
 

 

UCHWAŁA NR III/41/19 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 tj. z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „Rondo Igloopol” rondu położonemu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1290R 

relacji Straszęcin – Dębica – Grabiny – Czarna z łącznikiem pn. Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin – Dębica, 

oznaczonemu na załączniku do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Żyraków 

 

 

lic. Maria Bodzioch 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 marca 2019 r.

Poz. 1307
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UZASADNIENIE 

Z wnioskiem w sprawie nadania  nazwy ronda oraz łącznika miedzy Wolą Małą a Straszęcinem im. „Igloopol” 

zwrócił się Pan Edward Brzostowski. Zebranie wiejskie w Straszęcinie w dniu 14 października 2018 r. 

wyraziło pozytywną opinię w sprawie nadania rondu nazwy Igloopol.  

W uzasadnieniu Pan Edward Brzostowski podnosi” „Wniosek niniejszy składam jako twórca i wieloletni 

prezes Igloopolu – pierwszej w powojennej Polsce spółki akcyjnej, której kolebką był właśnie Straszęcin.  

Igloopol, (…) wykonał wiele bardzo ważnych i cennych inwestycji dla Straszęcina i Gminy Żyraków. 

Wspomnę tu tylko o rozbudowie obiektów gospodarczych, rozbudowie i modernizacji szkoły podstawowej, 

rozbudowie i modernizacji obiektów sportowych na Borowcu noszących obecnie im. Kazimierza Górskiego, 

budowie osiedla mieszkaniowego wraz z przedszkolem i pełną infrastrukturą tj. kanalizacją, wodociągiem  

i droga łącząca z Dębica, remoncie i modernizacji Dworku, będącego obecnie we władaniu Gminy.  

Wszystkie wymienione wyżej dzieła jak i wiele innych  o których piszę a które służyły, służą i służyć będą 

mieszkańcom Straszęcina, pozwalają mi nabrać przekonania iż ku chwle Igloopolu i zadowoleniu 

mieszkańców(…)” 
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