraz lokalnej prasie.
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Tytuł Bakałarza 2021
zdobyła Aldona Kurczyk

Gminny Konkurs Plastyczny pt. ,,Moja wyprawa w Kosmos”

Szkoła w Bobrowej od wielu lat współpracuje
z miesięcznikiem „Promyczek Dobra” przygotowując
uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Kaligraficznym BAKAŁARZ, który skierowany jest do
uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym roku XIV
finał odbył się 25 maja w uroczym Miasteczku
Galicyjskim w Nowym Sączu. Finalistki szkoły z klasy
II znalazły się w gronie 124 uczniów pięknie piszących
z różnych miejscowości w Polsce. Posiadają wyjątkowe
zdolności manualne. Tytuł BAKAŁARZA 2021 zdobyła
ALDONKA KURCZYK.

Konkurs został zorganizowany przez
Przedszkole w Żyrakowie.
Komisja w poszczególnych
kategoriach przyznała następujące
miejsca:
Kategoria wiekowa: 3-4 latki
I m - Wojciech Więch
- Odział P. w Korzeniowie
II m - Aleksander Maciołek
- PP w Żyrakowie
II m - Ksawier Mazur
- PP w Żyrakowie
III m - Karolina Bajor
- PP w Bobrowej

Kategoria wiekowa: 5-6 latki
I m - Julia Wanik
- Przedszkole w Woli Wielkiej
II m - Mikołaj Pluta
- Oddział P. w Korzeniowie
II m - Martyna Chwiej
- Przedszkole w Bobrowej
III m - Alicja Czuchra
- Przedszkole w Żyrakowie
III m - Emilia Ziobro
- Przedszkole w Bobrowej
Wyróżnienie
Dominika Piękoś - O P. w Górze
Motycznej

Gminny Zespół
Artystyczny na Festiwalu
Nocy Świętojańskiej
w Pacanowie
26 czerwca br. Gminny Zespół Artystyczny działający
przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
zaprezentowały się na Festiwalu Nocy Świętojańskiej
pod hasłem „Na Ludowo w Pacanowie” organizowanym
przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.
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Dzień Działacza Kultury

Ogólnopolskie ŚwiętoWolnych Książek

W dniu 1 czerwca 2021 r. w Dworku w Straszęcinie
z okazji Dnia Działacza Kultury i przypadającej w tym
roku 10. rocznicy istnienia Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie odbyło się spotkanie okolicznościowe.
Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Zastępca Wójta
Grzegorz Reguła oraz przedstawiciel Rady Gminy
Przewodnicząca Pani Maria Bodzioch złożyli na ręce
Dyrektor Anety Domaradzkiej gratulacje
i podziękowania dla wszystkich pracowników.
Korzystając z okazji Dyrektor CKiP w Żyrakowie
wręczyła Wójtom i Przewodniczącej wizualizację
wymarzonej siedziby. Z powodu pandemii spotkanie
miało wymiar symboliczny.

15 czerwca przypada Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Tego dnia
„Uwalnione zostały książki” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie
i filach bibliotecznych. Wszyscy chętni, któzy posiadali w swojej
biblioteczce książki, których już nie czytali i nie bardzo wiedzieli co z nimi
zrobić – mogli przynieście je w tym dniu do bibliotek publicznych,
pozostawić na półce bookcrossingowej i wymieńcie na inne. Bookcrossing
czyli wymiana książek – przekazywanie poprzez pozostawianie ich
w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych
tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by inni czytelnicy mogli je
przeczytać i przekazać dalej.
Głównym celem Bookcrossingu
jest zachęcenie ludzi do czytania
i dzielenia się książkami.

