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Aktualności inwestycyjne
Zakończono roboty budowlane w budynku

Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu w ramach zadania
pn. Budowa budynku Kulturalno-Oświatowego
w Zawierzbiu – etap II. Wartość zadania wyniosła
632838,91 zł. Wykonawcą zadania była firma „ADRES”
Sylwester Nykiel z Latoszyna. W ramach zadania zostało
wykończone piętro budynku. Na piętrze budynku
znajdować będzie się przedszkole oraz pomieszczenia
przeznaczone do użytku publicznego mieszkańców
Zawierzbia m.in. biuro sołtysa, pomieszczenia kulturalne,
sala zebrań. Zadanie dofinansowane zostało ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
540 018,00 zł.

Zakończone zostały prace budowlane przy budowie
infratruktury sportowej w Gminie Żyraków. Nowe
budynki zaplecza sportowego powstały w Straszęcinie
i w Wiewiórce. Wykonawcą zadania pn. „Budowę
budynku zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie”
była firma ADRES Adam Bieszczad z siedzibą
w Nagawczynie 495, Dębica. Wartość inwestycji
wyniosła 486 113,36zł (brutto). Zadanie „Budowę
budynku zaplecza sportowego dla LKS w Wiewiórka”
zrealizowała firma J.Bud Jacek Leszczak z siedzibą
w Gbiska 40B, 38-100 Strzyżów. Wartość tej inwestycji
zamknęła się kwotą 316 173,63 zł (brutto).

Trwają prace budowlane w ramach zadania
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy w Żyrakowie ” w związku z zawartą umową nr
55/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku z Firmą WAL MAR
Sędziszów Małopolski. Prace polegają głównie na
wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i stropu

na poddaszu styropianem, docieplenia ścian poniżej
poziomu terenu styrodurem, wymianie istniejącego
pokrycia dachu, łat, kontrłat oraz foli paroizolacyjnej,
wymianie podbitki dachowej, wymianie zewnętrznych
kratek wentylacyjnych w elewacji na nowe,
chromoniklowe,wymianie drzwi, usunięcie wszystkich
krat zabezpieczających okna, wymianie wszystkich
rynien i obróbek blacharskich, parapetów, remoncie
schodów, wymianie barierek, remont kominów,
wymianie lamp zewnętrznych na ledowe, malowanie
pochylni. Wartość prac wynosi 533 661,22 zł brutto.
Termin zakończenia: 4 miesiące od dnia zawarcia
umowy. Roboty w toku. Został złożony wniosek
o dofinansowanie do WFOŚiGW w Rzeszowie na
kwotę 85 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane.

Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie
drogi gminnej publicznej w obrębie Strefy Aktywności
Gospodarczej w Straszęcinie. Wykonana inwestycja
udostępni kolejne tereny inwestycyjne dla potencjalnych
inwestorów.

Na Strefie Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie
rozpoczął inwestycję kolejny Inwestor.

W ramach zadania pn. Kompleksowa przebudowa
gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy
Żyraków wykonanych zostało 15 odcinków dróg
o nawierzchni asfaltowej, 1 droga o nawierzchni z kostki
brukowej oraz chodniki z kostki brukowej. Łączna
długość przebudowanych dróg wynosi 3980 m.

Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe
utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Żyraków
w sezonie 2021/2022 w zakresie odśnieżania dróg
gminnych, chodników oraz usuwania śliskości
i gołoledzi.
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Gmina Żyraków podpisała porozumienie
o ustanowieniu Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii

W poniedziałek, 23 sierpnia 2021 roku, w Urzędzie
Miejskim w Ropczycach podpisano porozumienie
o ustanowieniu Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii.
Gminy reprezentowali ich włodarze: gminę Ropczyce
reprezentował burmistrz Bolesław Bujak, gminę
Żyraków – wójt Marek Rączka, gminę Ostrów – wójt
Grzegorz Ożóg, gminę Iwierzyce – wójt Ryszard Filipek,
zaś gminę Dębica – wójt Stanisław Rokosz.

Utworzenie Ropczycko-Dębickiego Klastra Energii
ma na celu następujące działania na terenach gmin:
• Działania inwestycyjne, polegające na budowie

instalacji na budynkach jednorodzinnych oraz
dużych, odnawialnych źródeł energii, takich jak
biogazownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe;

• Działania, mające na celu budowanie i zwiększanie
świadomości ekologicznej u mieszkańców;

• Dywersyfikacja źródeł energii dla uzyskania
bezpieczeństwa energetycznego gmin i ich
mieszkańców oraz zagospodarowanie zasobów
własnych naszego regionu, co w efekcie pozwoli na
wytwarzanie ekonomicznie i ekologicznie
przystępnej „zielonej” energii.
Korzyścią dla gmin, płynącą z przystąpienia do

Klastra Energii, jest między innymi możliwość
przyspieszenia rozwoju gospodarczego dzięki
zaangażowaniu dużych inwestorów, poszukujących
lokalizacji pod inwestycje w OZE. To także możliwość
ustabilizowania rosnącego zapotrzebowania na energię
elektryczną, bez konieczności uzależniania się od
zewnętrznych podmiotów oraz rozwój odnawialnych

źródeł energii, instalowanych na terenie gmin, np. przy
budynkach użyteczności publicznej.

Trendy ekologiczne w Europie i idące za nimi
zmiany w polskim prawodawstwie umożliwiają
pozyskanie dofinansowania dla Klastrów Energii,
między innymi z Krajowego Programu Odbudowy.
Wnioskodawca może je przeznaczyć na inwestycje,
wykorzystujące OZE. Zawarcie wspomnianego
porozumienia stworzy możliwość wnioskowania
o dofinansowanie, co zwiększy szansę na budowę
odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców,
właścicieli firm oraz samorządów lokalnych. Umożliwi to
takie kosztowne przedsięwzięcia jak np. modernizacje
systemów ogrzewania czy oświetlenia w budynkach.

Program „Czyste Powietrze”
Informujemy zainteresowanych Miesz-

kańców, że na mocy porozumienia
z WFOŚiGW w Rzeszowie, w Urzędzie
Gminy w Żyrakowie został uruchomiony
punkt konsultacyjno-informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” skie-
rowany jest do właścicieli lub
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych, lub wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

Dofinansowanie można uzyskać do wymiany
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe
normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.

Zadaniem punktu jest m.in.: udzielanie informacji
o Programie osobom zainteresowanym złożeniem
Wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie
Wnioskodawców w zakresie przygotowywania
wniosków o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dostępny
jest dla Mieszkańców od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu tj. od 7°°-15°°, w pokoju
nr 2, telefon 14 6807102, mail: awolska@zyrakow.pl.
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MYŚLĘ,WIĘC NIE ŚMIECĘ

Gmina Żyraków realizuje I etap
„Uniwersytetu Samorządności”

Tematem tegorocznej 28. edycji Akcji „Sprzątanie
Świata - Polska 2021” jest: ” MYŚLĘ, WIĘC NIE
ŚMIECĘ”. Celem Akcji jest promowanie nieśmiecenia,
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na
środowisko.

„Sprzątanie Świata - Polska 2021”
angażuje i integruje społeczności lokalne.
Zgodnie z opinią uczestników Akcji, jest ona dla
samorządów dobrym narzędziem
w prowadzeniu ich działalności w zakresie
gospodarki odpadami, dla placówek
oświatowych interesującą metodą pracy
wychowawczej oraz wartościowym sposobem
na realizację wolontariatu.

Gmina Żyraków koordynuje, współfinansuje
oraz uczestniczy w jej przeprowadzeniu. Akcja
została przeprowadzona w dniu 17 września
2021 r. wraz z przekazaniem odpadów do
instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Akcja została przeprowadzona przy trudnych
warunkach atmosferycznych przez młodzież szkolną.
Efektem akcji było pozyskanie 67 worków odpadów.

20 lipca 2021 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka
podpisał umowę na realizację I etapu koncepcji
"Uniwersytetu Samorządności" – wyposażenie sali
szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórce
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2021-2025. Pozyskane środki z budżetu
Województwa Podkarpackiego pozwolą w przyszłym
roku na organizację szkoleń dla mieszkańców Gminy
oraz Powiatu.

