1 STYCZNIA 1973R

ZOSTAłA
ZOSTA A UTWORZONA GMINA HARASIUKI.
NA PODSTAWIE ART. 101 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 STYCZNIA 1958R
O RADACH NARODOWYCH /DZ. U. Z 1972 NR 49, POZ.. 314/ UCHWAłą
WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W LUBLINIE NR XXI/92/72 Z DNIA 5
GRUDNIA 1972 R. ZOSTAłA UTWORZONA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1973R
W POWIECIE BIłGORAJSKIM GMINA HARASIUKI.

1 LIPCA 1975R
Gmina Harasiuki weszła w skład nowo utworzonego województwa
tarnobrzeskiego

12 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 1981R
w miejscowości Banachy został odsłonięty pomnik ku czci Ŝołnierzy,
którzy zginęli na tej ziemi w 1939r.

12 LIPCA 1982R
odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP Hucisko z okazji
50 lecia istnienia jednostki, który został ufundowany przez społeczeństwo
wsi za odwagę i poświęcenie ochotników w ratowaniu dobytku ludzi
oraz duŜe zaangaŜowanie w pracach na rzecz wsi.

12 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 1983R
w miejscowości Sieraków został oddany do uŜytku most drewniany na
rzece Tanew. Długość mostu 80 m, szerokość 5 m nośność 10t. Most
został zbudowany przez Ŝołnierzy z JW. 3747 z Dęblina. Budowało go 45
Ŝołnierzy w okresie 6 tygodni. Wartość mostu 12.243.000 zł z czego prace
wykonane przez wojsko 2.413.000 zł.

2 WRZEśNIA
WRZE NIA 1984R
w Hucie Krzeszowskiej został odsłonięty pomnik dla uczczenia pamięci
ofiar II wojny światowej mieszkańców Gminy Harasiuki, którzy polegli
w walce z hitlerowskim najeźdźcą lub zostali zamęczeni w obozach
śmierci za umiłowanie ziemi ojczyste

15 WRZEśNIA
WRZE NIA 1986R
został oddany do uŜytku DOM STRAśAKA, który był budowany w latach
1983-1986. Koszt budowy wyniósł 7.011.000 zł przy pracy społecznej
członków OSP na wartość 2.100.000 zł.

15 LUTEGO 1988R
w Harasiukach przy Spółdzielni Kółek Rolniczych zostałą oddana do
uŜytku stacja paliw. Ogólny koszt budowy 4.701.017 zł.

9 LUTEGO 1991R
został otwarty most na rzece Tanew w miejscowości Łazory 5

MAJA 1992R
Oddano do uŜytku świetlicę w miejscowości śuk Stary. Budowę
rozpoczeto w 1988 z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy. Wartość
inwestycji - 66 341

