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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, którego realizacja będzie współfinansowana z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków 

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z podstawowych działań tego Programu i jednocze-

śnie kluczowe zadanie, jakie stoi przed Polską w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jego realizacja stworzy warunki dla rozwoju społeczno–ekonomicznego obszarów wiej-

skich i aktywizacji ludności wiejskiej, poprzez wsparcie inwestycyjne projektów dotyczą-

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienia atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zmierza do podniesienia standardu Ŝycia na obsza-

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

oraz promowanie terenów wiejskich. UmoŜliwi ono równieŜ kształtowanie toŜsamości spo-

łeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrak-

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

proporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do terenów miejskich. 

Punktem wyjścia do odnowy wsi i jej rozwoju, w tym do podniesienia warunków Ŝy-

cia i pracy mieszkańców będzie Plan odnowy miejscowości. Jego opracowanie i zatwier-

dzenie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Będzie ono równieŜ pomocne dla władz gminy Łańcut przy opracowaniu kierunków roz-

woju miejscowości Kraczkowa. 

W ramach Planu wsparciem finansowym zostaną objęte między innymi projekty do-

tyczące budowy i wyposaŜenia obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, kształ-

towania obszaru przestrzeni publicznej, budowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, odnowy i eksponowania lokalnych pomników historycznych oraz 

zabytkowych budynków, a takŜe zwyczajów, obrzędów i produktu lokalnego. 

Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa jest dokumentem wyznaczającym strategię 

działań w sferze społeczno-gospodarczej tej miejscowości w latach 2010-2017.  

Punktem wyjścia do jego opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut 

na lata 2004–2006, z perspektywą na lata 2007-2013 i Strategia Rozwoju Gminy Łańcut 

na lata 2008-2020, z którymi to dokumentami jest on spójny. 

Zawiera on charakterystykę miejscowości, inwentaryzację jej zasobów, analizę 

mocnych i słabych stron, kierunki rozwoju wraz zaplanowanymi przedsięwzięciami oraz              

z zestawieniem szacunkowych kosztów i harmonogramem działań. 

Plan jest dokumentem dopuszczającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od 

zmieniającej się sytuacji społecznej i uwarunkowań finansowych. MoŜe on być uzupełnio-

ny o nowe zadania, w zaleŜności od uruchomienia konkretnych mechanizmów wsparcia 

finansowego Wspólnot Europejskich, jak równieŜ pozwala on na zmianę kolejności wdra-

Ŝania zaplanowanych działań. 
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2. Wprowadzenie  

Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa jest podstawowym dokumentem strategicz-

nym, określającym przewidywane kierunki rozwoju tej wsi na przestrzeni najbliŜszych           

7 lat. 

Obejmuje on swoim zasięgiem jedną miejscowość i zakłada realizację na jej terenie 

lokalnych przedsięwzięć, słuŜących poprawie standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi. 

W swoich działaniach skupia się na zagadnieniach społeczno-kulturowych, posiada-

jąc równocześnie ograniczony, gospodarczy charakter. Dzięki bezpośredniej bliskości 

miejscowych problemów społecznych i wskazaniu realnych moŜliwości ich rozwiązania,  

stanowi on uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, która jest 

planistycznym dokumentem wyŜszego szczebla dla obszarów infrastrukturalnych i gospo-

darczych.  

ZałoŜeniem Planu jest zachowanie i rozwój atrakcyjności wsi jako miejsca zamiesz-

kania, pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Jego przewodnią ideą jest zaplanowanie 

oraz realizacja ujętych w nim zadań w sposób akceptowalny oraz wykonalny dla lokalnej 

społeczności.  

WdroŜenie ujętych w Planie zadań pozwoli na zwiększenie zainteresowania Ŝyciem 

na terenie miejscowości, którego standard nie odbiega od tego, jaki zapewniają ośrodki 

miejskie, a stan naturalnego środowiska, walory przyrodnicze i ekologiczne gwarantują 

korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Ponadto realizacja załoŜonych działań wyeks-

ponuje lokalny charakter miejscowości i jej kulturową toŜsamość. 

Plan Odnowy przewiduje w ciągu najbliŜszych 7 lat wdroŜenie na terenie miejscowo-

ści szeregu działań, które wykonywane przez członków lokalnej społeczności, przy zaan-

gaŜowaniu środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, pozwolą osiągnąć 

poprawę warunków Ŝycia na wsi i realizację kluczowych celów strategicznych dotyczących 

tego obszaru. 

UmoŜliwi on racjonalne gospodarowanie zasobami miejscowości oraz stworzy wa-

runki właściwego wykorzystania istniejącej infrastruktury i posiadanych oraz pozyskanych 

środków finansowych. 

Plan pozwoli włączyć władze lokalne oraz mieszkańców w proces współdecydowania 

o swojej przyszłości i zwrócić uwagę na moŜliwości oraz potencjalne problemy, które mo-

gą pojawić się w kolejnych latach w trakcie jego realizacji. 

Powstał on z inicjatywy mieszkańców sołectwa, przy współudziale pracowników 

Urzędu Gminy Łańcut, w oparciu o wskazania społeczności lokalnej.  

Dokument ten jest wynikiem oceny i analizy miejscowych zasobów, jak równieŜ wy-

razem ich mobilizacji oraz zaangaŜowania w partnerską inicjatywę dla osiągnięcia załoŜo-

nych celów. Zestawienie i usystematyzowanie w nim zaplanowanych do realizacji na te-

renie Kraczkowej działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜa-

nia, oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 

 

3.1 PołoŜenie 

Kraczkowa jest jednym z dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.  

Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

 

Kraczkowa od strony północnej przylega do międzynarodowej trasy E-40 i leŜy            

w odległości 5 km od Łańcuta oraz 8 km od Rzeszowa. 

  Graniczy ona: od wschodu z Wysoką i Albigową, od południa z Cierpiszem, od za-

chodu z Malawą, od północy ze StraŜowem i Krzemienicą. 

 Ukształtowanie wsi określa się jako wyŜynne. Środkiem wsi na przestrzeni 6 km 

rozciąga się kotlina o płaskiej powierzchni. Po obu stronach kotliny teren jest pofałdowa-

ny. NajwyŜsze wzniesienie leŜące na północ od centrum wsi zwane „Patrią” ma 280 m 

n.p.m., po północno–wschodniej stronie na pograniczu z Wysoką - 220 m n.p.m., połu-

dniowa strona w pobliŜu wzgórza „Magdalenki” ma 380 m n.p.m. a w zachodniej części 

najwyŜsze wzniesienie ma 240 m n.p.m. 

 Przez środek kotliny przebiega droga powiatowa Malawa–Kraczkowa (nr 1 395 R), 

Kraczkowa–Albigowa (nr 1 549 R), Kraczkowa–Cierpisz (nr 1 548 R), od trasy E-4          

(nr 1 550 R). Drogi gminne to: Kraczkowa przez wieś (nr 1 0 9852 R) i Kraczkowa–Działy 

Zachodnie (nr 1 0 9851 R). 

 Zabudowania wsi skupione są wzdłuŜ dróg przecinających kotlinę, a takŜe tworzą 

przysiółki, na krańcach południowych: Działy Wschodnie i Zachodnie oraz Budy, od stro-

ny północnej wzdłuŜ trasy E-4: Tłoki Wschodnie i Zachodnie. 

 Kraczkowa jest jednym z największym sołectw gminy Łańcut. Jej liczba ludności              

wynosi 3.520  (stan na 31.12.2009 r.), powierzchnia wsi to 1813 ha, a gęstość zaludnie-

nia kształtuje się na poziomie 189,5 osób na 1 km2   

 

3.2 Funkcje 

Dotychczas główną funkcją miejscowości była produkcja rolnicza o czym świadczy 

fakt, Ŝe 91 % ogółu powierzchni Kraczkowej stanowią uŜytki rolne. Znajdujące się tutaj 

gleby II i III klasy bonitacyjnej charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, co sprzyja 

uprawie roślin zboŜowych i okopowych, a takŜe warzyw. W latach 60 i 70–tych Kraczko-

wa była głównym zapleczem dostarczającym warzywa i owoce dla zakładów przetwór-

stwa owocowo–warzywnego w ówczesnym województwie rzeszowskim. Obecnie waŜną 

funkcję pełni równieŜ sadownictwo. Strukturę gospodarstw cechuje rozdrobnienie, a pro-
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dukcja słuŜy głównie zaspokajaniu własnych potrzeb, ale jest takŜe kilka duŜych gospo-

darstw towarowych. 

Kraczkowa jest wsią aktywną i perspektywiczną, jej mieszkańców cechuje przedsię-

biorczość, zatem waŜną funkcję dla jej rozwoju pełnią usługi. Ze względu na korzystne 

połoŜenie wzdłuŜ międzynarodowej trasy E-4 powstało wiele nowoczesnych hurtowni,         

w tym artykułów budowlanych, środków ochrony roślin, ogrodniczych, odzieŜowych. 

Działają tutaj: salon samochodowy i autoryzowany serwis Peugeot, dwie stacje paliw, 

cztery punkty gastronomiczne, Hotel „SEZAM”, Hotel „Paola”. Na terenie wsi znajdują się 

2 piekarnie, 3 cukiernie, 11 punktów sprzedaŜy artykułów codziennego uŜytku i przemy-

słowych, kilka warsztatów napraw samochodowych i lakierniczych, zakłady tapicerskie, 

zakłady świadczące usługi budowlane, transportowe i inne. 

Aktualnie w Kraczkowej promowana jest agroturystyka, gdyŜ istnieją ku temu zna-

komite warunki środowiskowe. Pagórkowate tereny pokryte niewielkimi zaroślami, po-

przecinane czystymi ekologicznie strumykami przyciągają wielu turystów chcących korzy-

stać z komfortu wypoczynku na tym terenie. Ponadto osoby te mają moŜliwość wypadów 

do pobliskiego Łańcuta celem zwiedzenia Muzeum Zamku, Muzeum Powozów, czy teŜ 

uczestniczenia w Festiwalach Muzyki Kameralnej.  

 WaŜną rolę w rozwoju miejscowości odgrywa równieŜ promocja zdrowego stylu Ŝy-

cia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Przecinające się na terenie miejscowości szlaki 

turystyczne biegnące z Rzeszowa w kierunku wschodnim oraz z południa na północ,           

w tym tworzona trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyŜy” oraz odre-

staurowana „Droga krzyŜowa na Zimną Górę” to tylko przykładowe atrakcje, które zachę-

cają do odwiedzenia tej miejscowości.   

 Z uwagi na bliskość aglomeracji rzeszowskiej i korzystne połoŜenie w ostatnim 

okresie Kraczkowa stała się równieŜ popularnym miejscem, na którym zdecydowało się 

osiedlić wielu mieszkańców Rzeszowa. Ta korzystna koniunktura przyczyniła się do wzro-

stu zaludnienia miejscowości i wydatnie wpłynęła na zwiększenie cen nieruchomości 

gruntowych. 

 

3.3 Historia  

Kraczkowa ma bardzo bogatą przeszłość historyczną. Na podstawie znalezionych 

wykopalisk przypuszcza się, Ŝe była osadą słowiańską. Jako wieś zorganizowana istnieje 

od 1369 r., czego dowodzi istniejący Akt Lokacyjny, z którego wynika, Ŝe Otton z Pilczy, 

który otrzymał dobra łańcuckie od Kazimierza Wielkiego powierzył Janowi Howsteterowi 

osadzenie wsi na prawie niemieckim. 