Przekazanie promes „Działaj Lokalnie 2021”
Dnia 26 sierpnia miała miejsce gala

podsumowująca projekt „Działaj lokalnie 2021”.
Uczestniczyli w niej Wójt Gminy Żyraków Marek
Rączka oraz przedstawiciele organizacji z terenu
Gminy Żyraków, którzy otrzymali promesy na
następujące projekty:
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie
Projekt: „Młodzi, kompetentni, odważni - Liderzy OSP”,
2) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im.
Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie;
Projekt: „Rozmrażamy społeczną energię”,
3) Grupa nieformalna „Góra Możliwości”, pod
auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie;
Projekt: „Alternatywny patriotyzm”.
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Prace konserwatorskie w Kaplicy Reyów
W Kaplicy rodowej Reyów na Cmentarzu

Parafialnym w Straszęcinie odkryto freski z epoki
napoleońskiej. Na ich ślad natrafił pochodzący ze
Straszęcina ks. Sebastian Musiał, obecny wikariusz
z Marcinkowic. Jak informowało w ubiegłym roku
Polskie Radio Rzeszów, malowidła przedstawiające
m.in. zdjęcie Chrystusa z Krzyża zostały zamalowane
po wojnie. Po wieloletnich staraniach dzięki wsparciu
Proboszcza Parafii w Straszęcinie ks. Prałata
Bogusława Czecha i pozyskanym funduszom od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęły się
pierwsze prace odkrywkowe. Wykonawcą prac jest
Krzysztof Gargas, który twierdzi, iż ma do czynienia
z kompletną polichromią ścienną, malowidłami
pierwszej klasy. Artysta był znawcą tematu, nie
wykonywał szkiców, lecz od razu z pędzla malował na
ścianie. Nadal kaplica kryje wiele tajemnic, wiele rzeczy
czeka jeszcze na odczytanie. Pracami koordynuje

ks. Sebastian Musiał, który dokłada wszelkich starań
w pozyskaniu kolejnych środków na pokrycie rzetelnych
prac konserwatorskich.
Fot. Krzysztof Gargas

Mural z wizerunkiem Józefa Dziurgota
Na jednej ze ścian budynku remizy w Górze

Motycznej powstał mural Józefa Dziurgota, który
walczył pod Monte Cassino za naszą wolność.
Powstanie muralu był kolejnym krokiem mieszkańców
Góry Motycznej z dumą manifestujących współczesny
patriotyzm. Znów ręka w rękę OSP w Górze Motycznej,
Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej,
Stowarzyszenie Góra Możliwości, Stowarzyszenie
KGW „Górzanki”, Parafia pw. Chrystusa Króla w Górze
Motycznej, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
oraz mieszkańcy wsi obecni i ci, których wiatr historii
zaprowadził do innych gmin, powiatów, krajów
i kontynentów połączyli siły, aby pamięć o lokalnej
historii pokonała czas. Nade wszystko podziękowania
składamy rodzinie Józefa Dziurgota: córce Janinie,
wnukom Zbigniewowi, Jarosławowi, Markowi oraz

prawnukom za wsparcie finansowe. Zrzutka publiczna
zgromadziła ludzi i pieniądze, artystyczna wizja
i ekspresja Marcina Kardasza pozwoliła na
upamiętnienie bohatera, choć największy pomnik, jaki
możemy wystawić ułanowi Dziurgotowi - w codziennym
życiu to okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi –
mówi córka Józefa Dziurgota mieszkająca na stałe
w USA, Janina Ferenc.

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.



str.6 KURIER GMINNY

Samorząd Promujący Zdrowie
Gmina Żyraków otrzymała Tytuł Laureata, a Urząd

Gminy w Żyrakowie Certyfikat w II Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”,
organizowanego przez Quality Institute. 17 września br. na
specjalnie zorganizowanej Gali w Szczawnicy nagrody
odebrał Wicewójt Grzegorz Reguła. Po dokonaniu oceny
Jury potwierdziło, że Urząd Gminy w Żyrakowie spełnia
kryteria Konkursu, a nadanie Certyfikatu i Tytułu Laureata
jest w pełni uzasadnione merytorycznie. W konkursie
„Samorząd Promujący Zdrowie”, którego II edycja
nagradzane są gminy, powiaty i samorządowe
województwa, w których podejmowane są efektywne,
nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju
systemu ochrony zdrowia, profilaktyki, zdrowego stylu
życia oraz promocji aktywności fizycznej. Konkurs
„Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią
Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka
Jakość w Ochronie Zdrowia”. W Programie tym wyróżnieni
są liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również
instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.

Festyny #szczepimy się z KGWwNagoszynie
Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety”

w Nagoszynie w ramach programu #szczepimysięzkgw
zorganizowały dwa festyny z możliwością
zaszczepienia się na covid-19, z której skorzystało
wiele osób w dniach 28 sierpnia i 18 września. Tej akcji
towarzyszyły atrakcje dla dzieci: dmuchana zjeżdżalnia,

popcorn, lody, malowanie twarzy i animacje. Można było
również skosztować pysznych wypieków oraz ciepłych
dań. Strażacy z jednostki OSP Nagoszyn przygotowali
pokaz ratownictwa medycznego oraz zaprezentowali
wyposażenie swojego samochodu.

Gmina
Żyraków

ZDROWIE
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Piknikowy Punkt Szczepień w Nagoszynie
Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na

Zmiany” zorganizował piknik na zakończenie lata,
który odbył się 11 września w Domu Ludowym
w Nagoszynie. W programie przygotowano wiele
atrakcji: dmuchaniec, gry i zabawy z animacją
z Kulkoland Dębica, malowanie twarzy, stylizację
fryzur, rękodzieło ludowe oraz pyszne smakołyki.
Zabawę umilał Zespół Ludowy "Podkówka"
z Domu Kultury w Przecławiu. Piknik połączony był
z możliwością zaszczepienia się przeciw Covid-19
w ramach akcji #szczepimysięzkgw, które
przeprowadzali pracownicy Centrum Medycznego
Medyk. Druhowie OSP Nagoszyn zapewnili
możliwość bezpłatnego transportu z miejsca
zamieszkania do punktu szczepień. Ponadto
zaprezentowali samochód strażacki, jego
wyposażenie i pokaz udzielania pierwszej pomocy.

II Akcja Krwiodawstwa w Korzeniowie
Oddając krew, ratujesz życie ! Pod takim hasłem

8 sierpnia 2021 r. w Korzeniowie odbyła się druga akcja
krwiodawstwa przygotowana przez OSP Korzeniów.
Podczas wydarzenia na przybyłych gości czekało
mnóstwo atrakcji na stadionie sportowym. Na miejscu
pojawił się Klub Motocyklowy Moto Lewart z Radomyśla
Wielkiego, prezentując swoje maszyny. Na dzieci
czekały dmuchańce, gry i zabawy, a o poczęstunek
zadbało Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów”. Pod koniec
imprezy strażacy z Nagoszyna, Straszęcina oraz
Korzeniowa pokazali ćwiczenia bojowe o tematyce
ratownictwa w przypadku zakleszczenia w pojeździe.
W punkcie przygotowanym przez Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa do
oddanie krwi zarejestrowały się 41 chętne osoby,
z których 25 osób zostało zakwalifikowanych.
Współorganizatorami byli Gmina Żyraków i Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie.
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Oddali hołd Prymasowi
W Kościele Parafialnym w Górze Motycznej,

w niedzielny wieczór 26 września br. rozbrzmiały
dźwięki niepowtarzalnego i podniosłego koncertu pn.
„Muzyczny Hołd Prymasowi Tysiąclecia” z okazji
beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego ze wspomnieniem
św. Jana Pawła. Nie bez powodu połączono dwie
wielkie postacie Kościoła, gdyż między nimi istniała
niezwykła przyjaźń od momentu poznania aż do
ostatnich dni życia Prymasa. Wraz z rozpoczęciem
koncertu w pięknym geście uczniowie Szkoły
Podstawowej w Górze Motycznej oddali cześć
Prymasowi i Papieżowi składając kwiaty pod ich
wizerunkami. Następnie zaśpiewali i zagrali znani
muzycy: Daria Stachowicz - sopran, Adam Michalak -
tenor, Mariusz Monczak - skrzypce oraz Robert