Zapraszamy i zachęcamy do
świętowania i „Uwalniania
książek”.
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460. Rocznica śmierci hetmana
Jana Tarnowskiego

77. Rocznica bitwy pod Monte Cassino

460 lat temu, dokładnie 16 maja 1561 r.
w Wiewiórce zmarł Jan Tarnowski,
prawnuk Zawiszy Czarnego, najdłużej
urzędujący w historii Polski hetman wielki
koronny, utalentowany polityk,
niezwyciężony dowódca wojskowy,
teoretyk sztuki wojennej, budowniczy,
kronikarz , mecenas kultury i sztuki. Dwór
obronny w Wiewiórce był ulubioną
rezydencją hetmana, gdzie często bywał
i tam spędził ostanie lata swego życia.

W czasach jego panowania
Wiewiórka była miejscem spotkań
elity ówczesnej Polski.
Prawdopodobnie wtedy wieś
odwiedził król Zygmunt Stary i król
węgierski Jan Zapolya. W celu
podkreślenia tej ważnej rocznicy
mieszkańcy Wiewiórki uczcili
wydarzenie poprzez wywieszenie
baneru przy Szkole Podstawowej
w Wiewiórce.

W 77. rocznicę bitwy pod Monte
Cassino pamiętamy w sposób
szczególny o odwadze, męstwie,
poświęceniu w walce „za naszą i waszą
wolność” ułana, Józefa Dziurgota.
Jego śladami znaczone są nie tylko
ścieżki Góry Motycznej, Polski, ale
Iran, Irak, Palestyna, Syria, Liban,
Egipt, Włochy, gdzie razem z tysiącami
polskich żołnierzy walczył u boku gen.
Władysława Andersa. Przeszedł przez
Rosję, znał metody NKWD, więc po
powrocie do kraju w 1947 roku, gdy
zetknął się z realiami komunizmu, nie
przyjął proponowanej mu legitymacji
partyjnej. Zmarł w 1974 roku, nie
doczekawszy zauważenia jego
zaangażowania w walkę w obronie
ojczyzny.
Za sprawą wieloletnich działań
i inicjatyw społecznych mieszkańców
Góry Motycznej Józef Dziurgot zajmuje
dziś należne mu miejsce w panteonie
bohaterów ojczyzny, a pamięć o nim

jest żywa. 18 maja był okazją do
oddania hołdu ułanowi Józefowi
Dziurgotowi właśnie w tym miejscu,
gdzie mieszkańcy Góry Motycznej
wbudowali kamień upamiętniający
postać.
W skromnych z racji pandemii
obchodach wzięli udział Wójt Gminy
Żyraków Marek Rączka, radny
Wojciech Szaj, sołtys wsi Danuta
Sujdak, prezes OSP Adam Kaczor
oraz poczty sztandarowe: OSP
w Górze Motycznej i Szkoły
Podstawowej im. Stanisław Mroczki
w Górze Motycznej. Złożono wiązanki
kwiatów i chwilą zadumy uczczono
pamięć bohatera, patrioty i człowieka
honoru. Wspominano również patrona
szkoły oraz innych poległych
mieszkańców wsi.
Serce przy sercu, ramię w ramię, w bój
poszedł na świata kraniec, by wolność
nieść jak naręcze czerwonych maków.
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Gminny Konkurs Plastyczny „Moda ekologiczna”
W dniu 30.04.2021 r. w Przedszkolu w Straszęcinie
odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu
Plastycznego pt.: „Moda ekologiczna”.
Jednym z głównych celów konkursu było
uwrażliwienie dzieci na ilość śmieci oraz
potrzebę ich segregacji i przetwarzania.
Konkurs skierowany był do dzieci w dwóch
kategoriach wiekowych 3-4 i 5-6 lat
z przedszkoli z terenu Gminy Żyraków. Na
konkurs wpłynęło 12 prac. Wszystkie prace
zostały ocenione przez komisję w składzie:
Anita Kordek, Wiesława Aletańska, Partycja
Balasa. Prace zostały wykonane przy użyciu
różnych technik. Organizatorami konkursu
były nauczycielki z Przedszkola
w Straszęcinie, pani Monika Majka oraz pani
Sylwia Szewc. Konkurs został połączony
z akcją ratowania pszczół - każdy uczestnik
otrzymał miododajne nasiona oraz upominki

i nagrody z tym związane. Jedna z grup przedszkolnych
- grupa „Wiewiórki” zaprezentowała przedstawienie

