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Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2022 r.
Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Dyrektorzy, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze
podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w nauczaniu dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za wskazywanie młodemu pokoleniu fundamentalnych wartości
opierających się na szacunku i tolerancji do drugiego człowieka.
Niech wysiłek, jaki wkładają Państwo w przekazywaniu wiedzy
przynosi wiele satysfakcji i spełnienia w życiu zawodowym.
W dniu Waszego Święta życzymy zdrowia, optymizmu i wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonych celów oraz szacunku i uznania ze strony uczniów.

104. rocznica
Odzyskania
Niepodległości
przez Polskę
11 listopada 2022r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Żyrakowie

Wójt
Gminy Żyraków

Maria Bodzioch

Marek Rączka

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
20 października - Złote Gody w Gminie Żyraków
23 października - prezentacja 3. części publikacji o Woli
Żyrakowskiej "Zajrzyjmy do historii..." połączona z otwarciem
nowego odcinka drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej
26 października - Gminny Konkurs Pieśni Religĳnej
i Patriotycznej 2022 oraz Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej
Poezji Patriotycznej
11 listopada - Obchody Święta Niepodległości w Żyrakowie
25 listopada - Wernisaż wystawy "Żyrakowski Spichlerz
Artystyczny" w Dworku w Żyrakowie

Wszystkich
Świętych
1 listopada 2022 r.
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Aktualności inwestycyjne
Przebudowa w szkole w Korzeniowie

Nowa droga w Woli Żyrakowskiej

Gmina Żyraków zakończyła realizację zadania
pn.
„Przebudowa
pomieszczeń
szkolnych
i przedszkolnych w szkole w Korzeniowie”. W ramach
inwestycji wykonano projekt budowlany, zamontowano
2 szt. drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach
przedszkolnych, wykonano bezpośrednie wejście z sali
do pomieszczenia sanitarnego, ułożono panele w salach,
rozebrano ściankę i tym samym powiększono
pomieszczenie szkolne (klasę). Całkowity koszt
wyniósł 85 555,88 zł.

Wybudowana został nowa droga w miejscowości
Wola Żyrakowska na odc. Skrzyżowanie z drogą
Powiatową koło Młyna w kierunku – Centrum Kultury
i Promocji o długości 288 mb. W ramach inwestycji
wykonana została jezdnia o szerokości 5,0 wraz
z chodnikiem dla pieszych oraz kanalizacją deszczową,
oświetleniem ulicznym. Wartość inwestycji wyniosła
1 414 348,53 zł. Droga została dofinansowana w 80% ze
środków pochodzących z programu Polski Ład.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo
Mostowe S.A. z Dębica.

Nowe oświetlenie w ZS w Żyrakowie
Zakończył się również 2 etap zadania „Przebudowa
oświetlenia w sali gimnastycznej w Żyrakowie”.
W ramach inwestycji wymieniono przewody elektryczne,
zdemontowano 24 szt. opraw lamp oraz zamontowano
48 nowych opraw, zamontowano również 11 szt.
oświetlenia ewakuacyjnego. Całkowity koszt wyniósł
79 545,83 zł.

Rozpoczęto prace budowlane
w zabytkowym Dworku w Straszęcinie.

Drogi w Górze Motycznej z nową nawierzchnią
W ramach kompleksowej infrastruktury drogowej
wykonano przebudowę trzech dróg gminnych
w miejscowości Góra Motyczna:
•
Droga odc. Krzyż – Brzeziny na dł. 220 mb.
Wartość inwestycji - 119 240,35 zł
•
Droga odc. Skrzyżowanie Wąwóz Brzeziny na
dł. 335 mb – do posesji Strzałka. Wartość inwestycji
wyniosła – 139 662,08 zł
•
Droga odc. Szydłowski – Ferenc na dł. 190 mb.
Wartość inwestycji wyniosła 79 020,52 zł.

Zadanie pn.
„Zagospodarowanie zabytkowego
Dworku wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin”
składa się z 3 części. Część I obejmuje przebudowę
wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej
i centralnego ogrzewania. Część II obejmuje wymianę
lamp
w
zabytkowym
parku
oraz
część
III przedmiotowego zadania tj. Zagospodarowanie
zabytkowego parku – zieleń obejmująca nasadzenia
roślin w parku. Zadanie dofinansowane ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” przedsięwzięcie I.2.2 Rozwój, ochrona
i wsparcie obiektów lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego.
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Trwają prace budowlane polegające na
budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Żyraków.
Wykonawcą inwestycji jest firma Hydrobud Piotr
Babula z siedzibą w Pilznie. Wartość robót wynosi
524 238,62 zł brutto. Zakres robót obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w Żyrakowie, Straszęcinie,
Górze Motycznej - obręb autostrada oraz
w Nagoszynie. Na chwile obecną zakończono prace na
trzech zadaniach tj: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
koło hotelu Milenium, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Nagoszyn, budowa kanalizacji
sanitarnej w Górze Motycznej- obręb autostrada.
Wykonawca przygotowuje się do prac na odcinku w m.
Straszęcin.

AZBEST
Na terenie Gminy Żyraków zostały odebrane
wyroby zawierające azbest od mieszkańców Gminy.
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy
zawartej z ***Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie*** na
dofinansowanie zadania: ***”Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków w roku
2022”*** w ramach programu priorytetowego pod
nazwą: "Ogólnopolski program finansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest".

Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW
w
Rzeszowie.
W
wyniku
przeprowadzonego
postępowania dokonano wyboru wykonawcy zadania:
PHUP EURO-GAZ Sp. J. z siedzibą i adresem: 26-052
Zgórsko, ul. Leśna 48.
Zadanie zrealizowane zostało w dniu 8 sierpnia 2022r.
W wyniku jego realizacji objętego umową usunięto
i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest od
13 mieszkańców Gminy w ilości 21,90 Mg. Koszt realizacji
tego przedsięwzięcia wyniósł 10 075,75 zł, z czego:
•
•
•

środki NFOŚiGW - dotacja - 4 231,81 zł,
środki WFOŚiGW - dotacja - 1 763,26 zł,
środki własne - 4 080,68 zł.

Aktualne dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”
na terenie gminy Żyraków
•

