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Przekazuję Wam kolejny nu-
mer Biuletynu, w którym 
przybliżam bieżące działa-

nia, jakie podejmowane są przez 
nasz samorząd. W ostatnim czasie 
pracowaliśmy (również przy Pań-
stwa udziale) nad Gminnym Pro-
gramem Rewitalizacji. Stwarza on 
nowe możliwości pozyskiwania 
środków unijnych na ważne in-
westycje, wśród których znajdzie 
się m.in. przebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz centrum Za-
leszan. Aktualnie oczekujemy na 
rozstrzygnięcie wniosku na odna-
wialne źródła energii oraz wniosku 
na utworzenie kolejnych oddzia-
łów przedszkolnych i doposaże-
nie szkół w pomoce dydaktyczne. 
Rozstrzygnięty został przetarg i 
niebawem rozpocznie się termo-
modernizacja siedmiu budynków 
użyteczności publicznej. Podej-
mujemy również intensywne za-
biegi o środki na budowę sieci ka-
nalizacyjnej. Wiele prowadzonych  
i planowanych inwestycji daje 
poczucie właściwego tempa roz-
woju Gminy Zaleszany oraz 
spełnienia Państwa oczekiwań. 
Dzięki wsparciu władz samo-
rządu województwa oraz parla-
mentarzystów mamy szansę na 
kolejne inwestycje, które sprzy-
jają rozwojowi gminy. Szanowni 
mieszkańcy, przed nami Święta 
Wielkanocne. To czas refleksji, 
zadumy i nadziei. Przyjmijcie od 
samorządu Gminy Zaleszany naj-
serdeczniejsze życzenia: wielu 
łask Zmartwychwstałego Chrystu-
sa, błogosławieństwa, szczęścia  
i radości. 

WESOŁEGO ALLELUJA

Wójt Gminy Zaleszany
Paweł Gardy

Drodzy Czytelnicy

Sterty śmieci po zimie
Zadziwiające jest dla nas, jakie 

ilości śmieci wyrzucają miesz-
kańcy naszej gminy. Owszem, 

spotkać można opinie, że to przejezd-
ni, ale znaczna część śmieci wywożo-
na jest w miejsca niedozwolone nie-
stety przez naszych mieszkańców. Nie 
odstraszają ich nawet wysokie kary 
finansowe, a ci, którzy biorą udział w 
tym procederze sami się „wkopują”.
Pracownicy zatrudnieni przez Urząd 
Gminy porządkowali tereny gminne 
w okresie przedświątecznym, a efek-
tem tego było uzbieranie kilkunastu 
ton śmieci. Dotychczas udało nam 
się ustalić kilku właścicieli odpadów, 
którzy pozostawili je w lesie lub przy 
drodze, a stosowne zawiadomienia 
zostały skierowane do organów ściga-
nia. Przypominamy, że za wyrzucanie 
odpadów w miejsca niedozwolone 
grozi mandat karny w wys. 5 tys. zł.
Od 2012 r. (po zmianie przepisów w za-

kresie odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości) każdy właściciel jest 
zobowiązany dokonywać comiesięcz-
nej opłaty. Płatności są wymagalne 
nawet jeżeli nie zostały „wyproduko-
wane” żadne odpady. Poza tym może-
my wystawić do odbioru przez zakład 
komunalny każdą ilość oraz wszelkie-
go rodzaju śmieci. Jeżeli nawet ktoś 
ma odpady, których chce się pozbyć 
poprzez wywiezienie, może je oddać 
bezpłatnie w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Zbydniowie. W 
razie pytań można się skontaktować z 
pracownikiem PSZOK - 605 -828-115.
Zatem, jeżeli i tak płacimy „podatek” 
od śmieci to jaki jest sens wywożenia 
w miejsca niedozwolone i wystawia-
nia się na pośmiewisko, a co gorsza 
na ukaranie mandatem? Czy naprawdę 
chcemy żyć w zaśmieconej gminie? 
Odpowiedzcie sobie Państwo sami.

Rozdajemy pieniądze 
dla stowarzyszeń

Od 18 kwietnia do 18 maja będzie 
można składać wniosek o dotacje 
w kwocie 2-6 tys. zł na projekty 

finansowane w ramach Programu Dzia-
łaj Lokalnie. W tym czasie możliwe bę-
dzie również składanie wniosków do pro-
gramu FIO - Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne, w ramach którego można uzy-
skać dotację w kwocie od 2 do 5 tys. zł.
Na dzień 28 kwietnia (godz. 16:00) 
przedstawiciele Fundacji Fundusz Lo-
kalny zaplanowali szkolenie dla za-
interesowanych przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych z terenu gminy, które 
odbędzie się w GOK-u w Zaleszanach.
Spotkanie połączone będzie ze szko-
leniem z zakresu pisania wniosków o 
dotacje. Będzie można zasięgnąć rad 
ekspertów w tematyce pozyskiwania 
pieniędzy na realizację Waszych pomy-
słów. Potrzebę takiego szkolenia zgła-
szali zarówno przedstawiciele Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go, jak i stowarzyszeń i fundacji. Biorąc 

pod uwagę obecne możliwości wsparcia 
finansowego (nie tylko z budżetu Gmi-
ny Zaleszany), obecność na szkoleniu 
przedstawicieli NGO wydaje się niezbęd-
na, aby  wyzwolić energię społeczną.
Doświadczenie wskazuje, że są to dość 
łatwe do osiągnięcia środki finanso-
we, a realizowane pomysły przyno-
szą wiele korzyści dla naszego środo-
wiska. Warto przypomnieć, że dzięki 
tym środkom możliwy był dotychczas 
m.in.: zakup strojów dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Zbydniowie, 
czy dla orkiestry dętej, zawiązał się 
międzypokoleniowy teatr rozmaitości 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Zbydniowie, odnowiono kapliczkę 
Św. Jana Nepomucena w Zaleszanach.
Zachęcamy do wygospodarowania cza-
su i przybycia na spotkanie informacyj-
ne. Dzięki temu będziecie mogli zdobyć 
środki na realizację swoich pasji i po-
mysłów, których wartość dla lokalnych 
społeczności niekiedy jest bezcenna.
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Inwestycje na 2017 r.