„Ratujmy pszczoły”.
Wyniki konkursu: Kategoria 3-4 latki
I miejsce - Franciszek Barnaś – Straszęcin,
II m - Dawid Jurek – Korzeniów, III m -
Liliana Rzeszowska
Kategoria 5-6 latki
I miejsce - Emilia Kmiecik – Bobrowa, II m -
Marika Łapa – Korzeniów, Wojciech
Rogowski – Mokre, Izabela Rej – Nagoszyn,
Laura Chudy – Straszęcin.
III miejsce - Kornelia Kubisztal – Mokre,
Oliwia Gębara – Bobrowa, Klaudia
Wiercioch – Mokre
Wyróżnienie: Beata Więch - Korzeniów

I Gminny Konkurs Plastyczny „Bukiet dla Mamy i Taty”
Konkurs wyjątkowy ze wspaniałymi bukietami
przygotowanymi z okazji Dnia Mamy i Taty spotkał się
z zainteresowaniem aż 121 uczestników. Kompozycje
kwiatowe zrobione z sercem, wykonane z bibuły,
krepiny, papieru, włóczki, gliny samoutwardzalnej,
a nawet z materiałów recyklingowych zaskoczyły
komisję, która i tym razem miała trudne zadanie.
Komisja w składzie: Przewodnicząca Aneta
Domaradzka, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie oraz członkowie Agata Dziedzic, instruktor
plastyki i Agnieszka Weryńska - Przybyś, zgodnie
z regulaminem przyznała następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I (31 prac)
I miejsce - Dominika Piękoś, SP Góra Motyczna,
I miejsce - Martyna Chwiej, PP Bobrowa,
II miejsce - Martyna Wiatr, Wola Wielka,
II miejsce - Franciszek Kizior, PP Żyraków,
III miejsce - Izabela Jarosz , PP Bobrowa,
III miejsce - Dawid Hajdon, PP Straszęcin,
III miejsce - Szymon Bała, SP Korzeniów.
Kategoria II (57 prac)
I miejsce - Magdalena Knot, ZS Bobrowa,
I miejsce - Lena Szczepańska, SP Góra Motyczna,
II miejsce - Anna Medygrał, ZS Żyraków,
II miejsce - Jakub Domaradzki, ZS Bobrowa,
III miejsce - Izabela Strzałka, SP Góra Motyczna,
III miejsce - Aleksandra Matłok, ZS Straszęcin,
III miejsce - Patrycja Wrona, ZS Nagoszyn.

Kategoria III (26 prac)
I miejsce - Faustyna Ryczek, SP Zasów,
II miejsce - Gabriela Moskal, ZS Żyraków,
II miejsce - Izabela Hajdon, ZS Straszęcin,
III miejsce - Emilia Rej, ZS Nagoszyn.
Kategoria IV (7 prac)
I miejsce - Wiktoria Szymaszek, SP Góra Motyczna,
II miejsce - Julia Ślusarczyk, ZS Żyraków,
II miejsce - Maciej Lipa, ZS Żyraków.

