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tego, Lto bierze dopłaty od ha. WydajeJeJ się, że nie można zaóronć dawki nawozów stosowanyĆn przez
rolnika, Natomiast egzekwować można sts§owanie nawozów w ceasie wiatńw, rregc rolnikowi pftY
określonej prędkości wiatrów robić ni€ W§lno. Zdarzaią się teź póŹno w ciągu dnia opryski, ale są takie
środki, których nie można stosować przy wysokieJ Ęmperaturee.
Pan Grdeń iozumie prośbę Pani Elźbiety Miki i jej próbę potubownego załatwienia sprawy. Rada Gminy
też jest od tego, aby takińi sprawami się zajmowaĆ. Zwrócił się z proŚbą do Pani radnej, aby inwestycja
wyt-onywanał"woii Żyrakowskiej - chodniŁ wykonywany przez Fowiat - został w końcu zakońcrony,
ponieważ mieszkańry maJą problemy z rrzejechaniern do swoich po§e§ji.

ban Waśko zwrócił sĘ dąpanł radnel, która podczas startu w wyborach ebiecywała chodnikiw Zasowie,
a do tej pory nic §ię w tym kierunku ńie aziele, W powiecie mieleckim rniejscowoŚci 7dziarzec,.Dąbrówka,
iu* pńy oiogactr są ńboczu, chodniki, a w Zasowie nie ma nic" Zwracał się z praŚbą do ZastęPry
StarostY i do pana t_igęsti o wycięcie rowów w kierunku Dąbrówki i RadOrrtyŚla do graniCy z Powiatem
młelecktm. Część została wycey§zcuona, a 50 m np. nie.
p"ńi Ńir." priyinała, ze obiecywała chodniki i cały czas w tej sprawie monituJe i prosi. Potwierdziła jakoŚĆ

wyczyvczonfch rowów przy d.rodze powiatowej. na gr.alicy powiat! mieleckiego i dębickiego.

Ż&yń;anie wtdać gdzie'przebiega granica powiaiów. Zwróciła się z prośbą do- Woita i-ea§Ępry WÓjta,

aby Ółośno mówlti o iyrn. źe drogi na Dąbrówkę i droga przea Cieszęciny to lest droga bardzo mocno

ucięizcrana, gdyż zarzucono jej,-żę arogi te jest drogą bardzo słabo uczęszczaną. Im więcei osób slę

tym tematem zaJmuje, tym efekt będzie szybszy i lepszy.
pan xulas zwrócił si{ z prośbą do Fini radnej o wykonanie chodnika w Więwiórce między GÓra MoĘCzną
a Wiewiórką * skłóp ABC. Tam jest wąskie gardło na potoku, który przecina drogę powiatową

ograniczone !ą tam bariery, które irzeba by poszerzyć, Miejsc_e,to jest bardzo niebezpieczne, dlatego
póprosił o zreaiizowanie tel'inwestycji na odcinku około 200 m" Odniósł się również do pjsma Pani Miki, w

ipiawie wykonywania oprysków na drzewkach owocowych, Zaapetował o zachowanie zdrowego rozsądku
prey stosowaniu Środków ochrony roŚlin.
i}an Małozięć zgłosił zniszczorłe barierki pray skarpie obok chodnika i zatoczki autobusowej pr.y
pierw§zym irzyŚtant<u cd srrony Góry MotyczneJ, Zarząd Dróg zatepił dziury w asfalcie, ale barierka
została'datei uŚzt<odzona. ]e§t tam niebezpiecznie i poprosił o interwencję u zarządcy drogi. Dołącz!ł §ię
eto prośby slierowane3 przez radnego Kulasa do radnej powiatowej o wykonanie chodnika w Wiewiórce.
pan Jeszca poinformówał. że sołectwo Korzeniów składało wnioski do Marszałka Województwa, RadY
powiatu i Wójta o wykonanie chodnika w Korzeniowie na długości 30§m, Pan Starosta odpowiedział, Że

widzi alternatywne wY1ście dzieci ze szkoły obok starej szkoły. Ta otlległoŚĆ wynosi 700 m. podczas gdy

od nowej szkoły oatedłość wynosi żOOm. a jest trey krzyźówki. Odpowiedzi w dalszym ciąglj nłe rna.
panł Miki zapewniła,-że cały czas trwają rezmgwy i caĘ ęas pro§zą o te chodniki..Doskonale rozumie, Że

chodnik w Wiewiórce jest niezbędny, to jest jej rodzinna miejscowoŚĆ. §tarosta powiedział, ze
niewiadomo czy po zimie droga w ogóle jeszcze będzie, czy nie zmieni się w b€ę, ]ak z6sĘnle
wykonana autostiada to wówczas będą inwestować w drogę i chodnłkt. Nie nrożna budowaĆ chodnika
tam, gdzie nłe wiadomo czy bęózie droga. Zastanawia się, czy nie na|eży zacząĆ wspólnie myŚleĆ o tYm,
że gdy ta droga Ędzie poprawiana, to na}eży ią poszerzyć. Ruch jaki przejmie na siebie Wiewiórka rnoŻe

oyć nle do zńiesienia ?rzez taką drogę jaka jest w tej chwili. 20 lat temu nie dostała pozwolenia na

uuaowę dornu. poniewiż rniała być bułłiwana obwodnica w stronę Radornyśia. DlaŁego trzeba zastanowiĆ
się. cz} nie należy zaaąć zabiegać o poszer.enie tej drogi oczywiŚcie z chodnikami z prawdziwąo
zdareenia,
Pan Waśko stwierdził, ze nie rozumłe dlaczego Starostwo jeszcze czeka z remontem dróg, Starostwo
mieleckie drogę wyremontowało i przYgotowało pobocza oraz chodniki . Powiat dębicki nic do teJ pory nie
zrobił i dlatego porosił Fanią radną aby monitowała te sprawy u Pana starosty.
pani Ryczek pnypomniała, ze Zasów leży w tym §amym ciągu drogi co Wiewiórka, a Zasów nie ma ani
1,rni chodnika, pźy tej samej ruchliwej drodze. Zginęło tam już we wczeŚniejszych czasach dwie osoby.
Dołączyła się do prośńy pozóstałych radnych. Podziękowała Panu WÓjtowi za Wykoflie dwóch odcinków
dróg, rozwiąiało to bardzo duży problem, Szrzegółnie podziękowała za te ż44 m, które były bardzo
*oniiowelsyjnym odcinkiem, ci€§zy się, ze zw}łcęył rozsądek i drcga została wykcnana. zwróciła się z
prośbą o wykonanie parkłngu przy cmentarzu.. Padkreśliła, ze iest to parldng prey cmentarzu bardzo
dużym, takim, jakiego nie ma na terenie gminy Żyraków. Znajduią §ię tarn prochy z bardzo duźej parafłi,
bo kiedyś na}eżała tam Jastrząbka. Czarna. Borowa, itd. Potrzeba wybudowania parkingu jest ogromna,
ponieważ zatrzymuje się tam duźo samochodów, nie tylko w okresie Wszystkiń SwięĘch, Dobrze, ze
Żaczął §ię remont teEo parkingu, bo gdyby nie to, pewnie długo by o nim nikt nie pamiętał. Nadmieniła,
że udiło się w poprzedniei kadencji zmobilizować ludzi do wykonania caynu społecznego. Jeden telefon
wyslarczył, 

-aby 
nlieszkańiy Pęerytego Boru przywieżli odpowiedn|ą iloŚĆ potrzebnego piachu, równieź

.Pan Jan Czuchra a Dąbrółrki Wisłockiej przywiózł piach i pracował spruętem ńwnającym na parkingu. W

tych pracach uczestniczył również były soĘs Mokrego ze swoją koparką także sama razem z bYłYm

radnym równieź wykonali pewne nieodpłatne, wspornagające prace. Dtat€§o poprosila bardzo o uJęcie w
przyszłorocznym budźecie kwoty na wykonanie tegoż parkingu, ponieważ żadnej kwoty w projekcie

budżetu nie zauwaźyła. 1

Pan Wójt poinformował, ze za dwa tygednie młja pieftVszy rok od oĘęcia przeż niego funk§i wÓJta. vF

§woim viły§tą}ieniłJ lnauguracyJnym pot+iedział, ze rna pełną świadomość tego, że przyjrnu}ąc funkcję
Wójta staje się odpowiedzialny za wiele rzeczy i o taką samą odpowiedzialnoŚĆ poprosił radnych, Razem
realizowane są sprawy któfe rnają na celu rozwój i funkcionowanie gminy, Podziękował radzie gminy za

ł