7 MAJA 1993R
wręczony został sztandar dla OSP Gózd z okazji 30 lecia jednostki.

1 WRZEśNIA
WRZE NIA 1994R
oddana została do uŜytku nowo wybudowana Szkoła Podstawowa
w Hucisku. Budowę rozpoczęto w 1988 r. przez jednostkę OSP w Hucisku
z zamiarem na przeznaczenie na budynek wielofunkcyjny.
W roku 1990 zostały zakupione płyty Ŝerańskie na strop przez Urząd
Gminy. W roku 1991 płyty zostały ułoŜone przy pomocy dźwigu, za który
zapłacił ZMW. Latem 1992 r. wykonano strop nad piętrem oraz przykryto
budynek. Od tej pory trwały prace nie przerwanie. W 1993 r. wykonano
stolarkę, tynki wewnętrzne, instalację wodno - kanalizacyjną
i OC.Z początkiem 1994r. prowadzono prace wykończeniowe do chwili
oddania budynku do uŜytku.
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17 LISTOPADA 1994R
w miejscowości Huta Krzeszowska nastąpiło uroczyste otwarcie stacji
uzdatniania wody.
Budowę wodociągu rozpoczęto w 1990 r. Inwestycję finansowała
w duŜej części Wschodnia Dyrekcja PKP chcąc w ten sposób
wynagrodzić mieszkańcom szkody wynikłe podczas budowy Linii
Hutniczo - Siarkowej (w skutek pobierania piasku z terenu gminy
nastąpiło obniŜenie terenu wód podziemnych ).
W pierwszym etapie budowy, w 1993 r. oddano do uŜytku stację
uzdatniania wody i 2,5 km odcinek wodociągu, do którego podłączono
79 gospodarstw.
W drugim etapie zakończono budowę dalszych 28 km wodociągu,
z którego skorzystało 406 domostw.
Projekt
budowy
wykonała
tarnobrzeska
firma
„Terracom",
a wykonawcami byli m. in. Spółdzielnia Rzemieślnicza ze Staszowa,
Spółdzielnia Pracy z Niska i firma „Pribud" z Kielc. Woda popłynęła przez
7 sołectw: Hutę Krzeszowską, Hutę Podgórną, Hutę Starą, Hutę Nową,
Gózd, Maziarnię i śuk Stary. Łączna długość magistrali wodociągowej
wynosiła 33 km. Cały wodociąg kosztował
8,5 mld zł.

29 KWIETNIA 1995R
Rada Gminy w Harasiukach uchwałą Nr VIII/44/95 nadała w Hucie
Krzeszowskiej jako pierwszej miejscowości na terenie gminy nazwy ulic.
Łącznie nadano 11 ulicom nazwy.

12 MAJA 1995R
wręczony został sztandar dla OSP
czterdziestolecia powstania jednostki.

Krzeszów

Górny

z

okazji

25 SIERPNIA 1995R
W celu obsługi szkół z terenu gminy Uchwałą Nr X/56/95 Rady Gminy
w Harasiukach z dnia 25 sierpnia 1995 r. został utworzony Zespół Obsługi
Szkół w Harasiukach. Przedmiotem działalności zespołu jest obsługa
ekonomiczno - administracyjna szkół z terenu gminy.
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1 WRZEśNIA
WRZE NIA 1995R
Uchwałą Nr IX/53/95 Rady Gminy w Harasiukach dnia 26 czerwca 1995
przyjęła jako zadania własne prowadzenie szkół podstawowych na
terenie gminy.

29 LISTOPADA 1995R
zakończono budowę stacji uzdatniania wody w Sierakowie oraz
wodociągu wiejskiego w miejscowościach Sieraków, Kusze i Harasiuki.
W Sierakowie oddane zostało nowoczesne ujęcie wody wraz ze stacją
uzdatniania oraz sieć wodociągowa licząca 3 wsie i 260 gospodarstw.
Ujęcie wody w Sierakowie i wodociąg spinający 3 miejscowości
wybudowane zostały w ramach drugiego etapu zaopatrywania gminy
w wodę.. Studnie w Sierakowie wywiercono przed dwoma laty po
odkryciu tam duŜych zasobów dobrej wody.
Budowa hydroforni rozpoczęła się w sierpniu 1994 r. a zakończyła w maju
1995 r. Główna magistrala wodociągu liczy 13 735 m i, jak ktoś obliczył,
jeden jej metr bieŜący kosztował 21,40 zł

1 STYCZNIA 1996R
Uchwałą Nr XII/67/95 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 9 grudnia 1995r
został utworzony Zakład Usług Komunalnych.

6 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 1996R
pod Banachami odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia
pomnika upamiętniającego miejsce ostatniej bitwy oddziału
pułkownika Leona Czechowskiego w powstaniu styczniowym. Pomnik
zbudowany został przy współudziale Zarządu Gminy Harasiuki,
a wykonali go rękami harcerze z 51 i 50 druŜyny harcerskiej śuławi
z Rzeszowa

20 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 1996R
Oddana została do uŜytku sieć gazowa średniopręŜna wraz
z dopływami w miejscowości Hucisko. Ogólny koszt inwestycji wyniósł
136 949 zł. Wykonano sieć główną o długości 7 281 m i 2 019 m
dopływów oraz 68 podłączy do mieszkań.
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8 LUTEGO 1997R
oddany został do uŜytku wodociąg w miejscowościach Derylaki,
Łaazory. Rogóźnia i Banachy..

20 LUTY 1998R
Oddanie inwestycji TELEFONIZACJA GMINY HARASIUKI
Początki tej inwestycji sięgają lat 1991 - 1992, kiedy to rozpoczęto
budowę linii światłowodowej Stalowa Wola - Rudnik. Wtedy to gmina
wspierała finansowo budowę tego dzieła. Dotychczas mieszkańców
gminy obsługiwało 3 centrale:
Harasiuki, Huta Krzeszowska, Hucisko.
Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 1997 r. Ogółem wykonano:
-110 km wewnętrznej sieci rozdzielczej
-ułoŜono 8 km światłowodu
-zainstalowano 3 centrale o łącznej pojemności 1 012 abonentów.
Do centrali zostało podłączonych 777 abonentów co stanowi 49,6%
ogółu gospodarstw gminy. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 531 000 zł.

1 STYCZNIA
STYCZNIA 1999R
Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu
zasadniczego Trójstopniowego podziału terytorialnego państwa / Dz. U.
Nr 96 poz. 603 / zostało utworzone województwo podkarpackie
z siedzibą w RZESZOWIE . Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów / Dz. U. Nr 103
poz. 652 / Gmina Harasiukin została włączona do powiatu niŜańskiego
z siedzibą w NISKU.

22 SIERPNIA 2000R
w Krzeszowie Górnym dokonano uroczystego otwarcia „Chałupy
Lasowiackiej" utworzone na podstawie uchwały Nr XXIX/164/98 z dnia 29
kwietnia 1998r w sprawie utworzenia izby tradycji kultury materialnej
społeczeństwa Gminy Hasrasiuki.

10 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 1999R
na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej odsłonięty został pomnik ku czci
Powstańców Styczniowych. Spoczywają ta prochy z oddziału pułku
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Leona Czechowskiego poległych 21 marca 1863rw bitwie w lesie
ciosmańskim, oraz czterech powstańców z oddziału pułku Karola
Kysińskiego, którzy zginęli w potyczce pod Momotami.

15 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 2000R
Sieć gazociągowa w miejscowości Wólka.
Opracowanie projektu na sieć gazową w Wólce zlecono w 1998 r.
Wykonawca sieć tą realizował w 1999 r. za kwotę ogółem 73 051 zł. plus
WAT. Budowę zakończono w 1999 r. Przekazania inwestycji dla
ZG Sandomierz nastąpiło w 2001 r. Inwestycja realizowana była ze
środków Urzędu Gminy Harasiuki przy współudziale mieszkańców wsi
Wólka o wysokości 700 zł.od jednego przyłącza.

19 STYCZNIA 2001R
Oddanie oczyszczalni i I Etapu kanalizacji w Harasiukach.
Umową na realizację projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
podpisano w 1994 r. Wartość tych projektów to: a) oczyszczalnia - 30 tyś.
zł., b) sieć kanalizacyjna - 33 tyś. zł. Wartość robót opiewała na kwotę
644 960 zł (brutto). Rozpoczęcie budowy oczyszczalni nastąpiło
w styczniu 1998 r. i kontynuowano do dnia 2000-09-30. Wartość opiewała
na kwotę 1 022 tyś. zł (brutto). Jednocześnie w 1999 r. rozpoczęto
budowę sieci kanalizacyjnej I Etapu w Harasiukach.

7 WRZEśNIA
WRZE NIA 2001R
uroczyste oddanie do uŜytku Szkoły Podstawowej w Goździe.
W roku 1993 Komitet Rodzicielski z własnych środków
wypracowanych z organizowanych zabaw zlecił opracowanie
dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły.
Ogólna wartość oddanej inwestycji zamyka się kwotą 798 tyś zł.
W wyniku tej inwestycji uzyskano zastępczą salę gimnastyczną, 6 sal
lekcyjnych, sanitariaty, szatnie, 2 pomieszczenia biurowe, nowoczesną
kotłownie olejową. Powierzchnia zabudowy wynosi 268 m2, kubatura
2995 m3 i powierzchni uŜytkowej 410m2 .
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29 WRZEśNIA
WRZE NIA 2002R
otwarto w Krzeszowie Górnym „Zagrodę Lasowiecką"

6 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 2002R
odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP Łazory z okazji
40 lecia jednostki.

22 I 23 CZERWCA 2003R
Zakończenie realizacji Szwedzko - polskiego programu „Bezpieczne
śycie" w gminie Harasiuki - w roku szkolnym 2002 - 2003.
Celem programu było przekazanie doświadczeń wiedzy i umiejętności
przydatnych w sytuacjach zagroŜeń oraz podniesienie stanu
świadomości
z
zakresu
bezpieczeństwa
wśród
kierownictwa
i pracowników placówek oświatowych.
W dniu 23 października 2002 r. w Ośrodku Wypoczynkowym MONO
w Harasiukach odbyła się uroczysta inauguracja
W pierwszych dniach programu, wykładowcami byli przedstawiciele
Szwedzkiej Ligii Obrony Cywilnej. Przeszkolonych zostało 20 nauczycieli
z 5 szkół podstawowych na terenie gminy oraz 13 innych osób z poza
terenu gminy. Kurs trwał 3 dni i zakończył się wręczenie zaświadczeń
wszystkim uczestnikom kursu.
Tematem był program „Kici i Rufi" o zapobieganiu nieszczęśliwym
wypadkom w domu, oraz program Odnaleźć Zgubka" o radzeniu sobie
w sytuacji zagubienia się w lesie lub innym miejscu.
Po zakończeniu tego programu nauczyciele rozpoczęli wdraŜanie
tematów w swoich szkołach, opracowując własny harmonogram
szkoleń.

1 CZERWCA 2003R
uroczyste otwarcie boiska sportowego w Harasiukach.

1 PAźDZIERNIKA
PA DZIERNIKA 2003R
wybudowano ujęcie i stację uzdatniania wody i sieć wodociągową
w Nowej Wsi. Wartość inwestycji ogółem 887.487 zł.
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12 LISTOPAD 2004R
Zakończono II etap kanalizacji miejscowości Harasiuki. Wykonano 3880
mb sieci kanalizacyjnej . Wartość inwestycji 1.030.102 zł.

1 LISTOPAD 2007
2007R
Zakończono budowę mostu na rz. Tanew w miejscowości Sieraków
o konstrukcji stalowo – Ŝelbetonowej długości 72 m, szerokości 5 m
i nośności 20 t. Koszt inwestycji 2.356.000 zł.

30 LISTOPAD 2007
2007R
Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Krzeszowie Górnym o wartości
365.000 zł.

6 MARCA 2008
2008R
Oddano do uŜytku salę gimnastyczną w Gimnazjum w Hucie
Krzeszowskiej. Wymiary sali 12 x 24 mb a koszt inwestycji 1.286.000 zł.

5 WRZEŚNIA
2008
WRZE
2008R
Oddano do uŜytku hale sportową z zapleczem przy Gimnazjum
w Harasiukach. Wymiary hali 24 x 42 mb, a koszt obiektu 2.573.000 zł.

4 LISTOPADA
LISTOPADA 2008
2008R
Oddano do uŜytku Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej.
Całkowity koszt budowy 1.753.000 zł.
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