Pełne wyniki na stronie www.ckip-zyrakow.org



Tegoroczny konkurs spotkał się z dwukrotnie większym
zainteresowaniem w porównaniu z poprzednim rokiem,
gdyż w konkursie wzięło udział aż 154 osoby.
Uczestnicy zaskoczyli komisję dużą pomysłowością
w wykonywaniu ilustracji do wierszy Jana Brzechwy,
prace były niezwykle barwne i zaskakujące.
Komisja w składzie: Agata Dziedzic - przewodnicząca
komisji, instruktor plastyki oraz członkowie komisji:
Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha,
zgodnie z regulaminem konkursu przyznała
następujące miejsca:
KATEGORIA I
I m - Emilia Ziobro, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,
I m - Dominika Piękoś, Oddział P. w Górze Motycznej,
II m - Laura Chudy, Publiczne P. w Straszęcinie,
II m - Oliwia Szmul, Publiczne Przedszkole w Bobrowej,
III m - Adrianna Dubiel, Oddział P. w Zasowie,
KATEGORIA II
I m - Aldona Kurczyk, Zespół Szkół w Bobrowej,
I m - Aleksandra Pieniądz, ZS w Bobrowej,
II m - Oliwia Cygan, ZS w Bobrowej,
II m - Alicja Białas, Zespół Szkół w Bobrowej,
III m - Grzegorz Dziurgot, SP w Górze Motycznej,
III m - Kamila Kurczyk, ZS w Bobrowej,
III m - Hanna Kobos, ZS w Bobrowej,
KATEGORIA III
I m - Hanna Wilk, Zespół Szkół w Żyrakowie,
I m - Karolina Sadowska, Zespół Szkół w Żyrakowie,
I m - Lena Rachwał, Zespół Szkół w Żyrakowie,
II m - Emilia Rej, Zespół Szkół w Nagoszynie,
II m - Faustyna Ryczek, SP w Zasowie,
III m – Franciszek Kosiba, SP w Woli Wielkiej,
III m – Izabela Hajdon, Zespół Szkół w Straszęcinie,
III m – Konrad Dziedzic, SP w Korzeniowie.
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II Gminny Konkurs Plastyczny
"Wiersze Jana Brzechwy Oczami Dzieci"
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Gminny Turniej Recytatorski im. Jana Brzechwy
Rozbrzmiały wiersze Jana Brzechwy, te znane i te mniej
znane tj. Ziewadło, Ciaptak czy Czarodziejski pies.
Gminny Turniej Recytatorski im. Jana Brzechwy odbył
się w formie online i przerósł oczekiwania organizatorów
- na konkurs przesłano aż 135 nagrań
Uczestnicy rywalizowali w trzech następujących
kategoriach: I - klasy 0-2 (86 zgłoszeń), II - klasy 3-4 (29
zgłoszeń), III - klasy 5-6 (20 zgłoszeń).
Po dwudniowych przesłuchaniach komisja w składzie:
przewodnicząca Agata Dziedzic oraz członkowie:
Agnieszka Weryńska-Przybyś i Krzysztof Prokop,
oceniła prezentacje uwzględniając kryteria zawarte
w regulaminie i przyznała następujące miejsca
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I
I m - Magdalena Knot - Zespół Szkół w Bobrowej,
I m - Lena Gałat - Zespół Szkół w Nagoszynie,
II m - Gabriela Szacik, Zespół Szkół w Żyrakowie,
II m - Kamila Kurczyk - Zespół Szkół w Bobrowej,
II m - Zofia Bielatowicz - SP w Woli Wielkiej,
III m - Maja Przydzielska - ZS w Straszęcinie,
III m - Natalia Nawój - Szkoła Podstawowa w Mokrem,
III m - Natasza Mrowiec - Zespół Szkół w Straszęcinie.
Kategoria II
I m - Dawid Zasadni - SP w Górze Motycznej,
II m - Magdalena Czerniak - SP w Korzeniowie,
III m - Milena Madej - SP w Korzeniowie,
III m - Nikodem Niedzielski - Zespół Szkół w Żyrakowie,
III m - Bartosz Zaborowski - SP w Górze Motycznej,

Kategoria III
I miejsce - Cezary Wójcik, Szkoła Podstawowa
w Górze Motycznej,
II m - Amelia Szałęga, Zespół Szkół w Straszęcinie,
II m - Maksymilian Pleban, Zespół Szkół w Żyrakowie,
III m - Milena Pasek, Zespół Szkół w Straszęcinie.

