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Aktualności inwestycyjne
Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu
Dróg W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
nasza Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na
realizację na stepujących zadań:
• „Przebudowa
drogi
gminnej
publicznej
nr 10t6707R w miejscowości Bobrowa Wola”.
Wykonane zostanie 0,735 km w okresie od kwietnia
2022 do września 2022 r. Wartość przebudowy
ogółem wyniesie ok. 1 460 500 zł, z czego
dofinansowanie otrzymamy w kwocie 876 300 zł
w 2022 r. (60%). Gmina Żyraków ma zabezpieczyć
wkład własny w wysokości 584 200 zł;
• 60% (3 470 201 zł w 2022 r.) na realizację
zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R
Dębica - gr. pow. Zdziarzec w m. Wiewiórka i Róża”.
Dzięki wsparciu zostanie wykonane 2,595 km drogi
w okresie od czerwca 2022 do maja 2023 przyszłego
roku. Wartość zadania szacowana jest na
5 783 669,85 zł, z czego pozostałe 40% będzie
wkładem własnym Gminy Żyraków (ok. 2 313 456,85
zł) we współudziale Powiatu Dębickiego.
Środki
przekazywane
są
na
zasadach
konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy,
przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych.
Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków
o dofinansowanie, składanych przez jednostki
samorządu terytorialnego w ramach naborów
przeprowadzanych na terenie każdego województwa.

Gmina Żyraków podpisała umowę na budowę
i przebudowę oświetlenia drogowego. W ramach zadania
zostanie oświetlona droga powiatowa od bramy byłego
ośrodka „Borowiec” w kierunku Grabin w m. Straszęcin
oraz droga powiatowa w obrębie szkoły w Woli Wielkiej.
Wartość robót opiewa na kwotę 108 000 zł.

Podpisana została umowa na dostawę kamienia na
potrzeby Urzędu Gminy w Żyrakowie z firmą Zakład
Usługowo-Handlowy Sprzedaż Piaski i Żwiru „Ryśko”
Ryszard Szacik z siedzibą w Zasowie. Zakres przedmiotu
umowy obejmuje dostawę kamienia drogowego (tłuczeń
drogowy) w łącznej ilości 2000 ton. Wartość umowy
opiewa na kwotę: 102 828 zł brutto. W związku ze
sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Gmina
rozpoczęła prace remontowe na drogach gminnych.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem DrogowoMostowym S.A z siedzibą w Dębicy na realizacje
inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa gminnej
infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków. Przedmiot
zamówienia obejmuje 31 dróg gminnych o łącznej

długości 9,073 km. Wartość umowy opiewa na kwotę
6 509 823,86 zł. Termin wykonania umowy wynosi
13 miesięcy od podpisania umowy. Z każdym dniem
prace
rozpoczynają
się
w
poszczególnych
miejscowościach Gminy.

Gmina Żyraków podpisała umowę na świadczenie
usług w zakresie transportu publicznego o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków na rok
2022 z firmą „J-System” Paweł Dul z Tarnowa. Wartość
umowy opiewa na kwotę 129 729,60 zł.

Podpisano umowę na wykonanie zadania pn.
Utwardzenie działki budowlanej k. Ośrodka Borowiec
w Straszęcinie. W ramach zadania zostanie wykonany
plac z kostki brukowej o pow. 1600 m2 . Wartość robót
wynosi 159 000 zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Gmina zleciła Firmie Tauron Nowe Technologie
wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Żyraków w zakresie dogęszczenia opraw na
terenie gminy na kwotę 73 000 zł.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałanie
19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na
zadanie pn. "Zagospodarowanie zabytkowego dworu
wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin".
W ramach zadaniach wyremontowana zostanie
instalacja wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
na piętrze i poddaszu zabytkowego dworku oraz
wymienione lampy i obsadzona zieleń w zabytkowym
parku. Koszt wykonania zadania planowany jest na
209 046,00 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie
132 986,00 zł.

Gmina Żyraków podpisała umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Straszęcinie.
Wykonawcą jest Pan Piotr Bocheński prowadzący
działalność
pn.
Zakład
Usług
Projektowych
i Instalacyjnych Piotr Bocheński z siedziba w Dębicy.
Wartość umowy 120 000,00 zł.

Podpisana została również umowa na budowę
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków.
Wykonawcą jest firma Hydrobud Piotr Babula z siedzibą
w Pilznie. Wartość umowy 524 238,62 zł brutto. Zakres
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umowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej koło
hotelu Milenium w Górze Motycznej, budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Straszęcinie, budowę sieci
kanalizacji sanitarnej - obręb autostrada Góra Motyczna,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn.
Trwają prace.

Wykonano ogrodzenie przy boisku w Żyrakowie oraz
zakupiono kabiny dla zawodników rezerwowych.
Całkowity koszt wyniósł (19 975,20 + 35 000).

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do
Polskiego Ładu na rozbudowę i przebudowę budynku
stacji uzdatniani wody wraz z przebudową zewnętrznej
instalacji technologicznej oraz budowa i rozbudowa dróg
wewnętrznych i placów manewrowych w m. Żyraków,
budowę drogi gminnej na terenie miejscowości Bobrowa
Wola, Korzeniów i Nagoszyn, przebudowę budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków,
poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Żyraków oraz poprawę infrastruktury wodno-ściekowej
na terenie Gminy Żyraków.
Aktualnie prowadzone są przeglądy:
Gmina pozyskała dofinansowanie z programu Polski
Ład w kwocie 4 750 000. Zostanie wybudowane 9,073
km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra
Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin,
Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów oraz
Zawierzbie.

Wykonano etap I przebudowy oświetlenia w Sali
gimnastycznej w Żyrakowie na kwotę 72 153,85 zł

Apel do mieszkańców!
Apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność
i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, które mogą
podawać się za pracowników Urzędu Gminy
w Żyrakowie. Przestrzegamy mieszkańców przed
osobami, które proponują montaż kotłów c.o., FV, etc.,
powołując się na współpracę z Gminą. W tym
momencie nie realizujemy tego typu programów.
Aktualnie nie prowadzimy również kontroli palenisk.
Nie dajmy się zwieść, gdy ktoś m.in:
– kieruje ofertę niezwykle korzystną finansowo
przy montażu możliwym w bardzo krótkim czasie – pod
pretekstem analizy naszych potrzeb chce uzyskać
dane wrażliwe w celu przygotowania oferty.
Apelujemy również, by nigdy nie przekazywać
w formie gotówki lub przelewu żadnych pieniędzy
osobom, których nie znamy.
W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania
tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO
POLICJI.

• przeglądy gwarancyjne w instalacjach solarnych
w ramach Projektu pn. "Instalacja systemów energii
odnawialnych
na
budynkach
użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Firma "RM SERWIS"
• przeglądy w 3 roku użytkowania instalacji
fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła i kotłów na
pellet w ramach Projektu pn. "Odnawialne Źródła
energii w gminach partnerskich" - Firmy: Rakoczy
i FlexiPower Group.

DEKLARACJE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Wójt Gminy Żyraków przypomina mieszkańcom, iż
każdy właściciel budynku, zarówno mieszkalnego jak
i niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło
ciepła lub spalania paliw jest zobowiązany do złożenia
DEKLARACJI
DO
CENTRALNEJ
EWIDENCJI
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.
Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w wersji
papierowej w Urzędzie Gminy Żyraków w pok. nr 2.
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie Gminy
Żyraków w zakładce CEEB, lub na stronie GUNB.
•
Deklaracje
dotyczące
źródeł
ciepła
uruchomionych przed 1 lipca 2021r. należy składać
do 30 czerwca 2022r.
•
Deklaracje
dotyczące
źródeł
ciepła,
uruchomionych od 1 lipca 2021r. należy składać
w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła
ogrzewania.