Za nami rozstrzygnięcie przetargu 
na termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej, 

którego wartość kosztorysowa wyno-
si prawie 3 mln zł, przy czym środki 
pozyskane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego to ponad 2 mln zł. W wyniku 
realizacji projektu zmodernizowanych 
energetycznie zostanie 7 budynków 
użyteczności publicznej o łącznej po-
wierzchni użytkowej 4 909,65 m2, w 
tym zostaną wybudowane 2 jednostki 
wytwarzania energii cieplnej z odna-
wialnych źródeł energii oraz zmoder-
nizowanych zostanie 5 źródeł ciepła. 

Realizacja projektu przyczyni się 
do zmniejszenia energochłonności  
budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Zaleszany. Planowane prace 
modernizacyjne spowodują zmniejsze-
nie zużycia energii elektrycznej oraz 
energii cieplnej, co będzie miało pozy-
tywny wpływ na środowisko naturalne, 
komfort użytkowania budynków oraz 
redukcję kosztów ich utrzymania. 

Współfinansowanie inwestycji przy 
udziale środków Unii Europejskiej 
stworzy możliwość termomodernizacji 
następujących obiektów użyteczności 
publicznej: Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Pilchowie, Domu Ludowego 
w Skowierzynie, Remizy OSP w Ko-
towej Woli, Urzędu Gminy w Zale-
szanach, Domu Ludowego w Obojnej, 
budynku administracyjno-biurowego 
wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Zalesza-
nach, Remizy OSP w Turbi. Wszystkie 
prace termomodernizacyjne powinny 
się zakończyć przed końcem sierpnia.

Kolejnym ważnym zadaniem, któ-
rego realizacja zakończy się również w 

roku bieżącym to rozbudowa i prze-
budowa Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zaleszanach. Inwestycja rozpo-
częła się z końcem ubiegłego roku, a 
oddanie budynku do użytku planowa-
ne jest na październik 2017 r. Projekt 
również realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego, a jego 
wartość opiewa na kwotę ponad 800 
tys. zł, przy czym unijne dofinansowa-
nie wynosi prawie 700 tys. zł.

Celem projektu jest zapewnienie 
odpowiedniej jakości infrastruktury 
publicznej (społecznej) oraz dostępu 
do usług społecznych w tym świadczo-
nych na rzecz lokalnej społeczności, 
dla grup zagrożonych wykluczeniem. 
W ramach projektu zakłada się roz-
wój usług świadczonych w lokalnej 
społeczności poprzez utworzenie Klu-
bu Samopomocy Seniora (ośrodek 
wsparcia). W Klubie Samopomocy Se-
niora będą świadczone usługi wsparcia 
na rzecz osób starszych i niepełno-
sprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się 
również do poprawy wydajności ener-
getycznej przewidzianego do przebu-
dowy budynku oraz pozytywnie wpły-
nie na zwiększenie dostępności obiektu 
dla osób niepełnosprawnych poprzez 
dostosowanie układu funkcjonalnego 
oraz zastosowanie usprawnień tech-
nicznych, jak budowa windy.

Wprawdzie inwestycja utrudniła 
chwilowo zarówno pracownikom, jak i 
klientom OPS korzystanie z pomiesz-
czeń biurowych, a pracownicy wyko-
nują swoje obowiązki w pomieszcze-
niach nad Ośrodkiem Zdrowia i w sali 
narad Urzędu Gminy, jednakże efekt 

przebudowy budynku zapewne mile 
wszystkich zaskoczy. Po zakończonej 
modernizacji planowane jest również 
zagospodarowanie pomieszczeń, w 
których będą odbywały się tematycz-
ne zajęcia dla mieszkańców, mające na 
celu aktywizację, pomoc w powrocie 
na rynek pracy, czy wsparcie doradcze. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, planujemy także orga-
nizację kursów kwalifikacyjnych dla 
osób bezrobotnych oraz rozszerzenie 
działalności na poszczególne sołectwa 
poprzez rozwój świetlic dla dzieci i 
seniorów.

Nadal niemałe środki przeznacza-
my na asfaltowanie dróg gminnych. 
W bieżącym roku będzie to kwota pra-
wie 1,5 mln zł. Liczymy, że na część 
tych inwestycji uda nam się pozyskać 
środki od Wojewody Podkarpackiego 
w ramach tzw. dróg powodziowych. 
Wnioski zostały złożone na inwesty-
cje w Kępiu Zaleszańskim, Pilcho-
wie, Majdanie Zbydniowskim oraz w 
Zbydniowie.

Ze środków gminnych planowane 
jest wykonanie asfaltu lub nałożenie 
jego nowej warstwy na drogach w Kę-
piu Zaleszańskim, Zbydniowie, Turbi, 
Agatówce, Obojnej, Pilchowie, Wólce 
Turebskiej, Majdanie Zbydniowskim, 
Dzierdziówce, Skowierzynie i Zale-
szanach.

W zakresie inwestycji uwzględnio-
no również remonty dróg po okresie 
zimowym. Jak co roku musimy uzbroić 
się w cierpliwość, bo inwestycje drogo-
we realizowane będą w okresie waka-
cyjnym, kiedy temperatura powietrza 
pozwala na wykonywanie takich prac.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że 

Początek roku to czas planowania inwestycji i ogłaszania przetargów. Bieżący rok zapowiada się rekordo-
wo pod względem zarówno pozyskanych środków unijnych, jak i realizowanych przedsięwzięć. Wiąże się 
to zarówno z realizacją zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy, w Gminnym Programie Rewitali-
zacji, jak i możliwości pozyskania środków z programów wojewódzkich i krajowych.
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z myślą o bezpieczeństwie mieszkań-
ców zamierzamy wykonać przy współ-
pracy z Powiatem Stalowowolskim 
chodnik przy drodze powiatowej  
w Majdanie Zbydniowskim i Wólce 
Turebskiej. Lokalizacja chodnika bę-
dzie w okolicach szkoły podstawowej. 
Wartość tej inwestycji wyniesie kwotę 
około 300 tys. zł i będzie w 50% po-
kryta z budżetu gminy.