Pełne wyniki konkursu dostępne sa na stronie:
www.ckip-zyrakow.org

Konkurs tkacki "Dziecięce przeplatanki"
W konkursie udział wzięło 6 osób w dwóch kategoriach.
Na podstawie filmików instruktażowych dzieci opanowały
podstawowe sploty tkackie, czego przykładem są
przesłane prace konkursowe.
Komisja w składzie: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie Aneta Domaradzka, instruktor plastyki Agata
Dziedzic i Agnieszka Weryńska-Przybyś, zgodnie
z regulaminem konkursu przyznała w poszczególnych
kategoriach następujące miejsca.
KATEGORIA I
I m - Patrycja Wrona, ZS Nagoszyn,
II m - Ksawery Kizior, SP Wiewiórka,
III m - Franciszek Kizior, PP Żyraków,
Wyróżnienia:
Emilia Kmiecik, PP Bobrowa,
Emilia Ziobro, PP Bobrowa.
KATEGORIA II
I m - Karolina Machaj, SP Wola Wielka.
Serdecznie gratulujemy
W sprawie odbioru dyplomów i nagród
skontaktujemy się telefonicznie.
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VII Dębicka Czasówka
30 maja 2021 r. kolarze zebrali się w Żyrakowie na
starcie VII Dębickiej Czasówki o Puchar Starosty
Powiatu Dębickiego i Puchar Wójta Gminy Żyraków.

Dokładnie 28 minut i 5 sekund zajęło najlepszemu
zawodnikowi przejechanie prawie 20-kilometrowej
trasy, której start i finisz umiejscowiono w samym
centrum Gminy Żyraków. Cezary Wójcik z Latoszyna
wywalczył Puchar Powiatu (kat. Open) oraz I miejsce
w kategorii wiekowej M3 (31-45 lat). Drugi puchar
zdobył natomiast Roman Pych, który startował
w kategorii MTB (rowery górskie) i w niej zdobył
najlepszy czas – 38,13 min.

W wyścigu udział wzięli także Zastępca Wójta Gminy
Żyraków Grzegorz Reguła oraz Starosta Dębicki Piotr
Chęciek, którzy dotarli do mety z czasami 37,53 min
oraz 39,03 min.

Organizatorami imprezy był Dębicki Klub Kolarski
"Gryf", Powiat Dębicki oraz Gmina Żyraków.

Imprezę poprowadził jedyny i niepodrabialny Marek
Grzesik.

STOPKA REDAKCY JNA

Projekt i skład:
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
Wola Żyrakowska 73 A
tel. 14 68 12 819
email: ckipzyrakow@gmail.com

Masz ciekawe informacje?
Masz pomysł na artykuł?