str. 4

KURIER GMINNY

Pomagamy Ukrainie
Od 24 lutego 2022 r., czyli od rozpoczęcia agresji
rosyjskiej na niepodległą Ukrainę mieszkańcy Gminy
Żyraków aktywnie włączyli się w pomoc ofiarom wojny.
Wspólnymi siłami i na wszelaki sposób Urząd Gminy
Gminy, jednostki samorządowe, szkoły i przedszkola,
organizacje pozarządowe, a także osoby indywidualne
zorganizowały wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy
przybyli do naszej Gminy, jak również dla ludności
ukraińskiej, która pozostała w swoim kraju.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
9 marca br. Gmina Żyraków przekazała środki
medyczne dla rannych na Ukrainie. Z kolei 25 marca
2022 r. z Gminy Żyraków wyruszył transport
z żywnością, środkami chemicznymi i odzieżą
skierowany do miasta partnerskiego Mena w obwodzie
czernihowskim. Pomoc humanitarna dla tego obwodu
organizowana była wspólnie z samorządami powiatu
dębickiego.
W odpowiedzi na wciąż pojawiające się potrzeby
zbierane są określone artykuły. Jedną z akcji była
pomoc pn. ”Kobiety Gminy Żyraków Kobietom
z Czernihowa”, podczas której zbierano artykuły
higieniczne (tj. podpaski, tampony, mydła w kostce,
chusteczki nawilżające) oraz chemię gospodarczą,
które trafią do kobiet w obwodzie czernihowskim.
Dziękujemy serdecznie sołectwom, szkołom
i organizacjom pozarządowym Gminy Żyraków za
zorganizowanie zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy dla
ludności ukraińskiej. Do głównego punktu zbiórek
w Woli Żyrakowskiej przetransportowano dary
z Zasowa, Korzeniowa, Woli Wielkiej, Wiewiórki,
Żyrakowa i Straszęcina, a także artykuły przekazane
przez osoby prywatne. Zbiórki darów były organizowane
również samodzielnie przez stowarzyszenia, KGW
i jednostki OSP z terenu Gminy Żyraków.

W budynku CKiP w Woli Żyrakowskiej został
utworzony główny punkt zbiórki darów dla Ukrainy.
W ten sposób zbierane są różnego rodzaju artykuły
spożywcze z długim terminem ważności, artykuły
chemiczne, higieniczne, odzież i akcesoria dla dzieci.
Zebrane dary są rozdysponowywane w związku
z pojawiającymi się potrzebami.

Ponadto Jednostka OSP w Straszęcinie we
współpracy ze strażakami z Niemiec, Hiszpanii i Austrii
wsparła organizację akcji przekazania sprżętu
przeciwgaśniczego oraz trzech pojazdów ratunkowych
do strefy działań wojennych na Ukrainie.
Inną formą pomocy jest przygotowywanie posiłków
dla uchodźców z Ukrainy i kierowców przewożących
dary na Ukrainę. W tą pomoc zaangażowały się Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żyraków.
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które już na pierwszych spotkaniach z łatwością
integrowały się z naszą społecznością m.in. w Zasowie
i Woli Żyrakowskiej.
W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole
Szkół
w
Straszęcinie
przebywa
20-osobowa
młodzieżowa drużyna pływaków z Kĳowa, dla których
cały czas jest prowadzona akcja pomocy.
Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Żyraków
przebywa 180 obywateli Ukrainy, którym przyznano
jednorazowe świadczenia 300+. Pomoc rzeczową
udzielono 60 osobom przebywającym w naszej Gminie.
Z bezpłatnego wyżywienia korzysta 8 dzieci w szkołach
i 2 w przedszkolach. Na dzień 7 kwietnia 2022 r.
obywatelom Ukrainy wydano 234 nr PESEL .

Podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet
Centrum Kultury i Promocji zorganizowało
zbiórkę funduszy pn. ”Pomoc dla Ukrainy”. Udało
się zebrać kwotę 4000,83 zł i 1 funt.
Ponadto
pracownicy
Urzędu
Gminy
w Żyrakowie, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Zespół Obsługi FinansowoAdministracyjnej Szkół jako wolontariusze
pomagali uchodźcom z Ukrainy na dworcu
kolejowym w Przemyślu.
Z kolei Świetlice Wiejskie w Gminie Żyraków
nadal zapraszają dzieci i młodzież z Ukrainy,

Stanowisko Rady Gminy wobec agresji Federacji Rosyjskiej
na niepodległą Ukrainę
W dniu 28 lutego 2022 r. podczas sesji Rady Gminy
Żyraków została podjęta uchwała dotycząca stanowiska
w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą
Ukrainę. Rada Gminy wraz z Wójtem Gminy Żyraków
w imieniu mieszkańców deklarują gotowość pomocy,
ścisłą współpracę i udzielenie wsparcia humanitarnego
w tym trudnym czasie dla Ukrainy. Stanowisko to jest

szczególnie mocne w kontekście bliskiej partnerskiej
współpracy
z
miastem
Mena
w
obwodzie
Czernihowskim na Ukrainie.
Wyrażamy
nadzieję
na
solidarność
demokratycznego
świata,
potępienie
łamania
międzynarodowego prawa przez Rosję i szybkie
przywrócenie pokoju na Ukrainie.
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3 lata działalności
Gminnego Żłobka!
9 lutego br. Gminny Żłobek uroczyście obchodził
trzecie urodziny. Dzięki zaangażowaniu rodziców,
dzieci przybyły do placówki w żółto-czarnych ubraniach.
Świętowanie urodzin rozpoczęto od życzeń, które
dyrektor żłobka Aldona Kowalik skierowała do
zebranych dzieci i personelu na odświętnie
przystrojonej z tej okazji sali. Następnie przedstawiciele
dzieci z opiekunkami wspólnie zdmuchnęli świeczkę na
urodzinowym torcie oraz wszyscy zaśpiewali „Sto lat”.
Maluchy wspaniale bawiły się tańcząc w kółeczku przy
dźwiękach radosnej muzyki. Odbyła się również
pamiątkowa sesja zdjęciowa. Na koniec dnia dzieci
otrzymały słodkie prezenciki. Pracownicy żłobka
dziękują wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię ich
placówki,z
życzliwością
i
zaangażowaniem
wspomagając jej działalność.
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Od Bartkowki do Żyrakowa
Ukazała się książka Leszka Połomskiego
pn. „Od Bartkowki do Żyrakowa. Dykcyonarz miejscowy
powiatu dębickiego”. Autor pisał ją przez dwa lata, tyle
samo trwały starania o jej wydanie. Dykcyonarz to
dawna nazwa słownika. Leszek Połomski, dyrektor
zarządzający szkołami w Gminie Żyraków, pracował
nad nim od 2018 roku. Efektem jest wydana przez
Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej
bezcenna książka. Autor przebadał, opisał znaczenie
i etymologię 417 nazw miejscowości i przysiółków
z całego powiatu dębickiego.

Ferie pełne wrażeń
Tematyczne zajęcia plastyczne, gry i zabawy
taneczne, karaoke, bale karnawałowe, spotkanie
z policjantem, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz
strażakami to główne atrakcje, które przyciągnęły licznie
dzieci i młodzież do Świetlic Wiejskich w Gminie
Żyraków podczas tegorocznych ferii. Specjalny program
zajęć na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny
i kreatywny spotkał się z wielkim zainteresowaniem.

Wsparcie dla rodzin
popegeerowskich
Miło nam poinformować
o uzyskanym wsparciu dla
rodzin
popegeerowskich
z dziećmi w zakresie dostępu
do sprzętu komputerowego
oraz internetu z terenu Gminy
Żyraków.
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Czy wolontariat jest potrzebny?
W dworku w Straszęcinie
spotykają się wolontariusze z gminy
Żyraków. Zapytani na jednym
z warsztatów prowadzonych przez
Stowarzyszenie Razem Zdziałamy
Więcej, co im daje wolontariat
i dlaczego chcą nieodpłatnie
pracować, odpowiadają, że chętnie
obserwują, jak dzięki ich działaniom
zmienia się życie kilkuset ludzi
w społeczeństwach lokalnych, bo
np. budują skwer zieleni od
podstaw, organizują zajęcia dla
dzieci,
zapisują
i
utrwalają
wspomnienia
mieszkańców,
organizują teren pod miejsce
pamięci. Wolontariusze z Nagoszyna, Straszęcina,
Góry Motycznej, Żyrakowa, Woli Żyrakowskiej wzięli
udział w warsztatach „Wolontariat na szóstkę w sześciu
krokach” organizowanych przez Stowarzyszenie Razem
Zdziałamy Więcej, przedstawili pomysły, które będą
realizować w swoich wsiach a teraz wyruszyli w teren...
aby przekonać innych, że wolontariat to „radość, kiedy
widzisz, że po wielu trudach wspólnej pracy powstaje

nie tylko ogród w przestrzeni publicznej, ale również
tenże ogród zbudował twoją drużynę, z którą teraz
można konie kraść i góry przenosić”. Nie tylko Ania
Cyran czy Mateusz Grych twierdzą, że lubią mieć wpływ
na zmianę świata i ludzi, dlatego działają w grupach
nieformalnych czy organizacjach pozarządowych. Jest
25 liderów działań. Teraz wyruszają, aby pozyskać
sojuszników działań, zatem odpowiedź na pytanie: „Czy
wolontariat jest potrzebny?” uważają za oczywistą.
Projekt sfinansowany środków z programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

Laboratoria przyszłości
Wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy
Żyraków
skorzystały
z
rządowego
programu
„Laboratoria Przyszłości”. Łączna kwota złożonych
wniosków wynosiła 430 tys. zł w ramach Rządowego
Programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa
finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.
Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wnioski złożyły
wszystkie szkoły i wszystkie otrzymały dofinansowanie.