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 177

•

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW 151

•

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI 1 191 855,19 ZŁ

•

ZADANIA ZAKOŃCZONE 81

„Cyfrowa Gmina” Żyraków
Na podstawie podpisanej umowie o powierzenie
grantu Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie
w wysokości 428 310,00 zł. Grant został przyznany
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa
Gmina” o numerze POPC.05.01. 00-00-0001/21-00.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu komputerowego i sieciowego, który
zwiększy bezpieczeństwo pracy systemów oraz
zwiększy wydajność pracy w sieci LAN, jak również
poprawi
cyberbezpieczeństwo
w
Urzędzie,
placówkach
oświatowych
oraz
jednostkach
podległych. W ramach projektu wykonana zostanie
również diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu
Gminy w Żyrakowie.
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Powodzenie regionalnego eRobocze SHOW
Testy maszyn, dynamiczne pokazy i konkursy
na maszynach roboczych były atrakcjami
Regionalnych Targów Maszyn, Urządzeń
i Sprzętu Roboczego eRobocze SHOW 2022
w Straszęcinie. Impreza odbyła się w sobotę,
17 września.
Sprawdziła się zmiana koncepcji targów,
zakładająca dwie edycje eRobocze SHOW
rocznie – jedną dwudniową, w centrum kraju
i drugą – regionalną, za każdym razem w innej
części Polski.
Do Straszęcina, poza gośćmi z dalekich stron
przyjechało bardzo liczne grono profesjonalistów
z regionu, czyli z województw podkarpackiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego
i śląskiego.
Po raz pierwszy impreza odbyła się
Straszęcinie koło Dębicy, w specjalnej strefie
gospodarczej. Uczestnikami targów byli profesjonaliści –
użytkownicy
maszyn
roboczych,
przedsiębiorcy
budowlani oraz dystrybutorzy wiodących marek i sprzętu
budowlanego w Polsce.
– Cieszymy się, że eRobocze SHOW odbywa się
właśnie na naszym terenie. To odpowiednie miejsce na
tego typu wydarzenia. Gmina Żyraków po raz pierwszy
gości u siebie takie SHOW. Targi stwarzają firmom
możliwości zaprezentowania swoich maszyn, sprzętu, to
dla nich forma reklamy, ale też takie wydarzenia
umożliwiają przedsiębiorcom zobaczenie nowości
technicznych i zawieranie odpowiednich kontraktów –
podkreślił Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
Dla firm i pracowników
Wśród
atrakcji
nie
zabrakło
oczywiście
dynamicznych pokazów maszyn, w tym pokazów
specjalnych
w
ramach
eRobocze
Arena,
przygotowywanych przez najlepszych demo operatorów.
Swoje prezentacje w ramach eRobocze Arena miały
firmy: Mecalac Polska oraz Broker Maszyny/Yanmar
Construction.
Największą atrakcją były jednak testy maszyn. Dzięki
takiej możliwości przedsiębiorcy i operatorzy mogli
w praktyce porównać maszyny i sprzęt wielu marek
dostępnych na jednym terenie.
Dla operatorów
Celem eRobocze SHOW jest także promowanie
zawodu operatora. Temu służy m.in. Polska Liga
Operatorów, czyli zawody na maszynach organizowane
przez Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych

Operator.
Zawodnicy
wystartowali
w
konkurencjach: koparka i koparko-ładowarka.

dwóch

W trakcie eRobocze SHOW odbył się też konkurs
organizowany przez organizatora – Turbo Żuraw
Robocze NEWS. Przez cały dzień można było sprawdzić
swoje umiejętności operatorskie na maszynie
skonstruowanej w redakcji magazynu. Spośród
prenumeratorów Robocze NEWS najlepszy okazał się
Karol Knaź.
Nie brakowało też innych atrakcji. Przez cały dzień na
stoisku organizatora (Lasmedia) była wyjątkowa Strefa
dzieci z animacjami dla najmłodszych.
Organizatorem eRobocze SHOW jest wydawnictwo
Lasmedia – wydawca portalu eRobocze.pl, magazynu
Robocze NEWS oraz Robocze TV. Współorganizatorem
jest Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych
OPERATOR.
Patronat medialny sprawowały: magazyn Robocze
NEWS, Trucks and Machines oraz portal eRobocze.pl.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek
Rączka, wójt gminy Żyraków.
Była to już 11 edycja eRobocze SHOW. Wcześniej
impreza odbyła się w wielu miejscach w Polsce: we
Włocławku, Dąbrowie Górniczej, Przasnyszu, Sosnowcu
(dwa razy), Turku, Grodzisku Mazowieckim, Krzywej
koło Legnicy i Lubieniu Kujawskim (dwa razy).
Lista firm, które wzięły udział w Centralnych Targach
Maszyn, Urządzeń i Sprzętu Roboczego eRobocze
SHOW w Straszęcinie dostępna jest na stranie
www.gminazyrakow.pl
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Podziękowanie dla pracowników
przechodzących na emeryturę
W dniu 26 lipca 2022r. odbyło się uroczyste
pożegnanie Pani Krystyna Kania – Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Żyrakowie, która
po ponad
dwudziestoletniej pracy zawodowej w Urzędzie Gminy
w Żyrakowie odeszła na emeryturę.
Natomiast w dniu 27 lipca 2022r. Pani Grażyna
Partacz – inspektor ds. podatków po ponad
czterdziestu latach pracy w Urzędzie Gminy
w Żyrakowie przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani
Grażyna rozpoczęła swoją karierę zawodową
w Urzędzie Gminy w Żyrakowie i był to jej jedyny zakład
pracy.
Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka wyraził słowa
uznania oraz podziękowanie za wspólną pracę
w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.
Podziękował za życzliwość, wsparcie i przyjaźń,
jakiej wielu spośród nas doświadczyło, za rzetelność,
obowiązkowość, zdyscyplinowanie i profesjonalizm,
z jakim wykonywały swoją pracę.

Życząc dobrego zdrowia, pogody ducha, twórczych
sił i aktywności do zrealizowania swoich planów
i zamierzeń wręczył wspólnie z Zastępcą Wójta
Grzegorzem Regułą kwiaty i okolicznościowe
grawertony.

Gala „Działaj Lokalnie 2022”
27 września br. w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Dębicy odbyła się gala podsumowująca program
„Działaj Lokalnie 2022”, którego partnerem była
również Gmina Żyraków.

W związku z realizowanymi projektami wspieranymi
przez tegoroczną edycję programu „Działaj Lokalnie”
Wójt Gminy Żyraków wręczył promesy następującym
organizacjom:

W tym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka, jak również samorządowcy z terenu
powiatu dębickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

• Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszęcinie –
projekt: ”Odnaleźć się w społeczeństwie – nie
jesteście sami strażacy są z Wami”,
• Grupie nieformalnej „Działamy z pasją” pod
auspicjami
Centrum
Kultury
i
Promocji
w Żyrakowie – projekt: ”Żyrakowski Spichlerz
Artystyczny”,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszynie –
projekt: „Straż – Historia, która łączy pokolenia!”.
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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Tradycji stało się zadość,
czyli o Dożynkach Gminnych w Żyrakowie
Tegoroczne święto plonów w Gminie Żyraków były
niezwykle bogate i radosne. To największe w roku
święto rolników jest ukoronowaniem ich całorocznego
trudu i obchodzone po zakończeniu wszystkich
najważniejszych prac polowych.
W dniu 28 sierpnia 2022 r. uroczystości dożynkowe
rozpoczęły się dziękczynną Mszą św., która została
odprawiona została w Kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Żyrakowie, a celebrował ją ks.
Prałat Józef Jasiurkowski. Po poświęceniu wieńców
i darów barwny korowód w asyście Orkiestry Dętej
Gminy Żyraków przemaszerował na plac przy Zespole
Szkół w Żyrakowie.

Józef Jasiurkowski – Proboszcz Parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Żyrakowie, Marta Erazmus –
Sekretarz Gminy Żyraków, Celina Byś – Skarbnik
Gminy Żyraków, Danuta Klabacha – Prezes Banku
Spółdzielczego w Żyrakowie, Maria Bodzioch –
Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie oraz Radni,
Sołtysi, Kierownicy referatów administracyjnych
i Dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Żyraków.
W dalszej części przy przygrywkach Gminnego
Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” odbyła się
prezentacja wieńców z 13 sołectw Gminy Żyraków,
która była obserwowana przez komisję Konkursu na
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Żyraków.
Wieńce były tak pięknie i misternie wykonane, że
komisja konkursowa jednogłośnie uznała, że wszystkie
zasługują na tytuł najpiękniejszego.
W dalszej części miała miejsce Biesiada po
Żyrakowsku pod nóżkę i śpiewem gwarnym, a w jej
ramach wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków,
grupy taneczne z Zespołu Szkół w Żyrakowie i Szkoły
Podstawowej w Woli Wielkiej, Gminny Zespół
Artystyczny „Po Naszemu” i Zespół Pieśni i Tańca
„Igloopolanie”.