Adamczak fortepian. Koncert poprowadziły Ewa
Monczak i Diana Wójcik. Podczas koncertu można było
posłuchać muzyki sakralnej z różnych epok i stylów,
słynnych utworów zarówno klasycznych, jak
i rozrywkowych, tj.: Ave Maria J. S. Bach - Ch. Gounoda,
F. Schuberta, M. Lorenca, W. Gomeza. Ponadto
włoskiego kompozytora E. Morricone - "Nella fantasia",
K. Jenkinsa - Ave Verum", C. Francka - "Panis
Angelicus", V. Belliniego – „Angiol di pace".
Na zakończenie wszyscy słuchacze zostali zaproszeni
do wspólnego śpiewania.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy
Żyraków, Proboszcz Parafii w Górze Motycznej
i Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Sukcesy Gminnego Zespołu Artystycznego
Gminny Zespół Artystyczny działający przy Centrum

Kultury i Promocji w Żyrakowie otrzymał wyróżnienie
w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów
Artystycznych, który odbył się w niedzielę 19 września
w Tyczynie. Organizatorem wydarzenia był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk
w Tyczynie.

Kolejny sukces Gminnego Zespołu
Artystycznego działającego przy
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
W sobotę, 2 października br. podczas VII

Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Seniorów „Bo radość jest w nas” w Spółdzielczym Domu
Kultury w Stalowej Woli nasz wspaniały zespół otrzymał
złoty dyplom! W przeglądzie rywalizowało 27 podmiotów
wykonawczych, a organizatorem wydarzenia było
Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.
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Dożynki w Zawadzie
W ramach Wielkiego Odpustu

w Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie
12 września br. grupy wieńcowe z Gminy
Żyraków uczestniczyły w uroczystej Mszy
Św. Dożynkowej z poświęceniem wieńców
żniwnych i ziarna siewnego. Do Zawady
przybyły grupy wieńcowe z Bobrowej,
Bobrowej Woli, Góry Motycznej, Żyrakowa,
Straszęcina, Zawierzbia, Woli Żyra-
kowskiej, Woli Wielkiej, Wiewiórki, Zasowa,
Korzeniowa.

Dożynki Województwa Podkarpackiego
w Ulanowie

W dniu 29 sierpnia w Ulanowie odbyły się XXI Dożynki
Województwa Podkarpackiego połączone z Festiwalem
Kultury Lasowiackiej „Etnolas”. W uroczystości wzięło
udział ponad 40 delegacji z pięknymi wieńcami
dożynkowymi z całego województwa podkarpackiego.
W dożynkach Gminę Żyraków reprezentowali:
Stowarzyszenie „Wolanki” z Woli Wielkiej w asyście Rady
Sołeckiej z Woli Wielkiej, Pani Maria Bodzioch -
Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków oraz Pani Aneta
Domaradzka - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Gmina Żyraków jako jedyna przybyła na
dożynki z powiatu dębickiego.

Organizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów oraz Urząd Gminy i Miasta Ulanów. Mszę
Św. odprawił biskup Edward Frankowski. Patronat
honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy piękny i wyjątkowy
Wszystkie wieńce, które brały udział w Konkursie “Najładniejszy

Wieniec Dożynkowy Gminy Żyraków” były wyjątkowe
i niepowtarzalne, wzbudziły podziw i zachwyciły swoim kształtem
oraz bogactwem misternie wykonanych dodatków. Komisja
w składzie: Przewodnicząca komisji Aneta Domaradzka – Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz członkowie – Agata
Dziedzic, Agnieszka Weryńska-Przybyś oraz Krzysztof Pietrucha,
zdecydowała, iż wszystkie wieńce zasługują na uznanie i przyznała
I miejsca ex aequo wszystkim Sołectwom Gminy Żyraków,
a otrzymują je: Korzeniów, Bobrowa, Bobrowa Wola, Nagoszyn,
Mokre, Zasów, Wiewiórka, Góra Motyczna, Wola Wielka,
Straszęcin, Zawierzbie, Wola Żyrakowska i Żyraków. Konkurs był
przeprowadzony drogą elektroniczną.
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Najpiękniejszy Wieniec
Dożynkowy w Powiecie

Koło Gospodyń Wiejskich "Zasowianki" zajęło
I miejsce w Powiatowym Konkursie na Wieniec
Dożynkowy 2021. Natomiast wyróżnienia otrzymały:
• Sołectwo Wola Żyrakowska,
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im.

Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie,
• Koło Gospodyń Wiejskich "Wolanki",
• Stowarzyszenie "Dla Zawierzbia".

Stowarzyszenie KGW Wolanki w Woli Wielkiej
zdobyło w sobotę 24 lipca - nagrodę na XX Krajowej
Edycji konkursu pod nazwą "Smaki Regionów"
w Medyni Glogowskiej w kategorii produkty roślinne,
produktem najwyżej ocenionym był "Chleb żytni na
zakwasie". Stowarzyszenie zgłosiło do konkursu
również inne produkty takie jak: sernik tradycyjny, ser
biały naturalny, nalewka z owoców dzikiej róży,
jabłecznik staropolski, nalewka wiśniowa, chałka
drożdżowa oraz powidło śliwkowe, które również
zdobyło nagrodę wykonane przez członkinię
Stowarzyszenia Panią Zofię Śręba.

KGW Wolanki
z nagrodą!

XI Powiatowy Zjazd KGW Powiatu Dębickiego
25 lipca 2021 r. w Zawadzie miał miejsce

XI Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu
Dębickiego, podczas którego wyróżniono mieszkanki
Gminy Żyraków. W trakcie uroczystości wręczono
statuetki „Zasłużona Matka”, a wśród nagrodzonych
znalazły się Pani Cecylia Ćwik z KGW „Górzanki” z Góry
Motycznej i Anna Banuch ze Stowarzyszenia KGW
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie.
Natomiast statuetki „Zasłużona za upowszechnianie
kultury oraz tradycji polskiej wsi” otrzymały Pani Renata
Przydzielska z KGW „Zasowianki” oraz Pani Danuta
Krawiec ze Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej w Straszęcinie.

fot. Michał Skwira
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I Zjazd Kół GospodyńWiejskich Gminy Żyraków
W Zespole Szkół w Straszęcinie miał miejsce

I Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żyraków, który
został zorganizowany 4 września. Na spotkanie przybyli
zaproszeni goście z Suszca, miejscowości leżącej
w powiecie pszczyńskim w województwie śląskim.
Wizytę rozpoczęli od zwiedzania naszej gminy pod
przewodnictwemMarka Rączki – Wójta Gminy Żyraków.
Przystankami ich wycieczki były zespoły dworsko-
parkowe w Żyrakowie, Korzeniowie, Zasowie
i Straszęcinie. Swoją obecnością zaszczycili: Marian
Pawlas - Wójt Gminy Suszec, Agnieszka Zielonka-
Mitura – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich
z Rudziczki, z Kryr i z Radostowic. W gościnne progi
Zespołu Szkół w Straszęcinie zaprosili: Marek Rączka –
Wójt Gminy Żyraków, Grzegorz Reguła – Zastępca
Wójta Gminy Żyraków, Alicja Błońska - Dyrektor Zespołu
Szkół w Straszęcinie, Aneta Domaradzka – Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Elżbieta Drąg
– Radna Rady Gminy Żyraków, Andrzej Wielgos –
Sołtys wsi Straszęcin oraz Danuta Krawiec – Prezes
Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej w Straszęcinie. Na spotkanie przybyły
członkinie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich
i Stowarzyszeń, a mianowicie: Stowarzyszenie „Nasz
Korzeniów”, KGW „Zasowianki”, KGW „Górzanki”
z Góry Motycznej, KGW „Bobrowianki”, Stowarzyszenia
„Dla Zawierzbia”, Stowarzyszenie KGW im. Księżnej
Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Stowarzyszenia
„Nagoszyn Otwarty na Zmiany”, Stowarzyszenia
Aktywnych Kobiet w Wiewiórce oraz Stowarzyszenie
Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie.