Mieszkańcy Zaleszan również do-
czekają się chodnika przy drodze kra-
jowej, który jest w planach Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Chodnik ma zostać wykonany po lewej 
stronie drogi Sandomierz – Stalowa 
Wola, od skrzyżowania do końca zabu-
dowań. Zadanie w całości sfinansowa-
ne zostanie ze środków Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa.

Jak Państwo zauważyli, w dość 
szybkim tempie postępują prace przy 
budowie chodników przy drodze kra-
jowej pomiędzy Karczmiskami a 
Zbydniowem, Zbydniowem a Turbią i 
Turbią a Agatówką. Po okresie zimo-
wym pojawiło się na realizowanych 
zadaniach kilka niedociągnięć, które 
zostały zgłoszone do wykonawców 
oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Nisku. Zostały 

one niezwłocznie naprawione. Sama 
inwestycja postępuje w dobrym tempie 
i wszystko wskazuje na to, że plano-
wane oddanie do użytku mieszkańców 
nastąpi w czerwcu br.

Nadal „utrapieniem” mieszkańców 
jest brak kanalizacji. Jest to dla nas 
również niebagatelny problem, gdyż 
inwestycja w poszczególnych sołec-
twach jest bardzo kosztowna i znacz-
nie przekracza możliwości gminy. 
Niemniej jednak podejmujemy ciągłe 
starania w tym zakresie, poszukując 

zewnętrznych źródeł finansowania. 
Aktualnie opracowywany jest wnio-
sek na budowę sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Obojna i Kotowa 
Wola oraz na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja w tym zakresie ma 
kosztować 30 mln. zł, jednakże dofi-
nansowanie, jakiego się spodziewamy 
to 85% inwestycji. Nabór wniosków do 
programu odbywał się będzie jesienią 
a samo rozstrzygnięcie powinno nastą-
pić wiosną 2018 r.

Po wiosennych roztopach cześć 
mieszkańców zgłasza nam problemy 
z przepustowością rowów meliora-
cyjnych. W tym zakresie już rozstrzy-
gnięto konkurs ofert na wykonanie 
konserwacji rowów melioracyjnych 

w miejscowościach: Turbia, Agatów-
ka, Zaleszany, Zbydniów, Obojna, 
Kotowa Wola, Kępie Zaleszańskie  
i Motycze Szlacheckie. Zakładana 
wartość inwestycji to 100 tys. zł. Nale-
ży jednak pamiętać, że tego typu prace 
wykonywane są w okresie jesiennym, 
kiedy stan wód jest najniższy. Jednakże 
zadanie pozwoli na znaczne odwodnie-
nie gminy.

Do końca ubiegłego roku przyj-
mowaliśmy wnioski na odnawialne 
źródła energii (kolektory słoneczne i 

panele fotowoltaiczne). W tym czasie 
złożonych zostało 108 wniosków (78 
na kolektory słoneczne do podgrzewa-
nia wody oraz 30 na panele fotowolta-
iczne).

Na tej podstawie został sporzą-
dzony wniosek o dofinansowanie ze 
środków unijnych. Wartość inwestycji 
oszacowana została na kwotę 1,6 mln 
zł, przy czym dofinansowanie przewi-
duje się na kwotę około 1 mln zł. Ak-
tualnie oczekujemy wyników oceny 
wniosku. Szacujemy, że sama inwe-
stycja rozpocznie się późną jesienią br. 
lub wczesną wiosną roku następnego. 
Część zainteresowanych uważa, że taki 
czas na przeprowadzenie inwestycji 
jest o tyle dobry, że po zamontowaniu 

Budowa chodnika łączącego Zbydniów z Turbią
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instalacji w gospodarstwie domowym 
będzie możliwe jej przetestowanie w 
okresie słonecznych dni wiosennych 
i letnich. Miejmy nadzieję, że wnio-
sek zostanie pozytywnie oceniony, a 
uzyskane dofinansowanie  pozwoli na 
spełnienie oczekiwań mieszkańców 
chcących zadbać o środowisko natural-
ne oraz obniżyć wydatki z domowego 
budżetu.

Ciągłe zapotrzebowanie na usu-
wanie azbestu przez mieszkańców 
naszej gminy pozwoliło nam na zło-
żenie dwóch wniosków o dofinanso-
wanie. Pierwszy z nich został złożony 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie na kwotę ponad 50 tys. zł. 
Po otrzymaniu dofinansowania, osoby, 
które złożyły dotychczas wnioski będą 
mogły otrzymać pieniądze na demon-
taż i utylizację pokryć dachowych wy-
konanych z azbestu.

Drugi, opiewający na kwotę prawie 
20 tys. zł został złożony do Minister-
stwa Środowiska o dofinansowanie in-
wentaryzacji gospodarstw, w których 
nadal znajduje się azbest. Po otrzyma-
niu dofinansowania, zadanie będzie re-
alizowane w br.

Pamiętamy również o potrzebach 
inwestycyjnych w oświacie. Wspólnie 
z Podkarpackim Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Rzeszowie rozpoczynamy 
realizację projektu pn. „Wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz eksperymentu w procesie 
nauczania oraz rozwijania kompetencji 
informatycznych i przyrodniczych”    
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego. Projekt będzie realizo-
wany w gimnazjum w Zaleszanach i 
Zbydniowie. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi ponad 3,6 mln zł, przy 
czym wartość zadania dla naszej gminy 
to ponad 500 tys. zł.  W ramach pro-
jektu każda szkoła otrzyma pracownię 
komputerową wraz z oprogramowa-
niem oraz tablicami multimedialnymi 
i rzutnikami. Pracownia będzie posia-
dała 25 jednostek komputerowych z 
kompletnym oprogramowaniem, co 
pozwoli realizować zajęcia bez potrze-
by dzielenia klas na grupy. Przetarg na 
dostawę sprzętu będzie realizował lider 
projektu – PCEN w Rzeszowie. Gmi-
na będzie odpowiedzialna za udostęp-
nienie pomieszczeń i realizację zajęć 

dokształcających dla uczniów. Projekt 
będzie realizowany do końca 2018 r. 
Obecnie Rada Gminy w Zaleszanach 
podjęła uchwałę o realizacji projektu 
i czekamy na podpisanie umowy part-
nerskiej oraz przystąpienie do realiza-
cji.