Po
przybyciu
na
miejsce
wszystkich
zgromadzonych powitał Wójt Gminy Żyraków Marek
Rączka, a następnie odbył się najważniejszy moment
uroczystości dożynkowych, czyli ceremoniał wręczenia
chleba dożynkowego. Na ręce Gospodarza Gminy
Żyraków – Wójta Marka Rączki – Starostowie Dożynek:
Danuta Piękoś i Łukasz Poproch przekazali chleb
z tegorocznych plonów.
Dożynki zgromadziły liczną publiczność, swoją
obecnością zaszczycili nas Posłowie – Krystyna
Skowrońska i Kazimierz Moskal, Starosta Powiatu
Dębickiego – Piotr Chęciek i Wicestarosta Adam
Pieniążek, Burmistrz Miasta Dębica – Mariusz
Szewczyk oraz przedstawiciele gmin sąsiednich: Ewa
Gołębiowska – Burmistrz Miasta Pilzno, Józef Chudy –
Wójt Gminy Czarna, Jacek Drobot – Zastępca Gminy
Dębica, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada
– Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Ewelina
Kuś – Zastępca kierownika ARiMR w Dębicy, ks. Prałat

Plac imprezy był bogato zapełniony przez różne
stoiska.
Począwszy
od
gastronomicznych,
promocyjnych, rękodzielniczych, rolniczych, kończąc
na handlowych.
O strawę dla ciała zadbały: Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie, Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich „WOLANKI” z Woli Wielkiej,
Stowarzyszenie
Koło
Gospodyń
Wiejskich
„GÓRZANKI” z Góry Motycznej i Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich „Nasz Korzeniów”. Stoiska KGW
zostały dofinansowane ze środków Partnerstwa dla
Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-NaukaTradycja „PROWENT” Lokalnej Grupy Działania w
Mielcu w ramach zadania „Stoiska promocyjne LGD
PROWENT 2022”.
Wśród stoisk podczas dożynek zaprezentowały:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
działające przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy,
Pani Genowefa Michnik z Bobrowej Woli prezentująca
cudeńka wykonane szydełkiem, Pan Jacek Babicz
z Pilzna ze stoiskiem z miodami, Podkarpacka Izba
Rolnicza,
Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
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Społecznego
z
Dębicy,
Powiatowa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Dębicy,
Firma „Eko Kłos” z Żyrakowa, Firma kosmetyczna
„Forever” oraz Firma Rol – Mech ze Szczucina
z wystawą sprzętu rolniczego.
Zabawy nie było końca. Dla najmłodszych czekał
cały szereg atrakcji, w tym dmuchane zjeżdżalnie,
trampoliny, Świetlicowy Kącik Artystyczny pod hasłem
„Kultywujemy Tradycje Ludowe” oraz stoisko
z zabawkami.
Z kolei przy stoisku KRUS-u został Konkurs BHP
w Rolnictwie pn. „Rola Rolnika by upadku unikał –
mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”.
Na zakończenie do zabawy tanecznej zaprosił
Zespół SNIKERS. Wydarzenie poprowadzili Sylwia
Muciek i Damian Parys.
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Dziękujemy
serdecznie
sponsorom
tego
wydarzenia: Firmie Eko-Kłos Sp. z o.o. z Żyrakowa,
Firmie IMMO Sp. z o.o. z Żyrakow, Firmie HandlowoUsługowej „Diko” Rusin Kazimierz, Zakładowi
Przetwórstwa Mięsnego „Drąg” w Górze Motycznej,
Sklepu Lewiatan w Bobrowej, Piekarni Kaczor w Górze
Motycznej, Piekarni Szymaszek w Woli Żyrakowskiej,
Bankowi Spółdzielczemu w Żyrakowie, Firmie ALTA
TRANS w Żyrakowie.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy
Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
Sołectwo Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie, Parafia
Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Żyrakowie i Straszęcinie, Stowarzyszenie
KGW w Żyrakowie, Stowarzyszenie „Razem
w Przyszłość” w Woli Żyrakowskiej i Gminna Publiczna
Biblioteka W Żyrakowie.
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Dzień Ziemniaka to już tradycja!
Jak wiadomo miejscowość Wiewiórka słynie
z uprawy ziemniaków, dlatego z tej okazji świętowała
w niedzielę, 4 września. Wydarzenie przyciągnęło
tłumy na stadion w Wiewiórce. Najwyraźniej impreza
była długo wyczekiwana, gdyż jej reaktywacja nastąpiła
po trzyletniej przerwie związanej z pandemią.
Wydarzenie rozpoczęło się uroczyście, gdyż
najpierw miała miejsca Msza Św. celebrowana przez
nowego proboszcza Parafii pw. Maksymiliana
M. Kolbego w Wiewiórce – ks. Roberta Głuchowskiego.
Następnie
zaproszeni
goście
przemaszerowali
w korowodzie na stadion, gdzie wszystkich
zgromadzonych oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków
– Marek Rączka.
Po przemówieniach wygłoszonych przez Sołtysa
Wiewiórki – Tomasza Wolaka i Radnego – Tadeusza
Kulasa nastąpiła część artystyczna, która została
przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Wiewiórce.

Głównym punktem Dnia Ziemniaka był „Sołecki Tor
Przeszkód z ziemniakiem w tle”, w którym zacięcie
rywalizowały 3-osobowe drużyny z następujących
sołectw: Góry Motycznej, Wiewiórki, Nagoszyna, Woli
Żyrakowskiej, Żyrakowa, Straszęcina i Zasowa.
W konkurencjach tj. „Slalom taczkami”, „Rzucanie
w ciemno”, „W stogu siana”, „Do pełna” oraz „Idzie
zima. W co się ubrać?” drużyny walczyły na czas
o statuetkę Złotego Ziemniaka. Po podliczeniu
punktacji na podium znalazły się następujące drużyny
sołeckie: I miejsce – Żyraków, II miejsce – Wiewiórka
i III miejsce – Zasów.
Podczas Dnia Ziemniaka po raz pierwszy przy tak
wielkiej widowni zaprezentował się działający dopiero
od 2021 r. Klub Seniora „Druga Młodość” ze
Straszęcina z programem „Smutki i radości starości”.
W swoim występie Seniorzy pokazali, że w każdym
wieku można żyć i czerpać z tego radość, trzeba tylko
się odważyć i spróbować.
Impreza była przepełniona wieloma atrakcjami. Były
tradycyjne dania, w tym oczywiście nie mogło
zabraknąć słynnej wiewióreckiej ziemniaczanki, czyli
popisowego dania Stowarzyszenia „Aktywnych Kobiet”
KGW w Wiewiórce, a także innych ziemniaczanych
pyszności przygotowanych przez Stowarzyszenie
KGW „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” oraz
Stowarzyszenie KGW „Łączymy Pokolenia – Mokre
Wczoraj i Dziś”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również pieczone ziemniaczki z ogniska serwowane
przez miejscowych Strażaków. Kolejne stoiska
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prezentowała Podkarpacka Izba Rolnicza oraz Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego,
która
przeprowadziła Konkurs BHP w Rolnictwie pn. „ Rola
Rolnika by upadku unikał – mądrze postępujesz,
wypadku nie spowodujesz”. Można było podziwiać
szydełkowe wyroby Pani Genowefy Michnik z Bobrowej
Woli, wziąć udział w rozrywkach szachowych
organizowanych przez Stowarzyszenie „Szach-Mat”
z Radomyśla Wielkiego, skorzystać z konsultacji
kosmetycznych przy stoisku Firmy „Forever”. Z kolei
dzięki uprzejmości mieszkańców Wiewiórki: Dariusza
Stalca i Rafała Szacika można było obejrzeć sprzęt
rolniczy.
Kolejnymi atrakcjami były dmuchane zjeżdżalnie
i trampoliny dla najmłodszych, zabawy i gry z grupą
animacyjną STUDIO FAMA oraz przejażdżki konne.
Imprezę poprowadzili: Joanna Podraza i Damian
Parys, a na zakończenie Zespół SEKEND BAND zagrał
podczas zabawy tanecznej.
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Dziękujemy
serdecznie
sponsorom
tego
wydarzenia, a wsparli je: Państwo Aneta i Rafał Tęcza
– Właściciele Centrum Przemysłowo-Ogrodnicze
w Wiewiórce, Państwo Maria i Stefan Tęcza –
Właściciele Piekarni „Tęcza” w Górze Motycznej,
Państwo Renata i Józef Kizior – Właściciele Zakładu
Mięsnego Nowy Maxpol R J Kizior Sp.j., Państwo Lidia
i Grzegorz Tęcza – Właściciele Sklepu Hitpol
Wiewiórka, Pani Krystyna Drąg – Właściciel Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego „Drąg S.C.”, Państwo Marian
i Zofia Niedbalec – Właściciele Firmy MALIBU oraz
Pani Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków.
Na wydarzenie zaprosił Wójt Gminy Żyraków wraz
z współorganizatorami: Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, Sołectwem Wiewiórka, Stowarzyszeniem
„Aktywnych Kobiet” w Wiewiórce, Szkołą Podstawową
w Wiewiórce i Ochotniczą Strażą Pożarną
w Wiewiórce.
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Powiatowy Dzień Sybiraka
W 78. rocznicę wywózki żołnierzy AK z Mokrego na
Sybir, w 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz
w 83. rocznicę Powstania Państwa Podziemnego
odbyły się obchody Powiatowy Dzień, które dniu 25
września 2022 r. rozpoczęły się Mszą św. w Kościele
Parafialnym pw. Św. Stanisława BM Zasowie
celebrowaną
przez
Proboszcza
ks.
Józefa
Szczęśniaka.
Dalsze uroczystości odbyły się przy Kapliczce
w Mokrem, które poprowadziła Bożena Madej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem. Po
oficjalnych przemówieniach Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki, Starosty Powiatu Dębickiego - Piotra
Chęćka i oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Podkarpackiego - Czesława Łączaka
nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy Szlaku
Partyzanckiego III Zgrupowania AK Obwodu Dębica,
którego historię przedstawił Tomasz Czapla Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK –
Środowiska V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy,
a zarazem kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.
Następnie
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w Mokrem przygotowali część artystyczną, po czym
nastąpiło złożenie wiązanek pod Kaplicą Sybiraków.
Obecność w tym wydarzeniu tak wielu osób
oznacza, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach
nadal trwa i trwać będzie. Wśród zgromadzonych
obecni byli: Piotr Chęciek - Starosta Powiatu
Dębickiego, Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków,
Czesław Łączak - Wiceprzewodniczący Sejmiku

Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Krzysztof
Krawiec - Zastępca Burmistrza Pilzna, Marek Mikrut Zastępca Wójta Gminy Dębica, Marta Erazmus Sekretarz Gminy Żyraków, Celina Byś – Skarbnik
Gminy Żyraków, Maria Bodzioch – Przewodnicząca
Rady Gminy w Żyrakowie, Ks. Prałat Krzysztof Pietras,
ks. Bartłomiej Bodziony, Ryszard Żądło - Prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu
Tarnów, mł. insp. Związku Strzelców Artur Lis dowódca Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza
Münicha w Dębicy, ppłk Witold Witkowski - Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Mielcu, a także radni, sołtysi,
dyrektorzy szkół i kierownicy referatów i jednostek
organizacyjnych Gminy Żyraków.
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Na zakończenie Sołtys wsi Mokre Agnieszka
Czapiga w słowach wdzięczności podziękowała
wszystkim za przybycie i kultywowanie pamięci
o Sybirakach.
Jak corocznie na uroczystości przybył Tarnowski
Oddział Związku Sybiraków i Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, a wartę
honorową oraz poczet sztandarowy wystawiła
reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 2017 imienia
Tadeusza Münnicha w Dębicy. Wśród pocztów
sztandarowych obecni byli: 5 Pułk Strzelców Konnych
AK w Dębicy, Związek Sybiraków z Tarnowa, Jednostka
OSP ze Straszęcina i Zasowa, poczty PSL z Wiewiórki
i Góry Motycznej oraz ze szkół ze Straszęcina, Góry
Motycznej, Woli Wielkiej i Zasowa.
W szkole w Mokrem można było zobaczyć wystawę
dioramów autorstwa Gustawa Gizy pn. Historia Polski
w miniaturze zamknięta” oraz wystawę IPN pn. „Polskie

Państwo
Podziemnne
1939-1945”.

na

Rzeszowszczyźnie

Na wydarzenie zaprosili: Starosta Powiatu
Dębickiego,
Wójt
Gminy
Żyraków,
zaś
współorganizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy
AK - Środowisko 5 PSK AK w Dębicy, Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Mokre, Szkoła
Podstawowa w Mokrem, Stowarzyszenie „Łączymy
Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Mokrem.
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„Polska od Kuchni”
Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej
Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie zdobyło
wyróżnienie w Półfinale Konkursu Kulinarnego
Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
Kuchni” w województwie podkarpackim, który
odbył się w niedzielę 7 sierpnia 2022 r.
w Stalowej Woli.
Panie otrzymały nagrodę za prezentowane
stoisko wraz z podkarpackim rosołem z kaczki.
1 października br. na Błoniach PGE
Narodowego w ramach Finału Festiwalu
„Polska od Kuchni” odbył się największy
w
Polsce
Jarmark
Produktów
Regionalnych. Na tym najsmaczniejszym
i najbardziej kolorowym wydarzeniu
oczywiście
nie
mogło
zabraknąć
prezentacji z Gminy Żyraków. Stoisko
kulinarne
przygotowały
Członkinie
Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny
Jabłonowskiej w Straszęcinie, a o oprawę
muzyczną
zadbał
Gminny
Zespół
Artystyczny „PO NASZEMU”.

