Szanowni Mieszkańcy Krzemienicy!
Minął 2016 rok, rok bardzo udany dla naszej miejscowości, dla jej rozwoju. Udało nam się
zakończyć rozbudowę stacji uzdatniania wody, tak bardzo ważnej inwestycji dla zaopatrzenia
w wodę mieszkańców, ale to nie wszystko jeśli chodzi o wodę. Wykonano 5 odwiertów na
studnie głębinowe, dzięki ich uruchomieniu łączna wydajność wzrośnie ponad trzykrotnie.
Oddaliśmy do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół, w czym największa zasługa
naszego rodaka dra Bogusława Ulijasza. Wykonano remont chodnika przy drodze powiatowej
od zakrętu do Domu Kultury. Położono nakładkę asfaltową na drogach gminnych w kierunku
pana Grzegorza Ruszla, pani Marii Szpunar i od pana Kątka do drogi wojewódzkiej.
Wykonano projekt chodnika przy drodze powiatowej od sklepu GS do Bruk- Betu. Za
przekazanie gruntów pod jego budowę za 1 zł dziękuję bardzo państwu Wosiom, Walczakom,
Kuźniarom oraz pani Kluz. Pokazaliście państwo, że jesteście porządnymi obywatelami.
Odnowiono kaplicę MB Rodzicielki. Postawiono nowe znaki drogowe i lustra przy drodze
powiatowej i wojewódzkiej. Zlikwidowano tzw. ,,parkany” przy drodze krajowej A4.
Utworzono Izbę Pamięci Kobiety Wiejskiej. Otwarto nową siedzibę sołtysa. Dąb ,,Jakub”
został oficjalnie uznany pomnikiem przyrody. Wykonano nakładkę asfaltową i
okrawężnikowano parking przy kościele Matki Bożej Pocieszenia. O mniejszych
osiągnięciach nie chcę tu się wypowiadać. Wszystko to kwota kilku milionów złotych.
Przed nami nowy 2017 rok i kolejne wielkie przedsięwzięcia, a więc: budowa chodników
przy drodze wojewódzkiej wraz z przebudową drogi od ulicy Kraszewskiego do Chodakówki.
Na ten cel Urząd Gminy przeznaczył już kwotę 1,28 mln zł. Bardzo poważną inwestycją
będzie rozpoczęcie przebudowy i modernizacji Ośrodka Kultury oraz remont sal
gimnastycznych przy Zespole Szkół. Położona będzie również nakładka asfaltowa na drodze
gminnej od Zielonego Krzyża w kierunku pana Pragacza i pana J. Szubarta. Rozpocznie się
przebudowa parkingu przy stacji PKP. Ogromnym wyzwaniem będzie ewentualna budowa
tzw. Szerokiej drogi (10m) od pana Kędziora do Strażowa i dalej. Na ten cel możemy uzyskać
z Unii Europejskiej 85% dofinansowania. Wszystko zależy od mieszkańców, a więc od tego
czy będą chcieli oddać część swoich terenów pod budowę drogi. Liczę na zrozumienie. Ta
droga to rozwój wsi, to nowe miejsca pracy, nowe domy, pomnożenie ilości mieszkańców i
wygodne połączenie autobusowe z Rzeszowem. Musimy się uporać również z największym
wstydem jaki otacza naszą wieś tj. doprowadzeniem wody do 6 domów na Chodakówce - jest
bowiem rzeczą haniebną, że w XXI wieku ludzie myją się w miednicach, a wodę dowozi się
w beczkach. Tak dalej być nie może! To co się dzieje obecnie we wsi to zasługa wszystkich
członków Rady Sołeckiej oraz Radnych Gminy Czarna z Krzemienicy. Nie byłoby jednak
wielu inwestycji gdyby nie pomoc i zrozumienie naszych potrzeb bardzo przychylnie
ustosunkowanego do naszej wsi Wójta Pana Edwarda Dobrzańskiego. Dziękuję za to z całego
serca. Dziękuję również za współpracę Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Zdzisławowi
Jaromi, Przewodniczącemu Komisji Finansów Panu Jurkowi, wszystkim Radnym i
Kierownikom wydziałów Urzędu Gminy. Serdeczne podziękowania składam Panu Adamowi
Krzysztoniowi Staroście Łańcuckiemu, Panu Januszowi Wolskiemu Dyrektorowi Zarządu
Dróg Powiatowych, Zarządowi, Radnym i Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
Mimo, że w tej kadencji nie jestem radnym powiatu Pan Starosta i pozostali traktują mnie tak,
jakbym nim był. Dziękuję. Wielkie słowa zasługi kieruję do Pana Kazimierza Gołojucha
Posła na Sejm RP, który tak się ,,zawziął”, aby droga i chodnik przy drodze wojewódzkiej
mogły powstać, aż wraz z innymi osobami dopiął celu.
Szanowni Państwo, ponieważ wszystko co napisałem jest trochę lukrowate dlatego dodam na
koniec trochę dziegciu i zapytam mieszkańców dlaczego tak mało chodzicie na zebrania
wiejskie? Dlaczego nie tworzycie inicjatyw oddolnych, a tylko czekacie aż Wam ja czy Wójt
łaskawie wszystko zrobimy. Obudźcie się mieszkańcy. Zamiast krytykować pomóżcie nam

działaczom społecznym. Nie pytajcie cały czas co mi dała Polska? Powiedzcie co Wy daliście
Polsce.
Na zakończenie życzę wszystkim mieszkańcom Krzemienicy ,,Niechaj Wam Pan Jezus
błogosławi i na długie lata na tej ziemi Was zostawi”. Do siego 2017 roku.
Wincenty Morycz