Spotkanie było bardzo barwne i gwarne, doszło do
integracji dwóch kultur, prezentacji tradycyjnych
zwyczajów i wymiany doświadczeń. Było na ludowo,
czyli po rzeszowsku i po śląsku. Wszyscy byli strojnie
poprzebierani. Duże zainteresowanie wśród naszych
gospodyń wzbudził tradycyjny strój pszczyński, w tym
jego elementy: żurek (nakrycie głowy), jakla (bluzka),

kiecka (spódnica) i szpanki (buty). Było smakuśnie
i syto. Zupa „wiewiórcanka”, prołzioki, górzański sernik
czy straszęciński smalczyk to tylko niektóre popisowe
dania naszych gminnych kół, które królowały na stołach.
Można było również spróbować nieznanych
przysmaków, jakim była np. kopa pszczyńska. Było
śpiewająco i tanecznie. Między przyśpiewkami
odśpiewanymi przez Katarzynę Kępowicz naszą gminę
prezentował Zespół Artystyczny działający przy
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Goście
z Suszcza również pochwalili się swoim folklorem
wokalnym. Wszyscy zadowoleni, sycie najedzeni,
przyśpiewkami rozbawieni, tańcami rozkręceni
i upominkami obdarowani na pewno mile zapamiętają
ten dzień.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy
Żyraków, Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej w Straszęcinie, Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie i Zespół Szkół w Straszęcinie.
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Powiatowy Dzień Sybiraka wMokrem
Dokładnie 17 września, czyli w dzień 82. rocznicy

wywozu żołnierzyArmii Krajowej z Mokrego na Sybir oraz
agresji radzieckiej na Polskę odbyły się symboliczne
obchody Powiatowego Dnia Sybiraka w Mokrem. W tym
dniu oddano hołd i szacunek wszystkim Polakom, których
doświadczył tragiczny los tułaczki i wygnania oraz tych,
którzy oddali swoje Życie w obronie imienia Ojczyzny.

Tegoroczne obchody w Mokrem rozpoczęły się od
złożenia wiązanek przez delegacje przedstawicieli
lokalnej społeczności i samorządów pod Kaplicą
Sybiraków w asyście żołnierzy Jednostki Strzeleckiej
2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy.

Wiązanki przy Kaplicy Sybiraków złożyli Radni

Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha, Pan Marek
Jaskółka i Pan Sławomir Łanucha. Natomiast Gminę
Żyraków reprezentowali Zastępca Wójta Pan Grzegorz
Reguła, Sekretarz Pani Marta Erazmus, Przewodnicząca
Rady Gminy Pani Maria Bodzioch oraz radni, sołtysi,
dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek UG w Żyrakowie
oraz potomkowie rodzin Sybiraków w osobie Pani Ewy
Tomasiewicz, Pana Stanisława Kuciemby i Pana Józefa
Kuciemby, delegacja Stowarzyszenia "Mokre Wczoraj
i Dziś", delegacja Rady Sołeckiej wsi Mokre, delegacja
Szkoły Podstawowej w Mokrem wraz z Radą Rodziców,
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem.

Dalsza część uroczystości ze względu na złe warunki
atmosferyczne miała miejsce w Szkole Podstawowej

w Mokrem. Dyrektor Szkoły przypomniała historię
wywózki żołnierzy AK z Mokrego na Sybir. Po krótkiej
modlitwie odprawionej przez Księdza Prałata Krzysztofa
Pietrasa uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem
przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny.
Gościnnie wystąpiła absolwentka szkoły – Magdalena
Noga.

Zaproszenie na uroczystości przyjął również Pan
Tomasz Antoni Żak, reżyser, scenarzysta, aktor, poeta
i publicysta, dziennikarz, społecznik, twórca "Teatru Nie
Teraz", który tragiczne dzieje mieszkańców Mokrego
opisuje w artykule pt. „Polska z Mokrego”.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Pan
Grzegorz Reguła odczytał okolicznościowy list Posła na
Sejm – Pana Kazimierza Moskala skierowany na ręce
Pana Starosty Piotra Chęćka oraz Wójta Gminy Żyraków
– Marka Rączki, z podziękowaniem za zaproszenie oraz
przygotowanie uroczystości patriotycznej , za działania,
które pielęgnują pamięć o ważnych wydarzeniach.

Radna Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha
odczytała i przekazała na ręce Dyrektora Szkoły wyrazy
uznania dla osób zaangażowanych w organizację
tegorocznych obchodów 82. rocznicy wywózki żołnierzy
AK z Mokrego, podpisane przez Starostę Powiatu
Dębickiego – Pana Piotra Chęćka, Wicestarostę – Pana
Adama Pieniążka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu
– Pana Michała Maziarkę.

Sołtys Mokrego – Pani Agnieszka Czapiga w swoim
wystąpieniu wspomniała o tragicznych wydarzeniach,
które zostały opisane w książce Tomasza Czapli
„Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego
wieku”.

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę
w holu szkoły dotyczącą tworzenia Armii Andersa i szlaku
bojowego Armii Polskiej.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Starosta
Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo
Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła
Podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie „Łączymy
Pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś”.
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Pożegnanie Księdza Biskupa Mariana Dusia
Mieszkańcy Wiewiórki przyjęli ze smutkiem

wiadomość o śmierci ks. Biskupa Mariana Dusia.
Pamiętając o wielkich zasługach swojego Rodaka jakie
wniósł do parafii w Wiewiórce i mając go żywo w
pamięci postanowili uczestniczyć w jego ostatniej
drodze. Z tego względu czując potrzebę chwili
zorganizowali wyjazd na obrzędy pogrzebowe do
Warszawy.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. Nie był to wybór
przypadkowy, ponieważ przez lata biskup Marian Duś
był zaangażowany w budowę tej świątyni. Zważając na
liczne zasługi księdza biskupa, kardynał Kazimierz Nycz
postanowił, że zostanie on pochowany w Świątyni
Opatrzności Bożej w Panteonie Wielkich Polaków.
W pogrzebie uczestniczyli krewni bp. Dusia,
duchowieństwo, przedstawiciele Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej, Akademii Katolickiej w Warszawie,
pochodzący z Wiewiórki redemptorysta ojciec Paweł
Drobot, wielu świeckich w tym przybyli przedstawiciele
z Wiewiórki, którzy tym samym reprezentowali Gminę
Żyraków.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w dniu,
w którym Kościół obchodzi święto Podwyższenia
Krzyża, dwa dni po beatyfikacji Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, który wyświęcił na kapłana bp Mariana
Dusia. Uczestnikom pogrzebu zostaną w pamięci słowa
kardynała Nycza: „Wybrał najlepszy bilet na
beatyfikację, bilet do nieba”. Podziękował on również

biskupowi za to jaki był, za jego dobroć i uczynność.
Wraz z kardynałem Kazimierzem Nyczem

Eucharystię koncelebrowali m.in. metropolita warmiński
abp Józef Górzyński, metropolita białostocki abp Józef
Guzdek, biskup łowicki Andrzej Dziuba, biskupi
pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Obecny był
także bp Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy
diecezji tarnowskiej, z której pochodził bp Duś. Homilię
wygłosił bp Tadeusz Pikus, który przybliżył sylwetkę bp
Mariana Dusia rozpoczynając słowami: „Dzisiaj
żegnamy człowieka serdecznego, ciepłego,
nieleniwego”. „Modlił się, często spotykałem go na
dziedzińcu z różańcem w ręku” – wspominał w homilii
wzruszony. Na koniec Mszy św. długoletni
współpracownik biskupa Mariana Dusia ks. prałat
Grzegorz Kozicki pożegnał go w imieniu
duchowieństwa. Po odprowadzeniu ciała na miejsce
wiecznego spoczynku kapłani odśpiewali wspólnie
„Salve Regina”.