SKONTAKTUJ SIĘ Z REDAKCJĄ
ckipzyrakow@gmail.com / tel. 14 68 12 819
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Emilia Skrzek podwójną medalistką Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych w badmintonie.
W dniach 27-29.06.2021 w Piotrkowie Trybunalskim
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U17
(Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w badmintonie.
W zawodach udział wzięło 123 zawodników
wyłonionych w kwalifikacjach międzywojewódzkich.
W grach pojedynczych zagrało po 32 najlepszych
singlistów i singlistek, natomiast w grach podwójnych
i mieszanej po 24 najlepsze pary w kraju. UKS „Orbitek”
Straszęcin reprezentowała tylko Emilia Skrzek, jednak
z bardzo dobrym skutkiem. Emilka z Piotrkowa
Trybunalskiego wróciła z dwoma medalami.
W grze podwójnej dziewcząt Emilka wystąpiła w parze
z Julią Stankiewicz z Białegostku. Dziewczęta z racji
wysokiego miejsca na liście klasyfikacyjnej PZBad
w I rundzie miały wolny los. W II rundzie zagrały
z deblem Aleksandrowicz (Sulęcin)/Jaworska
(Pabianice) wygrywając zdecydowanie w dwóch setach
21:3;21:7. W meczu ćwierćfinałowym kolejnymi
rywalkami były Nowińska (Pabianice)/Tatomir (Jelenia
Góra). I tym razem nasza para kombinowana
udowodniła swoją wyższość wygrywając w dwóch
setach 21:10;21:14 awansując do półfinału. W meczu
o finał przeciwniczkami były Węsławowicz/Styczyńska
(Warszawa). Po bardzo zaciętym i dramatycznym
trzysetowym meczu nasz debel uległ 22:20;21:23;19:21
zajmując ostatecznie III miejsce, tym samym
zdobywając brązowy medal.
W grze mieszanej Emilka zagrała z Mikołajem Kraftem
z Poznania. Nasz mikst kombinowany z racji wysokiej
pozycji na liście klasyfikacyjnej PZBad w I rundzie miał
również wolny los. W II rundzie spotkał się z bardzo
mocną parą ze śląska Toczek (Mazańcowice)/
Skórkowska (Częstochowa). Po bardzo dramatycznym
i zaciętym trzysetowym pojedynku zwyciężyła nasza
para 17:21;21:14;24:22 awansując do ćwierćfinału.
W meczu o „czwórkę” przeciwnikami byli Podkowiński
(Białystok)/Pajek (Suchedniów). Emilka z Mikołajem
i tym razem udowodnili swoją wyższość wygrywając
w dwóch setach 21:18;21:19 awansując do strefy

medalowej. W meczu o finał spotkali się z mikstem
Dydyński/Stankiewicz (Białystok). Niestety w tym
pojedynku przeciwnicy byli lepsi i wygrali 21:12;21:7.
Tym samym mikst Emilia Skrzek/Mikołaj Kraft zajął III
miejsce i zdobył brązowy medal.
Ponadto należy dodać, że Arkadiusz Dydyński
zamieszkały w Straszęcinie (wychowanek UKS
„Orbitek” Straszęcin obecnie reprezentujący UKS Hubal
Białystok) zdobył złoty medal w grze mieszanej w parze
z Julią Stankiewicz (Białystok) oraz brązowy medal
w grze podwójnej chłopców z Janem Frańczakiem
(Białystok).
Gratulujemy !!!

Mikołaj Krystek srebrnym i brązowym medalistą
Mistrzostw Polski w badmintonie
W dniach 20-23.05.2021 r. w Suchedniowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych (U13)
w badmintonie. W imprezie uczestniczyło 170
zawodników z 48 klubów z naszego kraju. UKS
„Orbitek” Straszęcin reprezentował Mikołaj Krystek.
Spisał się bardzo dobrze, wracając do domu
z medalami. W parze z Mają Naumczyk z Głubczyc
zdobyli srebrny medal i tytuł Wicemistrzów Polski

Młodzików Młodszych w badmintonie w grze mieszanej!
Wraz z Maksem Piekarczykiem zostali brązowymi
medalistami Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych
w badmintonie w grze podwójnej chłopców! Dla Mikołaja
oraz dla UKS „Orbitek” Straszęcin dwa medale
Mistrzostw Polski to wielki sukces.
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ZapRAsZamY!

Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

ŚwIeTlIC w CzaSIe wAKacJI
GodZInY otWArCiA

Świetlica Wiejska
w Woli Żyrakowskiej
wtorek, środa, czwartek: 9:00 - 13:00
(nieczynna w okresie od 26.07.2021 do 9.08.2021)

Świetlica Wiejska
w Bobrowej Woli
poniedziałek - piątek: 9:00 - 13:00
(nieczynna w okresie od 26.07.2021 do 8.08.2021)

Świetlica Wiejska
w Straszęcinie
wtorek, środa, czwartek: 9:00 - 12:00
(nieczynna w okresie od 01.07.2021 do 22.07.2021)

Świetlica Wiejska
w Nagoszynie
poniedziałek- czwartek 9:00 - 13:00
(nieczynna w okresie od 13.08.2021 do 26.08.2021)

