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GMINĘ KROŚCIENKO WYŻNE - tworzą dwa sołectwa: Krościenko Wyżne i Pustyny, została utworzona w
1995 roku, zajmuje powierzchnię 16,33 km² i zamieszkuje ją 5360 osób. Pierwsze wzmianki historyczne o wsi Krościenko
pochodzą z połowy XIV w. Około roku 1350 król Kazimierz Wielki na zajętych terenach Księstwa Kazimiersko-Halickiego
lokował na prawie magdeburskim wieś królewską „krosken”. Natomiast informacje o istnieniu Pustyn, terenu określanego
dawniej jako „pustka” - obszar niezamieszkały, pochodzą z XVIII wieku. W XIX w. używa się już nazwy „Pustyny”. Gmina ma
charakter wiejski, jednak dokonywana modernizacja i stałe dążenie do rozwoju społeczno gospodarczego zbliżają zarówno
wyglądem jak i funkcją do gmin podmiejskich.
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charakter wiejski, jednak dokonywana modernizacja i stałe dążenie do rozwoju społeczno gospodarczego zbliżają zarówno
wyglądem jak i funkcją do gmin podmiejskich. Obszar gminy posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Sieci:
kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna zabezpieczają w całości zapotrzebowanie miejscowej ludności.
Sieć drogowa utworzona przez drogę krajową nr 9 oraz drogi powiatowe i gminne wyposażone w nowe bądź
zmodernizowane jezdnie, chodniki, nowe mosty i przepusty oraz oświetlenie, sprzyjają dogodnym połączeniom wewnątrz
gminy jak i z sąsiednimi gminami. Edukacja to dwie szkoły: podstawowa i gimnazjum do których uczęszcza ponad 600
uczniów. Szkoły to obiekty nowe lub wyremontowane, dobrze wyposażone, miedzy innymi w pracownie komputerowe,
przedmiotowe, sale gimnastyczne, boisko sportowe. Aktualnie trwa budowa przedszkola samorządowego. W niedalekiej
odległości od szkół wybudowano dwa place dla dzieci.
Najmłodsi mieszkańcy znajdują opiekę w Niepublicznym Przedszkolu im. Św. Józefa prowadzonym przez Siostry Służebniczki
NMP. Biblioteki oraz stowarzyszenia wiele wnoszą do utrwalania i rozwoju kultury. Księgozbiory biblioteczne corocznie
powiększane zachęcają do czytelnictwa, szczególnie młodzież szkolną dla których organizowane są różne imprezy i konkursy.
Na terenie gminy działają stowarzyszenia: Stowarzyszenie kulturalne „Dębina”, Kóła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże
Pożarne a ich działalność cieszy się uznaniem lokalnego społeczeństwa. W gminie funkcjonują dwa kluby sportowe „Wisłok” i
„Orzeł” które oprócz piłki nożnej prowadzą sekcje: biegowe, tenisa stołowego, siatkówki. Kluby są też organizatorami
masowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Od 1 września 2008 r. funkcjonuje nowo powołana jednostka organizacyjna
gminy – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji mający siedzibę w nowym budynku przy ul. Sportowej.
Ochrona zdrowia realizowana jest przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Z usług ZOZ o specjalizacjach: pediatra,
położniczo-ginekologiczna, stomatologiczna korzysta 3300 mieszkańców.
Pomoc Społeczna świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który oprócz ustawowo przypisanych
zadań realizuje dodatkowe własne inicjatywy: posiłek dla dzieci szkolnych, utworzenie punktu konsultacyjnego psychologa i
pedagoga, akcja- „pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Mikołajki” dla najmłodszych i „Wigilia” dla osób starszych i samotnych.
Ośrodek realizuje dla osób bezrobotnych program pn. „ Czas na aktywność w gminie Krościenko Wyżne” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsca atrakcyjne turystycznie: Izba muzealna – eksponaty, narzędzia, przedmioty codziennego użytku. Park leśny
„Dębina” – pomniki przyrody ożywionej - dąb szypułkowy.
Zespół parkowo – dworski ( dwór i oficyna dworska ) pochodzący z 1651r. W latach od 1789 do 1945 właścicielami dworu
były rody: Jabłonowskich, Skrzyńskich, Orpiszewskich i Potockich. W krościeńskim dworze bywali znani poeci: Aleksander
Fredro, Seweryn Goszczyński, Wincenty Pol.
Kościół gotycki – poświęcony w 1910 r. a w 1912 konsekrowany przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Projekt
architektoniczny wykonał Teodor Talowski, profesor Politechniki Lwowskiej a budował Kazimierz Błotnicki, budowniczy z
Sieniawy. Witraże projektu Stefana Matejki wykonała firma Żeleńskiego z Krakowa. Witraże i malowidła SA dziełem artysty
lwowskiego Jana Henryka Rosena. Ołtarz główny wykonał artysta rzeźbiarz Andrzej Lenik z Krosna.
Punkt widokowy – szczyt góry Marynkowskiej ze nielicznymi już lecz jeszcze działającymi szybami naftowymi. Zabytkowa
kapliczka NS Jezusowego - murowana z 1840-1859 roku.
Krypta grobowa - nagrobek Cecylii z Fredrów Jabłonkowskiej, kamienno-żelazny z 1847 r. przywieziony wraz ze
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szczątkami Cecylii z cmentarza lwowskiego. Cmentarz rzymsko-katolicki – cmentarz zabytkowy z 1853 roku.
Największe inwestycje lata 1995-2008 to budowy: sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i telefonicznej, obiekt sali
gimnastycznej i gimnazjum, dwóch mostów na rz. Wisłok, przepustu na potoku „Flusy”, obiektu socjalnego
przy stadionie – obecnie siedziba GOSiR, przedszkole samorządowe (w budowie), chodników i oświetleń
ulicznych.
Modernizacje i remonty: budynków- szkoły podstawowej, SPG ZOZ, Domów Ludowych, Remiz Strażackich.
Kompleksowa modernizacja najważniejszego ciągu ulic: Mostowa, Sportowa, Księża, Centralna i Wspólna.
Gmina Krościenko Wyżne to trzykrotna laureatka rankingu „Złotej Setki Samorządów” i dwukrotna
„Srebrnej Setki Samorządów” – to gmina przyjazna i bezpieczna, kultywująca zasady ekologii, oferująca atrakcyjne
warunki inwestycyjne, mieszkaniowe i rekreacyjne. To gmina która w latach 2005 i 2006 należała do najlepiej rozwijających
się gmin wiejskich w Polsce - ranking „Rzeczpospolitej” a w 2005 zajęła I miejsce i uzyskała tytuł „NAJLEPSZEJ GMINY
WIEJSKIEJ” w RP.
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