Uczestnicy pogrzebu zostali zaproszeni na krótkie
spotkanie, podczas którego wspólnie mogli podzielić się
wspomnieniami o zmarłym biskupie Marianie Dusiu
z osobami duchownymi i świeckimi, które przez wiele lat
współpracowały z nim i doskonale go znały.

Dla mieszkańców Wiewiórki uczestnictwo
w uroczystościach pogrzebowych bp Dusia było
ogromnym przeżyciem i na pewno na zawsze
pozostanie w ich pamięci, tak jak przed laty jego
prymicje dla starszego pokolenia.

Poświęcono Krzyż na Zawierzbiu
Stawianie przydrożnych kapliczek i krzyży

ma w Polsce wielowiekową tradycję.
Kontynuować ją postanowiła rodzina Stafin,
która z okazji 100. rocznicy Cudu nad Wisłą
ufundowała krzyż przy łączniku autostradowym
na Zawierzbiu. Jak głosi tabliczka umieszczona
pod krucyfiksem: „Pod tym znakiem
zwyciężysz”.

Na ceremonię przybyli w licznym
gronie mieszkańcy Zawierzbia.
Przydrożny krucyfiks został
poświęcony przez proboszcza parafii
Świętego Krzyża w Dębicy,
ks. Andrzeja Surowca. Rodzina
Stafin dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania krzyża.

Prymicje Ks. Mariana Dusia w Zasowie (ze zbiorów prywatnych Tomasza Wolaka)
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Narodowe Czytanie w Gminie Żyraków
Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze

współorganizatorem Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską
akcję Narodowego Czytania, której celem jest
popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie
poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. W tym
roku, 4 września obchodzimy dziesiątą, jubileuszową
odsłonę, której lekturą została “Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej, wybitne dzieło z literackiego
kanonu, które od ponad stu lat cieszy się niesłabnącym
powodzeniem, czego dowodem są jego liczne
inscenizacje teatralne i adaptacje telewizyjne i filmowe.
Podobnie jak w roku ubiegłym uroczystość nie mogła
odbyć się w tradycyjnej formie, dlatego został nagrany
film - inscenizacja teatralna, którą będzie mogło
obejrzeć szersze grono odbiorców.

Podczas nagrania filmu Zespół Dworsko - Parkowy
w Straszęcinie przemienił się w lwowskie salony
państwa Dulskich. W ich rolę wcieliła się Agata Dziedzic
i Jan Moskal. Pozostałe role zagrali członkowie DKK dla
młodzieży, działającego przy GBP w Żyrakowie. Rolę
Zbyszka odegrał Michał Prokop, Hesię i Melę, zagrały
Olga Wójtowicz i Kinga Kaput. Służącą Hanką była Julia
Zawojowską, Juliasiewiczową Izabela Zator, a rola
Tadrachowej przypadła Weronice Rokicie. Aktorzy
wcielając się w rolę głównych bohaterów starali się
przekazać uniwersalne przesłanie moralne i pobudzić
nas do refleksji nad własnym życiem. Komizm językowy
i sytuacyjny pozwolił oddać tło epoki, z wszystkimi jej
problemami społeczno-obyczajowymi, ukrytymi pod
warstwą zakłamania i obłudy. Dziękujemy aktorom za

zmierzenie się z tak wybitnym dramatem, który okazał
się nie lada wyzwaniem, wymagał zaangażowania
i determinacji, ale jednocześnie dostarczył wielu wrażeń
i emocji. Słodkim akcentem kończącym próby i nagranie
filmu było ciasto o nazwie “Pani Dulska”.

Tak jak co roku został również rozstrzygnięty VIII
Gminny Konkurs Czytelniczy “Czytające Rodziny 2020”-
39 rodzin oraz III Gminny Konkurs Czytelniczy
“Czytelnik Roku 2020”- 116 czytelników. Nagrodzeni
Czytelnicy otrzymają książkę ,,Moralność pani Dulskiej’’
Gabrieli Zapolskiej z okolicznościową pieczęcią.
Szczegółowa lista nagrodzonych czytelników znajduje
się w poszczególnych bibliotekach.

W GBP w Żyrakowie znajduje się okolicznościowa
pieczęć akcji, którą można odbić na własnym
przyniesionym egzemplarzu.

BIBLIOTEKA
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„Zabawy ze słowami’’ z Agnieszką Frączek w BP w Nagoszynie

Dyrektor GBP w Żyrakowie przeszła na emeryturę

23 września 2021 r. na zaproszenie BP
w Nagoszynie w ZS odbyło się spotkanie autorskie
z Agnieszką Frączek - autorką wierszy i opowiadań dla
dzieci. W spotkaniu uczestniczyli pani Dyrektor ZS
w Nagoszynie Renata Gurak, pani Anna Glinka p.o.
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie,
uczniowie klasy III i V wraz z nauczycielami oraz
członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci
działającego przy Bibliotece Publicznej w Nagoszynie.

Pani Agnieszka jest językoznawcą, germanistką
i leksykografem. W książkach dla dzieci
rozpowszechnia wiedzę o współczesnej polszczyźnie.
Pisze o homonimach, homofonach, frazeologizmach
i przysłowiach. W zabawny sposób opowiadała
o kulturze słowa i rozprawiała się z błędami językowymi.
Przekonywała, że język polski nie jest trudny, a zabawa
ze słowem sprawia dużo radości. Podczas spotkania
czytała wiersze, rozwiązywała z dziećmi zagadki
językowe, szukała rymów do wybranych słów

i wyszukiwała frazeologizmy. Spotkanie było świetną
zabawą językiem, ale przede wszystkim dużą dawką
nauki. Na koniec uczniowie zadawali pytania,
a członkowie DKK otrzymali książki z pamiątkowym
wpisem autorki, ufundowane przez GBP w Żyrakowie.

Spotkanie autorskie było zorganizowane w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i zostało
sfinansowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Rzeszowie oraz Instytutu Książki.

W dniu 29 lipca 2021r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Żyrakowie odbyło się uroczyste
pożegnanie Pani Grażyny Pastuły, która po długoletniej
czynnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę.

Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka skierował pod
adresem Pani Dyrektor słowa uznania i podziękowanie
za ponad czterdziestoletnią pracę w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Żyrakowie oraz zaangażowanie
w upowszechnianiu czytelnictwa i kultury słowa, za
życzliwość, wsparcie i przyjaźń, rzetelność,
obowiązkowość, zdyscyplinowanie i profesjonalizm,
z jakim wykonywała swoją pracę.

W uroczystości udział wzięli także: Przewodnicząca

Rady Gminy w Żyrakowie – Maria Bodzioch, Zastępca
Wójta – Grzegorz Reguła, , Sekretarz Gminy Żyraków –
Marta Erazmus, Skarbnik Gminy – Celina Byś, Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie – Aneta
Domaradzka, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żyrakowie, na czele z Zastępcą – Anną Glinką.

Uroczystość uświetniła obecność koleżanek
z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy,
na czele z byłą Dyrektor – Panią Marzeną Kowalską.

Życząc dobrego zdrowia, pogody ducha, twórczych
sił i aktywności do zrealizowania swoich planów
i zamierzeń, Wójt wręczył Pani Dyrektor kwiaty wraz
z okolicznościowym grawertonem.
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Serce na nakrętki wWoli Żyrakowskiej

Jubileusz 5-lecia Dziecięcej Akademii Strażackiej

OSP w Woli Żyrakowskiej przy placu zabaw
ustawiła własnoręcznie wykonane serce na nakrętki.
Pierwsza zbiórka do której dołączyli jest
organizowana przez Stowarzyszenie Razem
Zdziałamy Więcej na rehabilitację Lenki
z Nagoszyna. Przy sercu pracowali popołudniami
ponad trzy miesiące i dzięki pomocy radnego Gminy
Żyraków Mariusza Dziadowca firmie TOMI Tomasz
Dziadowiec i Mateusza Koza udało się je ukończyć.

