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KURIER GMINNY

Wszystkim Uczniom życzymy
radosnych, beztroskich

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Wiele słonecznych dni spędzonych

w gronie przyjaciół.
Wójt

Gminy Żyraków

Marek Rączka

Przewodnicząca
Rady Gminy Żyraków

Maria Bodzioch

10 lipca - Gminne Zawody Strażackie w Zasowie

16 lipca - Miejsko-Gminny Spływ Kajakowy
„WISŁOKA 2022”

17 lipca - Piknik Rodzinny
„W Bobrowskich Opłotkach” w Bobrowej

17 lipca - Piknik Strażacki w Straszęcinie

20 sierpnia - Piknik Pokoleń w Zawierzbiu

28 sierpnia - Dożynki Gminne w Żyrakowie

4 września - Dzień Ziemniaka w Wiewiórce

11 września - Wielkie Zawody Małych Strażaków
w Bobrowej

17 września - Regionalne Targi Maszyn,
Urządzeń i Sprzętu Roboczego
eROBOCZE SHOW 2022 w Straszęcinie

18 września - Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem
*Szczegółowe informacje dotyczące powyższych
wydarzeń będą dostępne na plakatach.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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Aktualności inwestycyjne
Trwają prace budowlane polegające na budowie

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków.
Wykonawcą jest firma Hydrobud Piotr Babula z siedzibą
w Pilznie. Wartość robót wynosi 524 238,62 zł brutto.
Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji
sanitarnej koło Hotelu Millenium, budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Straszęcinie, budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w Górze Motycznej - obręb autostrada,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn. Na
chwile obecną zakończono prace na dwóch zadaniach tj:
budowa sieci kanalizacji sanitarnej koło Hotelu Millenium,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn.
Obecnie trwają prace na odcinku obręb autostrada.

Na terenie Gminy Żyraków trwają prace budowlane
przy zadaniu pn. Kompleksowa przebudowa gminnej
infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków. Przedmiotem
inwestycji objętych zostało 31 dróg gminnych o łącznej
długości 9,073 km. Wartość umowy opiewa na kwotę
6 509 823,86 zł. Do chwili obecnej pełny zakres robót
został wykonany na 21 drogach. Na pozostałych drogach
prowadzone są bądź w najbliższym okresie będą
rozpoczęte roboty budowlane.

Zostało wykonane utwardzenie działki budowlanej
w formie parkingu z kostki brukowej o powierzchni
1305 m² przy Ośrodku Borowiec w miejscowości
Straszęcin. Wartość inwestycji wyniosło 159 000,00 zł.

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego przy
drodze powiatowej w Straszęcinie na odc. Firma
Transportowa DOM -TRANS – Ośrodek Borowiec
(3 słupy + 2 oprawy oświetleniowe) oraz przy drodze
gminnej na odc. Ośrodek Zdrowia – Pawilony Handlowe
(wymiana starych słupów i opraw w ilości 7szt.). Wartość
inwestycji wyniosła 108 000,00 zł.

Dokonano rozbiórki budynku po starym przedszkolu
w Nagoszynie oraz uporządkowano plac. Wartość
zadania wyniosła 33 210,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2022 r. upłynął okres trwałości
Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki”.

W związku z powyższym, na podstawie zapisów
& 6 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę Żyraków
z Mieszkańcami uczestniczącymi w Projekcie, po upływie
okresu trwałości Projektu własność kolektorów
słonecznych zamontowanych na nieruchomościach
Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w
umów. Od dnia 15 czerwca 2022r. wszelkie prawa
i obowiązki wynikające z własności instalacji przeszły na
Mieszkańców. Przejście prawa własności 458 szt.
instalacji, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym
przez strony.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie na
zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Żyraków”. Kwota dotacji obejmuje środki
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie odpowiednio
w kwocie 4 235,29 zł i 1 764,71 zł. Koszt kwalifikowany
zadania stanowi wartość 10 084,03 zł. Zadanie
w zakresie rzeczowym i finansowym zostanie wykonane
do dnia 30 września 2022 r.

Władze gminy podjęły decyzję o przygotowaniu
nowych terenów pod inwestycje w Woli Żyrakowskiej pn.
„Dąbrowy”. Uchwałą Rady Gminy przystąpiono do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu o powierzchni ok. 10,74 ha.
W tym roku przeprowadzono już konserwację
i przywrócenie do użytku rowów o długości 1150 mb, co
pozwoliło na odwodnienie przedmiotowego terenu.
Działki o nr ewid. 50,51 i 52 zostały wstępnie
przygotowane pod ich zagospodarowanie poprzez
wykonanie mulczowania, odkrzaczenia i wyrównania
terenu. Łączna wartość wykonanych prac to ok. 100 000
zł. Teraz mieszkańcy wsi Wola Żyrakowska zadecydują

jakie będzie szczegółowe przeznaczenie tych pięknych
terenów.

W dniu 20 czerwca 2022 r. Rada Gminy Żyraków
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach
Zawierzbie i Straszęcin.

Obszar objęty planem miejscowym położony jest
na części gminy Żyraków sąsiadującej z miastem
Dębica, na którym od lat zaznacza się znaczny ruch
budowlany w gminie, realizowany głównie poprzez
wydawane decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Osią wyznaczonego
obszaru jest nowa, utworzona w 2019r. droga
powiatowa – odcinek łączący węzeł autostrady A-4
z terenami przemysłowymi miasta Dębica przez most
na rzece Wisłoce. Powstanie nowej drogi a także
nasilające się potrzeby inwestycyjne w tym rejonie,
zarówno mieszkaniowe jak i usługowe spowodowały
konieczność sporządzenia na tym obszarze planu
miejscowego. Tymczasem barierą dla takiego rozwoju
były m.in. występujące na tym obszarze grunty rolne III.
klasy, objęte ochroną. W procedurze planu uzyskano
zgodę właściwego ministra na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze i chociaż nie objęła
ona wszystkich wnioskowanych terenów, umożliwiła na
znacznym obszarze przyjęcie i uchwalenie zakładanych
w projekcie planu rozwiązań, co na najbliższe lata
pozwoli na prowadzenie tam inwestycji.

Plan miejscowy wyznacza w szczególności tereny
pod zabudowę mieszkaniową, w tym wielorodzinną
a także tereny przeznaczone pod różnorodną
działalność inwestycyjną (usługi), zlokalizowane
głównie wzdłuż nowego odcinka drogi powiatowej –
łącznika z autostradą A4. Plan ten pozwoli na
zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju, zapewniając właściwe ich

funkcjonowanie oraz prawidłowe relacje pomiędzy
terenami o różnym przeznaczeniu, umożliwi również
sukcesywne uzbrajanie i doposażanie terenów
w infrastrukturę techniczną oraz komunikacyjną.

Uchwalony przez Radę Gminy Żyraków plan
miejscowy Zawierzbie Straszęcin jest obecnie poddany
procedurze sprawdzania zgodności z przepisami prawa
przez Wojewodę Podkarpackiego.

W Straszęcinie przy szpitalu psychiatrycznym
wykonano ogrodzenie o długości 46 mb oraz
zamontowano bramę na kwotę 13 000 zł.

Przebudowano ogrodzenie przy Orliku w Żyrakowie
na kwotę 11 000 zł. Zakres prac obejmował demontaż
uszkodzonego ogrodzenia i budowę nowego z siatki
ogrodzeniowej o długości 167 mb.

Wykonano bramę przy przedszkolu w Straszęcinie na
kwotę 7000 zł.

W sali gimnastycznej w Żyrakowie wykonano I etap
przebudowy oświetlenia na kwotę 72 153,85 zł.

Przebudowano sanitariaty w Domu Ludowym
wNagoszynie na kwotę 15 000 zł. Zakres robót obejmował
m.in. wymianę drzwi, ułożenie płytek ściennych
i podłogowych, przeróbkę instalacji wod-kan oraz
elektrycznych.

W miejscowości Mokre przy szkole wykonano 70 mb
ogrodzenia z panelu ogrodzeniowego na kwotę 15 000 zł.