Kraczkowa do końca XVI wieku byłą w posiadaniu Pileckich, w XVII wieku przeszła 

w posiadanie rodziny Korniaktów, a następnie odsprzedawana była kilkakrotnie kolejnym 

nabywcom, z których ostatnimi była rodzina Potockich, władająca tą miejscowością od 

1895 r. do 1915 r. W 1919 r. nastąpiła parcelacja gruntów dworskich. Po zniesieniu 

pańszczyzny i w czasie zaborów Kraczkowa tak jak i cała Galicja przeŜywała trudne czasy 

spowodowane niskim poziomem gospodarowania i oświaty. Pod koniec XIX wieku pod 

wpływem idei szerzonych przez galicyjskiego działacza ludowego ks. Stanisława Stoja-

łowskiego rozwinął się w Kraczkowej radykalny ruch ludowy, którego wynikiem było upo-

wszechnienie oświaty, wiedzy rolniczej i kultury na wsi oraz powstawanie organizacji spo-



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA 

 

KRACZKOWA   2010 9

łecznych. Z inicjatywy ks. Stojałowskiego w 19 miejscowościach Galicji, w tym równieŜ          

w Kraczkowej postawiono 19 pamiątkowych krzyŜy symbolizujących zakończenie trudne-

go XIX wieku, jaki przeŜywał naród Polski. 

       Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. w Kraczkowej nastąpił inten-

sywny rozwój Ŝycia społecznego i kulturalnego. Powstały organizacje społeczne, zespoły 

teatralne, muzyczne i biblioteka. Przez dwie kolejne kadencje posłem na Sejm był ludo-

wiec Michał Szajer. W 1936 r. z inicjatywy młodzieŜy zrzeszonej w ZMW „Wici” w Kracz-

kowej doszło do podpisania Deklaracji Praw Młodego Pokolenia, w której to młodzieŜ do-

magała się praw do nauki, pracy i udziału w Ŝyciu społeczno–politycznym. 

      W okresie międzywojennym Kraczkowa osiągnęła wysoki poziom gospodarczy dzięki 

dobrze zorganizowanej spółdzielczości wiejskiej. Istniejące spółdzielnie: mleczarska, Kasa 

Stefczyka, Spółdzielnia Budowlana, Kółko Rolnicze pomogły mieszkańcom złagodzić skut-

ki kryzysu gospodarczego. 

        Po II Wojnie Światowej w Kraczkowej jako pierwszej wsi w powiecie łańcuckim 

przeprowadzono elektryfikację, gazyfikację, zbudowano wiele kilometrów utwardzonych 

dróg oraz wybudowano nową Szkołę Podstawową jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego.  

 W latach 1950-1960 istniało stałe kino „Nysa”, zbudowano Ośrodek Zdrowia, zorga-

nizowano stałe przedszkole, w latach 90-tych przeprowadzono telefonizację wsi, zbudo-

wano sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dzięki komunikacji autobusowej wiele osób pra-

cowało w zakładach przemysłowych Łańcuta i Rzeszowa, co wpłynęło na standard Ŝycia 

mieszkańców. Wybudowano wiele nowoczesnych domów. Reaktywowano zespoły arty-

styczne, teatralne, orkiestrę dętą, powstał Zespół Pieśni i Tańca, którego repertuar obej-

mował „Wesele Kraczkowskie” autorstwa miejscowego pisarza ludowego Walentego Ku-

nysza, a takŜe rodzimy folklor. Zespół ten koncertował w Warszawie, Lublinie, Bydgosz-

czy zdobywając liczne nagrody i wyróŜnienia. Obecnie działalność tę kontynuuje Zespół 

Tańca Ludowego „PATRIA” oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „CONTRAST”. 

 Od 1950 r. istnieje we wsi Ludowy Klub Sportowy „CZARNI”, w którym działają         

4 grupy wiekowe (sekcje) piłki noŜnej zrzeszone w Okręgowym Związku Piłki NoŜnej               

w Rzeszowie. Działalności tej sprzyja nowoczesna baza sportowa taka jak: stadion wybu-

dowany przez miejscowych sportowców w 1993 r., a takŜe oddany to uŜytku w 2004 r. 

budynek klubu oraz hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Kraczkowej. 

        W 1999 r. Kraczkowa uroczyście obchodziła jubileusz 630-lecia istnienia wsi. Z tej 

okazji został wydany medal pamiątkowy oraz opracowana monografia wsi w formie 

ksiąŜkowej zatytułowana „630 lat Kraczkowej 1369-1999”. Uroczyście obchodzone były 

jubileusze: w 1993 r.–100-lecie Szkoły Podstawowej, w 1994 r. 100-lecie i w 2004 r. 

110–lecie OSP, w 2002 r. 90-lecie KGW i 110–lecie Kółka Rolniczego, w 1995 r. 80–lecie 

Orkiestry Dętej, w 2000 r. 50–lecie i w 2005 r. 55–lecie Ludowego Klubu Sportowego.  

Bogatemu Ŝyciu gospodarczo-kulturalnemu Kraczkowej towarzyszy równieŜ głębokie 

Ŝycie religijne. Przy miejscowej Parafii Rzymsko-Katolickiej działają liczne dzieła religijne, 

tj. dziecięca i młodzieŜowa „OAZA”, Zespół Akcji Katolickiej i Zespół Charytatywny „Oaza 

Rodzin”. 
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3.4 Zabytki 

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kościół parafialny 

O istnieniu parafii w Kraczkowej świadczą zapiski z 1384 r. Pierwszy drewniany ko-

ściół został spalony przez Tatarów w 1624 r. Drugi wybudowany w 1635 r. przetrwał do 

1913 r. Obecnie istniejący kościół w Kraczkowej został wybudowany w latach 1911– 1913 

w stylu neogotyckim wg. projektu architekta lwowskiego Teodora Talowskiego, przez bu-

downiczego łańcuckiego Władysława Pelca przy wsparciu finansowym w 1/6 części przez 

Hrabiego Romana Potockiego, a w pozostałej części przez mieszkańców Kraczkowej i 

Cierpisza. 

Kościół usytuowany jest w centrum wsi na lekkim wzniesieniu, prowadzą do niego 

granitowe schody. Jest to budynek murowany, otynkowany, trójnawowy, o długości          

36 m, szerokości 18 m i wysokości nawy głównej 15 m. W ołtarzu głównym, który ma           

formę tryptyku znajduje się figura patrona parafii - św. Mikołaja oraz rzeźby Apostołów - 

św. Piotra i św. Pawła dłuta K. Romańskiego, w skrzydłach bocznych umieszczono obrazy 

pędzla prof. Doubrawy. Ołtarze boczne mają formę tryptyków do których płaskorzeźby 

wykonał w latach 1939–1945 artysta Zbigniew Krygowski. Jego dziełem są równieŜ boga-

to rzeźbione konfesjonały, chrzcielnica, ambona i tęcza z UkrzyŜowaniem Chrystusa.  

Obrazy Stacji Drogi KrzyŜowej zostały namalowane w 1916 r. przez artystę J. Bu-

kowczyka. WitraŜe przedstawiające postaci polskich świętych wg. projektu J. Mikołajskie-

go wykonała firma M. Romańczyka w Krakowie. Organy pochodzą z 1934 r. Wykonała je 

firma I. Kamieńskiego z Warszawy, a dzwony zakupiono w 1926 r. Pierwszego malowania 

wnętrza Kościoła dokonał artysta–malarz Stanisław Szmuc z Wysokiej. Ponownie kościół 

był malowany w latach 1979–1981 przez zespół: I. Wojncka–Markielowska, H. Majewska 

–Niemczyk, J. Tarnowski, Z. Niemiec. Kościół jest zelektryfikowany, radiofonizowany, 

posiada centralne ogrzewanie posadzkowe, ściany są wyłoŜone boazerią a posadzka gra-

nitem. 
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Stary drewniany kościół, rozebrany w 1913 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Stary kościół w Kraczkowej 

Budynek plebani 

Wybudowany w 1898 r. przez proboszcza ks. Walentego Mazurka, był zamieszkiwa-

ny przez 85 lat. Obecnie stoi pusty, w złym stanie technicznym. W latach 1982–1985 

została wybudowana nowa plebania. 

        
Nowa plebania       Stara plebania 

Budynek organistówki 

Wybudowany w 1906 r., był zamieszkiwany przez kolejnych księŜy wikariuszy i or-

ganistę z rodziną. W latach 1999-2000 budynek został zmodernizowany i przeznaczony 

na świetlicę parafialną „Arka”. 

 

 
       Budynek organistówki 
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Zabudowania gospodarcze plebańskie 

Stanowią je: piwnica ziemna wolno stojąca, murowana obora oraz znajdująca się             

w pewnym oddaleniu na północ od plebani obszerna stodoła na murowanych słupach, 

pokryta czerwoną wypalaną dachówką, o ścianach wykonanych z okrągłych bali układa-

nych poziomo. Obecnie zabudowania stoją puste i nie są uŜytkowane. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej 

Został wybudowany w 1892 r. Początkowo mieściły się w nim 2 klasy lekcyjne oraz 

mieszkanie dla kierownika szkoły. W 1965 r. po dokonaniu prac adaptacyjno–

remontowych w budynku szkolnym zostało zlokalizowane przedszkole wiejskie, które 

nadal funkcjonuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Budynek Przedszkola Publicznego 

Dom Ludowy im. ks. Walentego Mazurka 

Jest to budynek murowany, usytuowany w centrum wsi przy drodze głównej. Wy-

budowano go po I Wojnie Światowej, a piętro nadbudowano w latach 1928-1930.              

W okresie międzywojennym jak i powojennym był tętniącym ośrodkiem Ŝycia społeczno–

kulturalnego wsi. Obecnie z powodu złego stanu technicznego jest wyłączony z uŜytko-

wania. 

 

Remiza OSP im. Władysława MoŜdŜenia 

Wybudowana została w latach 1952–1959, a następnie rozbudowana w latach 

1983–1986, mieszczą się w niej garaŜe i sprzęt straŜacki, a takŜe świetlice i biuro sołty-

sa. 

 

Budynek mleczarni 

Został wybudowany w 1935 r. Po likwidacji zakładu mleczarskiego w 1998 r. został 

wynajęty na potrzeby piekarni. 

 

Pomnik Grunwaldzki 

W 1910 r. dla uczczenia 500–nej rocznicy zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem,            

w centrum wsi usypano kopiec ziemny o wysokości ponad 3 m, na którym ułoŜono duŜy 

kamienny głaz z wyrytym napisem „GRUNWALD 1410–1910”. Kopiec ten przetrwał           

10 lat. Odbywały się przy nim uroczystości patriotyczne z okazji rocznic i świąt państwo-
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wych. W 1920 r. kopiec został rozebrany, a głaz częściowo pokryła ziemia. PoniewaŜ spo-

łeczeństwo domagało się jego odbudowy, dlatego w 1997 r. w miejscu dawnego kopca 

został zbudowany pomnik z okrągłych kamieni, na frontowej ścianie którego umieszczono 

ocalały pamiątkowy głaz z napisem. Na szczycie pomnika ustawiono odlew Orła Białego  

w koronie, a obok wbito w ziemię dwa nagie miecze symbolizujące Bitwę pod Grunwal-

dem. 

 
 

 

Pomnik Chwały Grunwaldzkiej 

KrzyŜ ks. Stanisława Stojałowskiego 

Z licznych krzyŜy znajdujących się w Kraczkowej, na szczególną uwagę zasługuje 

pomnik postawiony dla uczczenia zakończenia trudnego XIX w. z inicjatywy ks. Stanisła-

wa Stojałowskiego. Był wykonany z drewna o wysokości 10 m i grubości 18 cali, ufundo-

wany przez miejscowych ludowców, a postawiony 10 października 1901 r. na wzgórzu 

między Łańcutem, Krzemienicą a Kraczkową Dolną po północnej stronie „Gościńca Cesar-

skiego” (obecnie międzynarodowej trasy E-4), skąd rozpościera się widok na okoliczne 

wsie. KrzyŜ ten został zniszczony w 1944 r., a na jego miejscu postawiono Ŝelbetonowy 

KrzyŜ ufundowany przez NSZZRI „Solidarność” w rocznicę sierpnia 1981 r. 