Kolejny oświatowy projekt pn. 
„Bajkowe przedszkola” realizowa-
ny w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego zakłada utworzenie II od-
działu przedszkolnego w Zaleszanach 
w ilości 20 wychowanków i dwóch 
oddziałów przedszkolnych w Obojnej  
w ilości 33 wychowanków, organizację 
atrakcyjnych zajęć przedszkolnych ta-
kich jak języki obce, logopedia, zajęcia 
artystyczne, taneczne i rytmika. Po-
nadto w ramach tego projektu przepro-
wadzona będzie adaptacja budynku po 
szkole filialnej w Obojnej dla potrzeb 
przedszkola, wyposażenie przedszkoli 
i budowa placu zabaw. Wartość projek-
tu wg złożonego wniosku wynosi pra-
wie 1 mln zł, a okres realizacji został 
zaplanowany do końca 2018 r.

Zanim jednak przystąpimy do re-
alizacji projektu, niezbędne jest roz-
poczęcie robót budowlanych, które 
nastąpi końcem maja 2017 r. Otwar-
cie przedszkola w Obojnej i drugiego 
oddziału w Zaleszanach odbędzie się 
1 września 2017 r. Szacowane koszty 
tych robót około 300 tys. zł.

Jednocześnie w budynku w Oboj-
nej powstanie Klub Malucha ”Tęczo-
we Misie” prowadzony przez osobę 
fizyczną, która w ramach programu 
ministerialnego „Maluch”  otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 100 tys. 
zł na utworzenie i prowadzenie tego 
klubu. W ramach projektu planuje 
się utworzenie 20 miejsc dla dzieci w 
wieku od jednego roku do trzech lat. 
Osoba prowadząca również opracowu-
je dokumentację techniczną i planuje 
uruchomić Klub od 1 września 2017 r.

Ta inwestycja szczególnie nas cie-
szy, gdyż budynek po byłej szkole 
zostanie zagospodarowany, a postępu-
jąca jego degradacja doprowadziłaby 
w krótkim czasie do jego całkowitego 
zniszczenia. Projekty wpisują się także 
w rewitalizację gminy, co ułatwi pozy-
skanie środków finansowych na podję-
te działania.

Wkrótce…

Gminny Ośrodek Kultury 
w Zaleszanach w najbliż-
szych tygodniach planu-

je kilka imprez, na które zapra-
szamy mieszkańców. Pierwsza z 
nich zaplanowana została na 28 
kwietnia. Tego dnia o godz. 15:00 
w GOK-u odbędzie się rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego 
„Wielkanocna plastyka obrzędo-
wa”. Nastąpi wręczenie nagród i 
dyplomów dla uczestników oraz 
otwarta zostanie wystawa po-
konkursowa. 3 maja celebrować 
będziemy rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uroczysto-
ści rozpoczną się o godz. 1000 

mszą św. w kościele parafialnym 
w Zaleszanach, po czym nastą-
pi złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Tadeusza Kościuszki.  
W dalszej części uroczystości 
odbędzie się koncert okolicz-
nościowy w sali widowiskowej 
GOK w Zaleszanach.

W maju odbędzie się Prze-
gląd Szkolnych Zespołów Arty-
stycznych z terenu gminy. Jest 
to lokalne wydarzenie promujące 
artystyczną twórczość najmłod-
szych mieszkańców naszej małej 
ojczyzny.

Początek czerwca to już trady-
cyjne czas poświęcony naszym 
najmłodszym mieszkańcom.  
W dniu 4 czerwca na placu przez 
GOK odbędą się konkursy, gry  
i zabawy sportowe dla dzieci.

Natomiast w pierwszą niedzie-
lę lipca na lotnisku sportowym w 
Turbi planowane są Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze.

Serdecznie zapraszamy.
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Osa przestanie „straszyć”

Planowany wał w Kępiu Zaleszańskim

Jednym cieków wodnych, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców gminy jest rzeka Osa. Aktualnie trwają prace 
hydrologiczne i projektowe, które prowadzone są pod nadzorem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod-
nych. Jeszcze w tym roku ma zostać wydana decyzja na budowę, a sama inwestycja prowadzona będzie w latach na-

stępnych. Projekt przewiduje wykonanie korony wału w miejscowościach Kotowa Wola i Kępie Zaleszańskie oraz moder-
nizację istniejącej korony wału w Kępiu Zaleszańskim. Szacuje się, że ta inwestycja pochłonie około 30 mln. zł, jednakże 
ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców jest ona niezbędna.
Poniżej przedstawiamy mapę graficzną planowanej dla Kotowej Woli i Kępia Zaleszańskiego inwestycji.

Planowany wał w Kotowej Woli
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Pod wspólną banderą – łączy nas Wisła

