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Sołectwa
Sołectwo Bobrowa

Sołtys miejscowości: Zuzanna Janora
Wioska oddalona około 4 km od Żyrakowa . Położona na terenie równinnym, we wschodniej części Gminy. Na
powierzchni 1.220 ha rozsianych jest około 330 gospodarstw. Wieś ma charakter zwartej zabudowy i liczy 1.451
mieszkańców. Na granicy Bobrowej i Bobrowej Woli usytuowany jest "cmentarz choleryczny" będący konsekwencją
epidemii cholery, która nawiedziła okoliczne miejscowości w 1873r. We wsi istnieje Zespół Szkół Publicznych,
Przedszkole Publiczne, biblioteka, stadion sportowy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz remiza strażacka.
Znajduje się również kilka zakładów usługowych oraz sklepów spożywczo ? przemysłowych.

Sołectwo Bobrowa Wola
Sołtys miejscowości: Aneta Jaszcz
Miejscowość o skoncentrowanej zabudowie, usytuowana we wschodniej części gminy. Pierwotne nazwy przysiółka :
Dąbrowa i Dębina wskazują na "leśne" pochodzenie osady. Wieś zajmuje powierzchnię 349 ha i liczy 390
mieszkańców. Obecnie tylko około 20% ludności tej miejscowości utrzymuje się z rolnictwa. Coraz większa grupa ludzi
swoje źródło utrzymania znajduje poza rolnictwem pracując w miejscowym "Dakolu" Zakładzie Handlowo ? Usługowo
? Produkcyjnym S.C. , Dębicy, Mielcu czy pobliskim Pustkowie i Brzeźnicy.

Sołectwo Góra Motyczna
Sołtys miejscowości: Danuta Sujdak
Wieś położona na najwyższym wzniesieniu Płaskowyżu Tarnowskiego (236 m n.p.m.). Stąd roztacza się panorama
Dębicy i okolic. Zajmuje powierzchnię 931 ha, na której zamieszkuje 1.046 mieszkańców. We wsi istnieje Kościół
wybudowany w 1978 r., Zespół Szkół Publicznych, biblioteka, stadion sportowy oraz remiza strażacka. Znajduje się
również kilka firm produkcyjnych oraz sklepów spożywczo ? przemysłowych.

Sołectwo Korzeniów
Sołtys miejscowości: Agnieszka Leska
W dolinie Wisłoki przy bocznej trasie Dębica ? Mielec, wśród lasów Puszczy Sandomierskiej położona jest wieś
Korzeniów. Zajmuje powierzchnię 751 ha i liczy 700 mieszkańców. W Korzeniowie znajduje się dwór , w którym
obecnie mieści się Zespół Szkół oraz grób dragona, który związany jest z potyczką jaka rozegrała się w Korzeniowie w
1656r. podczas pacyfikacji tutejszych włości. W parku poza dwoerm , znajduja się jeszcze dwa drewaniane budynki (
stolarnia i kuźnia 0 oraz zabytkowa kapliczka z figura Matki Bożej.Istnieje również Kościół pod wezwaniem św. Anny i
Remiza Strażacka.

Sołectwo Mokre
Sołtys miejscowości: Agnieszka Czapiga
Miejscowość Mokre , to wieś o powierzchni 604 ha, położona wśród malowniczych pól, zamieszkiwana przez 611
mieszkańców. Obiektem sakralnym, ale i historycznym jest murowana kapliczka z kamienną tablicą, na której
widnieją nazwiska mieszkańców wsi zamęczonych w sowieckich obozach. Dzisiejsze Mokre jest wioską słynącą ze
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szkółkarstwa. Istnieje w niej szereg gospodarstw zajmujących się produkcją drzew owocowych i krzewów ozdobnych.
We wsi wybudowano kilka lat temu nowoczesną szkołę , w której naukę pobierają najmłodsi mieszkańcy wioski. Nieco
starsi, gimnazjaliści uczęszczają do Zespołu Szkół do Zasowa. Istnieje również Remiza Strażacka.

Sołectwo Nagoszyn
Sołtys miejscowości: Stefania Grzyb
Nagoszyn, to powierzchniowo największa miejscowość Gminy Żyraków ( 2193 ha). Położona we wschodniej części
gminy, liczy 1656 mieszkańców. Obecnie w Nagoszynie znajduje się Kościół pod wezwaniem św. Antoniego
zbudowany w latach 1922- 1925 r., Punkt Lekarski, Ochotnicza Straż Pożarna, poczta, przedszkola i Zespół Szkół
Publicznych.

Sołectwo Straszęcin
Sołtys miejscowości: Andrzej Wielgos
Wieś usytuowana w odległości 3 km od Dębicy nad rzeką Grabinianką. Zajmuje powierzchnię około 832 ha i liczy 1746
mieszkańców. Charakterem zabudowy przypomina małe miasteczko. Największy rozkwit Straszęcina nastąpił w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Tu jedną ze swoich głównych baz miał znany w całej Polsce Kombinat Rolno ?
Przemysłowy "LGLOOPOL". Modernizowano drogi, powstawały nowe obiekty, a wśród nich ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy wraz z zapleczem sportowym i hotelowym. Obecnie jest on wizytówką regionu o znaczeniu
ponadgminnym. Tu odbywają się zgrupowania piłkarskiej kadry narodowej, ważne spotkania na szczeblu
wojewódzkim, a nawet państwowym. Wieś przez krótki okres czasu posiadała linię trolejbusową łączącą ją z Dębicą.
Na terenie miejscowości działają takie instytucje jak : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, poczta, przedszkole,
Zespół Szkół Publicznych i nowo powstały kompleks obiektów, w których mieszczą się oddziały psychiatryczne.
Istnieje również Kościół Parafialny oraz pałac wybudowany w końcu XVIII wieku.

Sołectwo Wiewiórka
Sołtys miejscowości: Tomasz Wolak
Wieś położona na wysokości 205 m w odległości 10 km na północny ? wschód od Dębicy. Ciągnie się wzdłuż drogi
Radomyśl Wielki ? Dębica, na długości około 2 km. Zajmuje powierzchnię 1.270 ha i liczy 989 mieszkańców. Uważa się,
że obecne tereny Wiewiórki były zamieszkiwane od pradawnych czasów, świadczą o tym znaleziska z epoki kamiennej.
Warto zobaczyć ruiny zamczyska , relikt dworu obronnego będący pozostałością po zamku rodziny Tarnowskich z
przełomu XV i XVI wieku, oraz fosy i wały, które kiedyś otaczały zamczysko. Pamięci ofiar II wojny światowej
poświęcona jest płyta wmurowana w obelisk wzniesiony obok szkoły podstawowej. Po wojnie wieś została
odbudowana osiągając znaczny rozwój gospodarczy i kulturalny. Obecnie posiada szkołę podstawową wraz z
gimnazjum tworząc Zespół Szkół Publicznych , wybudowaną jeszcze w latach sześćdziesiątych ( Pomnik Tysiąclecia),
bibliotekę, Dom Strażaka. Niedawno, bo w roku 1999, zakończono budowę nowego kościoła. Powstało także kilka firm
usługowo-handlowych.

Sołectwo Wola Wielka
Sołtys miejscowości: Halina Kuszowska
Miejscowość wymieniana jako przysiółek Straszęcina, położona jest nad potokiem Wiewiórczańskim. W dawnych
czasach istniał tu gród , a jego resztki pochodzące z XI-XIII wieku znajdziemy na 10 ? metrowym wzgórzu. Sołectwo
należy do jednego z mniejszych. Rozciąga się na powierzchni 597 ha i liczy 608 mieszkańców. Dziś w tej miejscowości
znajduje się jedno z gminnych ujęć wody zaopatrujących w nią Wolę Wielką, Straszęcin i Wiewiórkę. W centrum wsi
znajduje się szkoła i Dom Strażaka, który służy również, jako miejsce organizowania licznych uroczystości.
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Wola Żyrakowska
Sołtys miejscowości: Aneta Niedzielska
Miejscowość, która przypuszczalnie została wyodrębniona z części Żyrakowa. Zajmuje powierzchnię 457 ha i
zamieszkuje ją 729 mieszkańców. To niewielka miejscowość o zwartej zabudowie. We wsi działa piekarnia i młyn
gospodarczy. W Woli Żyrakowskiej ma swoją siedzibę Terytorialny Ośrodek Bibliotek i Kultury. Jego zadaniem jest
organizacja życia kulturalnego wszystkich mieszkańców w gminie. Placówka prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży,
na które uczęszczają nie tylko osoby z terenu gminy. Ośrodek zatem tętni życiem przez cały rok.