Wszystkich mieszkańców i nie tylko zachęcamy
do zbiórki nakrętek i wrzucania ich do nowego
pojemnika. Przekazywane one będą dla
potrzebujących w zależności od aktualnej zbiórki.
Na sercu widnieje kartka dla kogo w tym momencie
są zbierane.

Dziecięca Akademia Strażacka w Straszęcinie
19 września br. świętowała 5-lecie istnienia podczas
Pikniku Strażackiego w Zespole Szkół w Straszęcinie.
Spotkanie poprowadził Bartosz Ziaja, dziennikarz
radiowy RDN Małopolska. Spotkanie rozpoczęło
przywitanie gości oraz wystąpienie szefowej Akademii
Elżbiety Drąg, która przypomniała historię ich prężnej
działalności. Kolejnym ważnym punktem było
wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim obecnym
członkomAkademii, a przekazywali je: Komendant PSP
Krzysztof Marek, Zastępca Wójta Grzegorz Reguła oraz
Marcin Świerk - Prezes i opiekun DAS i MDP z OSP
Straszęcin. Z głosem syren strażackich druhowie OSP
Straszęcin wnieśli wielki jubileuszowy tort, który został
zjedzony w mgnieniu oka. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się animacje dla dzieci, kącik gier i zabaw
z wykorzystaniem sprzętu OSP np. klocki jenga oraz
układanki par dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

przygotowany przez OSP Straszęcin. W czasie pikniku
został zaprezentowany przez uczestników projektu
„Młodzi, kompetentni, odważni - Liderzy OSP" pokaz
pierwszej pomocy oraz na bieżąco były udzielane
porady jak pomagać i się nie bać. Kolejki ustawiały się
do stoisk z tatuażami, skręconymi balonami
i malowaniem twarzy. Darmowe, ogromne dmuchańce
były ciągle oblegane, a długi, trudny tor przeszkód
został zdobyty przez wszystkie dzieci, a nawet przez
prezesa i wiceprezesa OSP Straszęcin. Piknik był
okazją do zgłoszenia dziecka do Dziecięcej Akademii
Strażackiej do Straszęcina oraz zasmakowania
słodkości przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej ze
Straszęcina oraz rodziców. Organizatorem imprezy było
OSP Straszęcin przy współpracy z Wójtem Gminy
Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
i Zespołem Szkół w Straszęcinie.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
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III Festiwal Małego Strażaka w Bobrowej
W niedzielę, 5 września na stadionie w Bobrowej

odbył się III Festiwal Małego Strażaka. Organizatorami
była Akademia Małego Strażaka w Brzeźnicy/Bobrowej
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej. Na festiwal
do Bobrowej przyjechało ponad 150 małych strażaków.
Widzowie mogli ich zobaczyć w pokazowych akcjach
pierwszej pomocy. Najwięcej emocji dostarczyła
rywalizacja drużyn na torze przeszkód. Na koniec
okazało się, że wszystkie drużyny w dowód podziwu dla
ich umiejętności sklasyfikowane zostały na pierwszym
miejscu. DO rywalizacji przystąpiły drużyny z Chotowej, Korzeniowa, Łęk Dolnych, Nagoszyna, Straszęcina oraz

oczywiście Akademii Małego Strażaka w Brzeźnicy/
Bobrowej. Na koniec zawodowi strażacy przygotowali
dodatkową atrakcję, czyli przeprowadzili pokazową
akcję uwolnienia zakleszczonej osoby w samochodzie
po wypadku. Stroną kulinarną wydarzenia zajęło się
KGW Bobrowianki, które przygotowały pyszne ciasta,
ciasteczka, przekąski oraz bigos po bobrowsku. Wśród
zaproszonych byli: Komendant PSP w Dębicy st. bryg.
Krzysztof Marek oraz Wójtowie Gminy Żyraków Marek
Rączka i Grzegorz Reguła.

Poświęcenie wozu strażackiego OSP Żyraków
W dniu 15 lipca br. miała miejsce w Jednostce

OSP w Żyrakowie podniosła uroczystość, podczas
której nastąpiło poświęcenie nabytego w październiku
2020 r. nowego wozu ratowniczo-gaśniczego MB
Sprinter 4x4. Aktu poświęcenia dokonał druh,
a zarazem kapelan ochotników ks. Józef
Jasiurkowski. Dzięki uprzejmości Pana Jerzego
Wodzienia uroczystość ta odbyła się w Hotelu
Milenium w Żyrakowie.

Wsparcie dla
OSP Wola Żyrakowska

OSPWola Żyrakowska otrzymała
wsparcie finansowe od Fundacji
ORLEN "Dar Serca" w ramach
programu: ORLEN dla Strażaków
w wysokości 15 000 zł. Dotacja
zostanie przeznaczona na zakup
sprzętu do ratownictwa technicznego,
który poprawi gotowość bojową
jednostki i zwiększy zakres pomocy
potrzebującym. Za pomoc w pozy-
skaniu środków strażacy dziękują
Posłowi na Sejm RP Krzysztofowi
Sobolewskiemu oraz Dyrektorowi
jego Biura Poselskiego Pawłowi
Ciszczoń.

Wyróżnieni za zasługi dla pożarnictwa
Podczas obcho-

dów jubileuszu 100-
lecia Związku Ocho-
tniczych Straży Poża-
rnych w Kalwarii
Pacławskiej medale
i odznaki trafiły
również do druhów
z Gminy Żyraków.
Eugeniusz Drobot
z OSP Wola Wielka uhonorowani został medalem im. Bolesława
Chomicza. Do Kalwarii Pacławskiej nie pojechał, a medal został mu
wręczony w domu. Brązowy Krzyż Zasługi odebrał Krzysztof Rogowski
z OSPWola Wielka. Złoty Znak Związku OSP RP trafił do Adama Strojka
z OSP Korzeniów. Odznaką honorową Strażacka Gwiazda Podkarpacia
nagrodzony został ks. Józef Jasiurkowski, kapelan powiatowy OSP oraz
członek Jednostki OSP Żyraków.

fot. Robert Kula
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Piknik Rodzinny w Żyrakowie pełen atrakcji!
W ramach Wakacyjnej Akcji Integracji 31 lipca 2021

r. w Żyrakowie odbył się Piknik Rodzinny. Jeszcze
w sobotnie południe wydawało się, że deszcz pokrzyżuje
wszystkie planowane atrakcje, jednak wraz
z rozpoczęciem wydarzenia na Rynku w Żyrakowie
wyjrzało słońce. Na początku przy scenie zgromadzili się
najmłodsi uczestnicy imprezy, którzy bawili się razem ze
Zuzą i Bimbkiem ze Studio Fama. Dużym
zainteresowaniem cieszył się kącik artystyczny
przygotowany przez Panie ze Świetlic Wiejskich Gminy
Żyraków, które zaprosiły dzieci do stoisk z tatuażami,
skręcanymi balonami, pleceniem warkoczyków,
malowaniem twarzy oraz na zajęcia rękodzielnicze
i plastyczne. Ponadto każdy mógł skorzystać
z dmuchanego placu zabaw, stoiska z popcornem i watą
cukrową czy z ogrodowego turnieju szachowego. Nie
zabrakło również folkowej nuty w wykonaniu Zespołu
Artystycznego działającego przy Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie. Wydarzeniu towarzyszyła akcja
„Żyraków się szczepi”, podczas której mieszkańcy gminy
mogli się zaszczepić przeciwko Covid-19 w mobilnym
punkcie Centrum Medycznego „Medyk”. Z kolei
w punkcie „Urząd Gminy na świeżym powietrzu”
mieszkańcy mieli możliwość złożyć obowiązkową
deklarację o źródłach ogrzewania budynków oraz
wypełnić formularz w Powszechnym Spisie Ludności.
Druhowie z Jednostki OSP KSRG Żyraków
zaprezentowali nowy wóz strażacki, a na stoisko
gastronomiczne zaprosił Bar „Zagroda”. Impreza
zakończyła się zabawą taneczną przy rytmach zespołu

muzycznego „SEKEND”. Piknik Rodzinny poprowadziła
Pani Sylwia Muciek. Organizatorami byli Wójt Gminy
Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
Dziękujemy za Waszą obecność!
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Wakacyjna Integracja z CKiP w Żyrakowie
W ramach wakacyjnej akcji w Świetlicach Wiejskich

działających na terenie Gminy Żyraków zrealizowano
specjalny program „Tematyczne Tygodnie”, który miał na
celu wzbogacić zajęcia świetlicowe oraz ponownie
zintegrować dzieci i młodzież po wielu miesiącach
zamknięcia spowodowanego ograniczeniami związanymi
z pandemią.