Świetlica Wiejska
w Korzeniowie
wtorek, środa, czwartek: 9:00- 12:00
(nieczynna w okresie od 05.07.2021 do 18.07.2021)

Świetlica Wiejska
w Woli Wielkiej
wtorek, środa, czwartek: 9:00 - 12:00
(nieczynna w okresie od 05.08.2021 do 18.08.2021)

Świetlica Wiejska
w Wiewiórce
wtorek, środa, czwartek: 11:00 -15:00
(nieczynna w okresie od 14.07.2021 do 27.07.2021)

Świetlica Wiejska
w Zasowie
wtorek, środa, czwartek: 15:00 - 18:00
(nieczynna w okresie od 12.07.2021 do 30.07.2021)
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TYDZIEŃ TANECZNY
- zajęcia taneczne prowadzone
przez instruktora tańca Panią Małgorzatę Kanię
13 lipca - 10:30 - 11:45 - Wola Żyrakowska

- 12:00 - 14:00 - Wiewiórka
15 lipca - 9:00 - 10:45 - Nagoszyn

- 11:15 - 13:00 - Wola Wielka

TYDZIEŃ TKACKI
- kreatywne zajęcia, wprowadzające
w tajniki tkactwa prowadzone
przez Panią Agatę Dziedzic
20 lipca - 9:00 - 11:00 - Wola Wielka

- 12:0 - 15:00 - Wiewiórka
21 lipca - 9:00 - 10:45 - Korzeniów

- 11:15 - 13:15 - Bobrowa Wola
22 lipca - 9:00 - 11:00 - Nagoszynie

TYDZIEŃ MUZYCZNY
- zabawy muzyczne i wokalne
(np. KARAOKE)
prowadzone przez instruktora muzyki
Pana Krzysztofa Prokopa
27 lipca - 9:00 - 10:30 - Straszęcin

- 10:45 - 12:30 - Wola Wielka
28 lipca - 11:30 - 13:30 - Wiewiórka
29 lipca - 11:00 - 13:00 - Nagoszyn

TYDZIEŃ FOTOGRAFICZNY
- praktyczne podstawy fotogra�i dla dzieci
- prowadzone przez Pana Krzysztofa Pietruchę
3 sierpnia - 9:15 - 10:45 - Korzeniów

- 11:15 - 12:45 - Bobrowej Woli
4 sierpnia - 9:30 - 11:30 - Wola Wielka

- 12:00 - 14:00 - Wiewiórka
5 sierpnia - 9:30 - 11:30 - Straszęcin

TYDZIEŃ RĘKODZIEŁA
- praktyczne warsztaty z wykonywania
letnich bukietów kwiatowych
- prowadzone przez Panią Katarzynę Kępowicz
10 sierpnia - 9:30 - 11:45 - Bobrowa Wola

- 11:30 - 13:30 - Korzeniów
11 sierpnia - 11:30 - 13:30 - Wiewiórka

TYDZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA
- zajęcia dotyczące zdrowej diety dla dzieci
prowadzone przez specjalistów z Bonne Sante
16 sierpnia - 9:00 - 10:45 - Nagoszyn

