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Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Składam moc najlepszych życzeń.
Aby ten czas przyniósł radość, piękno, dobro,
By świąteczny stół pozwalał odnajdywać najgłębsze uczucia,
Przypominając o miłości i szacunku,
A narodzenie Bożego Dzieciątka
Budziło na nawo wiarę i nadzieję,
Dając im na stałe miejsce w naszych domach.
Życzę również aby spełniły się Państwa wielkie i małe pragnienia,
dopisywało zdrowie, a każdy dzień przynosił zadowolenie, życzliwość i optymizm.
Nowy rok 2017 niech przyniesie szczęście
i spełni wszystkie oczekiwania i nadzieje
Marian Jerzy Ryznar
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Drodzy mieszkańcy,
Nie jest tajemnicą, że fatycznie, po bardzo długich, mnie o przestępstwo z tego powodu. Następny zarzut
przeróżnych kontrolach, w szczególności NIK-u, która dotyczy samochodu służbowego, on dzisiaj jest uchytrwała prawie rok, prokuratura apelacyjna postawiła lony, ale prokuratura wniosła odwołanie od tego…
mi dziewięć zarzutów. Z nowym rokiem rozpocznie się Samochód ten kupiłem do pracy na rzecz gminy.
proces sądowy. Ja, mogę Państwu tylko powiedzieć, że Mogłem kupić inny, np. taki, który kupuje większość
czuję się niewinny, a całą ta sytuacja to efekt działań urzędów, za podobne albo nawet wyższe pieniądze,
pewnych osób, którym zależy mocno aby moją osobę limuzyny, które mają się ładnie prezentować. Wcale
pogrążyć. Śmiało mogę stwierdzić, że nie tylko mnie, nie ukrywam, że chciałem kupić SUV-a z napędem
ale także moją rodzinę. Myślę, że przyjdzie kiedyś czas na 4 koła, bo przypominam, że mamy 800 ha lasów,
na powiedzenie prawdy, wyciągnięcie dokumentów, w których często bywam, co myślę, że Państwo sami
zauważają. Nie przekroczyłem
chyba, że nie będzie takiej konieczswoich uprawnień, mogłem zwiękności, bo dadzą mi spokój. Dzisiaj
szyć wydatki na zakup samochodu,
powiem w ten sposób, trzy pierwsze
wbrew temu co twierdzi kontrozarzuty, to zarzuty o dożywianie
lujący, z rezerwy, którą mieliśmy.
dzieci w szkołach. Zawęziłem
Kupiliśmy samochód strażacki od
grono osób mogących starać się
Pana Adamca pomijając tańszą
wygrać ten przetarg o firmy, które
ofertę – to prawda. Musimy wziąć
nie prowadzą barów, restauracji
jednak poprawkę na to, iż samoczy domów weselnych. Dlaczego?
chód, którego faktycznie nie chciePonieważ praktyka pokazywała, że
liśmy, miał skrzynię biegów autodzieci, przez 3 – 4 dni w tygodniu,
matyczną. Biorąc pod uwagę fakt,
zjadały resztki, które tym firmom,
że remiza w Radawie jest nieogrzez tamtej działalności pozostawały.
wana, to nagrzanie takiej ilości
Myślę, że żaden rodzic nie chciałby
olejów w automacie, spowodoaby jego dziecko zjadało uniwerwałoby, że ten samochód w zimie
salną sałatkę, zrobioną z trzech
wyjechałby na akcje po godzinie,
innych, w dodatku sprzed kilku dni.
o ile w ogóle by wyjechał. Chyba
Firmy te często były bezkonkurenMarian
Jerzy
Ryznar
nie musze Państwu tłumaczyć,
cyjne. W związku z tym zostałem
Wójt
gminy
Wiązownica
że przy wypadku, pożarze liczy
oskarżony, że wykluczyłem pewne
się każda sekunda, bo chodzi tu
podmioty. Proszę Państwa, my
na stałe wykluczamy jakieś tam podmioty, ponieważ o ludzkie życie. Zarzut ten jest także bezpodstawny,
robiąc przetarg na budowę drogi zaznaczymy, żeby gdyż startujący do przetargu nie przedłużył zabezfirmy miały takie, a nie inne kwalifikacje, sprzęty, pieczenia oferty, które jest wymagane w ustawie.
doświadczenie. Jeśli robimy przetarg na budowę hali Mówiąc kolokwialnie wypadł przez to z postępowania.
to określamy w wymogach, aby firma posiadała tech- Jeśli chodzi o sprzedaż działek koło firmy Golbalux,
nika, inżyniera, kierownika budowy, więc ja się z tymi po rzekomo zaniżonej cenie, jestem zobowiązany
oskarżeniami nie zgodzę. Kolejny z zarzutów dotyczy wyjaśnić, że działki te uzyskały swoją cenę w kilku
powołania na stanowisko sekretarza Pani Małgorzaty przetargach. Ich wycena, wbrew temu co twierdzi
Karakuły mimo iż nie miała dwóch lat na stanowisku prokuratura, była jako działek budowlanych. Już sam
kierowniczym. Według mnie, jest to kwestia interpre- nie wiem w jaki sposób sprzedawać te działki, aby
tacji co to znaczy stanowisko kierownicze, bo Pani uzyskać cenę, którą wyliczył biegły z Lublina. Ciężko
Karakuła przez dłuższy okres była zastępcą skarbnika, zgodzić się z zarzutem Pana biegłego, że powinniśmy
pełniła funkcję kierownika referatu finansowego, za te działki osiągnąć większą kwotę, gdyż osoba,
a przede wszystkim pracuje tu już ponad 25 lat. Ma przez którą mam te nieprzyjemności chciała kupić ten
wykształcenie wyższe i myślę, że swoją działalnością teren za 30 – 40 tyś. zł, a my zarobiliśmy troszeczkę
nikomu krzywdy nie zrobiła. Skoro kontrolujący uznali, więcej, bo ok. pół miliona. Odnośnie wyłudzenia 300
że jednak formalnie nie może pełnić tej funkcji, odwo- tyś. zł na drogę w tzw. Wiązownicy Dolnej, drodze
łałem ją. W tej sytuacji nie widzę podstaw, aby oskarżać przy której mieszkam. Proszę Państwa ani złotówki
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nie poszło na inny cel. Cała kwota, uzyskana jako
wsparcie usuwania skutków klęsk żywiołowych,
w tym powodzi, podtopień, została wykorzystana na
remont tej drogi. Myślę, że wszyscy moi sąsiedzi i cała
Wiązownica Dolna potwierdzi, że droga ta mocno
ucierpiała po podtopieniach i zalaniach jej korony, co
skutkowało tym, że nie dało się tamtędy przejechać.
Ograniczona czasowo została nawet komunikacja
autobusowa. Nieuzasadnionym jest stwierdzenie,
że droga była zniszczona „sama od siebie”, a my pod
tym pretekstem pobraliśmy dotację. Wiele gmin, co
roku, bierze duże dotacje na ten cel. My wzięliśmy raz
300 tyś. zł i do tej pory mamy problem. Kto i dlaczego
się tą sprawą zainteresował wiem i jest to prawda, na
dzisiaj nie chcę więcej na ten temat mówić. Ostatni
„poważny” zarzut dotyczy ukradzionego przeze mnie
56 ton żużla. Na część tzn. na jeden samochód mam
rachunek, na drugi nie, niemniej nieduże pieniądze
za tą dostawę zapłaciłem. Jak niektórzy mówią „jak
kraść to miliony”, a żużel, chociażby w Przemyślu,
kosztuje złotówkę za tonę. Nie wiem komu na tym
zależało, ale to dość ładnie brzmi, gdyż żużel pojechał
na działkę mojej żony, oprócz mnie oskarżeni są moi
synowie, do tego wszystkiego należy jeszcze wpisać
żonę i wszystko się bardzo ładnie komponuje.

Gmina Wiązownica
Mam potężny żal, ponieważ darzyłem zaufaniem nasze państwo. Teraz widzę, że tego państwa,
poprzez niektóre jego ograny, należy się obawiać, bo
„ważne osoby” mogą jego organy kontrolne napuszczać na tych, którzy nie są za nimi. Myślę, że proces
skończy się dla mnie dobrze, a jeśli nie, to opublikuję
materiały, które wyjaśnią kto i dlaczego tak bardzo
na mnie się uwziął. Chciałem zająć się sprawami
gminy, chciałem pracować na rzecz gminy, nie chcąc
wdawać się w jakieś prywatne czy polityczne bójki.
Natomiast ta ilość prowokacji, nawet z tą ostatnią
dotyczącą rzekomego pobicia, po prostu już mnie
mocno męczy. Proszę wierzyć, że nie macie wójta
złodzieja. Tyle kontroli co przeszliśmy w ostatnich
latach, to niektóre gminy od początku swego istnienia
nie miały. Od NIK-u po UKS, Regionalną Izbę, CBA,
Urząd Skarbowy i inne instytucje. To naprawdę
jest już bardzo męczące. Liczę, że są jednak jeszcze
w tym państwie uczciwe sądy, które ocenią zebrane
dowody i przyznają, że nie działałem na szkodę interesu publicznego, a tak w wielu przypadkach formułowane jest oskarżenie.

Marian Jerzy Ryznar

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY WIĄZOWNICA
PANEM MARIANEM JERZYM RYZNAREM
To już 10 rok pełnienia przez Pana funkcji wójta, jak
ocenia Pan minione 10 lat swojego urzędowania?
- Ocenę tak naprawdę pozostawiam swoim
wyborcom, którzy mnie popierają i tym, którzy mnie
zwalczają. Mam nadzieję, że tych pierwszych jest
więcej, co pokazały zresztą ostatnie wybory. Natomiast tak nieskromnie muszę powiedzieć, że jestem
w dużym stopniu zadowolony z tego co udało nam się
zrobić razem z kolejnymi radami, sołtysami, kołami
gospodyń wiejskich, szkołami, strażakami, sportowcami i tymi wszystkimi ludźmi, którzy się wokół mnie
skupiają. Za to co udało nam się zrobić i za zaangażowanie wielu osób w to, by ta gmina się rozwijała
chciałbym podziękować. A podsumowując pytanie,
powiem Pani, że gmina znacznie się rozwinęła.
Jakie będą zatem kolejne dwa lata?
- Pewnie pracowite i trudne, bo z jednej strony
jest dużo do zrobienia, a z drugiej strony ja się cały

czas tłumaczę. Czeka mnie proces sądowy, nzie
wiem, czy jeden, czy też kolejny… Im bliżej wyborów
tym większe ataki, także nie spodziewam się spokojnych lat, ale myślę, że będą to lata efektywne.
Czy ma Pan pomysły jeśli chodzi o kolejne inwestycje?
- Tych pomysłów jest aż za dużo… Istotna jest
kwestia jak je zrealizować czasowo i finansowo. Jeśli
ktoś uważa, że gmina jest już na takim poziomie, że
nie trzeba w niej nic robić, to się myli. Tutaj ciągle
trzeba będzie coś budować, remontować, poszerzać.
Nie wdając się w większe szczegóły chciałbym po
prostu tą gminę dalej upiększać, wzmacniać jej bazę
oświatową, sportową, kulturalną. Mimo wielu już
podjętych działań w dalszym ciągu trzeba rozwijać
infrastrukturę. Z całą pewnością moje plany będą
dotyczyły rozwoju naszej perełki, którą jest Radawa,
chociaż nie zamienię jej w uzdrowisko, to mówię
otwarcie. Chciałbym żeby to była jeszcze lepiej zago-
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spodarowana wieś letniskowa, w której ludziom żyje
się lepiej. Problemem pozostają miejsca pracy i to jest
zasadnicze wyzwanie na przyszłe lata, z którym nie
wiem, czy damy sobie radę, bo w wielu przypadkach
jest to po prostu od nas niezależne.
Inwestycji sporo, pracy dużo. Mieszkańcy gminy
powinni być zadowoleni.

- Myślę, że tak naprawdę są. Mówię o takich
zwykłych mieszkańcach, którzy nie angażują się
w politykę lokalną czy szerszą. Nie słuchają tych
wszystkich sensacji na mój temat. Ja liczę na to, że
mieszkańcy, mimo wielu moich mankamentów, są
zadowoleni z mojej pracy, z efektów, które widać.
W całej Polsce kryzys przechodzi oświata. Zamykane
są wiejskie szkoły, często bardzo ważne dla lokalnej
społeczności. W gminie Wiązownica udaje się tego
uniknąć?
- Udaje się uniknąć, bo jest taka konieczność
społeczna. Wcale nie ukrywam, że chciałem zamknąć
gimnazjum w Piwodzie, czy też zlikwidowaliśmy klasy
zamiejscowe dla dziewięciu uczniów w Radawie.
Natomiast, z całą pewnością, wiele nas to kosztuje.
Do oświaty dokładamy grube miliony. Utrzymanie
szkolnictwa kosztuje nas miesięcznie grubo ponad
milion złotych. Jest to mankament, ale myślę, że w
sytuacji nadchodzącej reformy, ta sieć zostanie przebudowana i utrzyma się tak jak przed reformą oraz,
że te szkoły będą dalej bardzo dobrze funkcjonować.
Co powiedziałby Pan o rozwoju turystyki w gminie?
- Gmina Wiązownica jest dość zróżnicowana.
Mamy tutaj troszkę przemysłu, usług, czy produkcji
skupionych w Szówsku. Nie zapominajmy o rolnictwie, szczególnie w kilku większych gospodarstwach,
które się tutaj utworzyły oraz turystyce, agroturystyce.
W zakresie turystyki myślę, że mamy podstawy ku
temu by rozwijać się jeszcze bardziej. Tylko apel do
mieszkańców by nie dzielić my – wy, czyli ci obcy co do
nas przyjeżdżają i my, którzy tutaj przez to cierpimy,
ale jesteśmy uprzywilejowani, bo jesteśmy u siebie.
Nie jedna gmina, chociażby w powiecie przeworskim,
chciałaby mieć takie warunki do rozwoju turystyki jak
my mamy. My z kolei chcielibyśmy mieć takie rolnictwo
jak ma przeworskie. Nie możemy porównywać się do
morza, do Bieszczad, czy do Tatr, ale na lokalnym
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rynku możemy być liczącą się jednostką, co już dzisiaj
zresztą widać, bo przyjeżdżają do nas ludzie nie tylko
z całego województwa, ale i spoza niego. Ludzie też
chwalą sobie naszą gminę, widzą też szanse w tym
terenie inwestując tutaj setki tysięcy złotych. Także
widzę to dobrze, tylko trzeba w to wierzyć i szanować.
A czy warto zamieszkać w gminie Wiązownica?
- Oczywiście, że warto. Jeśli ktoś umie liczyć
pieniądze to szybko sobie policzy, że mając dość duży
dom, czy garaż to nie zapłaci podatku od tego. Mając
własną, małą działalność, czy duży biznes zapłaci
połowę podatku, który np. zapłaciłby u sąsiadów.
Chcąc przyłączyć się do kanalizacji zapłaci niedużą
kwotę. Nie jesteśmy gminą odizolowaną, mamy niedaleko do miasta, a to też jest dużym atutem. Mamy
tutaj gdzie pojechać z dzieckiem, spotkać się ze znajomymi, odpocząć. Na pewno mankamentem jest brak
odpowiedniej liczby miejsc pracy na terenie gminy, o
czym mówiłem już wcześniej, jednakże mamy duży
wskaźnik podmiotów gospodarczych jedno, czy wieloosobowych, które tutaj działają. Tak że myślę, że żyje
się u nas dobrze. Jeśli wziąć pod uwagę cenę wody
i ścieków, kosztów bieżącego życia, które każdy z
nas ponosi, to możemy być konkurencyjni dla wielu
ościennych jednostek samorządu terytorialnego.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, ze warto tutaj
zamieszkać.
Na koniec zapytam Pana o naszą gminę za 10 lat –
jaka jest pana wizja?
- Trudne pytanie. Na pewno nie oczekiwałbym
tutaj rewolucji, bo to dalej będzie gmina wiejska, ale
również w dalszym ciągu może to być gmina rozwijająca się w różnych kierunkach. Myślę, że będzie
może mniej podzielona. Oczywiście, jeśli nie zwycięży
głupota, jeśli przestaniemy się dzielić na tych małych
i dużych. Na tych za PiS-em, czy Platformą. Musimy
pamiętać, że wszyscy jesteśmy równie ważni. Myślę,
że może to być ładna, czysta, niedroga, dobrze utrzymana gmina, ale trzeba mieć wielką determinacje,
żeby w tym kierunku iść. Samo nic się nie zrobi. Pamiętajmy też, że nie jesteśmy wybrani. Każda gmina stara
się zapewnić godne warunki swoim mieszkańcom.
Jeśli my odpuścimy to oni nas wyprzedzą, więc tu
i teraz trzeba wierzyć, że mamy możliwości, które
należy stale rozwijać.
Dziękuję za rozmowę.
Angelika Szkamruk
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Herb Gminy Wiązownica
Gmina Wiązownica nigdy nie posiadała swojego herbu, heraldycznej pieczęci czy
innych symboli, a więc nie ma ona żadnych bezpośrednich samorządowych tradycji
heraldycznych. Zmieniło się to w 27 czerwca 2013 r kiedy to Rada Gminy Wiązownica
na wniosek Wójta Gminy uchwałą nr XXX/262/13 przyjęła herb, flagę, sztandar. Udało
się tym uwieńczyć długi proces opracowywania i uzgadniania z Komisją Heraldyczną
w Warszawie symboli gminy Wiązownica. Obowiązujący obecnie herb zawiera: na
tarczy hiszpańskiej w polu czerwonym ze złotego półksiężyca wyrasta drzewo
wiązu o ośmiu liściach i sześciu owocach w dwóch pękach; w głowicy krzyż
podwójny, gwiazdę sześciopromienną i koronę księżyca - wszystko złote.
Drzewko wiązu to przede wszystkim odniesienie do etymologii nazwy Gminy. Nawiązuje do dużego
zalesienia Gminy (w tym licznie występujących historycznie wiązów w miejscowości Wiązownica) i jej rekreacyjnego charakteru (skojarzenie- drzewo – przyroda).
Półksiężyc i sześcioramienna gwiazda nawiązują do godła
z herbu Leliwa, a tym samym do pierwszego możnego właściciela rejonów Gminy Wiązownica Jana z Tarnowa. Sama gwiazda
symbolizuje w heraldyce dążenie do celu mimo przeciwieństw
losu (wg maksymy Przez trudy do gwiazdy). Jest to również symbol
wolności i natchnienia, ta heraldyczna symbolika w kontekście
gminy odnosi się do trudnych wyzwań jakie stały przed mieszkańcami i władzami Gminy, w codziennej pracy nad jej rozwojem. Sam
księżyc ze względu na ciągle zmieniającą się postać, symbolizuje
w heraldyce m.in. niestałość losu, ale też siłę duszy wobec doświadczających człowieka nieszczęść. Półksiężyc jest także symbolem
wiary, nadziei, powodzenia, szczęścia rodzinnego, te cechy mają
charakteryzować mieszkańców gminy.
Podwójny krzyż został zaadoptowany z herbu Pogoń Litewska,
którym pieczętowali się ostatni wielcy posiadacze ziemscy na
terenie gminy Wiązownica, rodzina książąt Czartoryskich. To także
luźne nawiązanie do krzyża kawalerskiego oraz do krzyża z herbu
województwa podkarpackiego. Nawiązuje do religii chrześcijańskiej, wyznawanej przez mieszkańców Gminy. Zwiększona ilość
belek w krzyżu to częściowe odwołanie do obrządku greckiego,
niegdyś dość powszechnego na terenie gminy. Krzyż podwójny to
połączone dwa krzyże, sam zaś krzyż, symbol cierpienia Chrystusa,
obrazuje również działanie łaski przenikające ziemskie poczynania
człowieka, symbolizuje także cztery żywioły: ziemię, powietrze,
ogień, wodę oraz cztery kierunki świata: północ, południe, wschód,
zachód.
Korona książęca nawiązuje do koron rodowych z herbów
dawnych właścicieli terenów gminy, należących do książęcych
rodów Ostrogskich, Sanguszków, Lubomirskich, Sapiechów, Czartoryskich. Jest symbolem ich dawnej władzy a jednocześnie ma informować, że historia terenów gminy ma związek z wybitnymi rodami
Polski. Istotna jest także kolorystyka: żółty to symbol szczęśliwości
i bogactwa, purpurowo – szkarłatny symbolizuje kolory królewskie.

Krótka historia
krzyża w Szówsku
Przy realizacji odnowy centrum
wsi Szówska, zmiany placu wokół
szkoły, przeniesiono stary, zniszczony krzyż metalowy. W zmianie
lokalizacji pomógł ksiądz prałat
Marian Wrona. Obecnie krzyż stoi
na granicy parafii Szówsko Krzyżówka i Szówsko, koło dawnych
bloków RPM. Na etapie wykopywania tego krzyża i zastąpienia go
nowym - dębowym, pojawiły się
protesty, że oto gmina dokonuje
profanacji krzyża. Na nic zdały
się tłumaczenia, że krzyż ten nie
zostanie oddany na złom. Jednak
praktyka pokazała, że odnowiony
krzyż stoi w ładnym miejscu, a co
najważniejsze jest zadbany. Każdy
kto jedzie do lub z Jarosławia
może zobaczyć w pobliżu drogi
wojewódzkiej stojący „stary krzyż”.
Obecnie ogrodzony, pomalowany,
zawsze ukwiecony. Należy podziwiać mieszkańców, którzy sami
objęli troską ten krzyż, dbając
o jego wizerunek. Krzyż wygląda
lepiej niż w czasach, gdy był
w centrum Szówska. Odnowione
centrum Szówska także zmieniło
swój wygląd.

Gmina Wiązownica
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Pożegnanie ks. prałata Mariana Wrony
W niedzielę 21 sierpnia br. podczas mszy świętej w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Szówsku odbyła się msza pożegnalna odchodzącego na emeryturę księdza dziekana Mariany Wrony.

Parafianie tłumnie przybyli do świątyni na
uroczystą sumę, aby swoją obecnością podziękować księdzu dziekanowi za 27 lat jego posługi
dla parafii. Po mszy nadszedł czas pożegnania.
Przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli
księdzu prałatowi podziękowania za niezwykłą
posługę duszpasterską. Do życzeń dołączył się
również Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy
Ryznar , który wręczył dziekanowi kosz z 66 biało
-czerwonymi różami o symbolicznym znaczeniu.
Łączna liczba 66 róż to symbol każdego roku
z życia księdza dziekana, a 27 czerwonych róż
to podziękowanie za 27 lat pracy w Szówsku.
Ksiądz dziekan Marian Wrona pochodzi
z parafii Husów z Łańcuta (gmina Markowa).
Urodzony w Łańcucie był najstarszy z piątki
rodzeństwa, tutaj też ukończył liceum ogólnokształcące w 1968 roku. Uczęszczał do Wyższego
Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie
w 1974 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Swoją pracę duszpasterską rozpoczął od parafii
Krościenko Wyżne, gdzie spędził 2 lata. Następnie

został przeniesiony do parafii Dubiecko, to tutaj
minęło kolejne 3 lata kapłaństwa księdza. Swoje
pierwsze probostwo objął w parafii Robotycze
(koło Kalwarii Pacławskiej), przebywał w niej 10 lat
w tym 6 jako dziekan. To tutaj spotkał się naszym
obecnym wójtem, który mieszkał tam na stancji,
pracując ponad 1,5 roku w szkole podstawowej
w Hutnikach i Rybotyczach. Warto zaznaczyć, ze
ksiądz Wrona został najmłodszym dziekanem
w Polsce. W 1989 roku objął parafie Szówsko,
od 2000 pełniąc jednocześnie funkcję dziekana
dekanatu. Jak sam ks. Dziekan mówi te 27 lat
upłynęło mu szybko i twórczo, a to za sprawą
lokalnej społeczności, która chciała współpracować z duchownymi – stąd parafia wspólnotowa. Dzieło to kontynuuje ks. Andrzej Więcek,
który został mianowany na proboszcza parafii
Szówsko, a niedawno także na vice dziekana.
Księdzu dziekanowi Marianowi Wronie
życzymy zdrowia i wytrwałości, aby mógł dalej
budować wspólnotę kapłańską niosąc pomoc
innym, a zwłaszcza swemu następcy.
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Największa inwestycja w Zapałowie
Rozmowa z księdzem proboszczem Władysławem Pieniążkiem
Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł budowy
nowego kościoła?
- Tak się składa, że to już mój poprzednik zaczął
na ten temat rozmawiać z parafianami. Poza tym
mieszkańcy sami czuli taką potrzebę. Kościół był
malutki, a mieszkańców dużo. Stąd powstał pomysł
budowy nowego kościoła.

Kiedy nastąpiło otwarcie całości kościoła?
- Dokładnie 21 kwietnia 2013 roku, oczywiście po odpowiednich przygotowaniach wszystkich
części. Wtedy tez po raz pierwszy mogliśmy uczestniczyć we mszy św. w nowym kościele. Jednakże to
nie był koniec prac związany z budową tego kościoła.
Lata 2013 – 2014, poświęcone były na uposażenie
kościoła w konieczne instalacje i sprzęty. Położono
w tym czasie dach na wieży, wykonano ogrzewanie
kościoła, uzupełniono instalację elektryczną i głośnikową. Całkowicie wykończono dolny kościół, zakrystie, pomieszczenia socjalne. Ułożono płytki posadzkowe, pomalowano ściany prezbiterium i chóru.
Wykonano nowe ławki i konfesjonały. Dokonano
renowacji i konserwacji głównego ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z obrazem. Odnowiono żyrandole ze starego kościoła.

I jak to się wszystko zaczęło?
- Po uzyskaniu zgody Kurii Metropolitalnej
i władz państwowych, dnia 14 sierpnia 2006 roku
ks. Dziekan Marian Wrona poświęcił plac budowy.
Po trzech dniach rozpoczęliśmy prace przy budowie
pierwszej części kościoła, tj. kościół dolny, zakrystie,
prezbiterium i główną część kościoła – trzy nawową.

Wiele zostało zrobione…

Gdzie w tym czasie odbywały się nabożeństwa?
- W tym czasie nabożeństwa i msze odbywały się
w starym kościele i kaplicy. Po czterech latach, w 2010
roku zakończyliśmy budowę tej części kościoła. Już
we wrześniu została odprawiona pierwsza msza św.
w nowej części kościoła. W maju 2012 roku rozpoczęliśmy prace przy ostatniej, trzeciej części kościoła. Ta
część to ławy, fundamenty, ściany i strop na obrysie
starego kościoła.

- I wiele jeszcze jest do zrobienia, chociażby
trzeba położyć płytki na posadzce w całym kościele.
Jesteśmy zadowoleni z tego ile udało nam się zrobić,
ale jeszcze dużo pracy przed nami. Determinacji nam
nie brakuje. Parafianie od początku wspierali tą inwestycje finansowo i służyli swoją pomocą. Bez nich ten
kościół by nie powstał.
W takim razie serdecznie gratulujemy księdzu
tak oddanych i chętnych do pracy parafian. Podziwiamy ich pracę, poświęcenie, z pozytywną zazdrością patrząc na efekty.

Gmina Wiązownica

9

NOWA HALA GIMNASTYCZNA DLA MOŁODYCKIEJ PODSTAWÓWKI
9 listopada bieżącego roku był niewątpliwie bardzo ważnym dniem dla Szkoły Podstawowej w Mołodyczu.
Stało się to za sprawą oddania do użytku nowo wybudowanej hali gimnastycznej.
W uroczystości uczestniczyli
nauczyciele, uczniowie tej szkoły,
rodzice, zawodnicy miejscowego klubu
sportowego LKS Mołodycz, strażacy.
Budowa tej długo oczekiwanej
inwestycji rozpoczęła się w 2014
roku. Łączne nakłady finansowe
to 1 315 845, 32 zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury fizycznej wyniosła
332 200, 00 zł

Po wielu latach oczekiwania, dyskusji czy warto,
w tym roku została oddana do użytku hala sportowa.
Niektórzy uważają, że niekoniecznie potrzebna,
jednak w przekonaniu władz gminy niezbędna.
Mołodycz jest miejscowością oddaloną, ale na szczęście z tendencjami wzrostowymi, a hale przestały
już służyć tylko dzieciom szkolnym. Obiekt jest dla
tego środowiska potrzebny, gdyż będzie miejscem
spotkań nie tylko dzieci, czy sportowców z klubu sportowego, ale także wielu innych, którzy będą chcieli
poprawić swoją kondycję fizyczną, czy po prostu
spotkać się przy zabawach i grach sportowych. Wójt
Gminy Wiązownica w swoim przemówieniu nie krył
radości z realizacji tej inwestycji, podkreślając jej
znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży, gdyż od
teraz uczniowie będą podnosić swoje umiejętności
i pasje sportowe we wspaniałych warunkach.
Oficjalnego otwarcia obiektu dokonał Wójt
Gminy Marian Jerzy Ryznar wraz z Dyrektorem Szkoły
Podstawowej Panem Janem Kucą, ks. Andrzejem
Kuzio oraz sołtysem Tadeuszem Piekuś. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Andrzej Kuzio poświęcił sale
gimnastyczną. W dalszej części uczestnicy spotkania
mieli okazję obejrzeć atrakcyjny program artystyczny
przygotowany przez uczniów. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności aktorskie, wokalne, taneczne.
Te najmłodsze, z oddziału przedszkolnego, przygotowały występ muzyczno–sportowy, pokazując, że
już nawet dla takich małych dzieci sport może być
bardzo ważny, bo daje wiele radości.

W myśl zasady wójta „każda
miejscowość jest jednakowo
ważna” zostały podjęte działania zmierzające do budowy
sali gimnastycznej w Manasterzu. 17 października br. inwestycja ta stała się faktem – ruszyła
budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
Pierwsze efekty są już widoczne, a planowany
termin realizacji to 30.12.2017 rok. Oprócz tego, że
powstanie tam hala, planowana jest także budowa
szatni dla sportowców. W połączeniu z boiskiem,
już tam powstałym, będzie to ładny kompleks
oświatowo - sportowy. W świetle reformy, która
się szykuje, przewiduje się powrót do ośmioklasowej szkoły, dlatego też z całą pewnością obiekt
nie będzie stał pusty. Często zdarza się, że hala

w Wiązownicy ma cały grafik zapełniony, wtedy
takie miejscowości jak Nielepkowice, czy nawet
Czerwona Wola, będą mogły z niej korzystać.
Warto zaznaczyć, że w tym dziesięcioleciu, za
kadencji obecnego wójta, jest to już trzecia hala
gimnastyczna. Pierwsza była hala w Szówsku,
następnie w Mołodyczu, a teraz ta w Manasterzu.
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Budowa kolejnej
kaplicy cmentarnej
W gminie Wiązownica
ma szanse powstać kolejna
kaplica cmentarna, co będzie
plasowało nas w czołówce
gmin, która ma ten problem
w sposób cywilizowany,
tzn., że przy cmentarzach
istnieją
kaplice
cmentarne, rozwiązany. Pierwsza
kaplica została wybudowana w Szówsku i jest ona
wyposażona we wszystkie
niezbędne urządzenia, w tym
np. chłodnię. Warto zaznaczyć,
że
została
ona
wybudowana ze środków
parafii. W Zapałowie obiekt
powstał
w
mniejszej
kaplicy, w zamyśle do przechowywania zwłok, a nie
uroczystości pogrzebowych.
Gmina w porozumieniu
z parafią, zainwestowała
tam w chłodnie. W miejscowościach: Piwoda, Ryszkowa Wola, Wiązownica,
gdzie są grunty komunalne
pod cmentarzami, powstały
kaplice dzięki staraniom
gminy. Obecnie pozwolenie na budowę kaplicy
przycmentarnej
uzyskał
ks. Proboszcz Krzysztof
Zygar z Manasterza. Gmina,
jako wsparcie, podarowała
na razie parafii 25 m³ drewna
na ten cel. Całej radzie na
czele z ks. proboszczem
życzymy dużego samozaparcia, aby ten plan budowy
został zrealizowany w przyszłym roku. Gmina na swój
sposób i w granicach możliwości prawnych będzie tę
inwestycję wspierała.
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Inwestycje drogowe
W tym roku powstały, po raz kolejny, na terenie całej gminy nowe odcinki
dróg asfaltowych. Łącznie, w ciągu ostatnich 10 lat, zostało zrealizowanych
ponad 90 km nowych „dywaników”.

Potrzeby w zakresie budownictwa dróg są ciągłe. Znajdą się tacy
co narzekają, że nic się nie robi , że nie mają pod swoją bramą asfaltu,
ale realnie należy stwierdzić, że obraz gminy Wiązownica sprzed 10 lat,
a teraz jest diametralnie różny. Jadąc dzisiaj przez Manasterz, Nielepkowice, czy objeżdżając przez Wiązownicę Dolną i Górną, przejeżdżając
przez Piwodę, przysiółki Hutki, czy przez kolejne miejscowości można
zauważyć, że dróg powstało wiele. Te 90 km nie jest czymś czego nie
można nie zauważyć. Gmina co roku wykłada prawie 1 mln złotych na
budowę nowych dróg. Nie są to oczywiście autostrady czy drogi ruchu
ciężkiego. Nie są to drogi niezniszczalne. Na wielu z nich należy, już teraz,
nanieść poprawki. Dość często są to drogi budowane po raz pierwszy na
danym terenie. Jako przykład może służyć droga na Pochodajach, która
postała 2007 roku. Przez 10 lat ta droga wytrzymała i mieszkańcy nie
mieli problemu w dojechaniu do swoich nieruchomości, a wcześniej
wyglądało to różnie. Na przyszły rok również planowane są inwestycje
w tym zakresie. Obecnie drogi są czymś niezbędnym, mamy więcej
samochodów, a dobra komunikacja to dobrze prosperująca gmina.
Zadań do zrealizowania jest dużo. Istnieje także wiele problemów dotyczących dróg np. w miejscowości Radawa, w tej rekreacyjnej części
gminy, istnieją spory, czy powinno się tam „położyć” asfalt, czy też
pozostawić piasek. Do rozwiązania jest także problem połączeń między
wioskami. Gmina przygotowuje duże zadanie, mianowicie połączenie
Radawy z Manasterzem. Będzie to częścią szlaku rowerowo – pieszego
łączącego Radawę przez Mielniki, Manasterz, Białą Górę, Nielepkowice, Wiązownicę, Łapajówkę z powrotem do Radawy. Większość tego
ciągu jest wykonana. Należy zaznaczyć również, że powstało wiele dróg
asfaltowych na terenie lasów. Oprócz dróg komunikacyjnych mamy
również ciągi komunikacyjno - rekreacyjne, co powoduje, że gmina
jest bardzo dobrze skomunikowana i wyposażona w infrastrukturę
komunikacyjną dla mieszkańców, jak i dla odwiedzających nas gości.

Gmina Wiązownica
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Nowe lampy oświetleniowe – ozdobne
w Szówsku i Nielepkowicach
Kontynuując rozbudowę oświetlenia ulicznego, w tym roku, gmina wykonała m. in. nowe
oświetlenie w Nielepkowicach oraz między
Nielepkowicami, a Wiązownicą. Odbyło się to
przy okazji odnowy centrum tej wsi. Zamontowano lampy podobne do tych w Wiązownicy,
bądź Szówsku. Są to lampy ozdobne, kosztujące
więcej od normalnych, ale dające bardzo ładny
efekt. W Szówsku zostanie także postawione
oświetlenie z drugiej strony jezdni, gdyż z obserwacji wynika, że nie odniosły one takiego efektu
wizualnego jak w przypadku Wiązownicy, gdzie
stoją one z obydwu stron. W projekcie budżetu
na rok 2017 jest budowa takiego samego ciągu
lamp ozdobnych w Zapałowie i wykonanie co
najmniej projektu w miejscowości Ryszkowa
Wola. Patrząc na oświetlenie naszej gminy
możemy śmiało stwierdzić, że jest ono nie tylko

funkcjonalne, ale również estetyczne. Wyróżnia
nas ono spośród innych gmin. Wieś nie musi być
brudna, czy też brzydka. Wieś może mieć róże
na rabatach, ładne oświetlenie - przynajmniej
w tych miejscach najczęściej uczęszczanych.
Czasem warto potraktować to jako promocję
gminy, ponieważ wielu podróżnych zauważyło te efekty i było pod ich dużym wrażeniem.

Nowe ulice w Wiązownicy i Radawie
Po wielu latach prób i przepychanek, w szczególności w Radawie, udało się wprowadzić, uchwałą
rady gminy, nazwy ulic w dwóch miejscowościach: Wiązownicy i Radawie. Stanowi to duże ułatwienie
szczególnie dla osób nas odwiedzających, dla kurierów, straży, pogotowia, w sytuacjach trudnych,
czy tez niecierpiących zwłoki. Nazewnictwo stało się naprawdę pomocne i takie głosy słychać wśród

lokalnej społeczności. Mieszkańcom Wiązownicy należy podziękować za inicjatywę i zaproponowanie
nazw ulic, natomiast nad częścią Radawy, która w ramach społecznych konsultacji wniosła protest
przeciw ulicom, a nie konkretne propozycje należy tylko współczuć z powodu niskiego poziomu świadomości społecznej.
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Odbędzie się kolejne referendum?
Odbyła się już jedna próba zwołania referendum,
brakło wtedy inicjatorom dobrze złożonych podpisów.
Została zgłoszona druga próba referendalna, jednak
inicjatorzy nie złożyli podpisów poparcia niezbędnych do
przeprowadzenia referendum. Więc warto zadać sobie
pytanie czy odbędzie się kolejne referendum? Pewna
grupa osób nie może pogodzić się z tym , że jest ten, a nie
inny Wójt na tym stanowisku. Pewna grupa osób uważa,
że w gminie dzieje się źle. Nie kwestionując ich prawa
do wyrażania własnych poglądów, z całą pewnością nie
można się z tym zgodzić. Szczególnie kiedy takie oskarżenia padają z ust mieszkańców Radawy i kiedy to Ci mieszkańcy takie działania inicjują. Radawa, wbrew temu co się
mówi, nie jest ani przeinwestowana, ani nie jest niedoinwestowana. Radawa daje duże dochody chociażby ze
sprzedaży działek, przynosi pewne korzyści z działalności
kulturalnej. Więcej funduszy zostaje zebranych z biletów,
niż jest wydane na organizację tych imprez.
Jednakże powodów do narzekania nie ma aż tyle,
aby z tej miejscowości wychodziła inicjatywa referendalna. Każdy mieszkaniec Radawy korzysta z tego, że ta
wioska się rozwinęła. Wystarczy odwołać się do zysków
ze sprzedaży gruntów prywatnych. Tu należy zaznaczyć,
że ceny gruntów w Radawie na początku 2007 r. wahały
się w granicach od 300 do 400 zł za ar, a ludzie masowo
wyprzedawali domki i działki. Dzisiaj ceny działek kształtują
się na poziomie od 5 – 6 tyś zł za ar. Nie uzasadnione jest
stwierdzenie, że w Radawie źle się dzieje, że przez rozwój
tej miejscowości Radawiacy tylko tracą. Wręcz przeciwnie,
powstało tu wiele miejsc pracy, czy gospodarstw agroturystycznych. W tym roku Radawę odwiedziło ok. 200 tyś
osób i ktoś musiał te osoby obsłużyć. W samym ośrodku
pracowało 90 osób, w budkach gastronomicznych 15,
ponadto na teren ośrodka zostały skierowane osoby
z robót publicznych. W większych ośrodkach zatrudnienie
znalazło ok. 200 osób, w szczególności młodych, chcących
dorobić sobie na studia. Dlatego patrząc obiektywnie na
rozwój Radawy, każdemu kto stara się, aby był on jak
największy, zrobi się przykro, że to akurat sołtys z Radawy
podjął się zorganizowania referendum, że cokolwiek tam
się zrobi jest krytykowane.

PYTANIA DO
MIESZKAŃCÓW:
Czy radny gminy wybierany
jest po to, aby przeszkadzać
w jej rozwoju, torpedować
działania wójta i urzędu czy
wręcz przeciwnie, powinien
pomagać i brać współodpowiedzialność za jej rozwój?
To pytanie kierujemy do
mieszkańców
niektórych
miejscowości
oraz
ich
samorządowców.

Czy uda się dokończyć
budowę chodnika w Szówsku
przy ul. Kościelnej?
Czy uda się wyciąć drzewa,
czy znowu zwyciężą miejscowi ekolodzy?

Gmina Wiązownica
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Podatki na rok 2017 – bez zmian
Już od 10 lat, po obniżeniu w 2007 roku, podatki
w gminie Wiązownica nie uległy zmianie. Nasze
podatki są najniższe w całym województwie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę podatek rolny,
podatek od nieruchomości, od działalności gospodarczej, od środków transportowych (samochodów
ciężarowych). Pomimo obniżenia tych podatków
wpływy relatywnie, w porównaniu do 2006 roku,
są wyższe. Z całą pewnością zwiększyła się ilość
podmiotów, ale co najważniejsze zwiększyła się ściągalność, przed 2007 rokiem pracowały w urzędzie
dwie osoby, które zajmowały się umorzeniami, czyli
rozpatrywaniem wniosków podatników o umorzenia.
Dzisiaj takich osób nie ma. Pojedyncze podania, które
się trafiają (w tamtym roku jedno) przygotowuje do
rozpatrzenia dla wójta księgowa budżetowa. Podatki
zostały zmniejszone pod warunkiem, że wszyscy
będą je płacić. Umowa ta zawarta z mieszkańcami
funkcjonuje do dziś. Warto zaznaczyć, że gmina nie

wprowadziła podatków od psów, zwalnia budynki,
które mają nie rolnicy – typu stodoła, stajnia, budynki
mieszkalne, garaże.
Ceny wody i ścieków
Gmina

Woda

Ścieki

Ogółem

Wiązownica

2,67

3,84

6,51

Jarosław

4,99

4,88

9,87

3

5

8

Radymno

3,24

6,21

10

Przeworsk

3,87

4,31

8,18

Średnia dla Polski
Izby Gospodarczej
na podstawie danych
z 473 przedsiębiorstw

3,93

7

9,93

Jarosław - wiejska

Podatek rolny
Górna
stawka dla
rolników
2,5 q żyta

Górna stawka
dla osób nie będących
rolnikami
5 q żyta

Obowiązująca
stawka dla rolników
2,5 q żyta

Obowiązująca dla osób nie
będących rolnikami
5 q żyta

Wiązownica

134,375

268,75

92,50

185,00

Sieniawa

134,375

268,75

134,375

268,75

Jarosław

134,375

268,75

134,375

268,75

Laszki

134,375

268,75

125,00

250,00

Pawłosiów

134,375

268,75

134,375

268,75

Gmina

Podatek od nieruchomości na rok 2016
Stawki uchwalone przez Radę Gminy
Grunty

Górna stawka

Wiązownica

Sieniawa

Jarosław

Laszki

Pawłosiów

Związane z prowadzeniem
działalości gospodarczej

0,89 zł/ m2

0,42 zł/m2

0,80 zł/m2

0,84 zł/m2

0,89 zł/m2

0,65 zł/m2

Pozostałe

0,47 zł/m2

Zwolnione grunty
własne z symbolem
dr, TR

0,40 zł/m2

0,41 zł/m2

0,30 zł/m2

Zwolnione grunty
własne
z symbolem Ws

Górna Stawka

Wiązownica

Sieniawa

Jarosław

Laszki

Pawłosiów

Mieszkalne

0,75 zł/m2

zwolnione

do 250 m2
zwolnione

0,69 zł/m2

0,60 zł/m2

0,45 zł/m2

Związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą

22,86 zł/m2

11,50 zł/m2

18,50 zł/m2

21,68 zł/m2

17,50 zł/m2

18,50 zł/m2

5,60 zł/m2

7,28 zł/m2
Budynki
gospodarcze
3,83 zł/m2

Budynki gospodarcze osób nie
będących rolnikami
zwolnione

0,22 zł/m2

Budynki

Pozostałe

7,68 zł/m2

zwolnione

0,05 zł/m2

0,74 zł/m2

5,50 zł/m2

6,00 zł/m2

Budynki gospodarcze do 170 m2
zwolnione
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Rodzina 500 +
Na początku 2016 roku ruszył program „Rodzina
500 plus”, którego celem jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowaniem dziecka,
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na
pierwsze dziecko jeśli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. W przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne,
świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze
dziecko, jeśli dochód rodziny nie przekracza kwoty
1200 zł. Rodzina, która ubiega się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dziecko nie musi dokumentować sytuacji finansowej. Program „Rodzina
500 plus” przysługuje do dnia ukończenia przez
dziecko 18 roku życia i jest wypłacane w wysokości
500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie.
W tym roku wnioski o świadczenie wychowawcze można było składać od kwietnia do czerwca,
a wydane decyzje będą obowiązywać wyjątkowo do
30 września 2017 r. w kolejnych latach wnioski będą
przyjmowane od 1 sierpnia świadczenie będzie ustalone od 1 października do 30 września. Świadczenie
wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu
przy ustalaniu prawa do świadczeń np. z pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
RODZINA 500 PLUS W GMINIE WIĄZOWNICA
Program „Rodzina 500 plus” od początku budził
ogromne zainteresowanie wśród lokalnej społeczności.
Urząd Gminy przygotowywał się do niego ok. 2 miesięce.
Stworzono dwa nowe stanowiska pracy, a skierowani do
tej pracy brali udział w licznych szkoleniach, by móc jak
najsprawniej rozpocząć realizacje projektu.
Do dnia 30 listopada złożono 1055 wniosków.
Rodzinom objętych programem wypłacono łącznie
6 mln 388 tyś 138 zł. Wśród mieszkańców naszej
gminy jest osiem rodzin, którym przysługuje świadczenie na pięcioro dzieci. Największa liczba dzieci
w rodzinie objętej programem to sześcioro i dotyczy
jednej rodziny.
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE
SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – stypendia szkolne
Celem pomocy jest zmniejszenie różnic
w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia (niskie dochody na osobę
w rodzinie tj. 514 zł). Świadczenia przyznawane są na
całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole,
czy poza nią. Jest to także pomoc rzeczowa przyznawana np. na zakup części podręczników, ćwiczeń,
przyborów szkolnych, odzieży sportowej.

Stypendium szkolne otrzymało 337 uczniów,
którzy spełniali ustawowe kryteria.
Wysokość przyznanych świadczeń wyniosła
320 800 tyś. zł z czego 183 887 tyś. zł stanowią środki własne.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Kwoty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na
nowy okres zasiłkowy 2016/2017:
Zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia: 95 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do 18 roku życia: 124 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku
życia do 24 roku życia: 135 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej: 95 zł
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
– na dziecko do 5 roku życia: 90 zł
– na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia: 110 zł
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania:
– na zamieszkiwanie: 113 zł
– na dojazdy: 69 zł
Łączna kwota jaką Urząd Gminy wypłacił na
świadczenia rodzinne (w okresie od listopada 2015 do
października 2016) to 4 mln 387 tyś O66 zł 17 gr. Liczba
osób, którym przyznano świadczenia wyniosła 1740.
DOŻYWIANIE UCZNIÓW I OSÓB STARSZYCH
Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach
i szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem
objętych jest ok 400 uczniów oraz 20 osób starszych
(chorych i niepełnosprawnych) Średnia cena posiłku
dwudaniowego dla uczniów wynosi ok 5 zł na osobę,
a dla osób starszych 12 zł (wraz z dowozem).
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Co dalej z naszymi szkołami
w obliczu zbliżającej się reformy
Wszyscy oczekujemy na to, co przyniesie nowa
reforma szkolnictwa. Jest tu wiele niewiadomych,
jednakże nie wypowiadając się na temat treści programowych, czy cyklu nauczania gmina pod kątem organizacyjnym przygotowuje się do tego tematu. Na
pierwszy plan wyłania się problem zwalniania nauczycieli. Wójt Gminy Wiązownica na ostatnim spotkaniu,
z okazji Dnia Nauczyciela, zwrócił się do tych osób,
które nabyły prawo przejścia na emeryturę, aby
z tego skorzystali. Gdyby te osoby same z tego prawa
skorzystały, to ci młodsi nauczyciele, nawet przy
redukcji oddziałów nie straciliby pracy. W świetle tej
reformy mniejsze szkoły takie jak Manasterz, Ryszkowa Wola, Mołodycz zyskają, bo zwiększy się ich
stopień organizacyjny. Natomiast szkoły większe,
które działają jak zespoły typu Wiązownica, Szówsko,
Zapałów, Piwoda poprawią swoje warunki lokalowe.
Oświata, która ma się dobrze na terenie naszej gminy
i której poziom nauczania jest wysoki, ma także duże
wydatki, które są pokrywane tylko 2/3 z budżetu
państwa. W roku 2016 otrzymano subwencję wysokości 10 mln zł natomiast na oświatę zostało wydane
15 mln zł. Nauczyciele w naszej gminie mogą mieć
maksymalny 20 % dodatek motywacyjny. Płace
zostały podniesione, w stosunku do gmin sąsiednich.
System oświaty na naszym terenie zorganizowany
jest dobrze, może nie koniecznie ekonomicznie, ale
też Gmina nigdy nie próbowała oszczędzać na szkolnictwie. Nie brakowało żadnej szkole pieniędzy na

pomoce, czy świadczenia należne nauczycielom.
W tych ostatnich 10 latach, nie pomijając zasług
władz, poprzednich praktycznie wszystkie szkoły
zostały wyremontowane, a niektóre zostały rozbudowane. Ilość pomocy naukowych, komputerów, rzeczy
niezbędnych do prawidłowego nauczania znacznie
wzrosła. Dzisiaj każda szkoła ma zorganizowane
dożywianie, więc nie można powiedzieć, że nie inwestuje się w szkoły. Całość należy ocenić jako coś pozytywnego, coś dobrze prowadzonego, między innymi

Demografia gminy w liczbach
Ogólna liczba mieszkańców na dzień 9 grudnia 2016
roku wynosiła 11853, liczba ta w porównaniu do lat
wcześniejszych znacząco wzrosła. Liczba zgonów
wyniosła w tym roku 90. Liczba urodzeń utrzymała
się na takim samym poziomie jak w roku 2014,
mianowicie 114: 51 chłopców i 63 dziewczynki.
dzięki temu, że nie brakuje środków finansowych na
działalność oświatową. Ostatnio solą w oku mogła być
kwestia Radawy, likwidacji tamtej filii szkoły, ale należy
pamiętać o tym, że było tam 3,5 etatu pracowniczego
(2,5 etatu nauczycielskiego i 1 etat sprzątaczki) i dziewięcioro dzieci zapisanych do tej szkoły. Utrzymywanie
placówki w takich warunkach byłoby nonsensem.

Gminne Centrum Kultury
Niektórzy zastanawiają się, czy jest to instytucja potrzebna, czy może jej formuła się przeżyła.
Jej rola mogłaby by się rozwijać lepiej, szczególnie
jeśli chodzi o funkcjonowanie niektórych świetlic
wiejskich. Z drugiej strony należy stwierdzić, że to
co przechodzi przez tę instytucję kultury i dzieje się
na terenie gminy nie jedni mogą nam pozazdrościć.
Tutaj należy ciągle pamiętać o Radawie. Co prawda
program w większości przygotowywany jest przez
Urząd Gminy i pewne rzeczy narzuca się GCK, ale
technicznie ciężar rozliczenia i utrzymania spoczywa
na centrum kultury. Jest to instytucja, która wiele
wnosi w nasze życie kulturalne. Domy kultury służą
za miejsce nie tylko zebrań, ale i różnych spotkań
i imprez, przy dużym udziale naszych szkół, czy kół
wiejskich i stowarzyszeń. Jest to widoczne rokrocznie
na podsumowaniu, które odbywa się podczas balu

pracowników ośrodka i osób skupionych wokół
niego, chociażby w kołach i stowarzyszeniach
kulturalnych z danej miejscowości. Praca GCK jest
widoczna na dożynkach i wielu pokrewnych imprezach. W każdej miejscowości świetlica została wyremontowana. Środki na ich remont zostały przeznaczone z budżetu gminy. Wystarczy zwrócić uwagę
na to jak np. wyglądał kiedyś Dom Kultury Wiązownicy, a jak wygląda teraz, zarówno na zewnątrz jak
i w środku. Obecnie trwa remont Biblioteki Domu
Kultury w Szówsku. Została wymieniona stolarka
okienna, elewacja, dobudowana sala taneczna,
konserwacja dachu. Obecnie nie ma miejscowości,
w której świetlica nie zostałaby wyremontowana.
Wystarczy popatrzeć na świetlicę w Surmaczówce,
Cetuli, Mołodyczu, Nielepkowicach, Piwodzie, czy
Wólce Zapałowskiej.
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Co z kanalizacją w pozostałych
miejscowościach Gminy Wiązownica?
Z dużą częstotliwością na sesjach rady gminy,
rzadziej na zebraniach wiejskich, padają pytania, co
z kanalizacją w pozostałych miejscowościach gminy
Wiązownica. W naszej gminie skanalizowane jest
w całości Szówsko, Wiązownica, Piwoda, Zapałów
i część Ryszkowej Woli. Jednakże należy dodać, że
miejscowości te stanowią prawie 75 procent mieszkańców gminy już posiadających kanalizację. Zatroskani o dobro, w szczególności przedstawiciele - radni
Szówska, ciągle pytają o Nielepkowice , Radawę, Mołodycz, Surmaczówkę, Manasterz, Cetulę czy Wólkę
Zapałowską. Temat nie został odłożony na półkę.
Gmina posiada dokumentację na większość z tych
miejscowości. Został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę kanalizacji w tych miejscowościach. Niestety, wniosek na wartość przekraczającą
20 mln zł, nie został zakwalifikowany do finansowania.
Nie dlatego , że był zły, lecz tylko dlatego, że miejscowości te nie mieszczą się w tzw. aglomeracjach. Są one
miejscowościami małymi i efektowność kanalizacji jest
mała. Ilość mieszkańców na kilometr sieci kanalizacji
jest niska i dopóki nie zmienni się kryterium, gmina
będzie miała problem z uzyskaniem środków na ten
cel. Należy jasno dodać, że stanowisko wójta oraz
większości radnych, jest w tej kwestii niezmienne.
Uważają oni, że z własnych środków, kanalizacja(typu
kanalizacja sieciowa) w tych miejscowościach, nie
będzie budowana. Jest to na pewno problem. Wielu
mieszkańców na zebraniach chce budowy kanalizacji,
jednakże jest też duże grono ludzi, którzy nie widzą
takiej konieczności, ponieważ zdają sobie sprawę

z tego, że za kanalizacja wiąże się z dużymi opłatami.
Są to zazwyczaj ludzie, którzy mają wiedzą, że jest to
medium za które płaci się drugi raz tyle co za wodę,
więc za każdy pobrany kubik wody płaci się potrójnie.
Choć należy zauważyć, że gmina Wiązownica ma jedne
z najniższych cen w rejonie. Rozważana jest koncepcja,
jeżeli nie będzie rozwiązania dla tych małych miejscowości, budowy systemu oczyszczalni przydomowych i wsparcie tego środkami zewnętrznymi, które
są możliwe do pozyskania i środkami gminy. Temat
nie jest odkładany, ale także z środków własnych nie
będzie realizowany. Nie dlatego, jak uważają niektórzy,
że będzie to inwestycja zakopana w ziemię, której nie
będzie widać. W tym przypadku istotne jest wsparcie
zewnętrzne, które odciążyłoby mieszkańców. Są gminy,
gdzie wybudowano sieć, ale, np. od mieszkańców żąda
się od 2 do 3 tyś. wpłat i sieć nie jest ukończona, bo
mieszkańcy nie mają za co się podłączyć. Za kadencji
poprzednich wójtów podłączenie do sieci w Szówsku,
czy części Wiązownicy kosztowało 1500 zł plus 250
zł na oczyszczalnię. Fakt jest też taki, że bardzo duża
grupa mieszkańców (Wiązownicy i Szówska) nigdy tych
należności nie zapłaciła. A przy realizacji zadań, już za
obecnego wójta, wpłaty rzędu 300 - 350 zł zrealizowali wszyscy. Gmina corocznie dokłada ok. 200 tyś.
zł do przyłączania nowo wybudowanych budynków
(podobna kwota zostaje przeznaczona na przyłącz
wody do tych budynków). Rocznie na gospodarkę
wodno - ściekową wydawane jest prawie 1 mln złotych.
W okresie 10 lat miała miejsce, tylko raz, nieduża
podwyżka cen wody, co daje gminie stabilność i ceny
niskie w stosunku do innych samorządów.
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Co w Zakładzie Gospodarki Komunalnej?
Głównym problemem z jakim boryka się ZGK,
zresztą z roku na rok coraz bardziej, jest problem
kanalizacji podciśnieniowej w Szówsku i części
Wiązownicy. Potwierdza się to czego najbardziej
obawiali się ci, którzy ją krytykowali. Jej stan techniczny z roku na rok jest znacznie gorszy. Następuje mechaniczne zużycie wielu bardzo drogich
elementów. Stąd biorą się częste awarie, a co za
tym idzie duże wydatki. Według wyliczeń ZGK, gdyby
dzisiaj mieszkańcy Szówska i części Wiązownicy
chcieli płacić za ścieki odprowadzane z tej kanalizacji
podciśnieniowej, to koszt odbierania kubika ścieku
wyniósł by 10 zł i 80 gr.
Jest też druga strona działalności ZGK, która się
systematycznie rozwija. Zakład na dzień dzisiejszy
dysponuje trzema ciągnikami wraz z przyczepami,
samochodem ciężarowym, trzema koparkami,
równiarką i innymi sprzętami. W ostatnim czasie
nabył również dwie profesjonalne piaskarki do utrzymania dróg. Zakład wykonuje szereg potrzebnych

Nowy kalendarz OSP
Po raz kolejny ukazał się kalendarz naszych
strażaków na rok 2017. Jest to okazja, aby parę słów
o nich powiedzieć. Jak na kalendarzu widać dysponują
oni całą flotyllą samochodów, nie koniecznie nowych,
ale zakupionych w ciągu ostatnich 10 lat. Łącznie jest
ich 14. Szówsko, Mołodycz oraz Wiązownica posiadają po dwa samochody. Pozostałe miejscowości,
za wyjątkiem Wólki Zapałowskiej, mają po jednym
wozie strażackim. Każda z miejscowości ma wyremontowaną remizę. W tym roku o ładne poddasze,
zagospodarowaną świetlicę wzbogaciło się Szówsko.
W Manasterzu wyremontowano zaplecze oraz zainstalowano stałe ogrzewanie. Trzeba zauważyć, że
Ochotnicza Straż Pożarna skupia prawie 400 ochotników. Łączne koszty jej utrzymania nie są wysokie,
zazwyczaj nie przekraczają 200 tyś. zł w skali roku.
Za to ich mobilność i skuteczność jest naprawdę
imponująca. Można to zauważyć, w momencie, gdy
z dużą szybkością pojawiają się na miejscu zdarzenia.
Strażacy dzisiaj mają na czym pracować, ich wozy,
dojadą w każde miejsce. Każdy z nich do akcji jadzie
w specjalnie przystosowanym do tego umundurowaniu. Posiadają sprzęt do ratownictwa drogowego.
Z całą pewnością ostatnie lata przyniosły naszym
strażakom dużo zadowolenia, gdyż nie tylko doceniono ich rolę w ratowaniu życia i mienia, ale także
w tworzeniu warunków dla aktywności społecznej.
W lokalnym środowisku przyjęło się, że straż nie jest
tylko od zadań bojowych, ale stanowi ona ważny
element kulturowy w rozwoju tej gminy.

prac, a przez to gmina zaoszczędza, nie zlecając ich
innym firmom zewnętrznym, ponosząc za te prace
mniejsze koszty. Obecnie pracownicy ZGK szukają
nowej koparki, samochodu dostawczego, te, które są
mają już swój wiek i po prostu należy je wymienić.
W tym roku została wybudowana kolejna studnia
głębinowa na terenie ujęcia Piwoda S 9, która ma
zwiększyć pobór wody dostarczanej mieszkańców
gminy Wiązownica. Zaznaczyć należy również, że
stacja uzdatniania wody została przebudowana,
zainwestowano w nią ponad 1,5 mln zł w ciągu
kilku ostatnich lat. W tym roku zostanie poprawiona
część budynku, reszta zostanie dokończona w przyszłym roku – nowa elewacja, stolarka, podniesienie
i zamiana dachu na dwuspadowy. Wybudowano
w stanie surowym niezbędny dla dobrego utrzymania sprzętu nowy budynek warsztatowo-magazynowy. W planie jest również wykonanie remontu
budynku administracyjnego. Reasumując ZGK jest
w dobrej kondycji.
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Kolorowe boisko od Śnieżki
22 wrześnie br. w szkole podstawowej w Manasterzu odbyło się wielkie święto. Tego dnia do szkoły przyjechali
goście z całej Polski, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu wielofunkcyjnego boiska ufundowanego przez Fabrykę
Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w ramach inicjatywy „Kolorowe boiska… czyli szkolna pierwsza liga.”

Szkoła Podstawowa w Manasterzu wygrała
konkurs pokonując prawie 170 placówek z całej
Polski. Olbrzymie zaangażowanie, kreatywność dzieci
i nauczycieli oraz wsparcie rodziców doprowadziło
do powstania filmowej pracy konkursowej dającej
zwycięstwo. Pani Dyrektor Małgorzata Flis wielokrotnie dziękowała firmie Śnieżka, zaznaczając, że
dzięki wygranemu konkursowi, szkoła będzie mogła
bardziej kompleksowo zadbać o rozwój sportowy
dzieci. Wartość tego obiektu przekroczyła 350 tyś. zł.
Taki prezent jest również prezentem dla całej gminy.

– Radosław Majdan, który tym razem na boisku sportowym wcielił się w sędziego i poprowadził pierwszy
mecz, w którym zmierzyły się reprezentacje dzieci
i rodziców. Pan Majdan od wielu lat związany jest

z akcją „Kolorowe boisko”, dlatego też jego przyjazd
do naszej gminy był dobrowolny i bezpłatny. Wielu
z gości przywiozło z sobą drobne upominki dla dzieci.

W uroczystym otwarciu boiska uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym wójt Marian
Jerzy Ryznar, przedstawiciele firmy FFiL Śnieżka S.A.
Swoją obecnością zaszczycił spotkanie wielokrotny
reprezentant Polski w piłce nożnej, wszystkim znany

Pani dyrektor i wszystkim biorącym udział
w konkursie GRATULUJEMY! Możemy być dumni
i pozytywnie zazdrościmy, że są szkoły, które w swoich
działaniach, wykraczają poza program, angażując
w swoja pracę nie tylko społeczność szkolną, ale
i całe środowisko lokalne, którego zaangażowanie
w tym przypadku jest godne pochwały.
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Nowe trybuny dla kibiców
na stadionie w Piwodzie i Zapałowie
Późno, ale na szczęście z efektem udało się wybudować
trybuny na kolejnych stadionach (w miejscowości
Piwoda oraz Zapałów). Co roku podnoszony jest poziom
kolejnych obiektów sportowych. Nasze stadiony zaczynają spełniać standardy, wymagane w danych klasach
rozgrywkowych, w których występują poszczególne
drużyny. Jeszcze do niedawna zawodnicy przebierali
się w kontenerach, przyczepach, a dzisiaj praktycznie
przy każdym z obiektów są szatnie - całkiem dobrze
wyposażone. Budowa trybun cieszy, gdyż dopełniają całkowity wizerunek obiektów sportowych.
W przyszłym roku planowana jest budowa trybun i oświetlenia w miejscowości Mołodycz.

Wójt Gminy Wiązownica informuje,
że po Świętach Bożego Narodzenia,
przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych, zostaną otwarte
lodowiska w Wiązownicy i Radawie.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Gmina Wiązownica rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz
pieców na biomasę, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za
prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi aż 85% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji
OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź
gruncie VAT wynosi 23 %.
W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji
udziału w Projekcie. Deklaracje uczestnictwa oraz umowy są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju
nr. 42 bądź na stronie internetowej urzędu.