Zajęcia tak zostały urozmaicone, aby każdy mógł
znaleźć w ofercie coś dla siebie. Podczas zajęć
tanecznych dzieci poznały nowe kroki taneczne, w trakcie
zajęć muzycznych sprawdziły swoje możliwości wokalne.
Z kolei w czasie zajęć tkackich dzieci zapoznały się
z podstawowymi tajnikami tego rzemiosła, czego efektem
były fantastyczne przeplatanki. Odbyły się również
warsztaty z wykonywania letnich bukietów
kwiatowych, które idealnie wpisały się w okresie
przed poświęceniem bukietów w Święto Matki
Boskiej Zielnej. Przed uczestnikami odkryto
ciekawe techniki fotografowania, które
wykorzystano przy robieniu sesji zdjęciowych.
W ostatnim tygodniu zorganizowano warsztaty
zdrowego odżywiania, dzięki którym dzieci
przekonały się, że zdrowe jedzenie może być
naprawdę bardzo smaczne i proste
w przyrządzeniu. Podczas każdych zajęć
uczestnicy otrzymywali pamiątkowe dyplomy
i upominki.

Tematyczne tygodnie przeprowadzili instruktorzy:
Małgorzata Kania, Agata Dziedzic, Krzysztof Prokop, Krzysztof
Pietrucha, Katarzyna Kępowicz oraz Bonne Sante Dębica-
Gabinety Dietetyczne.

Pożegnanie lata
W ostatni piątek wakacji

pomimo niekorzystnej pogody odbył
się Piknik „Na zielonej trawce”
w Straszęcinie. Impreza została
przeniesiona jednak na zieloną
podłogę do hali sportowej Zespołu
Szkół w Straszęcinie, gdzie czekało
mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
Pierwszym punktem programu była
bajkowa animacja, która
najmłodszym gościom dała tyle
kreatywności, ile Fabryka dała
(dosłownie!), czyli głośne śmiechy, tony uciechy, szybkie
oddechy i... wesołe pociechy! Dużym zainteresowaniem
cieszył się kącik artystyczny dla dzieci i młodzieży,
przygotowany przez Panie ze Świetlic Wiejskich z Gminy
Żyraków. Kolejki ustawiały się do stoisk z tatuażami,
kolorowymi warkoczykami, skręconymi balonami,
malowaniem twarzy oraz do kącika plastycznego
i rękodzielniczego. Ponadto darmowe dmuchańce były ciągle
oblegane, a turniej szachowy prowadzony przez
Stowarzyszenie "Szach-mat" z Radomyśla Wielkiego zdobył
wielu graczy. Gdy trwały dziecięce zabawy, dorośli mogli
załatwić urzędowe sprawy tj. złożyć obowiązkowe deklaracje
o źródłach ogrzewania budynków oraz w Powszechnym
Spisie Ludności, a także skorzystać z porad dietetycznych
Bonne Sante Dębica – Gabinety Dietetyczne. Kolejnym
punktem programu był Koncert znakomitej Orkiestry Dętej
Gminy Żyraków pod batutą Grzegorza Steca. Atrakcją

wieczoru był seans kina plenerowego z RDN
Małopolska, podczas którego emitowany był
film familĳny „Mia i biały lew”. Piknik był
również kolejną okazją do zaszczepienia się
przeciwko covid-19 w mobilnym punkcie
Centrum Medycznego „Medyk”. Imprezie
towarzyszył Bar „Zagroda na kółkach” oraz
stoisko z popcornem i watą cukrową.
Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy
Żyraków, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie i Zespół Szkół w Straszęcinie.
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Akademia Małych Zdobywców
Szkoła Podstawowa w Górze

Motycznej została zakwalifikowana do
programu Akademia Małych Zdobywców
realizowanego pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Program polega na
realizacji pozalekcyjnych zajęć
sportowych w klasach I-III. Zostanie
również zakupiony sprzęt sportowy.
Realizacja programu zakończy się
zdobyciem tytułu "Małego Zdobywcy".
Operatorem programu jest Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie.

Happening ekologiczny w Górze Motycznej
Jako podsumowanie projektu „Z ekologią na

ty” 28 września br. w Szkole Podstawowej
w Górze Motycznej odbył się Happening
Ekologiczny, podczas którego można było
podziwiać:
• efekty warsztatów plastycznych "Przynieś

graty na warsztaty",
• efekty warsztatów fotograficznych "Drzewa

naszym skarbem",
• kolaże - efekty warsztatów promujących

odnawialne źródła energii,
• efekty warsztatów "Cuda z recyklingu",
• oraz odbył się pokaz mody - ubrania

wykonane z odpadów.
Działania finansowane przez LGD PROWENT
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie. Projekt:
Wystawa i warsztaty pt. „Z ekologią na ty”
realizowany przez Stowarzyszenie Razem
Zdziałamy Więcej, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Bergamotka Cafe oraz Szkołę
Podstawową w Górze Motycznej.
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Złote Gody w Gminie Żyraków
W czwartek, 30 czerwca 2021 roku w Domu

Weselnym Wiśniowy Raj w Zawierzbiu odbyła się
uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu
Gminy Żyraków. Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznano 32 parom z terenu gminy, które
ślub brały w 1971 roku. Uroczystość rozpoczęła się od
Mszy św. w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej
w Żyrakowie w intencji Jubilatów zamówionej przez
Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Raczkę i kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrakowie Panią Krystynę
Kanię. Odprawił ją Proboszcz Parafii ks. Józef
Jasiurkowski. Dziękując Bogu za łaski udzielone
małżonkom w ciągu ich życia zaprosił pary do
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz z lekką
swadą przedstawił receptę na zgodny, długoletni
związek małżeński.

W Wiśniowym Raju pojawiła się większość
z odznaczonych par. Medalami przyznanymi przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Wójt Gminy Żyraków
odznaczał Jubilatów. Gratulując wzorowym żonom
i mężom wieloletniego stażu, gospodarz gminy
podkreślał znaczenie dobrego przykładu, który Jubilaci
dają młodszym małżeństwom - ”Ten medal jest nagrodą
za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni
złożonej 50 lat temu przysiędze. Z całą pewnością
jesteście wzorem dla współczesnych małżeństw”.

Gratulacje Parom składała również Przewodnicząca
Rady Gminy Pani Maria Bodzioch, kierownik USC Pani
Krystyna Kania oraz z-ca kierownika USC Pani Lucyna
Szymaszek. W uroczystości uczestniczyli również z-ca
Wójta Gminy Żyraków Pan Grzegorz Reguła oraz
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Pani
Aneta Domaradzka. O piękną oprawę artystyczną
uroczystości zadbał Gminny Zespół Artystyczny
działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

W gronie tegorocznych Jubilatów znaleźli się: Zofia
i Robert Babczynowie, Anna i Ferdynand Bachurscy,
Helena i Kazimierz Bonarkowie, Halina i Tadeusz
Borkowscy, Janina i Czesław Chłopkowie, Jadwiga
i Stanisław Chodorowie, Stanisława i Stanisław
Chwiejowie, Wiesława i Jan Cieślowie, Helena i Jerzy
Czerepakowie, Władysława i Edward Klimkowie, Teresa
i Kazimierz Knychowie, Maria i Edward Kobosowie,
Maria i Józef Kołodziejowie, Zofia i Władysław
Krawczykowie, Danuta i Józef Książkowie, Albina i Jan
Kuskowie, Maria i Kazimierz i Lauzerowie, Maria i Jan
Łączakowie, Irena i Adam Machalscy, Janina i Jan
Niedzielscy, Maria i Wojciech Ostafinowie, Stanisława
i Kazimierz Plebanowie, Teresa i Roman Ruda, Cecylia
i Leszek Stachnikowie, Janina i Jan Szalwowie, Maria
i Marian Szymaszkowie, Janina i Eugeniusz
Szymaszkowie, Zofia i Roman Świdrowie, Elżbieta
i Antoni Więckowie, Janina i Kazimierz Wolscy, Helena
i Henryk Wołosiakowie oraz Helena i Stanisław
Żmudowie.

W imieniu Jubilatów za przygotowanie uroczystości
podziękował Pan Ferdynand Bachurski. Złotym
Jubilatom życzymy trwania w miłości oraz doczekania
w zdrowiu i pogodzie ducha brylantowych godów.
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Dwa brązowe medale dla „Orbitka” w Imielinie
W dniach 17-19 września 2021 r.

w Imielinie odbyło się Otwarte Grand Prix
Juniorów Młodszych (U17) i Młodzie-
żowców (U23) w badmintonie. Był to
pierwszy z czterech zaplanowanych
bardzo wysoko punktowanych turniejów
w sezonie 2021/2022. W zawodach udział
wzięło 180 zawodników z Polski oraz
Ukrainy. UKS „Orbitek” Straszęcin
reprezentowała trójka badmintonistów:
Michał Kosztyło, Wiktor Grzyb oraz Emilia
Skrzek. Wszyscy do domu wrócili
z medalami.

W grze podwójnej mężczyzn (U23)
debel Michał Kosztyło/Wiktor Grzyb po
dwóch zwycięstwach z parami: Budny
(Kędzierzyn – K)/Dzwonnika (Warszawa)
21:19;21:16, Marcinkowski Pawlik (Puszczykowo)
21:17;21:11 oraz jednej porażce z parą Górniak /Heinke
(Jelenia Góra) 16:21;17:21 zajęli ostatecznie III miejsce
w turnieju stając na podium z brązowymi medalami.
Ponadto Wiktor Grzyb i Michał Kosztyło wystąpili w grze
pojedynczej gdzie Wiktor zajął miejsce VI a Michał XI.

W grze podwójnej dziewcząt (U17) Emilia Skrzek

wystąpiła z Nikolą Nowińską
z Pabianic. Debel ten z racji
wysokiego rozstawienia zakwa-
lifikował się do pierwszej
„szesnastki” turnieju głównego.
W meczu o ćwierćfinał dziewczęta
pokonały parę Kozicka (Bieruń)/
Kurkiewicz (Kraków) 21:12;21:15.
W ćwierćfinale również zwyciężyły
tym razem parę Kotlarska
(Garwolin)/Tatarek (Kobierzyce)
21:9;21:16 awansując do półfinału.
W meczu o finał niestety musiały
uznać wyższość turniejowej
„jedynce” deblowi Janko
(Głubczyce)/Wójcik (Kędzierzyn –
K) przegrywając 14:21;15:21

i zajmując ostatecznie bardzo dobre III miejsce
w turnieju a tym samym zdobywając brązowy medal.
Emilka wystąpiła również w grze pojedynczej, gdzie
musiała przebrnąć kwalifikacje aby awansować do
pierwszej szesnastki. Ta sztuka jej się udała. W turnieju
głównym w meczu o awans do ćwierćfinału przegrała
jednak z Niedźwiecką (Suwałki) 12:21:15:21 zajmując
ostatecznie miejsce IX.

W Sianowie w dniach od 30 września do 3 października
2021 r. rozegrane zostało Otwarte Grand Prix Juniorów
i Młodzików. W turnieju reprezentowali UKS Orbitek
Straszęcin Mikołaj Krystek, Oliwia Krystek, Bartosz Kufel
i debiutujący na turniejach grand prix Kacper Tyrpin. Nasi
młodzi zawodnicy spisali się bardzo dobrze zdobywając dwa
brązowe medale. W grze podwójnej młodzików para Krystek
Mikołaj/ Bartosz Kufel rozstawiona z numerem 3 w turnieju
nie zawiodła i zdobyła brązowy medal. Para ze Straszęcina
pokonała w dwóch setach parę Jacek Matula (MMKS
Kędzierzyn Koźle)/Wiktor Wyka (MKB Lednik Miastko)
i w trzech setach Kamila Markusa (Korona Pabianice)/Igora
Skolimowskiego (UKS Bursztyn Gdańsk). Niestety
w półfinale w trzech setach ulegli parze Tymoteusz Cybulski
(Beninca Feniks Kędzierzy Koźle/Jakub Gałązka (LKS
Technik Głubczyce) Drugi brązowy medal również w grze
podwójnej zdobyła Oliwia Krystek występująca w parze
z Julią Koralewską (UKS Korona Pabianice). Dziewczęta
rozstawione w turnieju z numerem 2 w pierwszym meczu
ponały parę z Suwałk Michalina Jaśkiewicz/Aleksandra
Wasilewska i przegrały po zaciętym trzy setowym pojedynku
półfinałowym z parą Ewa Bartłomiejczuk (UKS Hubal
Białystok)/Aleksandra Kurkiewicz (AZSAGH Kraków). Są to
kolejne sukcesy badmintonistów ze Straszęcina.

Turnieje szachowe Kolejny sukces badmintonistów
ze StraszęcinaW Świetlicach Wiejskich w Nagoszynie,

Woli Żyrakowskiej i Zasowie trwają turnieje
szachowe. Pod okiem Pana Przemysława
Kopacza ze Stowarzyszenia Szachowego
"Szach-Mat" dzieci zapoznają się
z podstawami nauki gry w szachy.
Zajęcia są bezpłatne.
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LISTOPAD
„Poznajemy Tradycje Adwentowe”
I Gminny Konkurs na Wianek
i Kalendarz Adwentowy

GRUDZIEŃ
XIII Gminny Konkurs Plastyczny
na Kartkę Bożonarodzeniową

XIV Gminny Konkurs na Ozdoby Choinkowe
i Świąteczne Stroiki

XXVI Gminny Konkurs
na Szopkę Bożonarodzeniową

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów
pojawiać się będą na naszej stronie internetowej:
www.ckip-zyrakow.org
oraz na naszym profilu facebookowym!

Odwiedzaj Nas!

Gminny
Konkurs Piesni
Religijnej
i Patriotycznej

2021

Zgłoszenia do 18 października

'

Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

Zapraszamy do udziału w konkursach!
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Drodzy Seniorzy, w dniuWaszego Święta składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu lat życia,

wypełnionego radością, satysfakcją
oraz szacunkiem i miłością najbliższych.

Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń,
aby stale towarzyszył Wam niegasnący zapał

w ich realizacji, a w życiu osobistym
dopisywały pomyślność i szczęście.

14 listopada 2021 r.

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych składamy najserdeczniejsze

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy siły i wytrwałości w pokonywaniu trudności
dnia codziennego oraz odwagi w realizacji swoich

planów i marzeń.
Niech wsparcie najbliższych mobilizuje Państwa do
aktywności, a życzliwość i zrozumienie innych ludzi

towarzyszą Wam na co dzień, pozwalając
z nadzieją spoglądać w przyszłość.

3 grudnia 2021 r.

Z okazji Waszego Święta życzymyWszystkim
Wolontariuszom poczucia spełnienia, satysfakcji
i radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Niech każdy uczynek i dobre słowowróci doWas

z podwojoną siłą w dalszym działaniu.

5 grudnia 2021 r.

Międzynarodowy
DzieńWolontariusza

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich
składamy Wszystkim Mieszkankom Gminy

Żyraków serdeczne życzenia i słowa uznania za
umiejętność łączenia pracy w gospodarstwach
z życiem rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Niech ten dzień będzie okazją do podziękowania
Paniom za zaangażowanie w rozwój Waszych

lokalnych społeczności oraz otwarte serce
na potrzeby rozwijania kobiecych pasji i aktywności.

Niech każdy dzień przynosi Wam jak najwięcej
powodów do uśmiechu i zadowolenia.

15 października 2021 r.

Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich