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego
w Żyrakowie z siatki ogrodzeniowej oraz z panelu
ogrodzeniowego w tym bramę przesuwną. Zakupiono
również 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 54 975,20 zł.
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Gmina Żyraków przyjazna przedsiębiorcom
26 maja 2022 r. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka miał zaszczyt

odebrać nagrodę specjalną w 22. edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda
Samorządowa w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom”. Wyniki
konkursu zostały ogłoszone w ramach obchodów Dnia Samorządu
Terytorialnego w Rzeszowie. W uroczystościach uczestniczył również
Pan Jerzy Czerepak - Sołtys wsi Zawierzbie, który został nominowany
w kategorii „Sołtys Roku”.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest skierowana do wszystkich
samorządów Podkarpacia, szczebla powiatowego, gminnego
i miejskiego. Celem plebiscytu jest między innymi prezentowanie
i dokumentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. Jest to konkurs
z tradycją i prestiżem w dziedzinie inicjatyw samorządowych w regionie,
który został zorganizowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych wraz z Centrum Promocji Biznesu.

Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu
23 czerwca 2022 r. był długo wyczekiwanym dniem

zarówno przez przez lokalną społeczność Zawierzbia, jak
i wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków, kiedy to
nastąpiło Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-
Oświatowego w Zawierzbiu. W nowo wybudowanym
budynku w 2019 r. został otwarty Gminny Żłobek
w Żyrakowie, zaś w dalszej części inwestycji powstało piętro
składające się z takich pomieszczeń jak: biuro Sołtysa,
siedziba Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”, kuchnia, sala
konferencyjna i oddział żłobka. W ten sposób powstał
nowoczesny budynek wielofunkcyjny. Wszystkich
zgromadzonych gości oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków
Pan Marek Rączka. Następnie nastąpiła ważna chwila, czyli
przecięcie wstęgi i poświęcenie pomieszczeń budynku
przez ks. Andrzeja Surowca – Proboszcza Parafii Krzyża
Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. W dalszej części
nie mogło zabraknąć serdecznych podziękowań ze strony
Wójta Gminy Żyraków wobec Adama Bieszczada
i Sylwestra Nykla z Firmy ADRES - wykonawców inwestycji,
Stanisława Barana - Inspektora Budowlanego oraz ks.
Andrzeja Surowca. Z kolei Pani Maria Ciba - Prezes

Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia” i Pan Jerzy Czerepak -
Sołtys wsi Zawierzbie słowa podziękowania skierowali do
Wójta i jego Zastępcy Grzegorz Reguły, Pani Marii Bodzioch
- Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków oraz Pani
Katarzyny Wilk - podinspektora ds. Inwestycji w Urzędzie
Gminy Żyraków. W słowach wdzięczności za kolejną udaną
inwestycję głos zabrali również Pan Łukasz Poproch - Sołtys
wsi Żyraków i Pani Małgorzata Wójcik również w imieniu
mieszkańców Zawierzbia.

W kolejnej części wystąpił Gminny Zespół Artystyczny
działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Na
tą okoliczność została przygotowana wystawa zdjęć
przedstawiająca poszczególne etapy powstawania
pomieszczeń.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków,
Gminny Żłobek w Żyrakowie, Sołectwo Zawierzbie,
Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” i Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie.

20 czerwca 2022 roku na Sesji jednogłośnie
została przyjęta Uchwała, na podstawie której Rada
Gminy przekazała prawie 2 mln zł. na przebudowę
drogi w Wiewiórce wraz z chodnikiem.

Władze Gminy wiele lat zabiegały o tę inwestycję
na rzecz mieszkańców Wiewiórki i długo przez nich
oczekiwaną. Już w poprzedniej kadencji, kiedy
Starostą był pan Andrzej Reguła wykonano
dokumentację projektową. Obecnie przy współpracy
z Powiatem przebudowa stanie się rzeczywistością.

Łączna wartość Inwestycji to ponad 7 mln zł.
z czego znaczną część tej kwoty pozyskano
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki staraniom włodarzów Gminy Żyraków udało
się uregulować stan prawny drogi biegnącej od drogi
powiatowej w kierunku Szpitala psychiatrycznego aż do
mostu na rzece Grabinianka w okolicy dawnych ferm.
Gmina Żyraków nabyła teren od Szpitala oraz
prywatnych właścicieli oraz Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa na potrzeby powstania drogi
gminnej. Gmina Żyraków wykonała udrożnienia drogi
polegającego na zdemontowaniu bramy po dawnym
Iglopolu. W ten sposób mieszkańcy Straszęcina oraz
przedsiębiorcy mogą w pełni korzystać z drogi, która

znacząco skraca czas dojazdu o miasta Dębicy a co
najważniejsze odciąża ciężki ruch samochodowy
w okolicy Szkoły. Kolejnym krokiem będzie
przeprowadzenie gruntownej przebudowy
przedmiotowej drogi polegającej na zmianie nawierzchni
drogi oraz chodnika.

W ramach dofinansowana z Programu Rządowego
Funduszu Polski Ład Gmina Żyraków pozyskała środki
w wysokości 7 410 000,00zł na zadanie pn. Rozbudowa
i przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z przebudową i rozbudową zewnętrznej instalacji
technologicznej oraz budową i rozbudową dróg
wewnętrznych i placów manewrowych w m. Żyraków.
Całość inwestycji opiewa na kwotę 12 705 709,00zł.
Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na narastający
z roku na rok problem z dostawą wody w okresie letnim.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody umożliwi
przyłączenie do sieci wodociągowej większej ilości nowo
powstałych budynków co jest konieczne na duży rozwój
budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej Gminy.
Obecnie Gmina Żyraków jest na etapie przygotowywania
procedury przetargowej na wyżej wymienione zadanie.

Na sesji w dniu 20 czerwca 2022 r. Rada Gminy
w Żyrakowie przeprowadziła debatę nad raportem o ostanie
Gminy Żyraków, przyjęła sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2021 i udzieliła wotum zaufania oraz
absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków Pana Marka Rączki.
Jak poinformował Wójt: „Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym od kilku lat przewiduje się w ramach udzielania
absolutorium organowi wykonawczemu samorządu również
udzielenie wotum zaufania na podstawie dokumentu Raport
o stanie gminy za rok poprzedni. Taki dokument został
stosownym zarządzeniem przedstawiony do wiadomości
Radzie Gminy jak również wszystkim mieszkańcom poprzez
opublikowanie w BIP”. Radni Gminy jednogłośnie przyjęli
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok. Uchwała w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania została
zaakceptowana głosami: Za – 11, przeciw – 2, wstrzymało
się – 2 radnych, zaś Uchwała w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków została przyjęta
głosami: Za – 13, przeciw – 1, wstrzymał się – 1 radny.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Absolutorium zostało udzielone po wcześniejszym
zapoznaniu się radnych z pozytywną opinią organu
nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Żyrakowie dot. absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok oraz
sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 2021.

Absolutorium zostało udzielone



str.6 KURIER GMINNY LIPIEC -WRZESIEŃ 2022 str.7

Otwarcie Strefy Aktywności Gospodarczej
W tym roku Festyn Promocyjny Gminy Żyraków

odbył się w Straszęcinie. Program imprezy był bogaty
i urozmaicony, m.in. było bardzo uroczyście, ze względu,
gdyż festyn połączono z Otwarciem Strefy Aktywności
Gospodarczej. Zgodnie z hasłem gminnym: „Gwarancja
stabilności z gwarancją rozwoju” wydarzenie to było
wyjątkową okazją do zintegrowania środowiska
biznesowego, jak również na wzmocnienie współpracy
między samorządem a przedsiębiorcami.

W ramach festynu 19 czerwca br. w Zespole Szkół
w Żyrakowie odbył się Mecz koszykówki na wózkach
o Puchar Wójta Gminy Żyraków pomiędzy drużynami
Team Żyraków i Team Active z Rzeszowa. Głównym
pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Grzegorz
Sujdak, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę.
Sędziowali: Lucyna Przybyło, Piotr Maziarz, Paweł
Gawlik i Justyna Darłak.

Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Team Żyraków
wynikiem 34:30.
Wczorajszy festyn odbył się na placu Firmy DOM-
TRANS w Straszęcinie. W pierwszym punkcie programu
dzieci bawiły się z animacją Studio Fama, a kolejno
z pokazem pierwszej pomocy zaprezentowała się
Dziecięca Akademia Strażacka ze Straszęcina.

Poza występami na dzieci czekało wiele atrakcji:
animacja STUDIO FAMA w kreatywnym kąciku
artystycznym przygotowanym przez Świetlice
Wiejskie Gminy Żyraków i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Żyrakowie m.in. tatuaże, malowanie
twarzy a także dmuchańce, kule wodne i mini
bounge.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi
i poświęcenie strefy przez ks. Prałata Bogusława
Czecha - Proboszcza Parafii pw. Wszystkich
Świętych w Straszęcinie.

Wszystkich zgromadzonych powitał Wójt Gminy
Żyraków Marek Rączka, który przedstawił etapy
działań, które przyczyniły się do powstania strefy. Nie
zabrakło również podziękowań dla osób, których

wkład był znaczący w wspieraniu inwestycji. W tym
miejscu podziękowano: Wykonawcom Strefy: Leszkowi
Matłokowi oraz Tadeuszowi Zjadewiczowi z Firmy KOP-
TRANS z Dębicy, Marcinowi Dojnikowi – p.o. kierownika
Podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów w Rzeszowie oraz Pawłowi Hayn –
Głównemu Specjaliście w Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów w Rzeszowie.

Niemiernie miło było gościć przedsiębiorców, w tym
sponsorów i darczyńców. Za pomoc i okazane wsparcie
przy organizacji tej wspaniałej imprezy i tak
fantastycznego wydarzenia podziękowano: Mariuszowi
Lisowi - Właścicielowi Firmy DOM-TRANS ze
Straszęcina i gospodarza terenu imprezy, Rafałowi
Kidawie – Prezesowi Firm RAVI i Galicja z Brzeźnicy,
Michałowi Kidawie - Prezesowi Spółki Erconect na ręce
Pani Izabeli Białas – Dyrektorowi Produkcji Firmy
Erconect, Stanisławowi Wróblowi - Prezesowi Firmy
AWIS Sp. z o.o. w Brzeźnicy – Właścicielowi Sklepów
Lewiatan w Straszęcinie i Bobrowej, Kazimierzowi
Rusinowi - Właścicielowi Firmy Handlowo-Usługowej
”Diko” i Firmy EDEN, właścicielowi Sklepów w Żyrakowie
i Bobrowej, Jerzemu Wodzieniowi - Właścicielowi Hotelu
Millenium w Żyrakowie, Marcinowi Osuch -
Wiceprezesowi Firmy „Eko Kłos” Sp. z o.o. z Żyrakowa,
Danucie Klabacha - Prezesowi Banku Spółdzielczego
w Żyrakowie, Jerzemu Kudroniowi - Właścicielowi Firmy
KUDI GROUP Sp. z o.o. ze Straszęcina, Bożenie Grzyb
- Prezes Firmy Wyrób Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Bożena Grzyb Sp. z o.o., Zofii Bąk – Właścicielowi
Zakładu Przetwórstwa Drzewnego DREW-MAK
z Latoszyna, Marianowi Sakowi – Właścicielowi Sklepu
Biedronka w Straszęcinie, Piotrowi Szczerbińskiemu -
Prezesowi Firmy TRANS-LOGISTIC Sp. z o.o. w Dębicy,
Sławomirowi Słąbie - Właścicielowi Firmy Sław-Bud
w Bobrowej Woli, Bartłomiejowi Kolbusz - Prezesowi
Firmy Union Parts Sp. z o.o. w Bobrowej, Wojciechowi
Kolebuk - Właścicielowi Firmy Handlowej Kol-Pol
Wojciech Kolebuk ze Stasiówki, Anecie i Rafałowi
Tęczom - Właściciele Centrum Przemysłowo
Ogrodniczego w Wiewiórce i Grabinach, Stefanowi
Tęcza - Właścicielowi Piekarni Tęcza w Górze
Motycznej, Grzegorzowi Siry – z Firmy Remost Sp. z o.o.
z Dębicy, Romanowi Maciejowskiemu - Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych, Krystynie Drąg –
Właścicielce Zakładu Przetwórstwa Mięsnego DRĄG
w Górze Motycznej i Ewie Wojtaszek - Bonne Sante
z Dębicy.

Przedstawiciele lokalnej społeczności -
Pani Elżbieta Drąg i Pan Andrzej Wielgos
podziękowali Wójtowi i jego Zastepcy oraz
Pani Marii Bodzioch - Przewodniczącej Rady
Gminy za zaangażowanie i wytrwałość,
a także upór w dążeniu do postawionych
celów.

W kolejnej części na scenie ciągle
rozbrzmiewała muzyka. Odbył się koncert
w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Żyraków
pod batutą Grzegorza Steca, wystąpił
Gminny Zespół Artystyczny „PO
NASZEMU”, zaprezentowało się 8 grup
tanecznych działających przy Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz w tańcu
akrobatycznym wystąpiła Milena Waśko
z Zasowa.

Poza występami na dzieci czekało wiele atrakcji:
animacja STUDIO FAMA w kreatywnym kąciku
artystycznym przygotowanym przez Świetlice Wiejskie
Gminy Żyraków i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Żyrakowie m.in. tatuaże, malowanie twarzy a także
dmuchańce, kule wodne i mini bounge.
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Tradycyjnie odbył się Symboliczny
Bieg o Puchar Wójta Gminy
Żyraków w dwóch kategoriach
wiekowych: 11-17 lat oraz 18+.
Udział w biegu wzięło w sumie
17 zawodników. W poszcze-
gólnych kategoriach następujące
miejsca zajęli:

W kategorii wiekowej od 11 do 17
roku życia:
W podkategorii dziewczęta:
I miejsce - Wiktoria Wadas,
II miejsce - Zuzanna Skowron,
W podkategorii chłopcy:
I miejsce - Natan Adamiak,
II miejsce - Karol Sikora,
III miejsce - Bartosz Sokół,

W kategorii wiekowej od 18 roku życia:
W podkategorii żeńskiej:
I miejsce - Magdalena Lenczowska,
II miejsce - Kinga Zator,
III miejsce - Anna Rochmalska,
W podkategorii męskiej:
I miejsce - Janusz Zator,
II miejsce - Tomasz Zapór,
III miejsce - Krystian Czerwiec,
Wyróżnienie - Jakub Pyzik.

Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej przygotowało piękne i na bogato
prezentujące się stoisko promocyjne Gminy Żyraków.

Wieczorem koncertował zespół WEEKEND, a po nim
miała miejsce zabawa taneczna z Dj-em Grześkiem –
Firma ProArt z Dębicy oraz Zespołem Snikers.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Wójt
Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Sołectwo Straszęcin, Stowarzyszenie
KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej
w Straszęcinie, Jednostki OSP w Straszęcinie,
Żyrakowie i Korzeniowie, Zespół Szkół
w Straszęcinie, Zespół Szkół w Żyrakowie, Gminna
Biblioteka Publiczna w Żyrakowie i Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie.
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Powiatowy Dzień Matki w Straszęcinie
„Nie ma jak u Mamy” - pod takim hasłem odbył się

wczoraj Powiatowy Dzień Matki w Zespole Szkół
w Straszęcinie. Spotkanie rozpoczął występ Gminnego
Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” działającego przy
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Przybyłych
gości oficjalnie przywitał Starosta Powiatu Dębickiego
Piotr Chęciek oraz Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka,
którzy następnie wręczyli honorowe statuetki „Zasłużona
Matka”. Z kolei podziękowania dla Kół Gospodyń
Wiejskich Wójt Gminy Żyraków wręczył wraz
Przewodniczącym Rady Powiatu Dębickiego Michałem
Maziarką.

Tytuły „Zasłużona Matka” 2022 otrzymały:

Gmina Brzostek: Małgorzata Grygiel – KGW Brzostek,
Maria Trojan – KGW Nawsie Brzosteckie,
Gmina Czarna: Agata Gajewska – KGW Chotowa,
Alina Żmuda – KGW Róża,
Gmina Dębica: Grażyna Wojtaszek – Pustków
Krownice, Kazimiera Krasoń – KGW Stasiówka,

Gmina Jodłowa: Alicja Liszka – KGW Dęborzyn,
Bożena Studniarz – KGW Dębowa,
Gmina Pilzno: Krystyna Matyjewicz – KGW Łęki Dolne,
Janina Jurek – KGW Zwiernik
Gmina Żyraków: Zofia Koza – KGW Żyraków,
Ewa Kizior – KGWWiewiórka

Spotkanie z okazji Dnia Matki było prawdziwą ucztą
muzyczną, wystąpiła znakomita Orkiestra Dęta Gminy
Żyraków, której dyrygował Grzegorz Stec, a na
zakończenie z muzycznym recitalem zaprezentowało się
gościnnie Koło GospodyńWiejskich z Ostrowiny przybyłe
z Gminy Oleśnica w województwie dolnośląskim. Na
spotkanie zaprosili: Powiat Dębicki, Gmina Żyraków,
Rada Powiatowa Kobiet, Stowarzyszenie KGW im.
Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Centrum
Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Straszęcin
i Zespół Szkół w Straszęcinie.
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Portret rodziny z czasówwielkości

Majówka Szkółkarska

Wdniu 23maja 2022 r. odbyły się spotkania
autorskie z Maciejem Łubieńskim, który
opowiedział o wydanej w 2020 r. książce
„Portret rodziny z czasów wielkości”, czyli
o publikacji na temat jego przodków - Rodzie
Łubieńskich. Autor przywołuje w niej barwne
postacie, nieznane historie i rodzinne tajemnice,
w tym także wątki związane z rodziną
z Zasowa. Bohaterami książki są wielkie
postacie historyczne – biskupi Maciej
i Stanisław Łubieński z epoki Wazów, Feliks
Łubieński - minister sprawiedliwości Księstwa
Warszawskiego i jego żona Tekla z Bielińskich,
wybitna dramatopisarka, ale na kartach książki
pojawiają się także postacie z Zasowa m.in.
pradziadek Tadeusz - ziemianin o duszy
marzyciela, siostra pradziadka Cecylia Łubieńska -
poznana jako pierwsza polska zakonnica z doktoratem.
Spotkanie było bardzo interesujące, a mieszkańcy Gminy
Żyraków z niecierpliwością czekali na ten moment
i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Prowadzący
dyskusję Jacek Dymitrowski, Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Dębicy, a zarazem Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Dębickiej, stwierdził, iż ta publikacja jest
opowieścią o historii napisaną w sposób trochę
sentymentalny, gorzki, a czasem zabawny.

Pierwsze spotkanie skierowane do uczniów odbyło
się w Szkole Podstawowej im. Rodziny Łubieńskich

w Zasowie, natomiast drugie skierowane do całej
społeczności Gminy Żyraków miało miejsce w Zespole
Szkół w Żyrakowie. Na spotkanie zaprosił Wójt Gminy
Żyraków, zaś współorganizatorami byli: Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie, Gminna Biblioteka Publiczna
w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Zasowie i Zespół
Szkół w Żyrakowie.

Przypominamy, iż Maciej Łubieński za książkę
"Portret rodziny z czasów wielkości" otrzymał prestiżową
Nagrodę Historyczną Polityki 2021 w kategorii prace
popularnonaukowe, publicystyka.

W koronach zasowskich drzew odbyła się
wczorajsza Majówka Szkółkarska, podczas której
świętowano również 50-lecie istnienia budynku
Szkoły Podstawowej w Zasowie. Od 1995 r. szkoła
nosi imię Rodziny Łubieńskich, która to właśnie
zapoczątkowała tradycje szkółkarskie w Zasowie.
Imprezę, która odbyła się 22 maja br. rozpoczął Wójt
Gminy Żyraków Marek Rączka wspominając, iż
Zasów jest jedną z dwóch miejscowości na terenie
kraju skupiającym tak wielu szkółkarzy. Wyjątkowym
gościem wydarzenia był Maciej Łubieński, potomek
rodu Łubieńskich, a dokładnie praprawnuk Witolda,
który osiadł się w zasowskich włościach w 1879 r.
i założył pierwszą szkółkę ogrodniczą.

Następnie po przedstawionym zarysie historycznym
zasowskiego szkolnictwa przez Panią Dyrektor Bożenę
Osochę nastąpiło wręczenie statuetek dla osób
zasłużonych z okazji 50-lecia istnienia budynku szkoły,
które otrzymali Stanisław Helma - budowniczy szkoły
w latach 1964-1974, Maciej Łubieński, Marek Rączka,
Zbigniew Waśko, Krzysztof Typer, Grzegorz Reguła,
ks. Krzysztof Pietras, Maria Bodzioch, Danuta Klabacha,
Jan Persak, emerytowani nauczyciele - Irena Lichoń,
Zdzisław Rej, Irena Matejek, Aniela Typer, Krystyna
Pyrzyńska i Zofia Wałęga, emerytowani pracownicy
obsługi szkoły - Zofia Grzyb, Izabela Kubisztal, Eugenia
Majka, Maria Przydzielska, Tadeusz Wałęga i Danuta
Kubisztal oraz przewodniczące Pady Rodziców - Zofia
Ryczek, Zofia Kosińska, Renata Przydzielska, Maria
Dubiel, Maria Giza i Monika Ryczek.

Natomiast z rąk Wójta Gminy Żyraków oraz Sołtysa
Zasowa i zarazem Radnego Gminy Żyraków Zbigniewa
Waśki powędrowały pamiątkowe statuetki dla
zasłużonych najstarszych szkółkarzy - Bolesława Krupy,
Marii Kot i Władysława Ryczka.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna
przygotowana dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Zasowie, które zaprezentowały swoje talenty wokalne,
taneczne, a nawet akrobatyczne. Następnie publiczność
mogła wczuć się w ludowe melodie podczas występu
Gminnego Zespołu Artystycznego „Po Naszemu”
działającego przy Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie.

Podczas imprezy nie zabrakło oczywiście atrakcji dla
najmłodszych tj. dmuchańce, wodne rolery, wata
cukrowa i popcorn oraz zabawy animacyjne. Świetlice
Wiejskie przygotowały uwielbiany przez dzieci kącik
artystyczny, a w nim malowanie twarzy, brokatowe
tatuaże, kolorowe warkoczyki, wykonywanie prac
plastycznych, kolorowanki oraz skręcanie baloników.
Z kolei w szkole można było powspominać dawne czasy
szkolne dzięki wystawie kronik. Ponadto Jednostka OSP
wzbogaciła wydarzenie organizując strażackie
grillowanie dla przybyłych gości. Na zakończenie odbyła
się zabawa taneczna przy Gminnej Kapeli Ludowej.
Imprezę poprowadziły Anna Krajewska i Patrycja Florek.

Imprezie towarzyszyło otwarcie dwutygodniowego
Festiwalu Produktu Lokalnego „W Koronach Zasowskich
Drzewek”. W ramach projektu KGW “Zasowianki”
zorganizowało pięć stoisk wystawienniczych
z produktami lokalnymi Gminy Żyraków:

• stoisko z produktami szkółkarskimi reprezentowane
przez Szkółkę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych
Małgorzaty Miśtak z Zasowa,
• stoisko z ziołami reprezentowane przez Firmę Tasty
Usługi Cateringowe Danuta Dygdoń z Woli Żyrakowskiej,
• stoisko z miodami reprezentowane przez Firmę
Apidae Mateusz Dygdoń z Woli Żyrakowskiej,
• stoisko kulinarne z wiewiórecką ziemniaczanką
reprezentowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
w Wiewiórce,
• - stoisko z tradycyjnymi wypiekami reprezentowane
przez Stowarzyszenie KGW "Wolanki" z Woli Wielkiej.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Żyraków,
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła
Podstawowa w Zasowie, Sołectwo Zasów, Koło
Gospodyń Wiejskich „Zasowianki” i Jednostka OSP
Zasów.
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Gminne Podsumowanie Osiągnięć Uczniów
Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają,

podczas gdy inni oczekują tylko jego nadejścia - tymi
słowami powitała uczestników gali Dyrektor Zespołu
Szkół w Żyrakowie, Pani Elżbieta Ulak. Trafnie oddają
one charakter uroczystości zorganizowanej przez Wójta
Gminy Żyraków, Pana Marka Rączkę. 22 czerwca odbyło
się Gminne Podsumowanie Osiągnięć Uczniów.
Uczestnikami tego wydarzenia były adresaci słów
Thomasa Edisona, czyli uczniowie wyróżniający się
w nauce, sporcie i w dziedzinach artystycznych, którzy
dzięki ciężkiej pracy, pasji i zaangażowaniu osiągnęli
znaczące sukcesy w roku szkolnym 2021/2022.

Utalentowanej młodzieży towarzyszyli ich opiekunowie-
nauczyciele i rodzice, nie zabrakło też przedstawicieli
władz oraz instytucji kultury. Bohaterowie wydarzenia
otrzymali od Wójta nagrody i listy gratulacyjne,
a uwieńczeniem spotkania była część artystyczna
przygotowana przez uczniów żyrakowskiej szkoły.
Utrzymana w wakacyjnym klimacie inscenizacja, ze
stylowymi kostiumami i piękną scenografią, okraszona
góralskim dowcipem, pozwoliła uczestnikom zapomnieć
o całorocznym trudzie i przenieść się na turystyczne
szlaki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć tego
spotkania.

W dniu 10 czerwca br. w Szkole Podstawowej
w Siedliskach-Bogusz odbył się Finał polsko-
ukraińskiego konkursu wiedzy historycznej „Wspólne
Dziedzictwo”. Pomimo trwającej wojny na Ukrainie udało
się przeprowadzić konkurs, który był planowany na kilka
tygodni wcześniej.

Najpierw przeprowadzone zostały eliminacje, które
odbyły się w Gminie Żyraków, Pilzno i Brzostek oraz
w ukraińskich gromadach Baturyn, Pliszki, Mena
i Sośnica.

Drużyna z Gminy Żyraków w składzie: Klaudia Sak,
Oskar Tylec oraz Aleksander Lisowski zajęła piąte
miejsce. Najwyżej uplasowała się drużyna z Brzostka.
Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Meny, a trzecie
Pilzna. Na czwartym ex aequo uplasowały się drużyny
Baturyn/Pliszki oraz z Sośnicy. Serdecznie gratulujemy.
Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Miasta Pilzno
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Miasta Brzostek Wojciech
Staniszewski Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka
z Żyrakowa.

Koloratorium

Finał polsko-ukraińskiego konkursu
wiedzy historycznej „Wspólne Dziedzictwo”

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki
w Górze Motycznej znalazła się wśród zwycięzców
III ogólnopolskiej edycji programu "Koloratorium".

Droga do tego zwycięstwa nie była łatwa
i wymagała wielomiesięcznej mobilizacji całej
społeczności szkolnej. W tegorocznej edycji
o wygraną walczyło aż 158 publicznych
i niepublicznych placówek edukacyjnych z całego
kraju. Po kilkumiesięcznych zmaganiach poznaliśmy
10 zwycięskich placówek, które już we wrześniu
zainaugurują działalność swoich minilaboratoriów,
czyli profesjonalnie wyposażonych pracowni
biologiczno-chemicznych. Wśród nich znalazły się
3 szkoły z powiatu dębickiego, w tym szkoła z Góry
Motycznej.
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Szkoła z Certyfikatem

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej wWoli Wielkiej
imienia bł. Kardynała StefanaWyszyńskiego

W dniu 9 czerwca 2022 r.
w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie odbyła się uroczysta
gala podsumowująca wyniki
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych organizowanych przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w Rzeszowie, Podczas uroczystej
gali dyplomami i statuetkami
wyróżniono 334 laureatów.

W gronie wyróżnionych byli
również uzdolnieni uczniowie ze
szkoły wWoli Wielkiej: Przemysław
Kułak oraz Mateusz Grądziel -
laureaci konkursu z biologii.

Nagrody uzdolnionym uczniom
wręczyły Pani Małgorzata Rauch -
Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie
oraz Pani Ewa Leniart - Wojewoda
Województwa Podkarpackiego.

Podczas gali ponad 14 szkół
z województwa podkarpackiego otrzymało
„Certyfikat Szkoły Przyjaznej
Utalentowanym Uczniom”. W tym
zaszczytnym gronie znalazła się również
Szkoła Podstawowa im. bł. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Woli Wielkiej.
Dyrektor szkoły Pani Urszula Dydo
otrzymała certyfikat z rąk Podkarpackiego
Kuratora Oświaty w Rzeszowie Pani
Małgorzaty Rauch.

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej w tym roku
skończyła 90 lat, ale dopiero dzień 4 czerwca 2022 roku
zapisał się złotymi literami na kartach jej historii. Był to
bowiem dzień wyjątkowy, taki, który zdarza się tylko raz –
dzień nadania imienia i otrzymania sztandaru.
Uroczystość nadania imienia bł. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Straszęcinie. Koncelebrował ją ks. Biskup Ordynariusz
Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż w asyście księży:
ks. dziekana Jana Krupy, proboszcza parafii Straszęcin
ks. prałata Bogusława Czecha, sekretarza ks. Ryszarda
Nowaka. W przepięknej homilii ksiądz biskup wspominał
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazywał
wartości, którym był wierny przez całe życie. Zaapelował
do uczniów, aby starali się brać z niego przykład.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie
sztandaru szkoły.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy zgromadzeni
udali się do budynku szkoły w Woli Wielkiej. Tam też
rozpoczęła się druga część uroczystości.

Rozpoczęła ją pani Dyrektor Urszula Dydo, która
serdecznie powitała przybyłych na uroczystość
szacownych Gości.

Do przekazania sztandaru ufundowanego przez
Darczyńców, Przyjaciół Szkoły oraz Rodziców wystąpił
poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży –
p. Marek Krogulski, asysta – p. Edyta Lisowska
i p. Helena Kawalec. Przy akompaniamencie orkiestry
odśpiewano Hymn Polski. Opiekunowie przekazali
sztandar Pani Dyrektor, która dziękując za ten cenny dar,
zapewniła, że „jest on symbolem tych wartości, które są

i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły
oraz dzieła wychowania młodego pokolenia”. Następnie
wypowiadając słowa: „Drodzy Uczniowie. Przekazuję
w wasze ręce Sztandar- symbol tradycji. Czcĳcie go,
dbajcie o niego i strzeżcie jego honoru. Niech ten
sztandar będzie symbolem waszej godności i powinności
uczniowskiej. Niech zawsze wasze zachowanie i praca
będą godne Patrona naszej szkoły. Niech prowadzi was
ku lepszej przyszłości.”– oddała go w ręce uczniów.
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej stanowili:
chorąży - Przemysław Kułak, asysta - Amelia Konieczny
i Karolina Niemiec. Następnie przedstawiciele klas I-VIII:
Natalia Czerwiec, Filip Machaj, Zofia Bielatowicz, Milena
Rogowska, Julia Czerwiec, Kacper Mika, Kamila Litwa
i Kornelia Połchowska w imieniu wszystkich uczniów
złożyli ślubowanie na wierność sztandarowi szkoły. Cała
społeczność uczniowska odśpiewała hymn szkoły,
napisany przez p. Artura Czerniaka.

Kolejnym akcentem uroczystości
było zaprezentowanie nowego
sztandaru przez panie prowadzące
uroczystość: Annę Czerniak i Barbarę
Polniaszek.

Po wyprowadzeniu sztandaru
Przewodnicząca Rady Gminy
Żyraków, pani Maria Bodzioch
odczytała uchwałę o nadaniu Szkole
Podstawowej w Woli Wielkiej imienia
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i uroczyście przekazała ją na ręce Pani
Dyrektor.

Następnie prowadzące uroczy-
stość panie zaprosiły wszystkich do
obejrzenia części artystycznej,
przygotowanej przez uczniów naszej
szkoły pod kierunkiem pań: Agnieszki
Jedynak, Wioletty Pytel i Anny
Czerniak. Występom uczniów
towarzyszyła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków
pod batutą Grzegorza Steca. Spektakl ,,Czas
to miłość” przybliżył wszystkim postać Patrona
oraz wartości, jakimi kierował się Prymas
Tysiąclecia. W scenariuszu wykorzystano
fragmenty dziennika „Pro memoria”, który ks.
kardynał Stefan Wyszyński prowadził przez 30
lat, by zachować od zapomnienia to, co ważne.
Przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na
widzach, wszyscy byli bardzo wzruszeni.
Szkolni aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.

Przed budynkiem szkoły odbyła się kolejna część uroczystości.
Umieszczoną na ścianie szkoły tablicę z wizerunkiem Patrona
poświęcił ks. biskup Andrzej Jeż, a odsłonięcia dokonali:
Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie p. Małgorzatę Rauch,
Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka i Przewodnicząca Rady
Gminy Żyraków p. Maria Bodzioch, Dyrektor Szkoły p. Urszula
Dydo, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Nowakowska,
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Izabela Depowska.
Mottem przewodnim tablicy pamiątkowej są słowa bł. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego „Stawiajcie sobie jako zadanie w waszym
młodzieńczym programie napełniać świat dobrymi czynami”.
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Dwa złote medale
i rekord świata

Szkoła ze Straszęcina wicemistrzem Polski w badmintonie

IX Dębicka Czasówka

Z podwójnym złotem i podwójnym rekordem świata na
swoim koncie do Polski z francuskiego Chateauroux wróciła
Barbara Moskal pochodząca z Żyrakowa. Asystowała jej
Katarzyna Moskal. Zawodniczka jest mistrzynią Europy, jest
też najlepszą strzelczynią na świecie.

Zawodniczka triumfowała w konkurencjach karabin
pneumatyczny leżąc (247,8 pkt.) i stojąc (223,9 pkt.).
Uzyskane przez nią wyniki są najlepszymi na świecie wśród
zawodników z dysfunkcją wzroku.

I choć 27-letnia Barbara Moskal jest światową liderką,
jej dyscyplina – strzelectwo osób z niepełnosprawnością
wzroku – wciąż czeka na dołączenie do programu igrzysk
paraolimpĳskich. Szansa jest, ale dopiero w 2028 roku na
Igrzyskach Olimpĳskich w Los Angeles.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

IX Dębicka Czasówka o Puchar Wójta Gminy
Żyraków odbyła się 5 czerwca br. Na starcie stanęło
56 zawodniczek i zawodników z różnych zakątków
Polski.

Dystans 20 km zwycięzca przejechał w czasie
26:31, co dało średnią 44.8 km/h. Warto dodać, że
Mirosław Wójciak to Mistrz Świata w kategorii
Masters z 2019 roku.

Organizatorami byli: Wójt Gminy Żyraków
i Dębicki Klub Kolarski „Gryf”, zaś sponsorem Hotel
Millenium w Żyrakowie.

Dziękujemy zawodnikom za walkę fair play i do
zobaczenia na następnej czasówce!

W dniach od 4 do 5 czerwca br. w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski
Szkół w badmintonie. Rywalizowano w kategoriach: Igrzysk Dzieci (do VI klasy),
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (VII-VIII klasa) oraz Licealiady (szkoła średnia).
W zawodach udział brały najlepsze szkoły z poszczególnych województw wyłonione
drogą eliminacji. Szkoła ze Straszęcina jako mistrz naszego województwa
wystartowała w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej wśród chłopców i spisała się
bardzo dobrze. SP Straszęcin reprezentowali: Bartosz Kufel i Mikołaj Krystek.
W pierwszej fazie grupowej uczniowie ulegli 2:3 PSP 19 Kędzierzyn-Koźle oraz
wygrali 5:0 z ZS Juchnowiec Górny awansując do kolejnej rundy. W drugiej fazie
grupowej pokonali kolejno ZSOMS 3 Białystok 3:1 oraz SP 126 Kraków 5:0
awansując do półfinału. W meczu o finał również okazali się lepsi od
SP 3 Władysławowo wygrywając zdecydowanie 3:0 awansując do finału. W meczu
o „złoto” nasi chłopcy ulegli ponownie PSP 19 Kędzierzyn-Koźle 0:3 zajmując
ostatecznie bardzo dobre II miejsce z tytułemWicemistrzów Polski Szkół w kategorii
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wystawa „Pomalować Świat” zawitała do Żyrakowa

Mistrzynie kaligrafii

W dniu 2 czerwca br. na Rynku w Żyrakowie
w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób
Wyjątkowych odbyło się otwarcie wystawy plenerowej
pn. „Pomalować Świat”, która przedstawia twórczość
uczestników 29 Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Podkarpacia, w tym z Dębicy i Bobrowej Woli.
Wszystkich zgromadzonych, w tym Prezesa
Stowarzyszenia „Radość” - Jana Ciołczyka, Dyrektora
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - Damiana
Drąga i Burmistrza Miasta Dębica - Mariusza Szewczyka
powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Wystawa
będzie prezentowana w różnych miejscowościach
województwa podkarpackiego i zakończy się 10 września
koncertem finałowym pod hasłem "Wyjątkowi" na Rynku
Rzeszowie. Na Rynku w Żyrakowie będzie ją można
zobaczyć do 9 czerwca br. Na otwarciu zaśpiewał
Przemysław Kupiec - uczestnik WTZ w Dębicy, laureat
wielu konkursów, przeglądów i festiwali artystycznych.

Głównym celem wydarzenia jest aktywizacja osób
niepełnosprawnych, oraz wzrost świadomości
społecznej, przełamywanie barier na polu zdrowy-
niepełnosprawny. Celem jest również celebracja
i pielęgnacja relacji międzyludzkich, budowanie nowych
doznań i doświadczeń w bezpośrednim.

Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Wspierania
Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, zaś
współorganizatorami przy wystawie w Żyrakowie:
Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, Gmina Żyraków
i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Zespół Szkół w Bobrowej od lat współpracuje
z katolickim miesięcznikiem „Promyczek Dobra”.
10 maja w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbył
się finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Kaligraficznego BAKAŁARZ 2022. Ze szkoły
w Bobrowej podjęło trud rywalizacji osiem mistrzyń
pięknego pisma z klas I-III.

Zaszczytny tytuł BAKAŁARZA 2022 i nagrodę
Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu w kwocie
1000 zł zdobyła Ola Pieniądz z klasy III. Zaszczytny
tytuł VICEBAKAŁARZA 2022 zdobyła Kamilka
KURCZYK z klasy II. Wyróżnienie w finale zdobyła
Aldonka Kurczyk z klasy III.

Finalistkami konkursu zostały: Martynka Chwiej
i Emilka Kmiecik z klasy I, Oliwia Cygan, Zuzia
Grygiel i Maja Strojek z klasy III.



str.20 KURIER GMINNY LIPIEC -WRZESIEŃ 2022 str.21

Gminne Obchody Strażackie w Nagoszynie

Poświęcenie Samochodów Gaśniczych

3 maja 2022 r. w Nagoszynie odbyły się Gminne
Obchody Strażackie z okazji 110-lecia powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pocztów
sztandarowych Jednostek OSPGminy Żyraków, któremu
przewodził Komendant Gminny Marcin Świerk oraz
jublieuszowo-dziękczynnej Mszy Świętej, której
przewodniczyli: ks. Prałat Józef Jasiurkowski - Kapelan
OSP Powiatu Dębickiego oraz ks. Prałat Kazimierz
Talarek - Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Nagoszynie.

Część oficjalna odbyła się na placu przy remizie
w Nagoszynie. Kolejnym punktem programu było
podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy
reprezentowal: dh Marek Babczyn, dh Krzysztof Leski
i dr Mariusz Strzelczyk. Następnie wszystkich
zgromadzonych powitał Wójt Gminy Żyraków Marek
Rączka. Z okazji obchodzonej rocznicy Prezes Kamil
Wolski przedstawił rys historyczny Jednostki OSP
w Nagoszynie. Uroczystość 110-lecia istnienia
jednostki była historyczną chwilą i wspaniałą okazją do
wręczenia zasłużonym druhom odznaczeń za długoletnią
i wzorową służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali: dh Lech Łączak, dh Ireneusz
Ciecieręga, dh Józef Grzyb, dh Józef Kurzeja,
dh Kazimierz Skowron.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali: dh Andrzej Lenczowski, dh Jan Ćwik,
dh Robert Łanucha, dh Kazimierz Ciecieręga, dh Marek
Babczyn, dh Daniel Serafin.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali: dh Kamil Wolski, dh Tomasz
Węgrzyn, dh Dawid Łączak, dh Krzysztof Leski.

Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali: dh Mariuszowi
Strzelczyk, dh Kamilowi Ciemiorek, dh Piotrowi Gil,
dh Piotrowi Muchowskiemu, dh Pawłowi Łączak,
dh Mateuszowi Żmuda, dh Michałowi Rusin

Medalem okolicznościowym odznaczeni zostali:
dh Antoni Cyran, dh Józef Pęcak, dh Kazimierz Serafin,

dh Zbigniew Zaręba, dh Robert Babczyn, dh Józef Gałat,
Stanisław Ćwik, dh Jerzy Cieśla, dh Sławomir Kurzeja,
dh Bogusław Cyran, dh Grzegorz Podraza

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali: Paweł
Ciszczoń - Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP
Krzysztofa Sobolewskiego, Edward Szlichta – Dyrektor
Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP,

Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, st. bryg. Krzysztof Marek
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Dębicy, Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady
Gminy w Żyrakowie, Sławomir Łanucha – Radny Powiatu
Dębickiego, Stanisław Bryg – Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Dębicy oraz Antoni Cyran -
mieszkaniec Nagoszyna.

Po przemówieniach wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy
Żyraków pod batutą Pana Grzegorza Steca. Koncert był
zwieńczeniem projektu pn. „Muzyczna Lekcja
Patriotyzmu w 95. Rocznicę ustanowienia Hymnu Polski”
zrealizowanego ze środków Powiatu Dębickiego. Dzięki
jego realizacji Orkiestra wzbogaciła swój repertuar
patriotyczny w odniesieniu do rocznicy ustanowienia
pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.

Po trudach związanych z pandemią COVID-19
i przeciwnościami losu w końcu się udało. W sobotnie
popołudnie 11 czerwca Jednostka OSP Straszęcin
wspólnie z OSP Korzeniów mogła świętować
poświęcenie samochodów ratowniczo-gaśniczych
pozyskanych w ubiegłym roku.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku
przez dowódcę uroczystości dh Jana Moskala
i podniesienia flagi państwowej. Uroczystość prowadzili
wspólnie Prezes OSP Straszęcin dh Marcin Świerk
i Prezes OSP Korzeniów dh Maciej Rej. Po
przedstawieniu krótkiej historii jednostek nastąpiła
wspaniała okazja do wręczenia zasłużonym druhom
odznaczeń za długoletnią i wzorową służbę na rzecz
ochrony przeciwpożarowej.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni: dh Mirosław Piątek, dh Michał
Koziara, dh Rafał Dygdoń.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
zostali odznaczeni: dh Jacek Kulczycki, dh Mateusz
Niwa.

Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni:
dh Dawid Dec, dh Natali Niwa, dh Andżelika Maciołek,
dh Mateusz Wilk, dh Kamil Kuszowski, dh Krzysztof
Kuszowski, dh Patrycja Piątek.

Złotą Odznaką "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"
odznaczeni zostali: dh Maciej Fluder, dh Wojciech
Świerk.

Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Dębicy ks. Józef
Jasiurkowski w asyście proboszczów ks. Bogusława
Czecha i ks. Piotra Machnika poświęcił samochody.
Jednostka OSP Straszęcin pozyskała ciężki camochód
ratowniczo-gaśniczy marki Star-Man 4/24 od Komendy
Powiatowej PSP w Dębicy, a jednostka OSP Korzeniów
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault
Midliner 2/12 od jednostki OSP Straszęcin. Nie było by to
możliwe bez życzliwości wielu osób. Z tej okazji zostały
wręczone okazjonalne podziękowania, a otrzymali je:
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Nadbrygadier
Andrzej Babiec, Komendant PSP w Dębicy Starszy
Brygadier Krzysztof Marek, Wójt Gminy Żyraków Pan
Marek Rączka, Zastępca Wójta Gminy Żyraków Pan
Grzegorz Reguła, Rada Gminy Żyraków na ręce
Przewodniczącej Pani Marii Bodzioch, Właściciel Firmy
"Ślusarstwo Radzik'' Pan Marcin Radzik, Właściciel Firmy
ASM TRUCK w Machowej Pan Grzegorz Ziaja.

Uroczystość poprowadziła Anna Strzelczyk. Podczas wydarzenia
zostały zorganizowane atrakcje dla mieszkańców tj. dmuchaniec
i przejażdżki konne dzięki Ośrodkowi Sportów Konnych w Nagoszynie,
catering Sowa Food oraz pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego firmy
Rosenbauer Group. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z Dj-em.

Na wydarzenie zaprosili: Wójt Gminy Żyraków oraz Prezes OSP
w Nagoszynie, zaś współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie, Parafia p.w.
Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta
Gminy Żyraków, Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety”
w Nagoszynie, Biblioteka Publiczna w Żyrakowie, Zespół Szkół
w Nagoszynie oraz Powiat Dębicki.
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Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk Szydełko Pani Krysi

Bajkowa Kicia Kocia

Zakończenie XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

14 czerwca 2022 roku w Bibliotece Publicznej
w Bobrowej odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą
Gawryluk- autorką książek dla dzieci, dziennikarką
i tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej. W spotkaniu
z pisarką uczestniczyły dzieci z klas I- III ZS w Bobrowej
wraz z nauczycieli, dzieci z Oddziału Przedszkolnego SP
w Korzeniowie wraz z wychowawcą oraz członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece
Publicznej w Bobrowej. Pani Basia spotkanie rozpoczęła
od wyjaśnienia dzieciom na czym polega praca pisarza,
zwłaszcza tego piszącego książki dla dzieci,
opowiedziała jak powstaje książka, zdradziła dlaczego
w tych pisanych przez nią stara się opowiadać prawdziwe
historie, a także skąd czerpie inspiracje. Dzieci poznały
historię Dżoka- psa, który swoją wiernością i oddaniem
zachwycił czytelników i zdobył serca nie tylko
najmłodszych. Książka o przygodach tego niezwykłego
psa została wyróżniona przez jury dziecięce Polskiej
Sekcji IBBY w konkursie na Dziecięcy Bestseller Roku
2007 oraz została wpisana na Złota Listę Fundacji ABC,

prowadzącej akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Autorka
opowiedziała również o innych zwierzęcych bohaterach
swoich książek, jak Baltic, Klifka czy Tutu, podkreślając,
że stara się jak najczęściej sięgać do prawdziwych
historii, czasem wręcz niewiarygodnych. Pani Basia
zdradziła uczestnikom spotkania skąd jej
zainteresowanie literaturą skandynawską i opowiedziała
o pracy tłumacza, okazało się, że to dzięki jej
tłumaczeniom dzieci poznały popularną serię
M. Widmarka ,,Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

Na koniec dzieci zadawały autorce pytania, nie
zabrakło również pamiątkowych zdjęć, autografów,
a członkowie DKK otrzymali książki z pamiątkowym
wpisem autorki, ufundowane przez GBP w Żyrakowie.
Spotkanie autorskie było zorganizowane w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki i zostało dofinansowane ze
środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Polsce koronka szydełkowa zjawiła się wraz
z królową Boną, która sama będąc koronkarką
zaszczepiła tę sztukę wśród Polek. Koronka
szydełkowa Pani Krysi powstaje poprzez wiązanie
szydełkiem splotów min: łańcuszka, słupków oraz
półsłupków, raz i wiele razy nawĳanych oznaczeń
według schematu do danego wzoru. Wykonanymi
pracami dekoruje półki, szafki, rozkłada jejako
serwetki na komodach oraz obrusy na stołach.
Wykonuje również ozdoby choinkowe
i wielkanocne, a także łapacze snów. Koronka
szydełkowa Pani Krysi ma niepowtarzalny
charakter oraz duszę, w swoją prace wkłada ona
całe serce.

Bohaterka bajek A. Głowińskiej Kicia Kocia
odwiedziła GBP w Żyrakowie i filie biblioteczne. Nie
zapomniała również wstąpić do Niepublicznego
Przedszkola im. Św. Józefa, a nawet do maluchów
z Gminnego Żłobka w Zawierzbiu, które po raz pierwszy
miały okazję zobaczyć tę sympatyczna i znaną kotkę.
Kicia była przez dzieci bardzo wyczekiwana, nie dziwi
więc radość i uśmiechy na twarzach najmłodszych. Nie
zabrakło wspólnych tańców, zabaw, śpiewu, zagadek,
choć najbardziej wyczekiwane były kocie przytulańce.
Kicia Kocia to prawdziwa kotka, chętnie przytulała dzieci
i robiła sobie z nim pamiątkowe zdjęcia. Obiecała, że
niedługo na pewno po raz kolejny odwiedzi bibliotekę
i dzieci.

Aktywnewakacje
wbibliotece

GMINNABIBLIOTEKA PUBLICZNAWŻYRAKOWIEWRAZ FILIAMI

ZAPRASZADZIECI NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA
ŁĄCZĄCE ELEMENTY EDUKACYJNE ZE SPORTOWYMI

wSIERPNIU

Biblioteki oferująwiele atrakcjim.in.
• zajęcia sportowe,
• warsztaty plastyczne,
• turniej gier,
• teatrzyk kamishibai - legendy polskie i ukraińskie,
• piknik integracyjny - Zespół dworsko - parkowywŻyrakowie

(24.08.2022 r. godz. 15 -18)

Zapisy osobiście lub telefoniczniewposzczególnych bibliotekach
Zapraszamydzieci z Polski i z Ukrainy.

Projekt sfinansowany z grantu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju

WŚRODY:

3, 10, 17, 24 sierpnia 2022 r.

GBPwŻyrakowie godz.

9:30 – 11:30
Filie: informacje w poszczególnych bibliotekach

Za nami XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Nie
zabrakło interesujących spotkań, atrakcyjnych zajęć dla
najmłodszych, ciekawych rozmów o książkach na
zajęciach czytelniczych oraz spotkań DKK,
wzbogaconych o dodatkowe zadania i zabawy na
świeżym powietrzu. Tematyka zajęć nawiązywała do
twórczości M. Konopnickiej, patronki 2022 roku, czytano
wiersze poetki, a dzieci sadziły roślinki w swoich
wiosennych ogródkach i wykonywały krasnoludki ze
skarpetek. W minionym tygodniu odwiedziło nas wielu
czytelników, w tym po raz pierwszy przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola w Żyrakowie, które dzięki
lekcji bibliotecznej zwiedziły bibliotekę i poznały zasady
obowiązujące w bibliotece. W BP w Bobrowej odbyło się
spotkanie z panią rękodzielniczką, która zaprezentowała
swoje prace z koronki i opowiedziała dzieciom o swojej

pasji. Wszystkie podejmowane inicjatywy miały za
zadanie promować czytelnictwo i bibliotekę, jakomiejsce,
w którym zgodnie z tegorocznym hasłem mieści się cały
świat.
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W okresie od sierpnia do października w utworzonej sali
szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórce
odbędą realizowane następujące inicjatywy edukacyjne:
• „Techniki zdobienia tradycyjnych wypieków” -
warsztaty z wykorzystaniem tradycyjnych technik
dekorowania, składników i przepisów.
• „Dwór w Wiewiórce jako rezydencja hrabiów na
Tarnowie” - wykład historyczny.
• „Zasady udzielania pierwszej pomocy w
sytuacjach zagrożenia życia” - zajęcia praktyczne
obejmujące zakres podejmowania pierwszych czynności
w ratowaniu życia.
• „Zdrowo jem - zdrowo żyję” - spotkanie edukacyjne
na temat zasad zdrowego odżywiania produktami
najwyższej jakości.
• „Apteka kultury - czyli o ziołach w lecznictwie
i tradycji ludowej” - wykład połączony z warsztatami na
temat znaczenia ziół i ziołolecznictwa, a także ich
znaczenia w wierzeniach i zwyczajach.
• „Uproszczona księgowość w organizacji
pozarządowej” - program szkolenia będzie obejmował
zagadnienia: warunki prowadzenia uproszczonej
ewidencji; wzory dokumentów w ewidencji uproszczonej;
dokumentowanie kosztów i przychodów - dowody
księgowe; ewidencja przychodów; ewidencja kosztów;
rodzaje zwolnień podatkowych; metody sporządzania CIT.
Szczegółowe informacje powyższych inicjatyw będą
dostępne na plakatach.
Inicjatywy edukacyjne będą miały charakter otwarty,
ogólnodostępny i nieodpłatny.
O uczestnictwie w inicjatywach edukacyjnych będzie
decydować kolejność zgłoszeń.
Sala szkoleniowa w Budynku Wielofunkcyjnym
w Wiewiórce została wyposażona dzięki realizacji I etapu
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w 2021 r.

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie
6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali
szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym
w Wiewiórce w ramach „Uniwersytet Samorządności”
zostanie dofinansowane z budżetu Województwa
Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na realizację II etapu
koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Wśród nich znalazły się podmioty z Gminy Żyraków:
Ochotnicza Straż Pożarna w Straszecinie
Projekt: „Odnaleźć się w społeczeństwie- nie jesteście
sami strażacy są z Wami”

Centrym Kultury i Promocji w Żyrakowie
Projekt: „Żyrakowski Spichlerz Artystyczny”

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie
Projekt: „Straż – historia, która łączy pokolenia!”

W Straszęcinie podczas wakacji będzie aktywnie
i gorąco, a to dzięki Dziecięcej Akademii Strażackiej
z OSP Straszęcin, która w ramach projektów
społecznych zaplanowała szereg atrakcji dla lokalnej
społeczności:

Między innymi zostały zaplanowane następujące akcje:

• Organizacja Pikniku Strażackiego przez OSP
Straszęcin dla mieszkańców Straszęcin.

• Na słodko i na słono - warsztaty kulinarne
zorganizowane przez KGW – 2 warsztaty.

• Wyjazd do Dębicy do Bowling Club.

• Teatr piasku.

• Wieczór filmowy w ramach noclegu pod chmurką.

• Turniej mamo – tato podaj dalej –w rodzinie siła.
Organizacja turnieju piłki nożnej dla rodzin zakończona
wspólnym ogniskiem.

• Warsztaty twórcze - kolory wolontariatu.

• Organizacja 3 dniowego obozu, integracja
z młodzieżą z polski ( w tym warsztaty motywacji).

• Organizacja warsztatów kulinarnych.

• Zajęcia w studio Spiders.

• Organizacja przez MDP 2 akcji społecznych
skierowanych do dzieci, młodzieży oraz lokalnej
społeczności.

• Organizacja przedstawienia dla społeczności.

• Gra miejska.

• Organizacja spotkania integracyjnego.

Szczegółowych informacji udziela
Pani Elżbieta Drąg - koordynatorka projektów

pod nr telefonu: 606 748 303.

Wakacje z Dziecięcą
Akademią Strażacką

Pomóż nam ich odnaleźć
i weź udział w projekcie

"Żyrakowski Spichlerz Artystyczny"

Zapisz się do grupy badawczej!
Grupa nieformalna "Działamy z pasją"

ZAPRASZA!
KONTAKT:

14 68 12 819

Poszukujemy
lokalnych artystOw
-malarzy, rzeZbiarzy i poetow!

Spotkanie LGD PROWENT
w Straszęcinie

Znamy zwycięzców
tegorocznej edycji Programu
„Działaj Lokalnie”!

UNIWERSYTET
SAMORZĄDNOŚCI

29 czerwca br. w Dworku w Straszęcinie odbyło się
otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata
2021-2027. Podczas spotkania przedstawiono
informacje na temat LGD "PROWENT" – główne cele
i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania
wsparcia ze środków LSR.

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: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą
Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.
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