„Łączymy pokolenia”
Na placu przy żłobku pełna
integracja odbyła się przy wielu
atrakcjach. Najpierw wystąpiła Kapela
działająca przy Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie. Wielka brawa
należą się członkom Stowarzyszenia
„Dla Zawierzbia”, która rozbawiła
i zaskoczyła przybyłych inscenizacją
Juliana Tuwima pt. ”Rzepka”. Nie
zabrakło dobrego jedzenia i domowych
wypieków. Najmłodsi licznie korzystali
z gier i zabaw, zjeżdżalni i wielu
niespodzianek.
Na
zakończenie
odbyła się zabawa taneczna z DJ-em.
Organizatorami pikniku byli: Wójt
Gminy Żyraków, Stowarzyszenia „Dla
Zawierzbia”,
Sołtys
Zawierzbia
i Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie, a o bezpieczeństwo
zadbała Jednostka OSP Żyraków.
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Piknik Rodzinny „W Bobrowskich Opłotkach”
Niedziela 17 lipca 2022 r. w Gminie Żyraków była
bogata w atrakcje nie tylko dla najmłodszych, ale dla
całych rodzin. W Bobrowej przy Budynku
Wielofunkcyjnym odbył się Piknik Rodzinny
„W Bobrowskich Opłotkach”. Organizatorem imprezy
było KGW Bobrowianki, którego Prezesem jest Pani
Marzena Marzec. Dla uczestników przygotowano
wiele atrakcji, m.in. dmuchańce dla dzieci, kiełbaski
z grilla, poczęstunek przygotowany przez Panie
z KGW. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci
cieszyły się szachy a także wóz strażacki
prezentowany przez strażaków z OSP w Bobrowej.
Na wydarzenie przybyła również Pani Halina
Niziołek – autorka książki pt. „Pola zielone, wciąż
widzę je…” Impreza zakończyła się wspólną
zabawą. W Straszęcinie również się działo…..
W niedzielę odbył się Piknik Strażacki przy ZS
w Straszęcinie. Przygotowano moc atrakcji dla dzieci
i młodzieży , w tym: zabawy na dmuchańcach,
animacje i pokazy strażackie, tęczowe makĳaże,
brokatowe tatuaże, tor przeszkód i wiele innych.
Organizatorami imprezy byli: Wolontariusze z MDP,
DAS oraz OSP Straszęcin.

„Baw się z nami”
„Baw się z nami” – pod takim hasłem 7 sierpnia 2022
r. odbyło się spotkanie integracyjne w Korzeniowie.
Niedzielne popołudnie mieszkańcy miło spędzili przy
występie Gminnego Zespołu Artystycznego „Po
Naszemu”, udziale w zabawnych konkurencjach oraz
przy
poczęstunku
przygotowanym
przez
Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów”.
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Spotkanie autorskie z Adamem Strojkiem
W dniu 9 października br. w Budynku
Wielofunkcyjnym w Korzeniowie odbyło się
spotkanie z Adamem Strojkiem, autorem
dwóch publikacji pt. „Historia wsi Korzeniów
na przestrzeni wieków” i „Historia Franciszka
Podrazy ps. Nałęcz – Żołnierza Armii
Krajowej”.
Autor przybliżył interesujące
szczegóły powstawania jego książek oraz
wtajemniczył
przybyłych
gości
w zaskakujące karty historii wsi Korzeniów.
Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy
Żyraków Marek Rączka, który pogratulował
dotychczasowego dorobku i życzył dalszych
sukcesów. Organizatorami wydarzenia byli:
Wójt Gminy Żyraków i Centrum Kultury
i Promocji w Żyrakowie. Dziękujemy
Stowarzyszeniu „Nasz Korzeniów” za
przygotowanie pysznej degustacji dla gości.

15 października 2022 r.

Między�arodowy Dzień

Kobiet Wiejskich
Wszystkim Paniom z Gminy Ży�aków składamy serdeczne podziękowania
za ciężką pracę w gospodarst�ach, a jednocześnie za akt��ną działalność
na rzecz lokalnych społeczności. To dzięki Wam w naszych rodzinach
nadal są kult��owane zwyczaje i t�adycja, nasze kult�rowe dziedzict�o.
Dziękujemy za zaangażowanie w działalność
Kół Gospody� Wiejskich i za og�omną kreat��ność.
Życzy�y wielu nowych pomysłów oraz inicjat��
na rzecz dalszego rozwoju wsi w Gminie Ży�aków.
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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.
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Wolontariusze w Woli Żyrakowskiej
prężnie działają!
Liderzy działań w Woli Żyrakowskiej wraz
z wolontariuszami prężnie działają, zbierając materiały
potrzebne do wydania publikacji pn. „Zajrzyjmy do historii
– dzieje wsi Wola Żyrakowska”. Kilka miesięcy temu
wyruszyli w teren, aby przeprowadzać wywiady
z mieszkańcami i szukać wspomnień i pamiątek
związanych z Wolą Żyrakowską. Jak mówi Aneta
Niedzielska, sołtys wsi i jedna z liderek: „Przygotowana
aktualnie publikacja to wspomnienia i zdjęcia
mieszkańców dotyczące historii naszej wsi. Przeglądanie
różnego rodzaju pamiątek naszych mieszkańców to
magiczny powrót do przeszłości. Materiały pozyskane od
lokalnej społeczności wykorzystamy, ocalając je od
zapomnienia.” Grupę z Woli Żyrakowskiej wspiera
Ludmiła Stelmach-Kołodziej, pochodząca z Woli
Żyrakowskiej wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
w Dębicy oraz Radna Rady Miejskiej w Dębicy. Razem
z wolontariuszami zachęca do podzielenia się
wspomnieniami i materiałami: „Każda miejscowość ma
swoją historię, którą każdy mieszkaniec powinien znać.
Takie publikacje zostają na lata i są piękną pamiątką”.
Jeśli ktoś chciałby zaprosić wolontariuszy do siebie
i opowiedzieć niecodzienne historie rodzinne, wiejskie,
prosimy się zgłaszać do pani sołtys.

Działania realizowane są ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy
Więcej w ramach projektu pn. „Skuteczny Lider- Wolontariusz w społeczności lokalnych”.

Centrum Kultury i Promocji

w Żyrakowie

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia 2022 r.
Wszystkim Wolontariuszom dziękujemy za trud, za okazaną pomoc, za wsparcie oraz za każdy
uśmiech i najmniejszy gest dobrej woli. Jesteście wyjątkowymi ludźmi, którzy w dojrzały sposób
postrzegają życie, poświęcają swój czas, dają cząstkę samego siebie. Życzymy Wam dni pełnych
radości, niech Wasze plany osobiste i zawodowe zawsze się spełniają, a niesienie pomocy innym
dostarcza wiele satysfakcji. Z całego serca życzę Wam także, aby każdy dobry uczynek, każdy
uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę.
Dziękujemy, że jesteście!
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Półmetek Bicyklomanii w Korzeniowie
Ponad 600 osób wzięło udział
w Bicyklomanii 2022 - Rajd dla zdrowia.
Przy pięknej pogodzie i w znakomitych
humorach miłośnicy jazdy na dwóch
kółkach pokonali blisko 30 kilometrowy
odcinek z Dębicy do Korzeniowa
i z powrotem. Na mecie na uczestników
czekał piknik profilaktyczny i integracyjny.
Organizatorami wydarzenia byli: Miasto
Dębica, Gmina Żyraków oraz Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych Miasta Dębicy.

Centrum Kultury i Promocji

w Żyrakowie

3 grudnia 2022 r.