O tym, że Wisła jest wspólnym mia-
nownikiem dla ludzi z pasjami 
wodniackimi, przyrodniczymi czy 

wędkarskimi to fakt. Z tej oto przyczyny, 
pod wspólną banderą powstaje bardzo cie-
kawa inicjatywa związana z rzeką Wisłą. 
Inicjatorem partnerstwa jest Fundacja Fun-
dusz Lokalny SMK, która swe działania 
statutowe skupia głównie w widłach Wisły 
i Sanu ale też propaguje współpracę, jako 
metodę zmiany. Dodatkowym argumentem 
i motorem działań dla partnerstwa jest usta-
nowienie roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. 
Inicjatywa jest kontynuacją rozpoczętego 
w 2016 roku projektu pn. „Wisła jakiej nie 
znamy”, realizowanego przez Uczniowski 
Klub Sportowy w Zbydniowie, w ramach 
którego m.in. zorganizowano spływ kilku-
nastu łodzi rzeką Wisłą na odcinku Sando-
mierz-Warszawa, połączonego z obchodami 
upamiętnienia Powstania Warszawskiego. 
„Chcemy, poprzez wiślane porozumienie, 
aby tak dobrze przyjęte działania z 2016 
roku stały się naszą lokalną wartością, zaś 
Wisła i jej dorzecze były pozytywną mar-
ką naszego regionu i ludzi go zamieszku-
jącego” – mówi Stanisław Baska - prezes 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK, który 
zamierza zorganizować porozumienie, zaś 
uzyskane wsparcie od Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności przeznaczyć na 
zbudowanie wspólnej łodzi wiślanej oraz 
zrealizowanie kilku akcji na rzecz Wisły.
Spotkanie inicjujące działania odbyło się 
15 marca 2017 r. w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zaleszanach, która jest 
jednym z wiodących partnerów przed-
sięwzięcia. Ponadto udział w spotkaniu 
wzięli przedstawiciele samorządów gmin 
Zaleszany, Baranów Sandomierski oraz 
Radomyśl nad Sanem, jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Stalowej Woli, 
Zawierzbia (gmina Samborzec), Polskiego 
Związku Wędkarskiego – Koło nr 19 w 
Zaleszanach, Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Sandomierzu, Świętokrzyskie-
go Zarządu Melioracji Wodnej w Kielcach, 
Ratownictwa Wodnego w Sandomierzu, 
Gościńca Koćmierzów. Głównym celem 
spotkania było ustalenie zakresu najbliż-
szych działań związanych z obchodami 
Roku Rzeki Wisły w tym: sprzątanie wideł 
Wisły i Sanu oraz organizacja tegorocz-
nego spływu rzeką Wisłą do Warszawy.  
W ramach spotkania wypracowano scena-
riusz akcji sprzątania wideł Wisły i Sanu. 
Odcinek tej drugiej rzeki będzie sprząta-
ny od progu wodnego w okolicach elek-
trowni w Stalowej Woli aż do ujścia rze-
ki do Wisły. Sprzątanie Wisły natomiast 

obejmie odcinek od promu w Baranowie 
Sandomierskim do odcinka ujścia Sanu. 
W trakcie spotkania dokonano podziału 
zakresu obowiązków poszczególnych part-
nerów oraz ustalono kwestie związane z 
odbiorem zebranych śmierci. Akcja ma na 
celu zebranie jedynie tych odpadów, które 
znajdują się bezpośrednio na powierzch-
ni wody lub na nawisach przybrzeżnych. 
„Jako osoby posiadające pasje związane z 
rzeką Wisłą uważamy, że warto podejmo-
wać inicjatywy polegające na dbałości o 
dobro wspólne i jednocześnie wpływają-
ce na społeczny szacunek do natury wa-
runkujący zrównoważony rozwój. Wisła 
to bogaty zasób. To ornitologia, pejzaż 
dla obiektywu fotograficznego, teren do 
rekreacji wodniackiej, historia oraz tra-
dycja. Wisła jest zapomniana. Inicjaty-
wy na rzecz Wisły mają pokazać, że nie-
koniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze 
czy na Mazury, by przyjemnie spędzić 
czas na gruncie tego, co jest blisko nas. 
Celem inicjatywy jest przygotowanie akcji 
sprzątania wideł Wisły i Sanu oraz 7-dnio-
wego spływu Wisłą na odcinku Baranów 
Sandomierski-Warszawa. Zamiarem jest 
bowiem, aby każdy odcinek Wisły, lewo 
i prawobrzeżny od Dymitrowa Małego w 
Gminie Baranów Sandomierski, aż po most 
w Annopolu był objęty naszymi działaniami. 
Przeprowadzenie spływu niesie ze sobą 

działania programu edukacyjnego kształ-
tującego postawę i dającego wiedzę prak-
tyczną. Mowa tu o poznaniu zabytków 
wzdłuż Wisły, miejsc ważnych historycznie 
tj.  dawnych przepraw wojsk, przyczółków 
wiślanych, a także wdrożenie u uczestni-
ków umiejętności radzenia sobie na biwa-
ku m.in. poprzez rozpalanie ognisk, rozbi-
janie namiotów, warty nocne oraz branie 
odpowiedzialności za innych i powierzone 
mienie. Udział w obchodach rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego będzie 
wyjątkową okazją dla uczczenia tych, któ-
rzy podnieśli wolnościowy zryw w sierp-
niu 1944 r., zaś włączenie się w nią jest 
jednym z celów edukacyjno-społecznych 
naszego projektu odkąd pojawiła się al-
ternatywa udziału w tejże uroczystości. 
Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich 
chętnych, którym Wisła i jej czystość jest 
bliska do włączenia się w nasze akcje i 
partnerstwo” – lider Grupy Nieformal-
nej realizującej projekt – Robert Bąk. 

W razie pytań dotyczących partnerstwa 
oraz ewentualnych zgłoszeń do udziału w 
akcji sprzątania Wisły oraz samego spły-
wu prosimy o kontakt z koordynatorem 
projektu – Robertem Bąkiem Tel. 601 168 
152, adres mailowy: slombryk@gmail.com 
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Jednym z takich dokumentów jest Gminny Program Re-
witalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025, który 
został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Zaleszanach z 