 

Pomnik im. Deklaracji Praw Młodego Pokolenia  

Znajduje się po lewej stronie, przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawo-

wej. Został odsłonięty 7 maja 1976 r. w 40–stą rocznicę podpisania Deklaracji Praw Mło-

dego Pokolenia w Kraczkowej. Pomnik ma formę obelisku w kształcie płomieni wydoby-

wających się z ziemi, symbolizujących organizacje, które brały udział w tworzeniu i pod-

pisywaniu Deklaracji, domagającej się zagwarantowania podstawowych praw dla mło-

dzieŜy polskiej, Ŝyjącej w okresie międzywojennym. 

 

Folwark Potockich 

 Zabudowania dawnego folwarku znajdują się przy drodze zagumiennej południowej, 

przy skrzyŜowaniu z drogą biegnącą na „Zimną Górę”, w kierunku Cierpisza Dolnego. 

Budynki dawnej rządcówki oraz piwnicy są w stanie daleko posuniętej ruiny. W całości 
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zachowała się jedynie stajnia murowana z czerwonej cegły. Obok ruin rosną wiekowe 

dęby, z których jeden jest uznany za pomnik przyrody. 

 

Cmentarz parafialny 

 Pierwsze cmentarze w Kraczkowej lokowane były wokół drewnianych kościołów. 

Obecny cmentarz istnieje od 1840 r. i usytuowany jest na wzgórzu w odległości około 

300 m na południowy-zachód od Kościoła. Znajdują się na nim groby zmarłych mieszkań-

ców Kraczkowej i Cierpisza z przełomu XIX i XX wieku, księŜy oraz Ŝołnierzy poległych          

w czasie wojen.  

 Obecnie wizualnie cmentarz moŜna podzielić na część starą, na której widnieją po-

chylone, drewniane lub metalowe krzyŜe, oraz część nową gdzie pamięć zmarłych doku-

mentują nagrobki cementowe lub granitowe. W nowej części cmentarza w latach 1995–

1997 została wybudowana kaplica, w której odbywają się naboŜeństwa pogrzebowe i Ŝa-

łobne. Główne aleje cmentarza wyłoŜone są kostką cementową. 

 

Kapliczki    

 PrzydroŜne kapliczki, figury świętych i krzyŜe wrosły na stałe w kraczkowski pejzaŜ. 

Są świadectwem kultury wiary przodków. KaŜda z nich ma swoją historię i kryje swoją 

tajemnicę. Niektóre są stare, inne powstały niedawno. Na terenie Kraczkowej jest ich 

ponad 100. Do najstarszych naleŜą kapliczki murowane, tzw. słupowe. Jedna z nich jest 

usytuowana przy drodze zagumiennej, północnej na tzw. „Kamionce”, składa się z trzech 

segmentów. Dolny stanowi podstawę, w której na ścianie frontowej i dwóch bocznych 

znajdują się prostokątne bledy. W segmencie środkowym i górnym są 3 oszklone wnęki, 

a w nich figury świętych. W trzecim segmencie są trzy wnęki, a w nich figury Matki BoŜej. 

Kaplica jest zwieńczona daszkiem, na którego szczycie stoi metalowy kogucik, a u podnó-

Ŝa przestrzelone w czasie II Wojny Światowej figurki aniołków. Podanie głosi, Ŝe dawniej 

było to wzniesienie, na którym palono wici przed zbliŜającym się niebezpieczeństwem 

(najazdem Tatarów), natomiast w kapliczce odprawiano modły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczka słupowa 
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KrzyŜe przydroŜne 

KrzyŜe przydroŜne stawiano ku przestrodze, często w miejscach upamiętniających 

czyjąś śmierć lub wyraŜając wdzięczność, pamięć czy nadzieję. Jednym z nich jest KrzyŜ 

postawiony w 1919 r. na posesji F. Drabickiego. Wykonany z dębu, niegdyś wyniosły, 

dziś popękany, skrócony i pochylony jak starzec. Wisi na nim oszklona kapliczka z rzeźbą 

Chrystusa ukrzyŜowanego. Podanie głosi, Ŝe Ŝona F. Drabickiego–Agnieszka cięŜko za-

chorowała (1880–1819) i w cierpieniu miała widzenie, Ŝe poprzez postawienie krzyŜa bę-

dzie miała lekką śmierć. Tak teŜ się stało. Agnieszka zmarła, natomiast jej mąŜ oŜenił się 

z jej siostrą. 

 

Kapliczki kongresowe 

 W 1936 r. dla uczczenia Kongresu Eucharystycznego jaki odbył się w Diecezji Prze-

myskiej postanowiono wybudować 4 kapliczki poświęcone Najświętszemu Sercu Jezuso-

wemu. Miejsce ich budowy wskazał ks. proboszcz Stanisław Dal. Rozlokowano je w trzech 

miejscach na obrzeŜach Kraczkowej a jedną w centrum wsi. Wszystkie są murowane, na 

frontowej ścianie mają duŜą wnękę o łukowatym sklepieniu, zamykaną oszklonymi 

drzwiami. We wnękach tych zostały umieszczone jednakowe pamiątkowe obrazy Naj-

świętszego Serca Jezusowego, oraz Akt poświęcenia miejscowości Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa, podpisany przez okolicznych mieszkańców. 
 

 
Kapliczka kongresowa 

 

Droga KrzyŜowa na „Zimną Górę” 

„Zimna Góra” jest to wzniesienie po południowej stronie Kraczkowej, obniŜające się 

w kierunku Cierpisza Dolnego. Prowadzi doń droga polna do południowej drogi zagu-

miennej, przez dawne pola folwarczne, potok płynący z Działów Zachodnich. Wznosi się 

ona na szczyt „Zimnej Góry” i opada w kierunku Cierpisz Dolnego. Przy tej drodze po-

cząwszy od potoku, aŜ po szczyt na długości około 500 m zostały ustawione stacje drogi 

krzyŜowej. Rozpoczyna je metalowy krzyŜ ustawiony przed potokiem.  
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KrzyŜ przy potoku „Cedron” 

 

 Stacje I-X zostały rozmieszczone wzdłuŜ drogi za rzeką. Na metalowych konstruk-

cjach z rur, umieszczono miedziane odlewy płaskorzeźb scen drogi krzyŜowej, które osło-

nięto półkolistymi daszkami z blachy. KaŜdą stację zwieńczy metalowy krzyŜ z cierniową 

koroną, a na czarnych tabliczkach podane są numery i nazwy stacji. Cztery końcowe sta-

cje znajdują się na ścianach kaplicy kończącej drogę krzyŜową na szczycie „Zimnej Góry” 

symbolizującym Golgotę.   

   
                                           Kaplica na wzgórzu „Zimna Góra” 

 Kaplica ma ponad 3 m wysokości, posadowiona jest na planie duŜego ośmiokąta, o 

bokach na przemian dłuŜszych i krótszych. W czterech ścianach szerszych znajdują się 

wnęki sklepione łukiem, w których umieszczono rzeźby przedstawiające: Matkę Boską 

Królową Polski, św. Katarzynę, św. Barbarę i św. Michała Archanioła. W dolnej części ka-

plicy od strony wschodniej w głębokiej wnęce na białym całunie, spoczywa figura Jezusa 

Chrystusa w grobie. Jest to ostatnia stacja drogi krzyŜowej. Kaplicę kryje dach wystający 
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poza lica ścian. Ze środka dachu wzbija się w niebo strzelisty krzyŜ kilkumetrowej wyso-

kości z wizerunkiem Chrystusa wielkości dorosłego człowieka. Droga krzyŜowa została 

poświęcona w Wielki Czwartek 1997 r. przez ks. Bogdana Nitkę podczas liturgii Męki Pań-

skiej. 

 

Punkty widokowe 

Ciekawe punkty widokowe znajdują się na Działach Zachodnich w pobliŜu wzgórza 

„Magdalenka” (380 m n. p. m.), którędy przebiega stary gościniec zwany „tyczyńskim” 

(biegnie w kierunku Tyczyna). Stąd moŜna obejrzeć panoramę Rzeszowa, Dolinę Wisłoka, 

aŜ po Dolinę Sandomierską, a takŜe północne tereny powiatu łańcuckiego.  

 
Punkt widokowy na trasie rowerowej 

 

 Inny punkt widokowy znajduje się na tzw. „Patrii” (280 m n.p.m.) w pobliŜu trasy  

E–4, skąd rozpościera się widok na południe, a więc Husów, Albigową, Honie, Cierpisz, 

Wolę Rafałowską, wzgórze „Magdalenka”, a takŜe malownicze wzniesienia pokryte zagaj-

nikami i kolorowe szachownice pól uprawnych.  

 

3.5 Pomniki przyrody 

Na terenie Kraczkowej rosną cztery drzewa uznane jako pomniki przyrody, opatrzo-

ne tabliczkami „Pomnik Przyrody Prawem Chroniony". Jedno z nich wpisane jest do wo-

jewódzkiego rejestru pomników przyrody, pozostałe trzy zostały ustanowione pomnikami 

przez Radę Gminy w Łańcucie uchwałami z dnia 23 października 2001 r. 

 

- Dąb szypułkowy; posiada wymiary: obwód na wysokości 1,30 m - 540 cm, wysokość 

29 m. Liczy ok. 340 lat. Drzewo to ma prosty pień, niską rozłoŜystą koronę. Wpisany jest 

do rejestru wojewódzkiego. 
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Dąb szypułkowy 

W Powiatowym Rejestrze, widnieją pozostałe drzewa pomnikowe: 

 

- lipa szerokolistna o wymiarach: obwód na wysokości 1,30 m-380 cm, wysokość            

25 m. Liczy ok. 170 lat. Pień drzewa lekko pochylony, rozwidla się na szereg grubych 

konarów, korona nisko rozłoŜysta. 

- dąb szypułkowy o wymiarach: obwód na wysokości 1,30 m-490 cm, wysokości 18 m; 

ma lekko pochylony pień i charakterystyczną kulistą sylwetkę. 

 

          
  Dąb szypułkowy      Lipa szerokolistna 
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3.6 Edukacja  

W Kraczkowej działa Zespół Szkół w skład, którego wchodzą następujące placówki 

oświatowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Zespół Szkół w Kraczkowej 

- Publiczne Gimnazjum, gdzie w 8 oddziałach uczy się 168  dzieci, 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, gdzie w 12 oddziałach uczy się 216 uczniów, 

- Przedszkole Publiczna liczące 4 oddziały i obejmujące opieką 86 dzieci (stan na  

30.09.2009 r.) 

 Szkoła Podstawowa od czerwca 1999 r. nosi imię PapieŜa Jana Pawła II i utrzymuje 

stały kontakt korespondencyjny w Watykanem. W kąciku patrona eksponowane są pa-

miątki związane z osobą Ojca Świętego, a w bibliotece gromadzony jest jego księgozbiór.  

 Szkoła posiada kronikę z osobistym wpisem PapieŜa Jana Pawła II. Co roku organi-

zuje „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II” dla uczniów klas 4-6. 

Ponadto jest ona organizatorem: 

- „Gminnego Konkursu Wiedzy o gminie Łańcut”, 

- Gminnej Akcji „Bezpieczna droga” 

oraz bierze udział w Międzynarodowym Programie RENAULT „Bezpieczeństwo dla wszyst-

kich”. 

 W Szkole działa chór, zespół instrumentalny, SKS. Prowadzone są internetowe, ma-

tematyczne, historyczne, polonistyczne i ekologiczne kółka zainteresowań oraz organizo-

wane zajęcia z logopedii, zespoły wyrównawcze oraz gimnastyka korekcyjna. W Gimna-

zjum działa druŜyna ZHP, kółko teatralne, SKS współpracujący z miejscowym Ludowym 

Klubem Sportowym „Czarni”. Od 2002 r. uczniowie Gimnazjum utrzymują współpracę          

z Wojskowym Kołem Łowieckim w Rzeszowie w zakresie troski o naturalne środowisko, 

roślinność i zwierzynę. 

  

3.7 Organizacje społeczne  

W Kraczkowej działają następujące organizacje społeczne: 

- Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno–Gospodarczego Wsi Kraczkowa, 

- Zespół Pieśni i Tańca „PATRIA”, 

- Ludowy Klub Sportowy „Czarni”, 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Koło Kraczkowskich Seniorów, 
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- Spółdzielnia mleczarska, 

Ponadto przy Parafii Rzymsko-Katolickiej działają następujące grupy religijne: 

- Akcja Katolicka, 

- Ruch Charytatywny, 

- Ruch Światło śycie, 

- Dzieło Pomocy Powołaniom, 

- Schola, 

- RóŜe róŜańcowe. 

 
Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Kraczkowa 

 

3.8 Infrastruktura i bezpieczeństwo  

Kraczkowa charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Jest          

w pełni zelektryfikowana i zgazyfikowana. Z sieci wodociągowej korzysta 922 gospo-

darstw, kanalizacyjnej – 838 (stan na dzień 30.06.2010 r.). Liczba abonentów posiadają-

cych telefony stacjonarne wynosi 645. Gospodarka odpadami uregulowana jest                     

w ok. 90 %. Odpady komunalne są wywoŜone na składowisko znajdujące się w miejsco-

wości Młyny (gmina Radymno). Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki 

szklanej oparta na pojemnikach typu IGLO, jak równieŜ zbiórka butelek, złomu i makula-

tury oraz tworzyw sztucznych.  

Nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym wsi czuwają funkcjonariusze Ko-

mendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Z odnotowanych w 2009 r. przestępstw jakie miały 

miejsce na terenie Kraczkowej większość stanowią kradzieŜe i wypadki drogowe, co ma 

związek z duŜym natęŜeniem ruchu na przebiegającej przez miejscowość trasie między-

narodowej E-4. 

 

3.9 Kultura  

        W Kraczkowej funkcjonuje Ośrodek Kultury działający w ramach Centrum Kultury 

Gminy Łańcut, przy którym działają:  

- Chór mieszany czterogłosowy „Nicolaus”, 

- Zespół tańca współczesnego „Contrast”, 

- Zespół pieśni i tańca „Patria”, 

- MłodzieŜowa Orkiestra Dęta, skupiająca młodzieŜ z Kraczkowej, Cierpisza,                    

Albigowej, Handzlówki i Markowej, 
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- Orkiestra kameralna, 

- Kwintet instrumentów dętych, 

- Gminne Koło Poetów, 

- Kraczkowskie Koło Seniorów, 

- Biblioteka publiczna. 

  Ponadto przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum działają Zespoły Teatralne, a przy 

Szkole Podstawowej chór. 

Zespoły te występują na uroczystościach wiejskich, gminnych i powiatowych, a tak-

Ŝe poza granicami kraju. „PATRIA” występowała na Węgrzech, w Grecji, w Hiszpanii, Por-

tugalii i na Ukrainie. Orkiestra Dęta na Ukrainie oraz na Międzynarodowym Przeglądzie 

Orkiestr Dętych w Szczawnicy Zdroju. Zespół „Contrast” na Węgrzech, Ukrainie i na Jar-

marku Dominikańskim w Trójmieście. 

Zespoły pracują w bardzo trudnych warunkach ze względu na brak domu kultury i 

odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie zajęć i prób oraz organizację  

koncertów. Występy chóru i orkiestry mogą odbywać się jedynie w kościele lub na wol-

nym powietrzu, natomiast zespołów tanecznych tylko na wolnym powietrzu. 

Przy Kraczkowskim Kole Seniorów działa wielu indywidualnych twórców amatorów. 

Najliczniejszą grupę stanowią poeci ludowi (8 osób), a takŜe osoby zajmujące się hafciar-

stwem, wikliniarstwem, ikebaną, malarstwem i rzeźbą. 

Do kalendarza waŜniejszych imprez kulturalno–rozrywkowych naleŜą: 

- DoŜynki wiejskie, 

- Spotkania opłatkowe, 

- Przegląd Chórów – „Kolędy Polskie”, 

- Gminne Obchody Rocznicy 3–maja, 

- Festyn rekreacyjno-sportowy „Wakacyjne Spotkanie”, 

- Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, 

- Spotkanie Poetów gminy Łańcut „Razem”, 

- Dzień chorego, 

- Dzień Seniora, 

- Rajd rowerowy „Spacerkiem Rowerkiem”, 

- Turniej Tenisa Stołowego – z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

- Powiatowe Konkursy Recytatorskie oraz wiedzy o PapieŜu Janie Pawle II. 

Ponadto przy Ośrodku Kultury w Kraczkowej funkcjonuje Biblioteka Publiczna, która 

została zorganizowana jeszcze w 1930 r. Obecnie korzysta z jej księgozbiorów głównie 

młodzieŜ ucząca się. Popularyzacji czytelnictwa słuŜą róŜne konkursy pn. „Moi Ulubieni 

Autorzy”, a takŜe spotkania z weteranami II Wojny Światowej i lokalnymi pisarzami. Po-

większanie księgozbioru moŜliwe jest dzięki ofiarności róŜnych sponsorów.  

Aktualnie największym problemem w działalności Biblioteki jest brak odpowiedniego 

pomieszczenia, nadającego się na gromadzenie księgozbioru i prowadzenie działalności  

czytelniczej. Biblioteka tymczasowo mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia.  
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              MłodzieŜowa Orkiestra Dęta          Zespół tańca współczesnego „Contrast” 

 

4. Inwentaryzacja zasobów społeczno–gospodarczych miejscowości 

ANALIZA ZASOBÓW 
Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim wieś dysponuje Znaczenie zasobu 

  Małe DuŜe WyróŜniające 
1 2 3 4 5 

PołoŜenie     

 Większa część Kraczkowej połoŜona jest na obszarze Pogórza 

Rzeszowskiego, a tylko niewielka część miejscowości – Działy 

Zachodnie znajduje się na terenie Pogórza Karpackiego. 

 

x  

Środowisko          

przyrodnicze 

  
  

 1. Walory krajobrazu  

Ukształtowanie powierzchni określa się jako wyŜynne. Przez 

środek wsi rozciąga się kotlina o płaskiej powierzchni, po obu 

stronach kotliny teren jest pofałdowany. Wzniesienie leŜące na 

północ od centrum wsi ma 280 m n. p. m, na północnym-

wschodzie 220 m n.p.m., na południu w pobliŜu wzgórza 

„Magdalenka” - 380 m n.p.m., a w zachodniej części 240 m 

n.p.m. 

 

 x 

2. Walory klimatu 

Klimat jest umiarkowany, korzystny. Zimy trwają od grudnia 

do marca, lato od czerwca do sierpnia. 

 

x  

3. Walory szaty roślinnej 

Kraczkowa jest stosunkowo bogata w naturalne zbiorowiska 

roślin zielnych, z których największą grupę stanowią trawy, 

rośliny motylkowe, zioła. Uboga jest w naturalne zbiorowiska 

leśne. W występujących skupiskach drzew liściastych w wąwo-

zach i na ich obrzeŜach rosną dęby, buki, graby, wiązy, topole, 

wierzby, olchy oraz drzewa iglaste: sosny, jodły, świerki, mo-

drzewie. Występujące krzewy to leszczyna, głóg czarny, bez           

i tarnina. 

 

x  

4. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty. 

Są to drzewa zarejestrowane jako pomniki przyrody: dęby 

szypułkowe, lipy oraz punkty widokowe ze wzgórza „Magda-

lenka” i ze wzniesienia „Patria”. 

 

 x 
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5. Świat zwierzęcy 

Gleba jest siedliskiem dŜdŜownic i owadów, które wpływają na 

jej uŜyźnianie. Na powierzchni ziemi i w powietrzu Ŝyje duŜa 

gromada owadów, które odgrywają  znaczną rolę przy zapyla-

niu kwiatów. Liczną grupę stanowią ptaki: śpiewające - skow-

ronki, słowiki, zięby, wróblowate – sikorki, wróble, kuraki – 

baŜanty, kuropatwy, brodzące – bociany, kaczki, krukowate – 

wrony, sroki, drapieŜne – myszołowy, jastrzębie, sowy a takŜe 

gołębie, dzięcioły i inne. Z płazów spotykane są Ŝaby i ropu-

chy, z gadów jaszczurki i padalce, w wodach potoków rzadko 

moŜna spotkać ryby i raki. Z ssaków spotykane są myszy, 

krety i jeŜe. Z większych gatunków: wiewiórki, zające, borsuki, 

lisy i sarny. 

 

x 

 

6. Wody powierzchniowe 

Głównym ciekiem jest potok płynący środkiem wsi, który po 

regulacji w 1938 r. spełnia funkcję rowu melioracyjnego. Dru-

gim większym ciekiem jest potok płynący z Działów Zachod-

nich, który dawniej nosił nazwę „Białka” i wpada w Dolnej 

Kraczkowej do płynącej przez wieś „rzeki”. Oba połączone 

potoki wpadają na terenie wsi Wysoka do rzeki Sawa. 

 

x 

 

7. Wody podziemne 

W górnej części Kraczkowej istnieje ujęcie wodne, które zasila 

zbiorniki dostarczające wody do sieci wodociągowej mieszkań-

ców Kraczkowej i Cierpisza, z połączeniem wodociągu innych 

miejscowości. 

 

x 

 

8. PodłoŜe i warunki hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. Skałą 

macierzystą są osady lessowe, o składzie granulometrycznym 

pyłów ilastych. Są teŜ osady piaszczysto-Ŝwirowe, gliny zwa-

łowe, miejscami mady. 

 

x 

 

9. Gleby 

Są dobrej jakości, przewaŜa II i III klasa bonitacyjna. Prze-

waŜnie są to gleby o odczynie kwaśnym, nisko fosforowe, 

zawierające średnią ilość potasu i wysoką zawartość magnezu. 

Zawartość mikroelementów takich jak: bor, Ŝelazo, miedź, 

cynk jest na poziomie średnim. Zawartość metali cięŜkich           

tj. ołowiu, kadmu, chromu, arsenu, rtęci jest niska – w grani-

cach naturalnych. Są to więc gleby czyste, nieskaŜone. 

 

x 

 

10. Kopaliny 

W 1961 r. pod kraczkowskimi polami odkryto złoŜa dobrej 

jakości gazu ziemnego, wysoko metanowego o znikomej za-

wartości węglowodorów, czystych od gazoliny. ZłoŜe to znaj-

duje się w rejonie gazociągu „Husów–Albigowa–Krasne”, nie 

jest jednak eksploatowane. 

 

x 
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11. Drogi i dostępność komunikacyjna. 

Kraczkowa przylega do międzynarodowej trasy E-40 na długo-

ści około 5 km. 

Drogi powiatowe to: 

- Malawa – Kraczkowa (nr 1 395 R) 

- Kraczkowa – Albigowa (nr 1 549 R),  

- Kraczkowa – Cierpisz (nr 1 548 R), 

- Kraczkowa od drogi nr 4 (nr 1 550 R).  

Drogi gminne to:  

- Kraczkowa przez wieś (nr 1 0 9852 R), 

- Kraczkowa – Działy Zachodnie (nr 1 0 9851 R), 

- Zagumnia Północne (nr 1 0 9880 R). 

  

x 

Środowisko        

kulturowe 

  
 

 

 12. Walory architektury wiejskiej 

Architektura jest zróŜnicowana. Nieliczne są juŜ zabudowania 

drewniane, przewaŜa budownictwo murowane. Domy wzno-

szone w latach 50-tych są nieduŜe, 2-3 izbowe z dwuspado-

wym dachem, krytym dachówką. Zabudowania z lat 60-tych i 

70-tych są piętrowe w kształcie prostopadłościanów często 

pokryte stropodachem. Obecnie budowane domy są raczej 

parterowe, przypominające dawne dworki z kolumienkami, ze 

spadzistymi dachami krytymi blachodachówką. Obejścia są 

zadbane, ogrodzone i ukwiecone. 

 

x 

 

13. Walory ukształtowania przestrzeni publicznej. 

Budynki uŜyteczności publicznej takie jak: Kościół, plebania, 

remiza OSP, dom ludowy, przedszkole usytuowane są w cen-

trum wsi, przy drodze głównej. Budynki Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum zlokalizowane są równieŜ przy drodze głównej,           

w odległości 1 km od centrum wsi. Domy mieszkalne sytuowa-

ne są wzdłuŜ dróg biegnących przez wieś, a takŜe tworzą przy-

siółki: Działy, Budy, Tłoki, do których prowadzą utwardzone 

dojazdy. 

 

x 

 

14. Osobliwości kulturowe 

Kraczkowa posiada własny folklor opisany przez Walentego 

Kunysza w ksiąŜkach: „Wścibski i wrazicki”, „Wesele Kracz-

kowskie”. Gwara językowa jest coraz rzadziej uŜywana, zastę-

puje ją język literacki. Stroje ludowe nawiązują do strojów 

rzeszowskich. 

  

x 

15. Miejsca, osoby i przedmioty kultu. 

- Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja wybudowany w latach 

1911-1913 

- Kaplica na cmentarzu p.w. Matki BoŜej Wniebowziętej wybu-

dowana w latach 1995-1999 

- KrzyŜ ks. Stojałowskiego na Kraczkowskich Błoniach odbu-

dowany w 1981 r. 

- Droga KrzyŜowa na „Zimną Górę” wybudowana w 1996 r. 

- Liczne kapliczki i KrzyŜe, w tym 4 kapliczki kongresowe, 

wybudowane w 1936 r. 

  

x 
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16. Święta, odpusty, pielgrzymki. 

- uroczyście obchodzone są wszystkie święta, które uwzględnia 

kalendarz kościelny, a takŜe święta państwowe (rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3–maja, rocznica Odzyskania Niepod-

ległości przez Polskę–11 listopada, oraz 15 sierpnia), 

- odpust parafialny odbywa się 6 grudnia w święto patrona 

parafii, 

- naboŜeństwo odpustowe za zmarłych odbywa się w kaplicy 

cmentarnej w przeddzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny 14 sierpnia, 

- odpust w kościółku Marii Magdaleny (na pograniczu Kraczko-

wej i Malawy) odbywa się 22 lipca, 

- pielgrzymka piesza do Kalwarii Pacławskiej odbywa się           

w sierpniu, 

- pielgrzymka rowerowa do Częstochowy na Jasną Górę odby-

wa się na przełomie lipca i sierpnia. 

 

x 

 

17. Tradycyjne obrzędy, gwara 

Kultywowane są tradycje związane głównie ze świętami ko-

ścielnymi: 

- BoŜe Narodzenie: choinka, wieczerza wigilijna, kolędowanie, 

chodzenie kolędników z gwiazdą lub szopką. W noc BoŜego 

Narodzenia palenie ognisk ze słomy; w Nowy Rok składanie 

Ŝyczeń przez przebierańców tzw. „dziadów”; spotkania opłat-

kowe członków organizacji wiejskich, sztuczne ognie w noc 

sylwestrową, 

- Wielkanoc: święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie i dzie-

lenie się jajkiem, wystawianie straŜy przy grobie Pana Jezu-

sa, śmingus-dyngus, głośne wystrzały z karbidu lub petard, 

świecenie palm wielkanocnych, spotkania wielkanocne tzw. 

świecone w organizacjach, 

- obrzędy weselne: składanie Ŝyczeń nowoŜeńcom na tzw. 

bramach, oczepiny w trakcie wesela, 

- obrzędy doŜynkowe: świecenie wieńca i chleba w kościele, 

wręczenie gospodarzom wsi i dzielenie nim uczestników uro-

czystości doŜynkowych, 

- święcenie wianków w czerwcu i kwiatów i ziół w święto Matki 

BoŜej Zielnej, 

- w maju wieczorne śpiewanie pieśni maryjnych obok kapli-

czek. 

  

x 

18. Tradycyjne potrawy 

śur, potrawy z ziemniaków: zupa ziemniaczana, ziemniaki 

kraszone z kwaśnym mlekiem, pierogi, kluski z serem, kasze  

z suszonymi owocami, kapusta z grochem. Potrawy z twarogu: 

bryndza, gomółki suszone 

 

x 

 

19. Legendy, podania i fakty historyczne 

Legendy i podania: 

- dotyczące usypania kopca św. Stanisława, 

- powstania kościółka Marii Magdaleny, 

- karania chłopów pańszczyźnianych w izbie sądowej. 

Fakty historyczne: 

- 1369 r. nadanie Aktu Lokacyjnego wsi Kraczkowa, 

- 1901 r. postawienie krzyŜa ks. S. Stojałowskiego na Kracz-

kowskich Błoniach, 

- 1936 r. podpisanie Deklaracji Praw Młodego Pokolenia              

w domu Władysława MoŜdŜenia w Kraczkowej. 

 

x 
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20. WaŜne postacie historyczne 

- Tomasz Szajer - poseł do Parlamentu Wiedeńskiego wybiera-

ny w latach 1897, 1901, 1907,  

- Michał Szajer - poseł II kadencji II Rzeczypospolitej wybrany 

w 1928 r. 

 

x 

 

21. Dawne nazwy 

- Nazwa wsi uŜywana w dokumencie lokacyjnym z języka 

niemieckiego Newdorf, z języka łacińskiego Nowva Villa- po 

polsku Nowa Wieś 

- Wzniesienia: „Patria”, „Zimna Góra” 

- Rzeki: Białka  

  

x 

22. Dawne zawody: 

Kowal, kołodziej, stelmach, rymarz, cieśla, zdun, tracz (cięcie 

drzewa na deski) szewc, krawiec, koszykarz (wyplatanie koszy 

z wikliny, kapci i kapeluszy ze słomy), młynarz, tkacz, ku-

śnierz, murarz, stolarz, akuszerka. 

 

x 

 

23. Zespoły artystyczne: 

- Chór mieszany czterogłosowy „Nicolaus”, 

- Zespół tańca współczesnego „Contrast”, 

- Zespół pieśni i tańca „Patria”, 

- MłodzieŜowa Orkiestra Dęta, skupiająca młodzieŜ z Kraczko-

wej, Cierpisza, Albigowej, Handzlówki i Markowej, 

- Orkiestra kameralna, 

- Kwintet instrumentów dętych, 

- Gminne Koło Poetów. 

  

x 

Obiekty i tereny     

 24. Działki pod zabudowę: 

Wykazane w planie przestrzennego zagospodarowania wsi. 

Istnieje duŜa moŜliwość wyboru 

  

x 

25. Działki pod domy letniskowe 

Umiarkowana dostępność moŜliwości lokalizacji na Działach 

Zachodnich w pobliŜu wzgórza „Magdalenka”. 

 

x 
 

26. Działki pod zakłady usługowe i przemysłowe 

Istnieje moŜliwość lokalizacji zarówno wzdłuŜ trasy E-4 jak i   

w terenach niezabudowanych 

 

x 
 

27.Pustostany mieszkaniowe, magazynowe 

Mieszkaniowe nie występują. Magazynowe: garaŜe Kółka Rol-

niczego, magazyny Spółdzielni Mleczarskiej, pomieszczenia na 

piętrze nad sklepem Spółdzielni „Rolnik”, zabudowania gospo-

darskie plebańskie. 

 

x 

 

28. Tradycyjne obiekty gospodarskie 

- Zabudowania na terenie plebani: obora murowana, obszerna                  

w dobrym stanie technicznym; stodoła wolno stojąca, kryta 

dachówką; piwnica ziemna wolno stojąca, 

- Zabudowania folwarczne: obora murowana. 

 

x 

 

29. Place i miejsca publicznych spotkań 

- Stadion sportowy LKS „Czarni” Kraczkowa 

- Remiza OSP 

- plac obok Remizy OSP 

 

x 

 

30. Miejsca Sportu i Rekreacji 

- stadion sportowy LKS „Czarni” Kraczkowa 

- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 

- sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym 

 

x 
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31. Szlaki turystyczne, ścieŜki rowerowe. 

- Trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyŜy” 

o długości 15,5 km, biegnąca od Pomnika Grunwald, obok 

Kaplicy św. Stanisława, przez tzw. Pustki, wznosi się w kie-

runku Bud, do Wzgórza „Magdalenka”, następnie opada             

w kierunku Cierpisza Górnego, przez „Zimną Górę”, obok za-

budowań dworskich drogą zagumienną południową prowadzi         

z powrotem do Pomnika Grunwald. 

- Szlak turystyczny im. płk. Leopolda Lisa–Kuli, biegnący od 

Rzeszowa do miejscowości Kosina, przebiegający przez 

Kraczkową, 

- Szlak Turystyczny Zielony biegnący od wzgórza „Magdalen-

ka” do Nowej Sarzyny. 

 

 

x 

 

Gospodarka                     

i rolnictwo 

 
  

 

 32. Miejsca pracy 

Istnieje małą ilość miejsc pracy w stosunku do aktualnych 

potrzeb. 

x  
 

33. Zakłady produkcyjne 

- 2 piekarnie 

- 3 cukiernie 

- zakład mieszania tynków szlachetnych 

- zakłady stolarskie 

- zakłady tapicerskie 

- zakład rusznikarski 

- tartak 

- 3 gospodarstwa rolne, towarowe 

- Zakład przetwórstwa rolnego „WIKPOLID” 

 x 

 

34. Produkty 

meble, odzieŜ, tynki szlachetne, wiklina, pieczywo, produkty 

rolne: zboŜa, warzywa, owoce. 

 x 
 

35. Gospodarstwa rolne 

PrzewaŜają małe gospodarstwa produkujące na własne potrze-

by: zboŜa, warzywa, owoce. Istnieją 3 duŜe gospodarstwa 

towarowe, produkujące na potrzeby zakładów przetwórczych. 

x  

 

36. Hodowle, uprawy 

-   Hodowla: drób, bydło mleczne, konie, trzoda chlewna dla     

   własnych potrzeb, 

- ZboŜa: pszenica, owies, jęczmień, kukurydza 

- Okopowe: ziemniaki, buraki warzywa 

- Sady owocowe: głównie jabłonie i krzewy jagodowe 

 x 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA 

 

KRACZKOWA   2010 28

37. Zakłady usługowe 

- zakłady usług samochodowych: warsztaty naprawcze,         

lakiernie, blacharnie, wymiana opon samochodowych, 

- kwiaciarnia, 

- zakłady fryzjerskie, 

- zakłady krawieckie, 

- okręgowe stacje kontroli pojazdów, 

- blacharstwo budowlane, 

- zakłady kamieniarskie, 

- stacje paliw, 

- Zakład napraw urządzeń hydraulicznych, 

- 11 punktów sprzedaŜy artykułów codziennego uŜytku, zlo-  

    kalizowanych przy drodze głównej przez wieś oraz 4 przy   

    trasie międzynarodowej E-4, 

- hurtownie: Autoryzowany Dealer PEUGEOTA, hurtownia  

   „Sezam”, hurtownia „PNOiS”, hurtownia artykułów budow-    

    lanych, hurtownia art. ogrodniczych, hurtownia art. cera- 

    micznych.  

  

x 

38. Miejsca hotelowe i noclegowe 

- Hotel „SEZAM” 

- Hotel „PAOLA” 

- Gospodarstwo agroturystyczne FOLWARK 

 x 

 

39. Restauracje, punkty gastronomiczne 

- Restauracja „SEZAM” 

- Restauracja „POD STRZECHĄ” 

- Restauracja „PAOLA” 

- punkt gastronomiczny przy stacji benzynowej 

 x 

 

40. MoŜliwe do wykorzystania odpady produkcyjne 

W zasadzie nie występują – są zagospodarowane. 
 x  

41. Zasoby odnawialnych źródeł energii 

Nie występują. 
x   

Mieszkańcy,         

kapitał społeczny 

  
  

 42. Autorytety, znane postacie we wsi 

- kronikarze dziejów wsi: ks. dr Jan Kwolek, prof. Kazimierz 

Dahl, Władysław Kisała, Henryk Kisała, 

- pisarze ludowi: Walenty Kunysz, Władysław Kisała, 

- działacze ruchu ludowego: Władysław MoŜdŜeń, Franciszek 

Uchman, Władysław Peszko, Maria Zdąbłarz, Władysław Na-

wojski, 

- księŜa, działacze społeczni: ks. Walenty Mazurek, ks. Stani-

sław Dahl, 

- nauczyciele społecznicy: Wincenty Jasiewicz, Henryk Pelc, 

Zofia Pelc, 

- znani sportowcy: Konstanty Kisała, Aniela Kunysz–Kołodziej, 

Bolesław Gargała, Mateusz Chwaszcz. 

 

 x 

43. Krajanie znani w regionie, kraju i zagranicą 

ks. dr prof. Józef Sroka, ks. dr Jan Kwolek, ks. Henryk Peszko, 

Jan Uchman, Adam Peszko. 

 

x  

44. Osoby o specyficznych umiejętnościach 

- Bronisława Rydel – kompozycje kwiatowe, 

- Anna Drozd – kompozycje artystyczne, 

- Małgorzata Drozd – Witek – malarstwo, 

- Tadeusz Międlar – wikliniarstwo, 

 

x  
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- Franciszek Szpyrka – malarstwo, rzeźba,  

- Poeci ludowi: Anna Kisała, Henryk Kisała, Wiktoria Michno, 

Janina Peszko, Stanisław Magoń, Franciszek Szpyrka, Helena 

Uchman, Helena Maryś. 

45. Przedsiębiorcy. 

- Stanisław Bartman – producent, rolnik 

 
x  

46. Związki i stowarzyszenia 

- Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno – Gospodarczego Wsi 

Kraczkowa, 

- Stowarzyszenia Pieśni i Tańca „PATRIA”, 

- Klub Sportowy LKS „Czarni”, 

- OSP Kraczkowa, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Koło Kraczkowskich Seniorów, 

- Kółko rolnicze, 

- Grupa Producencka Owoców i Warzyw, 

- Towarzystwo Muzyczne „Nicolaus”, 

- Formacje kościelne: Akcja katolicka, Zespół charytatywny, 

Oaza Rodzin, Oaza Dziecięca i MłodzieŜowa. 

 

 

 x 

47. Kontakty i współpraca 

Współpraca kulturalna zespołów działających przy Ośrodku 

Kultury z zespołami z Węgier i Ukrainy. 

  

x 

 

48. Infrastruktura społeczna 

- Zespół Szkół  

- Przedszkole Publiczne 

- Biblioteka Publiczna 

- Ośrodek Zdrowia 

- Apteka 

- Kółko Rolnicze 

- OSP Kraczkowa 

- Ośrodek Kultury 

- LKS „Czarni” 

- Filia Banku Spółdzielczego 

-  Agencja Pocztowa 

  

x 

49. Telefonia cyfrowa 

Zasięg telefonii cyfrowej zapewnia nadajnik znajdujący się na 

wzgórzu „Patria” w odległości 1 km od centrum wsi oraz na-

dajniki znajdujące się w okolicach Łańcuta. 

  

x 

            

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Kraczkowa, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodni-

czego zastosowano analizę SWOT. Pozwoliła ona na zdefiniowanie szans i zagroŜeń jakie 

w najbliŜszym czasie pojawią się w rozwoju wsi. 

 Zdobyte podczas prac na analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski stanowią cenny ma-

teriał do zdefiniowania stanu wyjściowego. Pozwoliły one równieŜ na określenie atutów i 

mocnych stron miejscowości, które wytyczają jej kierunek rozwoju społeczno–

gospodarczego. 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA 

 

KRACZKOWA   2010 30

5.1 Mocne strony:  

1. Walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe 

2. Dobrze rozwinięta działalność kulturalna 

3. Przewaga dobrej jakości gleb 

4. DuŜe zasoby wody pitnej 

5. Czyste ekologicznie płody rolne 

6. Dobry stan środowiska naturalnego 

7. Kapitał społeczny–duŜy procent ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej 

8. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 

9. Dobre usytuowanie komunikacyjne (Droga krajowa E-40) 

 

5.2 Słabe strony:  

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

2. Mała specjalizacja produkcji rolnej 

3. Słaba jakość dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól 

4. Niedostateczne odwodnienie rowów przydroŜnych 

5. Niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna 

6. Mała ilość gospodarstw agroturystycznych 

7. Mała ilość grup producentów rolnych 

8. Słaba promocja miejscowości 

9. Niewystarczająca baza na prowadzenie działalności kulturalnej, brak pomieszczeń do 

pracy zespołów artystycznych i działalności organizacji społecznych 

 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką 

2. MoŜliwość promowania miejscowości jako miejsca ekologicznie czystego 

3. MoŜliwość tworzenia zakładów produkcyjno–usługowych, m.in. dla obsługi ruchu tury-

stycznego oraz zakładów przemysłowych 

4. Korzystne warunki glebowo–klimatyczne. Szansa dla rolników na nowe uprawy, np. 

rzepaku czy Ŝywności ekologicznej 

5. MoŜliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

6. Pozyskiwanie środków pomocowych na inwestycje w dziedzinie infrastruktury i kultury 

7. Rozwój przedsiębiorczości 

 

5.4 ZagroŜenia:  

1. Bezrobocie i uboŜenie społeczeństwa 

2. ZagroŜenie patologiami wśród dzieci i młodzieŜy 

3. Likwidacja zakładów przemysłowych w Łańcucie i Rzeszowie 

4. ZagroŜenie powodziami wzdłuŜ cieku głównego przez wieś 

5. UboŜenie drobnych rolników i zamknięcie rynku rolnego dla pojedynczych gospo-

darstw 

6. Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka, zaniechaniem upraw i po-

wstawaniem odłogów 

7. Opóźnienie cywilizacyjne 
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8. Brak tradycji wykorzystania istniejącej walorów turystycznych 

9. Niewykorzystanie potencjału kulturowego 

 

6. Planowane działania  
 

6.1 Zestawienie planowanych zadań  

Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa jest zgodny z załoŜeniami dotyczącymi roz-

woju gminy zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, Planie 

Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013, 

Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Łańcuckiego na lata 2007-2014, 

Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zapisami Naro-

dowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Cele i zadania określone w Planie są we-

wnętrznie spójne, a ich realizacja nie spowoduje ujemnych skutków dla realizacji celów i 

zadań strategii wyŜszego rzędu.  

Na potrzeby poprawy sytuacji społeczno–gospodarczej miejscowości Kraczkowa 

ustalono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania jakie powinno się zreali-

zować w ciągu najbliŜszych lat na jej terenie. Zestawienie inwestycji, działań i zadań za-

planowanych do wykonania w okresie krótko i długoterminowym jest wynikiem przepro-

wadzenia analizy SWOT oraz uwzględnienia opinii zainteresowanych ich urzeczywistnie-

niem mieszkańców Kraczkowej. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 
Nazwa zadania Cel 

a) Budowa drogi Tłoki Północne od gminy Krasne (StraŜów) do 

gminy Czarna (Krzemienica). 

Rozbudowa infrastruktury drogowej 

b) Budowa drogi Działy Zachodnie. 

c) Budowa drogi od drogi powiatowej (kapliczka św. Jana) do E-4 

(Strzecha). 

d) Budowa drogi Budy- E-4. 

e) Budowa drogi strona południowa –E-4. 

f) Przebudowa drogi Zagumnia Północne. 

g) Modernizacja drogi Homówka. 

Poprawa stanu infrastruktury             

drogowej 

h) Modernizacja drogi przez Kamionkę do trasy E-4. 

i) Modernizacja drogi do krzyŜa (Błonie do E-4). 

j) Modernizacja drogi od Zagumni Południowych przez „Zimną Gó-

rę”. 

k) Kompleksowe zagospodarowanie i uzbrojenie na potrzeby inwe-

stycyjne działki gminnej. 
Stworzenie oferty inwestycyjnej 

l) Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i 

trasie krajowej E-4. 
Poprawa bezpieczeństwa             

uczestników ruchu drogowego 
m) Wykonanie chodników przy drogach gminnych i powiatowych. 

n) Kanalizacja przysiółka Działy Zachodnie. 

Ochrona naturalnego środowiska o) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 

p) Segregacja odpadów na terenie wsi. 

q) Regulacja potoku „Bielawka”. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe            

miejscowości 

r) Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej. Poprawa stanu infrastruktury                      

wodociągowej 

s) Reaktywacja spółki wodnej. Regulacja stanu wód 
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t) Scalanie gruntów. Poprawa struktury obszarowej              

miejscowości 

u) Zapewnienie mieszkańcom powszechnego i taniego dostępu do 
sieci internetowej. 

Rozwój społeczeństwa               

informacyjnego 

 

6.1.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 
Nazwa zadania Cel 

a) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno-

kulturalno-oświatowej. 

Rozwój infrastruktury kulturalno-

oświatowej 

b) Utworzenie publicznych punktów dostępu do sieci internetowej. Rozwój społeczeństwa               

informacyjnego 

 

6.1.3 Zadania w zakresie oświaty: 
Nazwa zadania Cel 

a) Wykonanie nowego ogrodzenia terenu boisk szkolnych. Zabezpieczenie terenu szkolnego 

b) Modernizacja zniszczonego ogrodzenia terenu szkolnego          

(w tym bramy). 
Zabezpieczenie terenu szkolnego 

c) Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu boisk szkolnych. Rozwój bazy oświatowej 

d) Rekultywacja terenu szkolnego wraz z zazielenieniem              

(w tym zasypanie studni). 
Rozwój bazy oświatowej 

e) Wymiana stolarki okiennej na części Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

f) Malowanie pokrycia dachowego. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

g) Remont pomieszczeń szatni i pomieszczeń magazynowych          

w piwnicach. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

h) Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia budynku Szkoły Pod-

stawowej oraz odwodnienia sali gimnastycznej.  
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

i) Remonty bieŜące pomieszczeń szkolnych. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

j) Remont elewacji. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

k) Zakup wyposaŜenia szkolnego.  DoposaŜenie placówek oświatowych 

 

6.1.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia: 
Nazwa zadania Cel 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, w tym przystosowa-

nie go do potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenie gabinetu dla 

pediatrów. 

Poprawa stanu infrastruktury ochro-

ny zdrowia 

 

6.1.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 
Nazwa zadania Cel 

WyposaŜenie pawilonu przy stadionie sportowym i zagospodarowa-

nie otoczenia obiektu. 
Rozwój infrastruktury sportowej 

 

6.1.6   Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 
Nazwa zadania Cel 

a) Wykonanie tablic dydaktycznych i wydanie materiałów promu-

jących tereny atrakcyjne turystycznie. 
Promocja miejscowości 

b) Zakup i remont obiektu charakterystycznego dla tradycji bu-

downictwa wiejskiego z przeznaczeniem na utworzenie w nim 

zagrody regionalnej. 

Kultywowanie dziedzictwa kulturo-

wego 

c) Tworzenie systemów zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kultu-

rowego na wypadek zagroŜeń. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego 

d) Rozbudowa i promocja ścieŜek rowerowo–turystycznych. Promocja lokalnych walorów            

miejscowości 
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 Zaplanowane do realizacji ww. zadania wykonywane będą przy zaangaŜowaniu lo-

kalnej społeczności pod kierunkiem miejscowych liderów, we współpracy z władzami sa-

morządowymi i miejscowymi przedsiębiorcami. 

 Koniecznym warunkiem zaplanowanych działań jest uzyskanie wsparcia finansowe-

go ze strony samorządu gminnego i wojewódzkiego oraz instytucji dysponujących środ-

kami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak równieŜ ze strony sektora prywat-

nego. 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa zakłada realizację szeregu działań z zakresu 

infrastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, ochrony zdrowia, sportu i 

rekreacji, kultury oraz turystyki. Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie 

standardu Ŝycia w miejscowości oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia dzia-

łalności kulturalnej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na budowie, rozbudowie i moderni-

zacji infrastruktury drogowej. W tym celu planuje się budowę oraz remonty nawierzchni  

dróg gminnych, wykonanie poprawiającego bezpieczeństwo uczestników ruchu oświetle-

nia przy drogach powiatowych, gminnych i międzynarodowej trasie E-4 oraz budowę 

chodników przy tych ciągach komunikacyjnych. W ramach działań na rzecz ochrony śro-

dowiska planuje się dokończenie kanalizacji przysiółka Kraczkowa-Działy Zachodnie,          

likwidację „dzikich wysypisk” śmieci, jak równieŜ dalsze wdraŜanie systemu segregacji 

odpadów na terenie wsi.   

Uzupełnieniem planowanych zadań infrastrukturalnych będzie przeprowadzenie re-

gulacji potoku „Bielawka” i reaktywacja spółki wodnej. Ponadto planuje się przeprowa-

dzenie na terenie miejscowości scalenia, jak równieŜ kompleksowe zagospodarowanie i 

uzbrojenie działki gminnej o pow. 4 ha celem przygotowania jej na potrzeby ewentual-

nych inwestycji. 

 Dla zagwarantowania mieszkańcom dostępu do informacji i moŜliwości korzystania           

z nowoczesnych metod transferu danych, planuje się równieŜ podjęcie działań mających 

na celu udostępnienie im powszechnego i taniego dostępu do sieci internetowej. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktura społecznej i kulturalnej     

Zadanie  przewidziane do wykonania w ramach tego obszaru polegać będą na roz-

budowie budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno-kulturalno-oświatowej im. ks. 

Walentego Mazurka znajdującego się w Kraczkowej, celem stworzenia odpowiedniej bazy 

lokalowej do aktywnie prowadzonej na terenie wsi działalności kulturalnej i oświatowej.  

Na przedmiotowe zadanie składać się będą roboty budowlane polegające na prze-

prowadzeniu prac wewnątrz znajdującego się w stanie surowym zamkniętym obiektu,             

tj. wykonanie sufitów, posadzek, instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, gazowej, wentyla-

cyjnej i sieci teletechnicznej, utworzenie pomieszczeń wewnętrznych i kotłowni oraz robót 

zewnętrznych polegających na budowie sceny zewnętrznej, ogrodzenia i utwardzeniu 

placu wokół obiektu, a takŜe zakup wyposaŜenia do tego budynku. 
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Planowane prace mają na celu oddanie do uŜytku rozbudowanego w ubiegłych              

latach obiektu, który po częściowej rozbiórce a następnie rozbudowie (zrealizowano                 

w poprzednim okresie: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i fundamentowe, wykonano 

ściany zewnętrzne, elementy Ŝelbetowe i konstrukcji dachu oraz ściany wewnętrzne wraz 

z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej) ma słuŜyć jako wielofunkcyjny budynek,          

wykorzystywany na cele społeczno-kulturalno-oświatowe.  

Po zakończeniu inwestycji i zwiększeniu powierzchni uŜytkowej budynku będzie on 

funkcjonował jako ośrodek kultury z salą wielofunkcyjną, biurem sołtysa, przedszkolem i 

zapleczem gastronomicznym. 

Obiekt ten będzie stanowił równieŜ zaplecze dla działających na terenie miejscowo-

ści zespołów artystycznych i organizacji społecznych. Znajdą tutaj miejsce dla swojej 

działalności m.in.: Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Wsi Kraczkowa, 

Zespół Pieśni i Tańca „Patria”, Zespół tańca estradowego „Contrast”, MłodzieŜowa orkie-

stra dęta, Gminne Koło Poetów  i Kraczkowskie Koło Seniorów. 

Ponadto w budynku znajdować się będzie biblioteka i czytelnia wraz księgozbiorem 

oraz dostępem do Internetu, jak równieŜ pomieszczenia wynajmowane na działalność 

komercyjną. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Wsi Kraczkowa zadania z zakresu oświaty nastawione są na 

uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświatowej o brakujące obiekty i wyposaŜenie.              

W pierwszej kolejności zakłada się zmianę lokalizacji Przedszkola Publicznego            

i przeniesienie go do rozbudowanego budynku wielofunkcyjnego. Realizacja tego zadania 

ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i zapewnienie im dostępu do podsta-

wowej formy edukacji. 

W dalszym okresie przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia boisk szkolnych, 

modernizację ogrodzenia terenu szkolnego oraz zagospodarowanie i wyposaŜenie boisk 

szkolnych, jak równieŜ rekultywację terenu szkolnego. 

Kolejne zaplanowane zadania polegać będą na remoncie schodów terenowych oraz 

przeprowadzeniu prac w samym obiekcie Zespołu Szkół. Obejmą one częściową wymianę 

stolarki okiennej oraz konserwację pozostałych okien, malowanie pokrycia dachowego, 

remont szatni i pomieszczeń magazynowych w piwnicach i wykonanie izolacji pionowej 

oraz odwodnienia budynku mieszczącego Szkołę Podstawową, jak równieŜ odwodnienie 

sali gimnastycznej. Na bieŜąco w ciągu najbliŜszych 7 lat prowadzone będą remonty po-

mieszczeń szkolnych oraz wykonany będzie remont elewacji. 

Przewiduje się równieŜ sukcesywne uzupełnianie wyposaŜenia edukacyjnego miej-

scowych placówek oświatowych. 

 

6.2.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia 

W celu zapewnienia mieszkańcom Kraczkowej dostępu do świadczeń zdrowotnych 

oraz w trosce o ich naleŜyty standard, zakłada się przeprowadzenie modernizacji Ośrodka 

Zdrowia, w tym wykonanie termoizolacji mieszczącego go budynku i przystosowanie go 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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Planuje się równieŜ adaptację pomieszczeń do prowadzenia rehabilitacji i pozyskanie 

lekarza pediatry.  

6.2.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

  W zakresie szeroko pojętej działalności sportowej i rekreacyjnej planuje się wyposa-

Ŝenie pawilonu sportowego przy stadionie i zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu.  

  Jego doposaŜenie jest niezbędnym warunkiem pełnego wykorzystania obiektu             

w kierunku sportowym. 

 

6.2.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Kraczkowej jako 

wsi atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie. Licznie gromadzone przez mieszkańców Kracz-

kowej stare eksponaty, narzędzia i dzieła rękodzieła ludowego nie mogą być naleŜycie 

wyeksponowane, z uwagi na brak odpowiedniego lokalu.  

  Mając to na uwadze, planuje się zakup i odremontowanie budynku zawierającego 

charakterystyczne cechy dla tradycji budownictwa wiejskiego i stworzenie w nim zagrody 

regionalnej. Jej zwiedzanie, jak równieŜ prezentacja zgromadzonych tam zabytkowych 

przedmiotów związanych z codziennym Ŝyciem, będzie znakomitą okazją do przybliŜenia 

historii i tradycji Kraczkowej.  

  Planuje się ponadto rozbudowę istniejących ścieŜek rowerowych i szlaków tury-

stycznych oraz umieszczenie przy nich tablic dydaktycznych, jak równieŜ opracowanie i 

wydanie materiałów promujących te ciekawe miejsca. 

 

6.3  Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

 Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Kraczkowej oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działal-

ności kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem 

zwiększą atrakcyjność tego obszaru jako miejsca Ŝycia, pracy, a takŜe rekreacji i wypo-

czynku. 

  Zaplanowany rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, a co za tym idzie roz-

wój funkcji kulturalnych i społecznych ma na celu zapewnienie mieszkańcom poprawy 

warunków Ŝycia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Co wię-

cej zespół działań podejmowanych w ramach Planu wpłynie na rozwój pozarolniczych 

źródeł dochodów ludności. Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia przy re-

alizacji inwestycji miejscowych bezrobotnych.  

  Realizacja Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na strukturę społeczno-

demograficzną miejscowości. JuŜ na etapie konstruowania Plan wpłynął korzystnie na 

kształtowanie się właściwych postaw wśród mieszkańców wsi, szczególnie zaangaŜowa-

nia, odpowiedzialności i współpracy. Plan sprzyja dąŜeniom do zachowania naturalnego i 

kulturowego dziedzictwa wsi. Nie tylko nie spowoduje negatywnych skutków dla środowi-

ska, a przeciwnie sprzyjać będzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

  Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
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6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Zaplanowana inwestycja mająca na celu rozbudowę infrastruktury kultury będzie 

słuŜyłą wszystkim mieszkańcom wsi i okolicznych sołectw.  

  Realizacja tego zadania pozwoli na utworzenie bazy lokalowej odpowiadającej sze-

rokiemu zakresowi działalności kulturalno–oświatowej, jaka prowadzona jest przez liczne 

organizacje społeczne na terenie Kraczkowej.  

  Dzięki nowej siedzibie będą one mogły efektywnie zagospodarować wolny czas dzie-

ci i młodzieŜy szkolnej oraz korzystnie wpływać na rozwoju intelektualny i fizyczny młod-

szych i starszych mieszkańców Kraczkowej. 

 

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

  Inwestycje w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji przedszkolnej, jak i 

szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego są niezbędne z punktu widzenia zapew-

nienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–wychowawczej i moŜliwości 

wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i jego przystoso-

wanie do Ŝycia w społeczeństwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia  

 Zaplanowana inwestycja w zakresie modernizacji Ośrodka Zdrowia, jak równieŜ i 

zakup wyposaŜenia medycznego i zatrudnienie lekarza pediatry będą miały bezpośredni 

wpływ na poprawę dostępności mieszkańców Kraczkowej do świadczeń medycznych i ich 

odpowiednią jakość. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

  Zadanie polegające na wyposaŜeniu pawilonu sportowego przy stadionie pozwoli 

stworzyć odpowiednie zaplecze dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas.  

  Jego realizacja poprawi równieŜ aktywność miejscowego Klubu sportowego i zachęci 

młodzieŜ do uprawiania dyscyplin sportowych. 

 

6.3.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Stworzenie miejsca, w którym eksponowane będą zgromadzone przedmioty związa-

ne z dawnym Ŝyciem na terenie Kraczkowej będzie znakomitą formą promocji wsi i kul-

tywowania toŜsamości kulturowej.  

  Rozbudowa i wytyczanie nowych szlaków turystycznych i ich promocja w publiko-

wanych wydawnictwach pozwoli na popularyzację wśród mieszkańców Podkarpacia i ca-

łego kraju lokalnych walorów miejscowości. 

 

6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwój społeczno–kulturowy wsi. 

  Wykonanie zaplanowanych zadań będzie słuŜyć kształtowaniu się postaw obywatel-

skich i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 
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6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 
 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- przeciwdziałanie patologiom 
 

6.4.3 Oświata:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  
 

6.4.4 Ochrona zdrowia:  

- zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych  

- podniesienie standardu świadczeń medycznych  

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
 

6.4.5 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 
 

6.4.6 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  
 

6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. 

Źródła finansowania w zł. 

BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

    

a) Budowa drogi Tłoki Północne od gminy 

Krasne (StraŜów) do gminy Czarna      

(Krzemienica). 

2.000.000 600.000 

 

1.400.000 

b) Budowa drogi Działy Zachodnie. 

 
2.500.000 750.000  1.750.000 

c) Budowa drogi od drogi powiatowej              

(kapliczka św. Jana) do E-4 (Strzecha). 
1.000.000 300.000  700.000 

d) Budowa drogi Budy- E-4. 1.000.000 300.000  700.000 

e) Budowa drogi strona południowa–E-4. 2.000.000 600.000  1.400.000 

f) Przebudowa drogi Zagumnia Północne. 2.679.156 803.747  1.875.409 

g) Modernizacja drogi Homówka. 500.000 150.000  350.000 

h) Modernizacja drogi przez Kamionkę do 

trasy E-4. 
1.500.000 450.000 

 
1.050.000 
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Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. 

Źródła finansowania w zł. 

BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

i) Modernizacja drogi do krzyŜa (Błonie do   

E-4). 
1.000.000 300.000 

 
700.000 

j) Modernizacja drogi od Zagumni Południo-

wych przez „Zimną Górę”. 
800.000 240.000  560.000 

k) Kompleksowe zagospodarowanie i uzbro-

jenie na potrzeby inwestycyjne działki 

gminnej. 

500.000 150.000  350.000 

l) Wykonanie oświetlenia przy drogach 

gminnych, powiatowych i trasie krajowej 

E-4. 

500.000 150.000  350.000 

m) Wykonanie chodników przy drogach          

gminnych i powiatowych. 
900.000 270.000  630.000 

n) Kanalizacja przysiółka Działy Zachodnie. 400.000 120.000  280.000 

o) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 20.000 3.000  17.000 

p) Segregacja odpadów na terenie wsi. 10.000 1.500  8.500 

q) Regulacja potoku „Bielawka”. 100.000 15.000  85.000 

r) Modernizacja ujęcia wody i stacji wodocią-

gowej. 
2.500.000 750.000  1.750.000 

s) Reaktywacja spółki wodnej. 500.000   500.000 

t) Scalanie gruntów. 2.719.500   2.719.500 

u) Zapewnienie mieszkańcom powszechnego i 

taniego dostępu do sieci internetowej. 
150.000 22.500  127.500 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

a) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o 

funkcji społeczno-kulturalno-oświatowej. 
3 381 488 2 881 488 500.000 0,00 

b) Utworzenie publicznych punktów dostępu 

do sieci internetowej. 
65.000 9.750  55.250 

3. Oświata      

a) Wykonanie nowego ogrodzenia terenu 

boisk szkolnych. 
50.000 15.000  35.000 

b) Modernizacja zniszczonego ogrodzenia 

terenu szkolnego (w tym bramy). 
90.000 27.000 

 
63.000 

c) Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu 

boisk szkolnych. 
60.000 18.000 

 
42.000 

d) Rekultywacja terenu szkolnego wraz                

z zazielenieniem (w tym zasypanie studni). 
60.000 18.000 

 
42.000 

e) Wymiana stolarki okiennej na części Szko-

ły Podstawowej.  
160.000 48.000 

 
112.000 

f) Malowanie pokrycia dachowego. 50.000 15.000  35.000 

g) Remont pomieszczeń szatni i pomieszczeń 

magazynowych w piwnicach. 
90.000 27.000 

 
63.000 

h) Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia 

budynku Szkoły Podstawowej oraz odwod-

nienia sali gimnastycznej.  

120.000 36.000 

 

84.000 

i) Remonty bieŜące pomieszczeń szkolnych. 70.000 21.000  49.000 

j) Remont elewacji.  280.000 84.000  196.000 

k) Zakup wyposaŜenia szkolnego.  

 

 

 

60.000 18.000  42.000 
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Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. 

Źródła finansowania w zł. 

BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

4. Ochrona zdrowia      

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdro-

wia, w tym przystosowanie go do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i utworzenie gabine-

tu dla pediatrów. 

500.000 150.000  350.000 

5. Sport i rekreacja      

WyposaŜenie pawilonu przy stadionie sporto-

wym i zagospodarowanie otoczenia obiektu. 
100.000 30.000  70.000 

6. Kultura, turystyka i promocja     

a) Wykonanie tablic dydaktycznych i wydanie 

materiałów promujących tereny atrakcyjne 

turystycznie. 

10.000 1.500  8.500 

b) Zakup i remont obiektu charakterystycz-

nego dla tradycji budownictwa wiejskiego            

z przeznaczeniem na utworzenie w nim 

zagrody regionalnej. 

100.000 15.000  85.000 

c) Tworzenie systemów zabezpieczeń obiek-

tów dziedzictwa kulturowego na wypadek 

zagroŜeń. 

150.000 22.500  127.500 

d) Rozbudowa i promocja ścieŜek rowerowo – 

turystycznych. 
50.000 7.500  42.500 

 

6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Nazwa zadania  
Termin realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona śro-

dowiska 

        

a) Budowa drogi Tłoki Północne od gminy Krasne 

(StraŜów) do gminy Czarna (Krzemienica). 

      
x 

 

b) Budowa drogi Działy Zachodnie.   x x     

c) Budowa drogi od drogi powiatowej (kapliczka 

św. Jana) do E-4 (Strzecha). 

      
x 

 

d) Budowa drogi Budy- E-4.      x   

e) Budowa drogi strona południowa–E-4.        x 

f) Przebudowa drogi Zagumnia Północne. x        

g) Modernizacja drogi Homówka. x x       

h) Modernizacja drogi przez Kamionkę do trasy          

E-4. 

    
x 

   

i) Modernizacja drogi do krzyŜa (Błonie do E-4).   x      

j) Modernizacja drogi od Zagumni Południowych 

przez „Zimną Górę”. 

   
x 

    

k) Kompleksowe zagospodarowanie i uzbrojenie 

na potrzeby inwestycyjne działki gminnej. 

  
x 

     

l) Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych, 

powiatowych i trasie krajowej E-4. 

     
x x 

 

m) Wykonanie chodników przy drogach gminnych  

i powiatowych. 

  
x 

     

n) Kanalizacja przysiółka Działy Zachodnie.   x x     
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Nazwa zadania  
Termin realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

o) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. x x x x x x x x 
p) Segregacja odpadów na terenie wsi. x x x x x x x x 
q) Regulacja potoku Bielawka. x x x      

r) Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągo-

wej. 
x x x 

     

s) Reaktywacja spółki wodnej.  x       

t) Scalanie gruntów.    x x x   

u) Zapewnienie mieszkańcom powszechnego i 

taniego dostępu do sieci internetowej. 

 
x x 

     

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

a) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji 

społeczno-kulturalno-oświatowej. 
 x x 

     

b) Utworzenie publicznych punktów dostępu do 

sieci internetowej. 

 
x x 

     

3. Oświata          

a) Wykonanie nowego ogrodzenia terenu boisk 

szkolnych. 
 x x      

b) Modernizacja zniszczonego ogrodzenia terenu 

szkolnego (w tym bramy). 
  x      

c) Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu boisk 

szkolnych. 
 x       

d) Rekultywacja terenu szkolnego wraz z zaziele-

nieniem (w tym zasypanie studni). 
  x x x    

e) Wymiana stolarki okiennej na części Szkoły 

Podstawowej. 
  x x x    

f) Malowanie pokrycia dachowego.    x     

g) Remont pomieszczeń szatni i pomieszczeń 

magazynowych w piwnicach. 
 x       

h) Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia 

budynku Szkoły Podstawowej oraz odwodnienia 

sali gimnastycznej.  

      x  

i) Remonty bieŜące pomieszczeń szkolnych.  x x x x x x x 

j) Remont elewacji.         x 

k) Zakup wyposaŜenia szkolnego.     x x   

4. Ochrona zdrowia          

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia,         

w tym przystosowanie go do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych i utworzenie gabinetu dla pediatrów. 

  

x 

     

5. Sport i rekreacja          

WyposaŜenie pawilonu przy stadionie sportowym i 

zagospodarowanie otoczenia obiektu. 

 
x 

      

6. Kultura, turystyka i promocja         

a) Wykonanie tablic dydaktycznych i wydanie 

materiałów promujących tereny atrakcyjne tu-

rystycznie. 

x  x  x 

   

b) Zakup i remont obiektu charakterystycznego 

dla tradycji budownictwa wiejskiego z przezna-

czeniem na utworzenie w nim zagrody regio-

nalnej. 

  

x x 
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Nazwa zadania  
Termin realizacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

c) Tworzenie systemów zabezpieczeń obiektów 

dziedzictwa kulturowego na wypadek zagroŜeń. 

  
x x 

    

d) Rozbudowa i promocja ścieŜek rowerowo– 

turystycznych. 
x   x   x 

 

 

7. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na ich połoŜenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 

Wśród zaplanowanych do realizacji w okresie od 2010 r. do 2017 r. przedsięwzięć 

znajdują się zadania obejmujące obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania po-

trzeb mieszkańców Kraczkowej ze względu na swoje połoŜenie i cechy funkcjonalno – 

przestrzenne.  

Zaliczany do nich:  

- kompleksowe zagospodarowanie i uzbrojenie na potrzeby inwestycyjne działki 

gminnej, 

- wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i trasie krajowej E-4, 

- wykonanie chodników przy drogach gminnych i powiatowych, 

- rozbudowę budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno-kulturalno-oświatowej, 

- zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu boisk szkolnych, 

- rekultywację terenu szkolnego wraz z zazielenieniem (w tym zasypanie studni), 

- wyposaŜenie pawilonu przy stadionie sportowym i zagospodarowanie otoczenia 

obiektu, 

- rozbudowę i promocję ścieŜek rowerowo – turystycznych. 

Realizacja tych zadań, dotyczących zarówno infrastruktury technicznej, społeczno – 

kulturalnej i oświatowej, jak równieŜ sportu i rekreacji oraz turystyki będzie w sposób 

pozytywny wpływała na zaspokajanie potrzeb bytowych, a takŜe społeczno - kulturalnych 

mieszkańców Kraczkowej. Pozwoli ona na podniesienie jakości Ŝycia tych osób oraz po-

prawę estetyki miejscowości i jej promocję. 

Szczególne znaczenie wśród tych zadań ma rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o 

funkcji społeczno-kulturalno-oświatowej. Zakończenie realizacji tej inwestycji pozwoli na 

oddanie do uŜytku budynku, w którym znajdzie swoją siedzibę m.in. miejscowy ośrodek 

kultury i przedszkole, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów i umacnianiu społecznej inte-

gracji. 

 Obiekt ten wraz z zagospodarowanym otoczeniem pozwoli na ukształtowanie            

obszaru, który ze względu na połoŜenie w centrum wsi i funkcję samego budynku, umoŜ-

liwi organizację imprez kulturalnych i artystycznych, tj. przeglądów, konkursów, uroczy-

stości okolicznościowych, zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z usług ośrodka 

kultury i przedszkola oraz przyczyni się do integracji społeczności wiejskiej.  

 

8. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Kraczkowa przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu 

zadań mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej 

rozwój w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki. Zakłada się, Ŝe wykonanie za-
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planowanych działań będzie wynikiem zaangaŜowania całej społeczności lokalnej i skie-

rowania jej aktywności w kierunku rozwoju i promocji tego co decyduje o oryginalności i 

odrębności kulturowej Kraczkowej. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Kraczkowa nastąpi po jego przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Kraczkowa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut. Odpo-

wiedzialnymi za wdroŜenie Planu będą Wójt Gminy Łańcut i Sołtys Wsi.  

 Monitorowanie wykonania Planu zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i pracownikowi 

Urzędu Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane         

z wspieraniem rozwoju miejscowości, zaś ocena wdraŜania Planu będzie naleŜała do         

Zebrania Wiejskiego. 

 

 

 

Kraczkowa, 11 lipca 2010 r. ……………………………………………………………………………………………… 

  Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

  Sołectwa Kraczkowa 