Międzynarodowy Dzień

Osób Niepełnosprawnych
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych składamy Państwu
serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu,
życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.
Niech każdy dzień dostarcza Państwu
niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć
o troskach dnia codziennego.
Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu
życiowych trudności, aby otaczający świat
był przyjazny i bliski, samych szczęśliwych dni,
pełnych ciepła i spełnionych marzeń.
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Strażacy z Nagoszyna realizują kolejny projekt!
Jednostka OSP w Nagoszynie w roku bieżącym
obchodzi jubileusz 110-lecia swojego istnienia.
W związku z tym wśród druhów powstał pomysł,
aby zrealizować projekt, który będzie miał na celu
przybliżyć i odnowić historię jednostki wszystkim
mieszkańcom.
W ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja
2022 jednostka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 3540 zł na realizację projektu pn.
„Straż – historia, która łączy pokolenia!”. Realizacja
projektu trwa od początku lipca. Poprzez jego
realizację strażacy z Nagoszyna starają się
zapoznawać lokalną społeczność, dzieci i młodzież
z działalnością, zadaniami oraz historią swojej jednostki.
– W ramach trwającego projektu przeprowadzamy
spotkania szkoleniowe m.in. z musztry oraz ceremoniału
strażackiego, bezpiecznego poruszania się na drodze,
akcji informacyjnej „nie dla czadu”, przypominamy zasady
udzielania pierwszej pomocy. Chcemy także wydać

najnowszą kronikę z historią naszej jednostki.
W najbliższych tygodniach zorganizowane zostaną
spotkania ze starszymi druhami, którzy opowiedzą
najmłodszym uczestnikom projektu a także wszystkim
zainteresowanym o swojej działalności w naszej jednostce
OSP – informuje Prezes OSP Kamil Wolski
Jednostka zaprasza wszystkich mieszkańców do
uczestnictwa w projekcie. Jeśli ktoś posiada materiały
historyczne, stare fotografie, artykuły z gazet związane
z jednostką OSP w Nagoszynie a chciałby je udostępnić
proszony jest o kontakt z Prezesem OSP, wysyłkę
materiałów na adres Nagoszyn 21A, 39-203 Nagoszyn lub
adres e-mail: ospnagoszyn@gmail.com
Wszystkie zebrane materiały pomogą stworzyć
najnowszą broszurę z historią jednostki OSP Nagoszyn.

Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
10 lipca 2022 roku na boisku sportowym w Zasowie
rozegrano Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
W zawodach udział wzięło 3 drużyny żeńskie z jednostek
OSP: Bobrowa, Wiewiórka i Wola Wielka. Spośród
drużyn męskich swoje umiejętności zaprezentowali
strażacy z jednostek OSP: Bobrowa, Bobrowa Wola,
Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, NagoszynCieszęciny, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Wola
Żyrakowska, Zasów i Żyraków. Zmagania rozpoczęto od
sztafety pożarniczej z przeszkodami dla żeńskich
i męskich drużyn, następnie rozegrano ćwiczenie
bojowe. Zwieńczeniem zawodów było wręczenie
wszystkim startującym drużynom okolicznościowych
dyplomów oraz uhonorowanie zwycięzców pucharami.
Klasyfikacja Generalna Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych w Żyrakowie przedstawia się
następująco:

Grupa C – kobiece
drużyny pożarnicze:

Grupa A – męskie
drużyny pożarnicze

OSP Bobrowa

OSP Góra Motyczna

OSP Wola Wielka

OSP Zasów

OSP Wiewiórka

OSP Wola Żyrakowska
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Poświęcenie wozu ratowniczo-gaśniczego
Dzień 23 września 2022 r. na długo zapisze się
w pamięci Druhów Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bobrowej, która tego dnia poświęciła nowy
wóz ratowniczo-gaśniczy
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kaplicy
w Bobrowej, a następnie na placu przy Zespole Szkół
w Bobrowej ks. Prałat Józef Jasiurkowski – Kapelan
OSP Powiatu Dębickiego poświecił nowy wóz
strażacki.

„Dla nas Strażaków pozyskanie nowego średniego
wozu bojowego jest spełnieniem marzeń, a także formą
nagrody za naszą ciężką pracę na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom całej naszej gminy” –
takimi słowami zwrócił się do zebranych gości Prezes
OPS w Bobrowej Sebastian Cetera, a następnie
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego
wsparcia.
Na wydarzenie zaprosili Wójt Gminy Żyraków
i Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bobrowej, zaś współorganizatorami byli:
Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki”
i Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
25 września 2022 r. na stadionie przy
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
odbyły się Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze. Gminę Żyraków reprezentowały
drużyny: żeńska z Bobrowej oraz męskie
z Góry Motycznej i Zasowa. Po zaciętej
rywalizacji zwycięstwo zdobyła drużyna
z Góry Motycznej, zaś z Zasowa zajęła
5 miejsce.
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Kreatywność jest w nas!
Dnia 17 lipca 2022 roku przy Szkole Podstawowej
w Straszęcinie odbył się niesamowity piknik strażacki
zorganizowany przez wolontariuszy MDP, DAS i OSP
Straszęcin. Atrakcji nie brakowało „Tęczowe makĳaże,
brokatowe tatuaże, balkonowy świat, bańki mydlane,
dmuchańce, gry i zabawy, animacje, tor przeszkód oraz
pokazy strażackie”. Najlepszą atrakcją okazały się tory
przeszkód, gdzie dzieci, młodzież i rodzice rywalizowali
ze sobą i próbowali swoich sił. Piknik pn. „Kreatywność
jest w nas! najlepsze wakacje pod chmurką”

sfinansowany został ze środków programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy
EOG. Środki pozyskało Stowarzyszenie Razem
Zdziałamy Więcej w ramach projektu pn. „Skuteczny
Lider - Wolontariusz w społeczności lokalnych”.
Organizatorzy: Wolontariusze Z MDP, DAS i OSP
Straszęcin. Przy imprezie aktywnie uczestniczyło KGW
im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie oraz
OSP Nagoszynie.

Odnaleźć się w społeczeństwie
"Odnaleźć się w społeczeństwie - nie jesteście sami
strażacy są z Wami" pod taką nazwą realizowany jest
projekt w OSP Straszęcin. Projekt dofinansowano ze
środków
Programu
"Działaj
Lokalnie"
PolskoAmerykańskiej 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. W ramach
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie
negatywnym skutkom COVID -19 poprzez aktywizację
młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
i społeczności lokalnej. Dzięki projektowi dzieci i młodzież
przebywali na 3 dniowym obozie integracyjnym na
Poligonie Strażackim w Brzeźnicy z jednostką OSP SzYK
z Limanowej, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych
z OSP Nagawczyna, odwiedzili Studio Spiders gdzie

odbyły się zajęcia z boksu, ketlte, zajęcia sportowe,
odwiedzili park linowy Leśny Tabor pod Rzeszowem oraz
oczekują na warsztaty twórcze i akcje społeczne, które
mają przeprowadzić dla lokalnej społeczności. Dzięki
działaniom zaplanowanym w projekcie udało się
wyciągnąć dzieci/młodzież i dodatkowo rodziców do
wspólnie spędzonego czasu, zaktywizować młodzież
i zachęcić do działania jak również do przebywania
wśród rówieśników.
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Medal za zasługi
1
października
2022
roku
w Otrębusach w Europejskim Centrum
Matecznik Mazowsze odbył się XV Zjazd
Krajowy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, podczas którego ks.
Prałat Józef Jasiurkowski - Proboszcz
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
i Kapelan OSP Powiatu Dębickiego
został odznaczony Medalem im.
Chomicza, nadawanym za zasługi dla
rozwoju i umacniania Związku OSP RP
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oddając krew ratujesz życie
Za nami 3 edycja akcji "Oddając krew ratujesz życie"
w Korzeniowie. W tym roku przy organizacji tej inicjatywy
pracowały jednostki OSP Korzeniów oraz OSP KSRG
Straszęcin.W
akcji
pomogła
również
Szkoła
Podstawowa w Korzeniowie. 18 września br.
zarejestrowało się 32 osoby, z czego aż 23 oddało krew.
W dodatku zaznaczymy, że 8 osób skorzystało
z możliwości zarejestrowania się do DKMS-u.
O strefę gastronomiczną w tym roku zadbali: Sklep
spożywczy "Lewiatan", firma "Kabanos", piekarnia
"Kaczor" oraz Pani sołtys Agnieszka Leska.
Strażacy pragną podziękować każdemu, kto
przyłożył się do realizacji zabaw, pokazów i do umilania
czasu najmłodszym, w tym:
• Fenix Market - za pokaz sprzętu strażackiego,
• Komenda Powiatowa PSP w Dębicy - za pokaz
największej drabiny jaką widzieliśmy,
• Klub motocyklowy MotoLewart - za ryk z silników
ich maszyn,
• Dragon Korzeniów- za piłkarskie zabawy z dziećmi,

• Stowarzyszenie Storat - wszyscy byli pod
wrażeniem cudownych psiaków,
• Mariusz Jędrocha- za dmuchańce, które były rajem
rozkoszy dla najmłodszych,
• OSP Wola Żyrakowska, OSP KSRG Żyraków - za
pojawienie się i wsparcie naszej akcji
• Ania Czerniak - za poprowadzenie całego
wydarzenia
• Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie - za
pomoc w organizacji.
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Uniwersytet Samorządności w Wiewiórce
W Wiewiórce zakończył się cykl szkoleń w ramach zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie
6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym
w Wiewiórce w ramach „Uniwersytet Samorządności" objętego „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi
na lata 2021-2025" oraz dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Przeprowadzono następujące inicjatywy edukacyjne:
1) Szkolenie
pn.
„Techniki
zdobienia
tradycyjnych wypieków”, które 18 sierpnia br.
poprowadziła
Pani
Barbara
Bassara-Poprawa,
właścicielka znanej cukierni w Dębicy. W miłej
atmosferze uczestnicy szkolenia, w tym członkowie kół
gospodyń wiejskich z powiatu dębickiego dowiedzieli
się jakich materiałów i technik używać do ozdabiania
ciast. Pani Basia związana ze swoim zawodem od 40
lat dzieliła się swoimi wskazówkami i przepisami na
udane wypieki.

3) Wykład historyczny pn. „Dwór w Wiewiórce
jako rezydencja hrabiów na Tarnowie” , który
15 września br. wygłosił dr Krzysztof Moskal publicysta historyczny, niezależny ekspert do spraw
dziedzictwa kulturowego, tarnowski przewodnik
turystyczny, wiceprezes Stowarzyszenia "Zamek
Tarnowski" oraz autor publikacji dotyczących Tarnowa
i regionu. Wykładowca sięgając do źródeł
historycznych i na podstawie własnych analiz wnikliwie
przedstawił historię Wiewiórki, w tym wspomniał postać
słynnego rycerza Zawiszy Czarnego, hetmana Jana
Amora Tarnowskiego oraz ich potomków. Niezwykle
interesująca była teza na temat wyglądu dawnego tzw.
„zamku” w Wiewiórce, który już nie istnieje, choć ślady
uformowań ziemskich są nadal widoczne.
2) Szkolenie pn. „Zdrowo jem - zdrowo żyję”,
w którym 14 września br. szkoliła się młodzież
z Wiewiórki. Spotkanie rozpoczęło się wykładem
przeprowadzonym przez Alicję Duliban - Wiceprezes
Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa
Ekologicznego w Świlczy. Następnie uczestnicy brali
udział w warsztatach, podczas których przygotowywali
zdrowe przekąski, sałatki, kanapki czy koktajle. Jak się
okazało, poradzili sobie z tym świetnie, a wspólna
degustacja przekonała ich do stwierdzenia, że zdrowe
odżywianie też może być smaczne.
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4) Szkolenie pn. „Zasady udzielania pierwszej
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia” - w tym
temacie 23 września odbyło się kolejne szkolenie
w Wiewiórce, z którego skorzystała młodzież szkolna
z tejże miejscowości. Niezwykle ważne zajęcia
praktyczne uświadomiły uczestników jak prawidłowo
podejmować czynności ratujące życie. Szkolenie
poprowadził Kamil Mucha z Powiatowej Straży
Pożarnej w Dębicy.

6) Szkolenie pn. „Uproszczona księgowość
w organizacji pozarządowej” odbyło się dniu
8 października 2022 r. i poprowadziła je Jolanta SerwaMazur z ramienia Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego
w Wolinie. Jak się okazało to szkolenie było niezwykle
potrzebne, gdyż stało się odpowiedzią na wiele
nurtujących
i
niejasnych
pytań
związanych
z prowadzeniem księgowości i formalności w kołach
gospodyń wiejskich.

5) Szkolenie pn. „Apteka kultury - czyli
o ziołach w lecznictwie i tradycji ludowej” odbyło się
6 października br. Wnikliwy wykład na temat ziół
w aspekcie magicznym i leczniczym przeprowadziła
Pani etnograf dr Jolanta Dragan, natomiast warsztaty
związane z przyrządzaniem naturalnych kosmetyków
na bazie aloesu i siemienia lnianego poprowadziła Pani
Maria Mazurkiewicz.
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Aktywne wakacje w Bibliotekach
Dobiegają końca Aktywne wakacje w bibliotece, czyli zajęcia
sportowo-edukacyjne dla dzieci z terenu gminy Żyraków, w tym dzieci
z Ukrainy, odbywające się w GBP w Żyrakowie i filiach bibliotecznych
w ramach programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA z Fundacji
PFR. Zajęcia podzielone były tematycznie, dzieci poznały historię
powstania gier planszowych, tworzyły własne gry planszowe, a nawet
miały okazję zagrać w grę wielkoformatową. Wysłuchały legend polskoukraińskich i poznały ciekawostki związane z historią Polski i Ukrainy.
Nie zabrakło zajęć sportowych, gier i zabaw ruchowych, wyjść na
obiekty sportowe, gdzie dzieci miały okazję ćwiczyć wykorzystując gumę
i skakankę sensoryczną, piłkę dużego formatu, zagrać w gry zespołowe
i zabawy z chustą animacyjną. Zajęcia plastyczne połączone były
z pracami manualnymi, dzieci wykonywały prace techniczne, tworzyły
imienne bransoletki z koralików i budowle z klocków. Dzięki wspólnym
zabawom wakacyjny czas szybko mĳał, podsumowaniem zajęć będzie
piknik integracyjny, którego już teraz nie możemy się doczekać…

Piknik integracyjny
Piknik integracyjny, był zakończeniem zajęć
wakacyjnych ,,Aktywne wakacje w bibliotece’’
odbywających się w GBP w Żyrakowie i filiach oraz
Wakacji z kulturą, czyli warsztatów organizowanych
w świetlicach CKiP w Żyrakowie. Zajęcia odbywające
się przez cały sierpień w bibliotekach łączyły elementy
edukacyjno-sportowe,
a
możliwe
były
dzięki
programowi grantowemu Wakacyjna AktywAKCJA
z Fundacji PFR. Pomimo zmieniającej się aury
pogodowej na piknik przybyło wiele dzieci, a nawet całe
rodziny, w tym dzieci z Ukrainy z rodzicami oraz
młodzież z DKK dla młodzieży z GBP w Żyrakowie, na
które czekało wiele atrakcji. Wspólna zabawa
rozpoczęła się literackim akcentem od przeczytania
przez gości Lokomotywy J. Tuwima, w wersji polskoukraińskiej. Dla dzieci przygotowano strefy tematyczne,

w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dmuchaniec, gry wielkoformatowe, kącik malucha oraz
stoiska, w których najmłodsi mogli ozdobić włosy, zrobić
tatuaż, wymalować buzię, czy dostać balona cieszyły
się dużą popularnością. Wspólne gry i zabawy
urozmaicały panie animatorki, które przygotowały dla
dzieci bogaty program. Nie zabrakło słodkich
przekąsek, waty cukrowej, lodów, cukierków,
ufundowanych przez lokalnych sponsorów, a także
owocowych napojów. Na zakończenie dzieci biorące
udział w projekcie otrzymały nagrodę, a pozostałe, które
przybyły na piknik drobny upominek. Czas spędzony na
pikniku był świetną okazją do wspólnej integracji
wszystkich dzieci bez względu na pochodzenie czy
narodowość, podczas zabawy każde dziecko znajdzie
bowiem wspólny język.
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Narodowe Czytanie w Gminie Żyraków
Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze
współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków
i Zespołem Szkół w Żyrakowie po raz 11 włączyła się
w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, której
celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz
wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej
tożsamości. 3 września, w trwającym Roku
Romantyzmu Polskiego zaprosiliśmy do wspólnego
czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza –
w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Na sali
teatralnej ZS w Żyrakowie Ballady i romanse
wybrzmiały poprzez połączenie słowa czytanego
i śpiewanego. Członkowie Parafialnego Zespołu
Muzycznego The Sumus działającego przy Parafii Trójcy
Przenajświętszej w Żyrakowie oraz Dyskusyjnego Klubu
Książki dla młodzieży w GBP wraz z przedstawicielami
władz samorządowych w osobie: Wójta Gminy Żyraków
Marka Rączki, Zastępcy Wójta Grzegorza Reguły, Radnej
Powiatowej Bożeny Osochy, Radnej Elżbiety Drąg,
Radnego Adama Strojka, Sołtysa wsi Żyraków Łukasza
Poprocha, polonistki ZS w Żyrakowie Joanny Dziadowiec,
wcielili się w rolę głównych bohaterów ballad, dzięki
którym wolnościowe idee romantyzmu ponownie stały się
aktualne i odkryły przed nami wybitną wartość literacką,
cenny wymiar moralny i bogactwo kulturowe
Rzeczypospolitej.
W
spotkaniu
uczestniczyli
Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków Maria Bodzioch,
Sekretarz Gminy Żyraków Marta Erazmus, Skarbnik
Gminy Żyraków Celina Byś, dyrektorzy i nauczyciele

z terenu gminy, ksiądz Jakub Kulpa, emerytowana
dyrektor GBP w Żyrakowie Grażyna Pastuła.
Wysłuchaliśmy: Odę do młodości, Romantyczność, Do M.,
Świtezianka, Niepewność, czytający goście zachwycili
swoją grą aktorską, a występ dopełnili grą na
instrumentach Jakub Pyzik i Gabriel Rusin. Wspólna
lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo
ukazała fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaciła
jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą
i historią. Zostały wręczone również nagrody z IX
Gminnego Konkursu Czytelniczego „Czytające Rodziny
2021” i IV Gminnego Konkursu ,,Czytelnik Roku 2021”.
Laureaci otrzymali nagrody m.in. zbiór poezji ,,Ballady
i romanse’’ z okolicznościową pieczęcią. Dodatkowym
akcentem były okolicznościowe kartki i kotyliony
przygotowane przez pracowników GBP na tę okazję.

Noc Bibliotek 2022
GBP w Żyrakowie z filami po raz kolejny włącza się
w akcję VIII Noc Bibliotek. Tegoroczne hasło towarzyszące
nocy ,,To się musi powieść” ma ukazać moc literatury i siłę
społeczności. W GBP w Żyrakowie Noc Bibliotek odbyła
się 3 października, również filie biblioteczne w Nagoszynie
i Górze Motycznej włączyły się w ogólnopolską akcję
promującą biblioteki, jako miejsca gdzie wiedza, łączy się
z wyobraźnią, kreatywnym działaniem i pozytywną
energią. Dla uczestniczących w Nocy dzieci przygotowano
wiele atrakcji i zabaw. Tegoroczną Noc rozpoczęliśmy od
seansu
filmowego,
uczestnicy
oglądali
,,Biuro
detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” film,
oparty na serii książek dla dzieci o przygodach przyjaciół
rozwiązujących detektywistyczne zagadki. Nie zabrakło
poczęstunku- pizzy, po której przyszedł czas na gry
ruchowe, słowne, a także wspólne granie w planszówki.
Noc Bibliotek w GBP w Żyrakowie połączyliśmy ze
spotkaniem DKK dla dzieci, tym razem rozmawialiśmy
o książce ,,Tkaczka chmur”, która w sposób metaforyczny

oswaja dzieci z trudną tematyką śmierci. Piękne ilustracje
pobudziły wyobraźnię klubowiczów, których zadaniem
było zobrazowanie emocji pojawiąjących się w trakcie
czytania lektury. W tegorocznej Nocy oprócz klubowiczów
z DKK uczestniczyły dzieci biorące udział w projekcie
Fundacji LOTTO ,,Biblioteka w grze!”. Noc Bibliotek
zakończyliśmy wspólnym graniem w gry planszowe, tak
aby czas spędzony w bibliotece nie tylko rozwĳał twórcze
pasje, ale też dostarczył młodym czytelnikom dobrej
rozrywki.
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Wakacje z kulturą
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie podczas
tegorocznych
wakacji
uatrakcyjniło
zajęcia
w Świetlicach Wiejskich o dodatkowe zajęcia
z podziałem na tygodnie tematyczne. W lipcu dzieci
i młodzież brała udział w zajęciach tkackich,
„Akademii Estradowej” z Lady Fama Show,
tanecznych i rękodzielniczych „Radość z ceramiką”
prowadzonych
przez
Panie
instruktorki
ze
Stowarzyszenia Radość w Dębicy, natomiast
w sierpniu w zajęciach sportowych, warsztatach na
temat zwyczajów ludowych i zajęciach dotyczących
zdrowego
odżywiania.
Dodatkowo
w
Woli
Żyrakowskiej i Woli Wielkiej miały miejsce spotkania
ze strażakami, którzy poprowadzili bogaty program
zajęć, a za to dziękujemy OSP w Woli Żyrakowskiej
i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

KURIER GMINNY

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2022
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Ogólnopolski

Dzień Seni�a
14 listopada 2022 r.

Wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom
z Gminy Żyraków składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację
swoich pasji, wszelkiej pomyślności, optymizmu
życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych.
Niech omijają Państwa troski i smutki dnia
codziennego, a jesień życia będzie
najlepszym czasem do spełnienia rzeczy
dotąd niespełnionych.

Wnioski można składać:
•

Elektronicznie (/6p4tfoi07c/skrytka) – w tym przypadku wniosek i klauzulę informacyjną RODO
opatruje się podpisem elektronicznym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

•

Tradycyjnie (papierowo) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie – pokój numer 13
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KURIER GMINNY

GRUPA NIEFORMALNA

"DZIAŁAMY Z PASJĄ"
ZAPRASZA NA WERNISAŻ WYSTAWY

Żyrakowski
Spichlerz Artystyczny
25 listopada 2022 r.

Godz. 16:00

Dworek w Żyrakowie