dnia 24 marca 2017 r.
Uchwalenie Programu poprzedziły konsultacje społeczne, 
prowadzone w większości sołectw. Trzeba przyznać, że nie 
cieszyły się one popularnością wśród mieszkańców, jed-
nakże tym, którzy wzięli udział w spotkaniach należą się 
serdeczne podziękowania. Dzięki dyskusjom w gronie zain-
teresowanych nad poprawą sytuacji naszej gminy, możliwe 
było określenie zarówno bieżącej sytuacji, wyznaczenie ob-
szarów tzw. zdegradowanych, jak i zdefiniowanie potrzeb w 
powyższym zakresie.
Samo badanie gminy odbywało się głównie poprzez ankiety, 
które staraliśmy się przekazać do znacznej części mieszkań-
ców. Dzięki nim, jak i danym statystycznym wyznaczone 
zostały trzy główne sołectwa, w których sytuacja pozwa-
la na zakwalifikowanie do rewitalizacji. Są to: Zaleszany, 
Obojna i Wólka Turebska. Ze zgromadzonych danych 
wynika, że w tych miejscowościach występują najbardziej 
zdegradowane obszary. Oczywiście nie należy tej informacji 
utożsamiać jedynie z infrastrukturą (obiektami użyteczno-
ści publicznej czy drogami), gdyż proces rewitalizacji wiąże 
się głównie z przemianami społecznymi, a tym samym ze 
wzrostem poczucia tożsamości, efektywnością w zdoby-
waniu wiedzy, wykształcenia, a w konsekwencji również i 
pracy. To także działania nastawione na rozwój kulturalny 
społeczeństwa.
Gminny Program Rewitalizacji był realizowany przy współ-
finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 uzyska-
nej dotacji celowej w wyniku „Konkursu dotacji na działania 

wspierające gminy w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego”.
W trakcie jego opracowywania powołany został także ko-
mitet rewitalizacji, którego działalność będzie trwała przez 
okres realizacji Programu. W jego skład weszli przedstawi-
ciele Wójta Gminy, Rady Gminy, organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Taki przekrój 
osobowy zapewnia wysoką jakość realizacji zadań przewi-
dzianych w Programie.
W ostatecznej wersji GPR znalazły się zadania, które naj-
mocniej były akcentowane podczas spotkań z mieszkańcami 
oraz dyskusji w ramach komitetu rewitalizacji. Planowane 
są one zarówno na bieżący rok, jak i lata następne, a środki 
finansowe pozyskiwać będą mogły zarówno instytucje pu-
bliczne, jak i przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, 
które zgłosiły swoje oczekiwania do Programu.
Wśród działań, które w pierwszej kolejności będą podej-
mowane to m.in. przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z jego otoczeniem, termomodernizacja insty-
tucji publicznych, utworzenie żłobka oraz przedszkola w 
Obojnej oraz rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Zbydniowskim i Wólce Turebskiej o salę gimna-
styczną. Oczywiście to tylko zadania, które przewidujemy 
na „pierwszy rzut”.
Poza tym GPR zakłada doposażenie części szkół w pomo-
ce dydaktyczne, modernizację dworu w Zbydniowie oraz 
rozwój gospodarstwa agroturystycznego „Madejówka” w 
Obojnej.
Ze szczegółami rewitalizacji, jak również z realizacją Pro-
gramu możecie Państwo bieżąco się zapoznawać w dedyko-
wanej zakładce na naszej stronie internetowej.

Gmina Zaleszany ma szansę otrzymać niemałe środki finansowe z programów unijnych. Jed-
nakże aby było to możliwe potrzebne są programy i strategie, co do których w ostatnim okresie 
prowadziliśmy szereg konsultacji.

Rewitalizacja – cóż to takiego?

Pilnuj swego pupila
Do Urzędu Gminy w Zaleszanach coraz częściej 

wpływają skargi i zawiadomienia dotyczące braku 
opieki nad psami. Coraz częstsze są też przypadki, 

że właściciele czworonogów pozostawiają otwarte podwór-
ka i kojce, a zwierzęta mogą swobodnie przemieszczać się 
poza posesję. Stwarza to zagrożenie pogryzienia, czy w naj-
lepszym razie wystraszenia przechodniów.
Pamiętajmy jednak, że to na właścicielu ciąży obowiązek 
sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami. Jeżeli 
zatem niewłaściwie zadbamy o zabezpieczenie posesji, a 
nasz pies wybiegnie poza jej teren, powinniśmy się liczyć 
z mandatem w wysokości do 250 zł. Za brak aktualnego 
szczepienia psa, policja może nałożyć mandat do 500,00 zł. 

Ponadto, jeżeli nawet wybieramy się z psem na spacer, obo-
wiązkowym wyposażeniem jest smycz i kaganiec. Również 
przebywając ze swoim pupilem w lesie nie możemy go od-
pinać ze smyczy (za wyjątkiem myśliwych).
Pamiętajmy o swoich obowiązkach, a unikniemy nieprzy-
jemności i niepotrzebnych wydatków.
Informujemy również, że na terenie oczyszczalni ścieków 
w Kępiu Zaleszańskim znajduje się klika psów, które cze-
kają na nowego właściciela. Są grzeczne, pragną się bawić 
z człowiekiem. One również mają uczucia i zasługują na 
choćby odrobinę miłości. Jeśli chcesz ofiarować im przyja-
zny kąt i przywrócić radość do ich smutnych oczu, zadzwoń: 
(0-15) 845-94-19.
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W okresie od 1 do 30 grudnia 2016 r. „Lasowiacka Grupa Działania” przeprowadziła nabory wniosków o 
udzielenie wsparcia ze środków przeznaczonych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 
4.775.000,00 zł. 
Nabory skierowane były do osób fizycznych planu-

jących podjąć działalność gospodarczą, a także do wszyst-
kich podmiotów w zakresie rozwijania dotychczas prowa-
dzonej działalności gospodarczej. 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej  
można było uzyskać dofinansowanie w formie premii w wy-
sokości 50 tys. zł, natomiast w przypadku rozwijania dzia-
łalności gospodarczej dofinansowanie w wysokości 300 tys. 
zł, nie więcej jednak niż 70 % kosztów kwalifikowalnych. 

Do Biura Zamiejscowego LGD w Zaleszanach, w ramach 
5 naborów, wpłynęło 38 wniosków: 15 w ramach podejmo-
wania działalności gospodarczej oraz 23 w ramach rozwija-
nia działalności gospodarczej, na łączną kwotę 5.207.491,43 
zł. Złożone wnioski zostały wstępnie zweryfikowane przez 
Biuro LGD, a następnie wyniki tej oceny przedstawiono Ra-
dzie LGD, która mogła ją zaakceptować lub zmienić. Rada 
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” składająca 
się 9 osób, na posiedzeniu w dniach 18-20 stycznia 2017 
roku dokonała oceny wszystkich złożonych projektów. Z 
37 ocenionych wniosków (1 wniosek został wycofany) 30 
zmieściło się w limicie środków przeznaczonych w ramach 
każdego z naborów. 