Najwyższe
dofinansowanie
otrzymała
Szkoła
w Straszęcinie 70 tys. zł, Szkoła w Bobrowej,
Nagoszynie i Żyrakowie – po 60 tys. zł, pozostałe Szkoły
(w Górze Motycznej, Korzeniowie, Mokrem, Wiewiórce,
Woli Wielkiej i Zasowie) po 30 tys. złotych.
Wysokość dofinansowania była uzależniona od
ilości uczniów uczęszczających do szkół.
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Nasze małe i większe sukcesy
Szymon Hebda, uczeń klasy VI Szkoły
Podstawowej w Wiewiórce pod opieką Pani Jolanty
Grębskiej za wykonany fotoalbum w Wojewódzkim
Konkursie Fotograficznym pod nazwą „Projekty
PROW w obiektywie” w kategorii klas V-VIII zdobył
wyróżnienie, a tym samym otrzymał w nagrodę dla
szkoły: drukarkę, smartwatche, dużą kolumnę
mobilną z dwoma mikrofonami oraz dwie tablice
interaktywne.

Wielkie brawa dla uczennic ze Szkoły
Podstawowej w Woli Wielkiej, które
zostały laureatkami Ogólnopolskiego
Zdalnego Konkursu "Zawitały Anioły do
Naszej Szkoły".
Zuzia Moskal zajęła
2 miejsce, a Zosia Bielatowicz - 3 miejsce.

Gratulacje
dla
Mikołaja
Madeja z UKS SP Korzeniów za
zajęcie 1 miejsca w Grand Prix
Podkarpacia Żaków w tenisie
stołowym, który odbył się 13 lutego
2022r. w Dukli! Mikołaj w swojej
kategorii Żaków okazał się
bezkonkurencyjny
zajmując
1 miejsce i tym samym awansował
na finał ogólnopolski.

Sebastian Piękoś, uczeń kl. VIII
Szkoły Podstawowej w Korzeniowie
zajął I miejsce w Konkursie
Informatycznym Powiatu Dębickiego
„Super
Master”
organizowanym przez Zespół Szkół
nr 4 w Dębicy. Konkurs polegał na
rozwiązaniu
testu
wiedzy
informatycznej i zbudo-waniu strony
internetowej nt. „Świat moimi
oczami…”

Serdecznie gratulujemy Mirosławowi Kalicie objęcia funkcji asystenta
selekcjonera piłkarskiej kadry narodowej. „Duma nas rozpiera” - tak
podsumował dokonania syna Pan Franciszek Kalita mieszkający
w Żyrakowie. Dowiedzieliśmy się, że pasję do piłki nożnej Mirosław czerpał
z rodzinnego środowiska piłkarskiego i mimo, że jego rodzice nie uważali gry
w piłkę za dobry sposób na życie, to on nie zrezygnował i konsekwentnie
budował i nadal buduje swoją karierę. Mirosław Kalita urodził się 18 lipca 1970
r. Jako piłkarz występował w Wisłoce Dębica, Amice Wronki, Śląsku Wrocław,
RKS Radomsko, KSZO Ostrowiec Święto-krzyski, Resovii, LKS Nagoszyn,
Watrze Białka Tatrzańska i Polonii Rzeszów. Na poziomie ekstraklasy
rozegrał 103 spotkania, zdobywając pięć bramek. Ma w dorobku dwa Puchary
Polski (1998, 1999). Jako szkoleniowiec prowadził Wisłokę Dębica,
Partyzanta Targowiska, Stal Stalowa Wola i Watrę Białka Tatrzańska,
a w 2017 roku wszedł w skład sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski
U-21. W drużynie narodowej seniorów będzie asystentem Czesława
Michniewicza, odpowiadającym między innymi za organizację treningów.
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Koloratorium
Śnieżki
Gratulujemy Szkole Podstawowej
w Zasowie i w Górze Motycznej
wygranej,
które
ostatecznie
w finałowej 30-tce.

Dzień Sołtysa
16 marca 2022 r. w Dworku w Straszęcinie odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Wójt Gminy Żyraków Marek
Rączka wspólnie ze swoim Zastępcą Grzegorzem Regułą
złożył Sołtysom serdeczne podziękowania za dbałość
i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności Gminy
Żyraków, a także życzył wytrwałości w realizacji dalszych
planów i zamierzeń na rzecz sołectw, ciągłego optymizmu
i zadowolenia z pełnienia tej ważnej funkcji społecznej.
Swoją obecnością zaszczycili gości Pani Elżbieta Drąg
- Radna Rady Gminy Żyraków i Pani Aneta Domaradzka
- Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
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Jednostka OSP w Nagoszynie
wzbogaciła się o nowe wyposażenie
Jednostka OSP w Nagoszynie
wzbogaciła się o nowy sprzęt
z dofinansowania, które otrzymała
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego
Rolników
w kwocie 6600 złotych w ramach
konkursu na realizację zadania
publicznego „Wyposażenie wozów
strażackich w ramach wspierania
Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenów wiejskich".
Dzięki pozyskanej dotacji oraz
środkom
własnym
zakupili
2 komplety aparatów powietrznych
z
maskami
i
sygnalizatorami
bezruchu, służące do ochrony dróg
oddechowych strażaka podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych.
Całkowita
kwota zadania wyniosła 9920 zł.
Na dodatkowe uzupełnienie
wyposażenia lekkiego samochodu
Renault Master trafiła również
pompa szlamowa wraz z wężem
ssawnym oraz węże tłoczne W75
i bosak strażacki
Sprzęt
został
zakupiony
w ramach dotacji za udział i wsparcie
naszej jednostki w Narodowym
Programie Szczepień przeciwko
COVID-19,
a
także
środkom
pozyskanym z Nadleśnictwo Dębica
Kwota zakupu wyniosła 5203 zł.
Jednostka pozyskała również
dotację na realizację zadania
publicznego
pod
tytułem:
"Zapewnienie gotowości bojowej

Maseczki ochronne

jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego"
końcem
ubiegłego i początkiem trwającego
już
roku
udało
nam
się
przeprowadzić
remont
pomieszczenia
garażowego
wraz
z
utworzeniem
pomieszczenia
biurowego oraz ich wyposażeniem.
Wykonane prace polegały na
szpachlowaniu i malowaniu ścian,
modernizacji instalacji elektrycznej,
zainstalowaniu
oświetlenia
led,
montażu nowych szaf na ubrania
strażackie, sprzęt i dokumentację,
montażu odciągu spalin.
Głównym celem zadania było
zapewnienie
odpowiednich
warunków do garażowania pojazdu
pożarniczego,
przechowywania
sprzętu oraz wzrost komfortu
i bezpieczeństwa pracy strażaków,
co w konsekwencji przełożyło się na
zwiększenie
gotowości
bojowej
jednostki a zarazem na poprawę
ochrony przeciwpożarowej.
Jednostka
składa
wyrazy
podziękowania za okazane wsparcie
Komendzie
Głównej
PSP
w
Warszawie,
Komendzie
Powiatowej PSP w Dębicy. Dziękują
za pomoc finansową i udzielony
wkład własny przez Gmina Żyraków
oraz Fundację Śnieżka "Twoja
Szansa".