Sołectwo Zasów
Sołtys miejscowości: Zbigniew Waśko
Niewielka miejscowość ze śladami małomiasteczkowego układu przestrzennego z ryneczkiem, usytuowana na lekkim
wzniesieniu o wysokości 241m n.p.m, nazwanego Wyżyna Zasowską. Lokowana jest na skrzyżowaniu dróg łączących
Pilzno z Radomyślem i Mielcem oraz Dębicę z Tarnowem i stanowi centrum Zasowszczyzny. Zajmuje powierzchnię
994 ha, a zamieszkuje ją 886 mieszkańców. Istniejący obecnie Zespół Szkół nosi imię Rodziny Łubieńskich. Do rynku
przylega zabytkowy park podworski , a w nim ruiny osiemnastowiecznego pałacu, który był kiedyś własnością
wspomnianej rodziny. W pobliżu rynku znajduje się także dziewiętnastowieczny kościół parafialny oraz pochodzący z
okresu I wojny światowj cmentarz wojenny. Zasów słynie w regionie z plantacji drzewek owocowych i krzewów. We
wsi funkcjonuje szereg szkółek. Powstała nawet grupa producencka.

Sołectwo Zawierzbie
Sołtys miejscowości: Jerzy Czerepak
Zawierzbie, to najmłodsze i najmniejsze sołectwo Gminy Żyraków. Rozciąga się zaledwie na 184 ha, gdzie rozproszyły
się domostwa 677 mieszkańców. Wieś położona jest w dolinie Wisłoki i przylega bezpośrednio do granicy z Dębicą.
Obecnie Zawierzbie dynamicznie się rozwija. Przybywa mieszkańców, a dogodna lokalizacja oraz odpowiednie warunki
terenowe sprzyjają rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.

Sołectwo Żyraków
Sołtys miejscowości: Łukasz Poproch
Żyraków, to stara, zamożna wieś. Położona wzdłuż drogi Straszęcin ? Przecław jest dziś stolicą gminy. Tu mieści się
siedziba Urzędu Gminy. Wieś zajmuje powierzchnię 658 ha i liczy 1481 mieszkańców. Pozostałością po szlacheckich
rodach jest stojący do dziś pałacyk, którego okala mały podworski park. Przez wiele lat mieścił się w nim Urząd Gminy,
obecnie z pomieszczeń dworku korzysta Świetlica Profilaktyczna, LKS Żyraków oraz Koło ZBOWID-u. Istnieje poczta
oraz Remiza Strażacka. Tu znalazły również swoje miejsce najważniejsze instytucje : Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy,
Komisariat Policji, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Panią Krystynę Osuch, Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej prowadzony przez gminę, a kierowany przez Panią Elżbietę Gawlik ? Uryasz oraz Zespół Szkół
Publicznych. Żyraków jest dziś stolicą gminy. Tu mieści się siedziba Urzędu Gminy. Wieś zajmuje powierzchnię 658 ha
i liczy 1481 mieszkańców. Pozostałością po szlacheckich rodach jest stojący do dziś pałacyk, którego okala mały
podworski park. Przez wiele lat mieścił się w nim Urząd Gminy, obecnie z pomieszczeń dworku korzysta Świetlica
Profilaktyczna, LKS Żyraków oraz Koło ZBOWID-u. Istnieje poczta oraz Remiza Strażacka. Tu znalazły również swoje
miejsce najważniejsze instytucje : Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Komisariat Policji, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej prowadzony przez Panią Krystynę Osuch, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzony przez gminę, a
kierowany przez Panią Elżbietę Gawlik
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