- 11:00 - 12:45 - Bobrowa Wola
17 sierpnia - 10:00 - 11:45 - Straszęcin

- 12:00 - 13:45 - Wiewiórka
18 sierpnia - 9:00 - 10:45 - Korzeniów

- 9:00 - 10:45 - Wola Żyrakowska
19 sierpnia - 11:00 - 12:45 - Wola Wielka

- 15:00 - 16:45 - Zasów

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z wakacyjnej oferty zajęć, które odbywać się
będą w 8 świetlicach wiejskich działających na terenie gminy. Przygotowaliśmy specjalny program wakacyjny, który będzie
realizowany już od 12 lipca. „Tematyczne tygodnie” będą miały za zadanie urozmaicić czas spędzony w świetlicach oraz dać
możliwość kreatywnego rozwoju i po częściowym zniesieniu obostrzeń ponownej integracji. Po wielu miesiącach „zamknięcia”
i ciągłych ograniczeniach, spędzaniu wolnego czasu w domu przed telewizorem czy komputerem w końcu przyszedł również czas
na aktywność. Zajęcia są tak zaplanowane, aby każdy znalazł w naszej ofercie coś dla siebie. Miłośnicy tańca będą mogli poznać
nowe kroki taneczne, style tańca przy dźwiękach muzyki oraz spróbować swoich możliwości wokalnych, instrumentalnych podczas
zajęć muzycznych. Nie zabraknie zajęć rękodzielniczych oraz tkackich, które będą równie ciekawą formą spędzania wolnego
czasu. Osoby, które interesują się fotogra�ą będą mogły poznać tajniki fotogra�i pod okiem instruktora. Przewidziano również
tydzień zdrowego odżywiania, w ramach którego odbędą się warsztaty z przygotowania pysznych letnich potraw z dietetykami
Bonne Sante. Ponadto w programie codziennie będą odbywać się zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy.

Program będzie składał się z następujących
po sobie tygodni realizowanych wg scenariusza:

Wakacyjna Integracja w CKiP w Żyrakowie
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Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Na stronie BIP Urzędu Gminy w Żyrakowie znajduje się
pełna treść ogłoszenia. Poniżej przedstawiamy główne
zasady, wymagania oraz kryteria oceny, które należy
spełnić by móc ubiegać się o to dofinansowanie.

1. Wykaz zadań konkursowych:
• Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
Planowana wysokość środków: 30 000,00 zł.
Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku.

• Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans rodzin i osób.
Planowana wysokość środków: 4 000,00 zł.
Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku.

• Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Planowana wysokość środków: 4 000,00 zł.
Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku.

• Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Planowana wysokość środków: 4 000,00 zł.
Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku.

• Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania.
Planowana wysokość środków: 4 000,00 zł.
Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku.

Zasady przyznawania dotacji.
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są

organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 oraz
inne podmioty wskazane w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zpóźń.
zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności spójnej z charakterem zadań ogłoszonych
w konkursie ofert.

2. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania lub
powierzania realizacji zadań w sferze zadań publicznych.

3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi
w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości nie
większej niż 25%.

4. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub
poświadczone (przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem KRS lub
innym rejestrem) za zgodność z oryginałem ich
kserokopię lub odpisy, z datą potwierdzenia.

5. Zgłaszane oferty winny dotyczyć zadań realizowanych na
rzecz mieszkańców gminy Żyraków.

6. Uprawnione podmioty mogą złożyć po jednej ofercie na
realizacje zadań publicznych.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej
wysokości. Postępowanie konkursowe przeprowadza
Komisja Konkursowa, która przedkłada Wójtowi Gminy
protokół w celu akceptacji ofert rekomendowanych do
realizacji.

8. Na rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty i udzielenie
dotacji nie przysługuje odwołanie.

9. W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca
zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne
dokumenty potrzebne do zawarcia umowy -
harmonogram i kosztorys zadania, zaktualizowany
stosownie do przyznanej dotacji stanowiące załącznik do
umowy.

Termin i warunki przyznania dotacji.
1. Zadanie ma być realizowane w 2021 roku. W ramach

przyznanej dotacji realizowane będą koszty zadania
ponoszone od dnia zawarcia umowy, nie przewiduje się
refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem
umowy.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty
zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2057).

3. Wójt Gminy Żyraków nie udziela dotacji na finansowanie
opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością
dotowanego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy
w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 (decyduje data wpływu
do Urzędu Gminy) lub w sekretariacie pok. 21 UG
w Żyrakowie w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na
realizację zadania (wpisać odpowiedni obszar zadania).

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 6 sierpnia 2021 roku
po uprzednim powołaniu Komisji Konkursowej do oceny
ofert.

WÓJT GMINY ŻYRAKÓWOGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
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