dla mieszkańców Gminy Żyraków
W lutym br. przeprowadzono akcję
dystrybucji maseczek ochronnych otrzymanych
z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.
W każdej miejscowości Gminy Żyraków
rozdysponowaniem maseczek zajęli się
miejscowi strażacy. Każdy mieszkaniec
otrzymał 5 sztuk maseczek.
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Gminne Spotkanie Noworoczne Strażaków
Spotkanie Noworoczne Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Żyraków odbyło się w dniu 23
stycznia 2022 roku w Budynku Wielofunkcyjnym
w Wiewiórce. Wszystkich Strażaków powitał Wójt Gminy
Żyraków Marek Rączka. Po odsłuchaniu hymnu OSP została
odmówiona modlitwa, której przewodniczył Kapelan
Powiatowy Strażaków ks. Józef Jasiurkowski. Uroczystość ta
była okazją do złożenia wzajemnych życzeń noworocznych.
Wójt Gminy Żyraków skierował do wszystkich strażakówochotników gminnej społeczności wyrazy najwyższego
uznania za to, że każdego dnia czuwają nad
bezpieczeństwem mieszkańców i spieszą im z pomocą
narażając własne życie i zdrowie. Ochotnicza Straż Pożarna
powszechnie kojarzy się z odwagą, nieustającą gotowością
do twórczego współdziałania, a także z pasją przekazywaną
z pokolenia na pokolenie. Wszystkim członkom strażackiej
służby życzył satysfakcji i dumy z dotychczasowych
dokonań, a w życiu prywatnym szczęścia i spełnienia
marzeń. Życzenia złożyli również ks. Prałat Józef
Jasiurkowski, ks. Józef Janas – Proboszcz Parafii św.
Maksymiliana Kolbego w Wiewiórce, Pan Stanisław Bryg Prezes Powiatowy ZOSP RP w Dębicy, St. bryg. Krzysztof
Marek – Komendant Powiatowy PSP w Dębicy. Następnie
wszyscy zaproszeni goście symbolicznie podzielili się
opłatkiem. Po czym Wójt Marek Rączka wraz z Kamilem

Wolskim – Prezesem OSP w Nagoszynie wręczyli
przedstawicielom jednostek strażackich podziękowania za
ubiegłoroczną współpracę. W spotkaniu uczestniczyli
również Pan Tadeusz Kulas – Radny Gminy Żyraków, Pan
Tomasz Wolak – Sołtys wsi Wiewiórka, Pani Agnieszka
Radwańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewiórce
i Pani Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie. Organizatorem spotkania był Wójt
Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami: Jednostka OSP
w Wiewiórce, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet KGW
w Wiewiórce, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Wiewiórce i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej w Żyrakowie
W dniu 29 marca 2022 r. w Zespole Szkół w Żyrakowie odbyły
się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 19 uczniów z terenu
Gminy Żyraków. Zgodnie z regulaminem w Turnieju rywalizowali
zawodnicy w 2 grupach wiekowych: I gr. wiekowa – uczniowie
kl. I-IV, II gr. wiekowa – uczniowie kl. V-VIII.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru,
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz
historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie regulaminu
Turnieju zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej
zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju, które
odbędą się w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Dębicy,
ul. Kwiatkowskiego 20.

I GRUPA WIEKOWA:
1. Julia Moskal – SP w Woli Wielkiej,
2. Paweł Paździor – SP w Zasowie,
3. Julia Grądziel – SP w Woli Wielkiej.
II GRUPA WIEKOWA:
1. Izabela Kubisztal – SP w Zasowie,
2. Filip Jędrzejczyk – ZS w Straszęcinie,
3. Antoni Moskal – SP w Woli Wielkiej.
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Koncert Noworoczny w Straszęcinie
Śpiewanie
kolęd
i
pastorałek
to
jeden
z najpiękniejszych obrzędów bożonarodzeniowych
i coroczna tradycja w Gminie Żyraków. 9 stycznia 2022
r. w niedzielny zimowy wieczór odbył się Koncert
Noworoczny. W straszęcińskiej świątyni mieszkańcy
Gminy Żyraków oraz zaproszeni goście mogli
wysłuchać repertuaru przygotowanego przez Orkiestrę
Dętą Gminy Żyraków i Chór Parafialny w Straszęcinie
pod kierownictwem i dyrygenturą Pana Grzegorza
Steca. Na koncert zaprosił Wójt Gminy Żyraków, zaś
współorganizatorami byli: Parafia pw. Wszystkich
Świętych w Straszęcinie, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
Gminy Żyraków.
•

Sekcja Tenorów - Sławomir Mądro.

• Sekcja Rytmiczna - Jakub Gąsior, Marek Smagacz,
Ryszard Pieniążek, Roman Gulis (gitara basowa),
Antoni Stec, Aleksander Lisowski, Bartłomiej Chmura.
Muzycy bisowali trzy razy. W utworze „Mario, czy Ty
wiesz” jako wokalista wystąpił Pan Grzegorz Stec.

Był to wieczór pełny wzruszeń, emocji, wspaniałych
i
niezapomnianych
chwil.
Muzyczną
ucztę
zawdzięczamy m.in. solistom, a zaśpiewali nam:
Barbara Łukasik, Grzegorz Tomaszewski, Katarzyna
Czerwiec, Natalia Ciszek, Kamila Stec, Weronika
Chmura, Wiktoria Marek, Antonina Barnaś, Paweł
Morawczyński, Marek Smagacz oraz Karolina i Wiktoria
Chmura. Oprawę muzyczną przygotowali członkowie
Orkiestry w poszczególnych sekcjach instrumentalnych:
• Sekcja Fletów - Aleksandra Bieszczad, Ewelina
Koziara, Kinga Pasternak, Katarzyna Szerszeń, Julia
Bieniasz, Kamila Horosz.
• Sekcja Smyczkowa - Kamila Stec, Weronika
Chmura.
• Sekcja Klarnetów - Wiktoria Chmura, Karolina
Ozga, Jakub Smagacz, Paweł Chmura, Karolina
Pociask, Aleksandra Kołodziej, Barbara Grudkowska
• Sekcja Trąbek - Szymon Pieniążek, Ignacy
Kamiński, Mariusz Koziara, Grzegorz Tomaszewski,
Dominik Mietła, Stanisław Lichoń.
• Sekcja Puzonów - Paweł Rak, Ryszard Rak, Rafał
Szreder, Bartek Kozikowski, Franciszek Kamiński,
Michał Bułat.
• Sekcja Saksofonów - Karolina Kosiba, Marcin
Grych, Karolina Chmura, Kazimierz Węgrzyn, Damian
Szerszeń, Julia Pieniążek, Marcin Nykiel.

Koncert poprowadziła Pani Aneta Domaradzka Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Dla
mieszkańców popłynęły życzenia noworoczne, które
złożyli Wójt Gminy Żyraków - Pan Marek Rączka,
Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Bodzioch,
Prezes Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Gminy Żyraków
- Pan Grzegorz Stec, zaś błogosławieństwa udzielił
Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych - ks. Prałat
Bogusław Czech.
Wśród przybyłych gości znalazły się władze powiatu
dębickiego na czele ze Starostą Piotrem Chęćkiem,
władze samorządowe Gminy Żyraków na czele
z Wójtem Markiem Rączką, Zastępcą Grzegorzem
Regułą, Przewodniczącą Rady Gminy Żyraków Panią
Marią Bodzioch oraz Sekretarz Panią Martą Erazmus,
a także władze Gminy Czarna.
Organizatorzy składają podziękowania Jednostce
OSP w Straszęcinie za kierowanie ruchem na parkingu
przy kościele.
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str. 13

O Kobietach, dla Kobiet
Pod takim hasłem 8 marca 2022 r. odbył się koncert
w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Żyraków pod
kierownictwem i dyrygenturą Grzegorza Steca. Z okazji
Dnia Kobiet muzycy wystąpili na scenie sali
widowiskowej w Domu Kultury Mors w Dębicy.
Przy pełnej sali z myślą o kobietach i dla kobiet
zaśpiewali Barbara Łukasik, Paweł Morawczyński,
Marek Smagacz, Grzegorz Tomaszewski, Wiktoria
Chmura, Karolina Chmura i Grzegorz Stec.

Swoją obecnością zaszczycili nas: władze
powiatowe na czele ze Starostą Powiatu Dębickiego
Piotrem Chęćkiem, władze miejskie w osobie
wiceburmistrza Macieja Małozięcia oraz władze gminne
wraz z Panią Marią Bodzioch - Przewodniczącą Rady
Gminy Żyraków.
Wójt Gminy Żyraków złożył wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności,
zadowolenia, ale również pokoju.

Koncert poprowadzili Halina Pieniążek i Paweł
Morawczyński, którzy między wykonywanymi utworami
wspominali wizerunek kobiety na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci.

Z myślą o tragicznej sytuacji naszych sąsiadów
podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka pn.
„Pomoc dla Ukrainy”. W sumie uzbierano kwotę
4000,83 zł i 1 funt.

Oprócz świetnej muzyki można było posłuchać
duetu kabaretowego w osobach Gabriela Steca
i Ignacego Kamińskiego, którzy rozbawili publiczność
skeczami na temat relacji damsko-męskich.

Wśród publiczności znaleźli się również obywatele
Ukrainy przebywający w Gminie Żyraków.

Władze Gminy Żyraków również wcieliły się w rolę
muzyków - Wójt Marek Rączka jako dyrygent, zaś
Zastępca Grzegorz Reguła jako perkusista.

Na koncert zaprosili: Burmistrz Miasta Dębica i Wójt
Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami byli:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków,
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Dębicy.
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Świąteczny Kiermasz Wielkanocny w Nagoszynie
Pisanki, palmy, baranki oraz wielkanocne ciasta
i potrawy królowały na stołach w dniu 3 kwietnia br.
w Domu Ludowym w Nagoszynie. To wszystko za
przyczyną stoisk wystawienniczych z ozdobami
wielkanocnymi, które brały udział w XXVI Gminnym
Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową,
a
także
wspaniałych
potraw
i
smakołyków
przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Kreatywne Kobiety” w Nagoszynie, Stowarzyszenia
„Nagoszyn Otwarty na Zmiany” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Bobrowianki” z Bobrowej.
Imprezę oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka składając wszystkim zebranym zdrowych
i radosnych Świąt Wielkanocnych. Świąteczny Kiermasz
Wielkanocny stał się w naszej gminie imprezą stałą,
ponieważ poznanie zwyczajów i tradycji związanych
z Wielkanocą zbliża dzieci, młodzież i dorosłych do
odczuwania wspólnoty ze swoimi najbliższymi, a także
społecznością naszych przyjaciół.

Kiermasz był okazją do obejrzenia małych i większych
arcydzieł wielkanocnych wykonanych przez uczniów ze
szkół, przez świetlice wiejskie, twórców indywidualnych,
stowarzyszenia działające na terenie gminy, a także
warsztaty terapii zajęciowej. Dla najmłodszych został
przeprowadzony Świąteczny Quiz z nagrodami.
Wyczekiwanym momentem było wręczenie dyplomów
i nagród laureatom XI Gminnego Konkursu Plastycznego
na Kartkę Wielkanocną oraz XXVI Gminnego Konkursu na
Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową.
Podczas kiermaszu były zbierane fundusze na rzecz
pracy misyjnej księdza Tomasza Fajta, który pracuje
w Boliwii, a kiedyś był wikariuszem w parafii św. Antoniego
w Nagoszynie. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Akcji
Parafialnej.

Pierwszym punktem programu wprowadzającym
w niezwykły przedświąteczny nastrój był występ laureatów
Koncertu Laureatów III Przeglądu Pieśni Wielkopostnych
i Wielkanocnych, który odbył się w tym roku dnia 31 marca
w siedzibie CKiP w Woli Żyrakowskiej. Zaśpiewali: Dawid
Zasadni z SP w Górze Motycznej, Weronika Podraza z ZS
w Nagoszynie, Katarzyna Czerwiec i Wiktoria Marek z ZS
w Straszęcinie oraz zaprezentował się Zespół
instrumentalno-wokalny z ZS w Straszęcinie.
Dziękujemy
serdecznie
Jednostce
OSP
w Nagoszynie za kierowaniem ruchem drogowym, a także
Zespołowi Szkół w Nagoszynie za udostępnienie parkingu.
Na Świąteczny Kiermasz wielkanocny zaprosili: Wójt
Gminy Żyraków i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
zaś współorganizatorami byli: Stowarzyszenie „Nagoszyn
Otwarty Na Zmiany”, KGW „Kreatywne Kobiety”
w Nagoszynie, Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”
w Bobrowej, Sołectwo Nagoszyn, Zespół Szkół
w Nagoszynie, Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Nagoszynie, a także Jednostka OSP w Nagoszynie.
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XXVI Gminny Konkurs na Pisankę Ludową
i Plastykę Obrzędową
W dniu 3 kwietnia 2022 r. w Domu Ludowym
w Nagoszynie w ramach Świątecznego Kiermaszu
Wielkanocnego rozstrzygnięto XXVI Gminny Konkurs
na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną
z Okresem Wielkanocy.
Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:
Teresa Moskal – przewodnicząca komisji, pedagog
i plastyk, Agata Dziedzic – członek komisji, instruktor
plastyki w CKiP w Żyrakowie, Kamil Wolski – członek
komisji.
Zgodnie z wytycznymi regulaminu komisja
przyznała następujące miejsca w poszczególnych
kategoriach indywidualnych:

KATEGORIA I - brak zgłoszeń
KAT. II - klasy I – IV
I m. - Marcel Czapla, kl.II, SP w Górze Motycznej,
I m. - Filip Nowakowski, kl.III, ZS w Żyrakowie,
II m. - Lena Szczepańska, kl.,II, SP w Górze Mot.,
II m. - Weronika Szerszeń, kl.II, SP w Górze Mot.,
III m. - Aleksander Kosiński, kl.II, SP w Zasowie,
III m. - Jakub Kamecki, kl.IV, SP w Zasowie,
III m. - Liliana Gaweł, kl.III, Świetlica Szkolna
w Zespole Szkół w Nagoszynie,

Wyróżnienia: Jan Kobos, kl.II, Świetlica Szkolna
w Zespole Szkół w Nagoszynie, Agata Żuchowska,
kl.III, SP w Zasowie, Bartłomiej Kot, kl.III, SP
w Wiewiórce, Martyna Gaweł, kl.III, Świetlica Szkolna
w Zespole Szkół w Nagoszynie.
KAT. III - klasy V - VIII
I m. - Anna Żuchowska, kl.VI, SP w Zasowie,
II m. - Faustyna Ryczek, kl.VI, SP w Zasowie,
III m. - Joanna Grześkiewicz, kl.VI, SP w Zasowie,
III m. - Maja Ryś, kl.V, ZS w Nagoszynie,
Wyróżnienia: Amelia Wałęga, kl.VI, SP w Zasowie.
KAT. IV - szkoły ponadpodstawowe i dorośli
Nagroda - Ewa Kizior, Wiewiórka.
KAT. V - osoby niepełnosprawne - Brak zgłoszeń.
KAT. VI – Stowarzyszenia, Świetlice, Biblioteki
Nagrody ex aequo - Świetlica Wiejska w Woli
Żyrakowskiej, Bobrowej Woli, Korzeniowie,
Nagoszynie, Straszęcinie, Wiewiórce, Woli Wielkiej
i Zasowie, Klub Seniora w Straszęcinie
KAT. VII - Warsztaty Terapii Zajęciowej, osoby
niepełnosprawne.
Nagroda - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej
Woli.
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III Przegląd Pieśni Wielkanocnych i Wielkopostnych
31 marca br. na scenie sali widowiskowej CKiP
w Woli Żyrakowskiej uczniowie szkół podstawowych
zaprezentowali
swoje
umiejętności
wokalne
i instrumentalne. W przeglądzie udział wzięło
26 uczestników, w tym 20 solistów i 1 zespół.
Wszystkich przybyłych uczestników powitała Aneta
Domaradzka - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie. Komisja obradowała w składzie: Barbara
Łukasik – przewodnicząca komisji, solistka m.in.
Orkiestry Dętej Gminy Żyraków i zespołu Fevers oraz
pracownicy CKiP w Żyrakowie - Agnieszka WeryńskaPrzybyś oraz Krzysztof Prokop, instruktor muzyki .
Dyplomy i nagrody Laureatom Przeglądu wręczył
Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Komisja zgodnie
z regulaminem przyznała następujące miejsca
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
SOLIŚCI (klasy 3-6):

I m. - Magdalena Czerniak, SP w Korzeniowie,
I m. - Dawid Zasadni, SP w Górze Motycznej,
II m. - Antonina Barnaś, ZS w Straszęcinie,
II m. - Faustyna Ryczek, SP w Zasowie,
III m. - Izabela Sobuś, ZS w Bobrowej,
III m. - Bartosz Koziara, ZS w Straszęcinie,
Wyróżnienia:
Natalia Wójcik, ZS w Bobrowej,
– Nikodem Niedzielski, ZS w Żyrakowie,
– Alicja Madej, SP w Woli Wielkiej,

– Gabriela Drobot, SP w Górze Motycznej,
– Nikola Zaręba, ZS w Nagoszynie,
– Kamila Węgrzyn, ZS w Nagoszynie,
– Joanna Grześkiewicz, SP w Zasowie.
SOLIŚCI (klasy 7-8):
I m. - Katarzyna Czerwiec, ZS w Straszęcinie,
I m. - Weronika Podraza, ZS w Nagoszynie,
II m. - Wiktoria Marek, ZS w Straszęcinie,
III m. - Julia Kosowska, ZS w Straszęcinie,
III m. - Natalia Ciszek, ZS w Straszęcinie.
Wyróżnienie: Kamila Krogulska, SP w Woli Wielkiej.
Ze względu na pojedyncze zgłoszenia
przyznano nagrody dla: Zespołu instrumentalnowokalnego z Zespołu Szkół w Straszęcinie (w składzie:
Antonina Barnaś, Katarzyna Czerwiec, Wiktoria Marek,
Julia Kosowska, Natalia Ciszek, Klaudia Ciszek) oraz
Zofii Koziary z Zespołu Szkół w Straszęcinie (udział
poza kategorią).
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Wybrano najpiękniejsze kartki wielkanocne
30 marca br. wybrano najpiękniejsze kartki
wielkanocne. W konkursie udział wzięło 155
osób, które zgłosiły łącznie 188 prac. Ilość
miejsc i wyróżnień przyznano adekwatnie do
ilości zgłoszonych prac w danej kategorii.
Komisja w składzie: Aneta Domaradzka Przewodnicząca komisji i
Dyrektor CKiP
w Żyrakowie oraz członkowie: Agata Dziedzic instruktor plastyki, Agnieszka WeryńskaPrzybyś oraz Krzysztof Pietrucha, zgodnie
z regulaminem konkursu przyznali miejsca
i wyróżnienia w następujących kategoriach:
KATEGORIA I
I m. - Beata Więch, OP w Korzeniowie
II m. - Bartosz Więch, OP w Korzeniowie
II m. - Natalia Strzelczyk, PP w Bobrowej
III m. - Oliwia Pyrchla, PP w Bobrowej
KATEGORIA II
I m. - Bartłomiej Stefan, ZS w Bobrowej
I m. - Oliwia Cygan, ZS w Bobrowej
II m. - Magdalena Czuchra, SP w Zasowie
II m. - Patrycja Gorzelak, SP w Górze
Motycznej
II m. - Maja Strojek, ZS w Bobrowej
III m. - Julita Dubiel, SP w Zasowie
III m. - Milena Waśko, SP w Zasowie
III m. - Laura Nowak, SP w Górze Motycznej
KATEGORIA III
I m. - Faustyna Ryczek, SP w Zasowie
II m. - Natalia Kołodziej, SP w Korzeniowie
II m. - Wiktoria Potok, ZS w Straszęcinie
III m. - Gabriel Łukaszek, ZS w Nagoszynie
III m. - Maja Misiaszek, SP w Korzeniowie
KATEGORIA IV
I m. - Zuzanna Marucha, SP w Korzeniowie
II m. - Jagoda Centarska, Świetlica Wiejska
w Woli Żyrakowskiej
III m. - Antoni Moskal, SP w Woli Wielkiej
KATEGORIA V - brak zgłoszeń.
KATEGORIA VI
I m. - Agnieszka Fryz, WTZ w Bobrowej Woli,
II m. - Katarzyna Słąba, WTZ w Bobrowej Woli
III m. - Teresa Dygdoń, WTZ w Bobrowej
Woli.
Pełna lista laureatów na stronie:
www.ckip-zyrakow.org
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Powiatowy Kiermasz Wielkanocny
10 kwietnia 2022 r. podczas Powiatowego
Kiermaszu Wielkanocnego Gminę Żyraków
godnie reprezentowało Stowarzyszenie KGW im.
Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie
oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki”
w Górze Motycznej.

Nasze Gospodynie pięknie przygotowały
stoły wielkanocne, wzięły udział w XIV
Powiatowym Konkursem na Pisankę Ludową
i Plastykę Obrzędową i wróciły z wieloma
sukcesami.

Najpiękniejszy stół wielkanocny zaprezentowały członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w Straszęcinie. Wśród
wielkanocnych ciast najwyższe uznanie jurorów zyskało to
przygotowane przez KGW z Góry Motycznej, zaś III miejsce
zajęło KGW ze Straszęcinie. W kategorii – najpiękniejsza
pisanka III miejsce zajęło KGW w Straszęcinie.
Gratulujemy !

Palmy w Gminie Żyraków były piękne!
Tradycyjnie
w
parafiach
w
Korzeniowie,
Nagoszynie, Górze Motycznej i Straszęcinie odbyły się
Konkursy na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Jak
zwykle były to dzieła wykonane ręcznie z nieskończoną
ilością kwiatów z bibuły czy krepiny i oczywiście
wzbogacone symboliczną zielenią bukszpanu.
W
Górze
Motycznej
zachwyciły palmy:

Jury

Rodziny państwa Koziołów - palmy
prezentowały Emilia i Aleksandra, rodziny
państwa Wróblów - palmę prezentowała
Julia, rodziny państwa Szczepańskich palmę prezentowała Lena, rodziny
państwa
Pietruchów
palmy
prezentowały Wiktoria i Aleksandra,
rodziny państwa Dziurgotów - palmę
prezentował Kamil, rodziny państwa
Stokłosów
palmy
prezentowali
Stanisław, Ania i Nikola.
W
Korzeniowie
następujące miejsca:

przyznano

I miejsce - Regina Gawryś, II miejsce Zuzanna Przybyło, III miejsce - Dawid
Jurek,
Wyróżnienia: Emilia Lipa, Marcel i Miłosz
Wójtowicz, Paulina Szewc, Maciej
Przybyś, Wojciech Przybyło, Wojciech
Więch, Bartłomiej Więch, Mikołaj Madej.

Z kolei w Nagoszynie wygrały palmy wykonane przez:
I miejsce - Milenę Sak, II miejsce - Patrycję Wronę,
III miejsce - Emilię Kmiecik, IV miejsce - Emilię
Kasztaryndę, V miejsce - Antoniego Łapę.
W
Straszęcinie
za
najpiękniejsze
palmy
przyznano miejsca następującym
osobom:
I miejsce - Milena Pasek,
II miejsce - Adam Żegleń,
III miejsce - Klub Seniora
w Straszęcinie, IV miejsce
- Grażyna Gryla, V miejsce
- Tymoteusz Kędzior.
Dziękujemy serdecznie za
kultywowanie tej pięknej
tradycji.
Konkursy zostały zorganizowane przy współpracy
z
Centrum
Kultury
i Promocji w Żyrakowie,
które zakupiło główne
nagrody dla laureatów.
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Podsumowanie WOŚP w Gminie Żyraków
Kolejny raz Gmina Żyraków nakręciła się na
pomaganie i włączyła się w akcję 30. Finału WOŚP.
W dniach 24-27 stycznia 2022 r. na profilu
Facebook CKiP w Żyrakowie można było wziąć udział
w licytacjach m.in. na usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
kompozycje kwiatowe, książkę, karnety na przejażdżki
konne, wyroby lokalne - przetwory, wyroby cukiernicze
i wiele innych. Z licytacji uzbierano kwotę - 3805,00 zł.

•

Sklepy Jubilatka
w Straszęcinie - 374, 67 zł + 5 eurocentów
w Zawierzbiu - 301,09 zł
w Woli Wielkiej - 171,50 zł
w Żyrakowie - 543,11 zł

•

Sklep ABC Jarosław Trojan
w Woli Żyrakowskiej - 120, 89 zł

•

Urząd Gminy w Żyrakowie - 273, 00 zł

Na terenie Gminy Żyraków zostały rozlokowane
punkty stacjonarne z puszkami WOŚP, w których
uzbierano następujące punkty:

•

CKiP w Żyrakowie - 105, 30 zł

•

GBP w Żyrakowie - 101,20 zł

•

Salon Urody „Paula” w Nagoszynie - 106, 24 zł

•

Sklepy F.H.U. Anna Dziurgot
w Woli Żyrakowskiej - 597,01 zł
w Bobrowej - 156,10 zł

•

Kwiaciarnia „Azalia” Jolanta Fluder
w Żyrakowie - 213, 50 zł

•

Zakład Fryzjerski „WIKI” w Straszęcinie - 129, 00 zł

•

Centrum Przemysłowo - Ogrodnicze
w Wiewiórce - 761,11 zł

•

Sklep Lewiatan w Korzeniowie - 225, 80 zł

Do zbiórki dołączyły się także placówki oświatowe z
całej gminy, w których uzbierano następujące kwoty:
• Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej - 363,94 zł
• Szkoła Podstawowa w Mokrem - 106, 50 zł
• Zespół Szkół w Bobrowej - 489,64 zł
• Zespół Szkół w Straszęcinie - 863,47 zł
• Szkoła Podstawowa w Korzeniowie - 800,00 zł
• Zespół Szkół w Nagoszynie - 863,29 zł
• Zespół Szkół w Żyrakowie - 662,94 zł
• Szkoła Podstawowa w Zasowie - 205,78 zł
• Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej - 383, 72 zł

•

Sklepy spoż. F.H.U. „Wit-Pol” Witold Żuchowski
w Zasowie - 102, 83 zł + 10 eurocentów
w Mokrem - 167, 01 zł

•

Sklepy spożywcze F.H.U. „Diko” Rusin Kazimierz
w Żyrakowie - 333,52 zł + 17,62 euro
+ 1 korona norweska + 7 stotinek bułgarskich
w Bobrowej - 256,65 zł

W 2022 r. Gmina Żyraków uzbierała
w sumie: 13583,81 zł + 17,62 euro
+ 1 korona szwedzka + 7 stotinek
bułgarskich.
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Sukcesy UKS „Orbitek” w Straszęcinie w Bieruniu
W dniach od 4 do 6 lutego 2022 r.
w Bieruniu odbyło się Grand Prix Juniorów
(U19) i Młodzików (U15) oraz Krajowy Turniej
Nadziei Olimpĳskich – Żaków (U11) i Żaków
Młodszych (U9) w badmintonie. W imprezie
wzięło 242 zawodników z 57 klubów z całej
Polski. Była to najwyżej punktowana jak
i
najliczniej
obsadzona
impreza
badmintonowa w nowym roku 2022.
W turnieju wystąpili: Emilia Skrzek, Bartosz
Kufel, Mikołaj Krystek i Antonina Skrzek.
Wszyscy z Bierunia wrócili z medalami.

Trzy medale dla Orbitka w Baranowie
W dniach od18 do 20 lutego 2022 r. w Baranowie/koło
Kępna odbyło się czwarte w tym sezonie Otwarte Grand
Prix Młodzieżowców (U23), Juniorów Młodszych (U17)
i Młodzików Młodszych (U13). W zawodach udział wzięło
205 badmintonistów z całej Polski.
Nie zabrakło w tej imprezie przedstawicieli naszej
gminy, czyli zawodników UKS „Orbitek” Straszęcin. Klub
reprezentowali Wiktor Grzyb oraz Emilia i Antonina Skrzek.
Z Baranowa wrócili z trzema medalami
Najlepiej spisała się Emilia Skrzek, która wystąpiła
w kategorii Juniorów Młodszych (U17) w trzech grach.
W grze mieszanej zagrała w parze z Bartłomiejem
Butkusem z Gdańska. Nasz mikst z racji wysokiego
rankingu zagrał w „pierwszej szesnastce„ czyli w turnieju
głównym. W 1/8 finału pokonał parę Zieliński/Wawrzyniak
(Gniezno) 21:5;21:11 meldując się w ćwierćfinale.
W ¼ finału pokonali miksta Lusiak (Gniezno)/Leciej
(Puszczykowo) 21:13;21:17 awansując do półfinału.
W ½ finału również nie dali szans parze Puńko(Wrocław)/
Ziółkowska (Suchedniów) wygrywając 21:14;21:10
meldując się w finale. W meczu o „złoto” przeciwnikami byli
Frańczak (Białystok)/Piwowar (Mazańcowice). Po bardzo
zaciętym trzysetowym boju lepsi okazali się rywale
wygrywając 17:21;21:18;17:21. Tym samym nasz mikst
zajął bardzo dobre II miejsce
W grze podwójnej Juniorek Młodszych (U17) Emilka
wystąpiła w parze z Nikolą Nowińską z Pabianic. W fazie
grupowej nasza para wygrała kolejno dwa mecze z : Leciej
(Puszczykowo)/Myk (Gniezno) 21:18;21:16 oraz Konarska
(Kobierzyce)/Korczyńska (Wrocław) 21:3;21:4 awansując
do półfinału. W meczu o finał spotkały się
z „kadrowiczkami” parą Piwowar (Mazańcowice)/
Stankiewicz (Białystok). Po trzysetowym pojedynku nasze
dziewczęta uległy 21:14;8:21;13:21 zajmując ostatecznie
bardzo dobre III miejsce. W grze pojedynczej Emilka zajęła
miejsce 9/16.

W kategorii Młodzieżowców (U23) wystąpił
Wiktor Grzyb. W grze podwójnej zagrał w parze
z Karolem Budnym z Kędzierzyna-Koźle. Nasi
badmintoniści wygrali z deblami: Kowalski (Gniezno)/
Marcinkowski (Puszczykowo) 21:10;21:14 i Bogacz/
Wierciński (Kobierzyce) 21:19;15:21;21:18 oraz
przegrali z parą Gontarz (Domecko)/Koc (Marki)
21:17;20:22;20:22 zajmując ostatecznie miejsce
II Wiktor w grze pojedynczej zajął miejsce 5/8.
W najmłodszej kategorii czyli Młodzików
Młodszych (U13) zagrała Antonina Skrzek. Tosia jako
najmłodsza uczestniczka turnieju w grze pojedynczej
zajęła miejsce 33/50, natomiast w grze podwójnej
w parze z Leną Maślanką z Kędzierzyna –Koźle
zajęły miejsce 7/12.
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Powiatowe Drużynowe Igrzyska Dzieci
w tenisie stołowym w Korzeniowie
31 marca 2022 r. tradycyjnie na sali sportowej
w SP w Korzeniowie odbył się Powiatowy Drużynowy
Finał Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym. W zawodach
wzięło udział 4 drużyny dziewcząt i 3 drużyny chłopców
z powiatu dębickiego. Mecze toczyły się systemem
grupowym "każdy z każdym".
Wyniki dziewcząt:
1. SP Latoszyn (Awans)
2. SP Korzeniów (Awans)
3. SP 10 Dębica
4. SP Słotowa

Wyniki chłopców:
1. SP 10 Dębica (Awans)
2. SP Korzeniów (Awans)
3. SP Słotowa

Trzy medale w Sianowie
W dniach 8-10.04.2022 odbyło się Otwarte Grand Prix Juniorów
(U19) i Młodzików (U15) w badmintonie. W turnieju udział wzięło 171
badmintonistów z 47 klubów z Polski. UKS „Orbitek” Straszęcin
reprezentowało trzech zawodników tj; Emilia Skrzek, Bartosz Kufel
oraz Mikołaj Krystek. Pierwsza dwójka z dalekiego wyjazdu wróciła
z medalami.
W grze podwójnej juniorek (U19)
wystąpiła Emilia Skrzek w aparze
z Anną Czuchrą z Bierunia. Nasz
debel zajął bardzo dobre II miejsce
w turnieju. W grze mieszanej
juniorów (U19) Emilia Skrzek zagrała
w parze z Bartłomiejem Butkusem
z
Gdańska.
Nasz
mikst
kombinowany
po
jednym
zwycięstwie i jednej porażce
w grupie został sklasyfikowany
ostatecznie na miejscu VIII.
W grze podwójnej młodzików
(U15) wystąpiło dwóch zawodników
ze Straszęcina. Bartosz Kufel zagrał
w parze z Krystianem Wąsikiem z Nowej Dęby, natomiast Mikołaj
Krystek z Jakubem Dulembą z Suchedniowa. Debel Kufel/Wąsik po
bardzo dobrym meczu wygrał w dwóch setach 21:18;21:14
zajmując ostatecznie I miejsce w turnieju. Debel Krystek/Dulemba
po dwóch zwycięstwach i jednej porażce w grupie sklasyfikowani
zostali ostatecznie na miejscu VI. W grze mieszanej młodzików
(U15) Bartosz Kufel wystąpił w parze z Aleksandrą Kurkiewicz
z Krakowa a Mikołaj Krystek z Hanną Stacherą z Pszczyny. Mikst
Kufel/Kurkiewicz zajmują ostatecznie bardzo dobre III miejsce.
Nasza druga para zajęła miejsce V.
W grze pojedynczej młodzików wystąpił Bartosz Kufel. Nasz
zawodnik z racji wysokiego rankingu zagrał od razu w turnieju
głównym. Po jednym zwycięstwie w I rundzie i porażce w ćwierćfinale
sklasyfikowany został na miejscu V.
Gratulujemy bardzo dobrego występu.

Mistrzostwa WSzW
odbyły się w Straszęcinie
14 stycznia 2022 r. odbyły się zawody
w badmintona o Mistrzostwo WSzW
w Rzeszowie. Miejscem rozgrywania
zawodów był Zespół Szkół w Straszęcinie.
W
zawodach
wzięły
udział
reprezentacje: WSzW w Rzeszowie oraz
podległych WKU: w Jarosławiu, Jaśle,
Mielcu, Nisku, Rzeszowie oraz Sanoku.
Po zaciętej rywalizacji w turnieju
indywidualnym najlepszy okazał się
reprezentant WKU w Rzeszowie. Turniej
deblowy wygrała reprezentacja WSzW
w Rzeszowie.
Zawody
zostały
przeprowadzone
w bardzo sportowej atmosferze, w której
nie brakowało zaciętych pojedynków. Na
zakończenie turnieju przedstawiciel Szefa
WSzW w Rzeszowie wraz z Wójtem Gminy
Żyraków
wręczyli
drużynom
oraz
zawodnikom pamiątkowe puchary oraz
dyplomy.
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Obchody
Międzynarodowego
Dnia Teatru
GBP w Żyrakowie wraz z filiami włączyła się
w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru,
przypadającego na 27 marca. Z tej okazji
przedszkolaki w ramach głośnego czytania mogły
dowiedzieć się czym jest teatr, obejrzeć
przedstawienie teatralne z wykorzystaniem teatrzyku
kamishibai, a nawet spróbować swoich sił
w teatrzyku pacynkowym. Nie zabrakło wspólnej
zabawy, zadań plastycznych, a także gier opartych
na scenariuszach teatralnych.

Gminny Konkurs Plastyczny „Ignacy Łukasiewicz –
polski wynalazca”, przeznaczony dla klas IV-VIII SP,
którego celem było przybliżenie osoby Ignacego
Łukasiewicza, twórcy światowego przemysłu naftowego,
patrona 2022 roku.
Dnia 21 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Żyrakowie, komisja w składzie: Barbara Różańska –
plastyk ZS w Żyrakowie - przewodnicząca komisji, Anna
Glinka – Dyrektor GBP w Żyrakowie, Katarzyna Zygmunt
– bibliotekarz
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dostarczonych prac, biorąc pod uwagę: staranność
wykonania, zgodność z tematem wyłoniła zwycięzców
w poszczególnych klasach.
Wyniki konkursu Klasa IV-VIII
I miejsce Natalia Kołodziej – kl. IV SP w Korzeniowie
I miejsce Agnieszka Grzech – kl. V SP w Bobrowej
I miejsce Amelia Janora – kl. VI SP w Bobrowej
I miejsce Patrycja Słonina – kl. VII SP w Żyrakowie
II miejsce Oskar Bielawa – kl. IV SP w Bobrowej
II miejsce Hanna Wilk– kl. V SP w Żyrakowie
II miejsce Gabriela Budzeń – kl. VI SP w Bobrowej
II miejsce Emilia Kobos – kl. VII SP w Bobrowej
III miejsce Wojciech Osak – kl. IV SP w Bobrowej
III miejsce Bartosz Matraj - kl. V SP w Żyrakowie
III miejsce Filip Ligęzka – kl. VI SP w Bobrowej
III miejsce Konrad Dziurgot – kl. VII SP w Żyrakowie
Wyróżnienia: (...)
Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie:
www.bibliotekazyrakow.pl
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na
wystawce w holu GBP w Żyrakowie od dnia 11 kwietnia,
kiedy to nastąpi wręczenie nagród i dyplomów laureatom
konkursu.

Tradycje Wielkanocne
u przedszkolaków
Zbliża się Wielkanoc, z tej okazji przedszkolaki
z GBP W Żyrakowie i filii bibliotecznych w ramach
cotygodniowego głośnego czytania wysłuchały
opowieści o tradycjach wielkanocnych i wykonały
prace
plastyczne.
Przedszkolaki
opowiadały
o zwyczajach świątecznych w swoich domach,
malowały i wyklejały, a przedszkola wypełniły się
kolorowymi kurczakami, zajączkami i barankami.

CKIP W ŻYRAKOWIE
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Centrum Kultury i Promocji

w Żyrakowie

29 MAJA

,
Dzien
Działacza Kultury

Z okazji zbliżających
się Świąt Wielkiej Nocy
radosnych chwil spędzonych
w g�onie najbliższych,
dużo słońca oraz wy�chnienia
od codziennych obowiązków

Z okazji Dnia Działacza Kult�r�
składamy najlepsze życzenia wszystkim t�órcom
i animatorom życia kult�ralnego w Gminie Ży�aków.
Życzy�y Wam wielu sukcesów w życiu pr��at�y�
i zawodowy� oraz pasji, która kwit�ie,
rozwija się i wzrasta, będąc jednocześnie
niewyczer�any� źródłem radości,
życiowej sat�sfakcji i siła napędową
do podejmowania kolejnych wyzwań.

życzy

Aneta Domaradzka
Dy�ektor Cent��m Kult�r� i Promocji w Ży�akowie

wraz z Pracownikami

Nadchodzące
wydarzenia:
26 KWIETNIA

OGŁOSZENIE
Lokale usługowe do wynajęcia
POWIERZCHNIA:
18, 5 m² oraz 18, 2 m²
z pomieszczeniami
sanitarno-gospodarczymi
LOKALIZACJA:
Dom Ludowy w Nagoszynie
W celu uzgodnienia szczegółów
prosimy o kontakt telefoniczny
z Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie

tel. 14 681 28 19

Gminny Turniej Recytatorski Poezji Dziecięcej
im. Jana Brzechwy
3 MAJA

Gminne Obchody Strażackie w Nagoszynie
22 MAJA

Majówka Szkółkarska
19 CZERWCA

Festyn Promocyjny Gminy Żyraków
połączony z Uroczystym Otwarciem Strefy
Aktywności Gospodarczej w Straszęcinie.
LIPIEC - SIERPIEŃ

Zajęcia wakacyjne w Świetlicach Wiejskich
w Gminie Żyraków.
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KURIER GMINNY
Kalendarium ważnych świąt i dat

2 maja

Dzień Flagi

1 maja
Międzynarodowy
Dzień Solidarności
Ludzi Pracy

Rzeczypospolitej
Polskiej

#WywieśFlagę

4 maja

Dzień Strażaka
Wszystkim Strażakom w Gminie Żyraków
życzymy dużo zdrowia, wytrwałości,
niewyczerpanej siły i satysfakcji w służbie
społeczeństwu na rzecz ratowania życia.

8 maja
Dzień Bibliotekarza
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
składamy serdeczne życzenia Wszystkim,
którzy spełniają misję upowszechniania
czytelnictwa i kultury słowa.
Życzymy Państwu satysfakcji i radości
z wykonywanej pracy.

3 maja
Narodowe Święto
Konstytucji

26 maja

Dzień Matki
Wszystkim Mamom z okazji ich Święta
składamy wyrazy wdzięczności za
poświęcenie, cierpliwość i troskę.
Życzymy Wam dużo zdrowia,
szczęścia i zadowolenia ze swoich pociech.
Niech Wasza miłość zawsze wraca do Was
z podwojoną siłą!

Dzień Ojca
27 MAJA

Dzień Samorządowca
Wszystkim Pracownikom Samorządowym,
Radnym i Sołtysom Gminy Żyraków
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Dziękujemy za owocną współpracę i życzymy
pomyślności w realizowaniu powierzonych zadań,
konsekwencji w działaniu i samych radosnych dni
w życiu osobistym.
Niech społeczna akceptacja będzie dla Państwa
źródłem satysfakcji i motywacji dla dalszej pracy.

1 czerwca

Drodzy Tatusiowie! Życzymy Wam
dużo wolnego czasu do spędzania
ni�apॐnianych i pełnych emocji
chwil z dziećmi.
Życzymy, abyście byli
bohatрami swƣch pociech
i cieszyli się ich zaufaniem
i miłością.

23 czerwca