Rezultatem realizacji projektów, którym przyznano do-
finansowanie będzie poprawa sytuacji społeczno-gospodar-
czej na obszarze LGD poprzez tworzenie nowych przed-
siębiorstw i rozwój już istniejących oraz tworzenie miejsc 
pracy.

W najbliższym czasie tj. do końca czerwca 2017 r. LGD 
planuje ogłosić kolejne nabory między innymi dla samo-
rządów i przedsiębiorców oraz osób planujących otworzyć 
działalność gospodarczą związaną z turystyką. Jednym z 
kluczowych warunków aby otrzymać dofinansowanie jest 
pokazanie zgodności realizowanych działań z celami jakie 
zostały określone za kluczowe dla rozwoju obszaru. Te cele 
to m.in. tworzenie sprzyjających warunków dla powstawa-
nia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD, popra-
wa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy 
Działania czy też odnowa i rozwój społeczno-gospodarczy 
obszaru LGD. 

Również w pierwszym półroczu bieżącego roku ogłoszo-
ny będzie nabór na projekty grantowe z limitem środków 
wynoszącym 300 tys. zł, w ramach którego zgodnie z zapi-
sami w Lokalnej Strategii Rozwoju o dofinansowanie będą 
mogły ubiegać się organizacje pozarządowe na: organiza-
cję i realizację wydarzeń społecznych, kulturalnych i eduka-
cyjno-oświatowych wykorzystujących potencjał LGD oraz 
organizację wydarzeń rekreacyjnych wykorzystujących za-
soby turystyczno-rekreacyjne LGD. 

Szczegółowych informacji wszyscy zainteresowani 
mogą uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Gru-
pa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14), 
Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach (Plac Kościuszki 5/3) 
oraz na stronie internetowej www.lasowiacka.pl

Nabory realizowane przez 
„Lasowiacką Grupę Działania”

Organizatorem akcji „Drzewko za makulaturę” jest jak 
zwykle Powiat Stalowowolski. W tym roku odbędzie 
się już jej V edycja. Wzorem lat ubiegłych, akcja od-

będzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 r., tak aby mogło wziąć 
w niej udział jak najwięcej chętnych. Regulamin się nie zmie-
nił – każde 5 kilogramów makulatury będzie można wymie-
nić na jedną sadzonkę. Wzorem ubiegłego roku, jedna osoba 
będzie mogła otrzymać maksymalnie 5 drzewek lub krzewów.
Akcja „Drzewko za makulaturę” rozpocznie się o godzinie 
9.00, a wymiana makulatury na sadzonki, będzie trwała aż do 
ich wyczerpania. Uwaga: tak, jak w roku ubiegłym, odbiorem 
i ważeniem odpadów z papieru zajmą się pracownicy Miejskie-
go Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli, który jest partne-
rem akcji. Makulaturę będziemy zbierać w dwóch miejscach, 
tzn. na terenie Rupieciarni przy ulicy 1-Sierpnia w Stalowej 
Woli, a także na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologiczne-

go Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego 
przy ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W obu tych 
punktach będzie można ją zostawić i odebrać specjalne ku-
pony, które tego samego dnia będą wymieniane na sadzon-
ki na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego.
Ze względów organizacyjnych zachęcamy, aby osoby zamie-
rzające dowieźć makulaturę samochodami, udawały się na 
teren Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy COP, gdzie jest duży plac 
manewrowy, natomiast te osoby które będą miały mniejsze 
ilości papieru, zapraszamy do Rupieciarni. Mamy nadzieję, że 
dwa punkty odbioru makulatury rozładują ewentualne kolejki 
oraz usprawnią jej odbiór. Warto zaznaczyć, że przedsięwzię-
cie organizowane przez Powiat Stalowowolski przy współpra-
cy z Miejskim Zakładem Komunalnym, znakomicie wpisuje 
się w obchodzony 22 kwietnia na całym globie Dzień Ziemi.

Oddaj makulaturę, a dostaniesz drzewko
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Animatorzy w dziedzinie 
kultury i sportu nagrodzeni
3 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej 

Woli, wręczono nagrody z okazji Powiatowego 
Dnia Animatora Kultury i Sportu. Te nagrody, 

to wyraz uznania oraz podziękowania osobom, które 
poprzez swoją działalność oraz osiągnięcia w dzie-
dzinach sportu i kultury przyczyniają się do promo-
cji Powiatu Stalowowolskiego. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się również mieszkańcy Gminy Zaleszany: 
Waldemar Gimpel i Jacek Lasiński – w kategorii: 
Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych – ułani w 
barwach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Ich pasją 
od wielu lat są konie. Od 2011 roku współorganizują 
z  Gminą Zaleszany i Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Zaleszanach, imprezę pod nazwą „Biesiada Folkloru  
i Sztuki – Konie Nasza Pasja”, a od 2015 roku „Nasza 

pasja – konie”. Jako ułani w barwach 14. Pułku anga-
żują się także w wiele innych wydarzeń, uroczystości 
państwowych i kościelnych na terenie całego Powiatu 
Stalowowolskiego. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 
przyznał także nagrody w dziedzinie sportu dla meda-
listów Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy. Wśród 
ich wyróżnieni zostali m.in.:
Jakub Mokrzak – Mistrz Polski Modeli Latających 
dla Juniorów Młodszych w Gliwicach.
Kamil Jaskowski – Wicemistrz Polski Modeli Latają-
cych dla Juniorów Młodszych w Gliwicach.
Wojciech Kieliszek – Brązowy medalista Mistrzostw 
Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych  
w Gliwicach.
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Zbydniowska Mogiła

Pośród wysokich dębów i klonów,   
W zaciszu Mały Dwór jest schowany,   
Jego historię chcę dzisiaj opisać,    
Rodu, który został wymordowany.    
 Od wieków Ową posiadłość przyznano,  
 Horodyńskiemu, Dziedzicowi Rodu,   
 Który był hojny, pomagał w potrzebie,  
 Te cechy nabył za życia, za młodu.   
W czerwcową noc był mord okrutny, 
Czego doznała Zbydniowska Osada,    
Esesman dla zysku rozstrzelił Rodzinę, 
Historia tragedię tę opowiada.    
 Dwór na to święto został przybrany, 
 Ślub i wesele się Młodych odbyło,   
 A, gdy noc ciemna nad Dworem zapadła,
 Niemieckie wojsko się pojawiło.  
Mściwy Esesman nie szczędził nikogo,  
Śmiertelne kule w Pałacu rozsiewał,  
Dwaj młodzi Bracia schowani przez matkę,  
Głód i pragnienie –strach mocno rozwiewał. 
 Do wspólnej mogiły i w tajemnicy,   
 Wrzucano ciała pod ścisłym nadzorem,
 Tylko ci Bracia schowani przez matkę  
 Po czterech nocach wyszli wieczorem. 
I dzięki pomocy nielicznych, życzliwych,   
Odważnych ludzi, przeżyć zdołali,    
Opatrzność Boża swym płaszczem chroniła,
By tą tragedię nam opisali.
 I jest w moim kraju taka tradycja    
 Aby zachować pamięć o takich zdarzeniach,  
 Dlatego Szkoła przyjęła tytuł Dziedzica,  
 To nasza historia, tragiczne wspomnienia.

Alicja Gorzula

Zachęcamy również innych czytelników do dzielenia 
się swoją twórczością.

Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne2017

W najbliższych dniach, tj. 8 kwietnia 2017 roku rozpo-
czyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpac-
kie Inicjatywy Lokalne 2017”. 

Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja 
Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  sięgnęły po środ-
ki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu 
pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.  Celem projektu jest: 
rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z woje-
wództwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicja-
tyw na rzecz swoich społeczności lokalnych. Działanie jest kontynu-
acją projektu pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2017.
W ramach projektu zaplanowano przeznaczyć 450 000,00 złotych 
na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w ka-
talogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.
O grant mogą ubiegać się:
•młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność 
nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
•grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje 
wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (or-
ganizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które powinny 
być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r. Wkład 
własny do projektów to min. 10% wartości wnioskowanej dotacji  
w postaci wkładu finansowego lub osobowego lub rzeczowego. 
Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów rozpocz-
nie się 08 kwietnia, a zakończy 08 maja 2017r. o godzinie 15.00. 
Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej 
na adres: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl 
Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – 
doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw. Szczegóły oraz for-
mularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod 
adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce 
„Dokumenty do pobrania”. Zasady przyznawania dotacji znajdują 
się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 
2017”.

Realizacja projektu została wsparta przez Zarząd Powiatu 
Stalowowolskiego kwotą 5000,00 zł z przeznaczeniem na realiza-
cję inicjatyw społecznych z zakresu sportu, rekreacji i promocji 
zdrowia.
W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na 
spotkanie informacyjne, które odbędzie się: 19 kwietnia 2017r. 
(środa), godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli 
(sala narad), ul. Podleśna 15.



Pod takim hasłem 31 marca 2017 r. w Zespo-
le Szkolno - Przedszkolnym w Zbydniowie 
po raz kolejny odbyły się eliminacje gmin-

ne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.   
W turnieju wzięło udział 18 uczestników, po 2 repre-
zentantów każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Po 
raz kolejny zabrakło reprezentantów PSP w Majdanie 
Zbydniowskim i Wólce Turebskiej.
Uczestników razem z opiekunami przywitał Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej 
Woli druh Grzegorz Idec,  który wraz z kpt. Krystianem 
Bąkiem oraz mł. kpt. Markiem Szkodzińskim zasiadł 
w Jury.

Laureatów wśród gimnazjalistów i szkół podstawo-
wych wyłonił pisemny test wiedzy. Zwycięzcami w po-
szczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Grupa I (Szkoły Podstawowe)
1.Aleksandra Kwitkowska (PSP Zbydniów)
2.Oliwia Mazurek (PSP Turbia)
3.Edyta Buda (PSP Zaleszany)

Grupa II (Szkoły Gimnazjalne)
1.Wojciech Kieliszek (PG Zaleszany)
2.Kamila Ziara (PG Turbia)
3.Julia Jakubik (PG Zbydniów)

Wszystkim uczestnikom Turnieju zostały wręczone 
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Zaleszany. 
Uczestnikom Turnieju gratulujemy wiedzy, a osobom 
zakwalifikowanym do eliminacji powiatowych (zwy-
cięzcy oraz osoby, które zajęły 2 miejsce z każdej gru-
py wiekowej), życzymy powodzenia w kolejnym eta-
pie i zakwalifikowania do eliminacji wojewódzkich.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Wszyscy, którzy widzą sens pomocy młodym i zdolnym osobom z naszego regionu już teraz 
mogą im realnie pomóc przekazując 1%  podatku dochodowego. Nie wszystkich stać, by 
pokazać na co ich stać,  a czy nas stać, żeby im pomóc? - jeżeli uważasz, że tak, to po 

prostu zrób to.  Wystarczy, że przekażesz swój 1% należnego podatku.

Środki otrzymane z tego tytułu zostaną przeznaczone na stypendia edukacyjne i artystyczne przyznawane przez Fun-
dację Fundusz Lokalny SMK dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i 
sandomierskiego. 

Osoby wspierające fundacyjny fundusz stypendialny, które w rocznym rozliczeniu PIT wpiszą numer KRS naszej Fun-
dacji, to jest: 0000402564 biorą udział w konkursie „WPISUJESZ - WYGRYWASZ”. Regulamin Konkursu na portalu: 
www.fundacjasmk.pl 

Zbieraj i przekazuj 1% dla stypendystów - „Młodych zdolnych” 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK


